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Diálogo com o Mestre – O sexo  (final)


( continuo a transcrição de notas de minhas conversas  com J., no período de 1982 a 1990) 

- Já que precisamos mudar nossa atitude com relação ao sexo, qual o primeiro passo?
- Eu já disse: a entrega. As pessoas pensam que, antes de se permitirem qualquer prazer, precisam resolver todos os seus problemas, e não é bem assim. As pessoas só resolvem os seus problemas se se permitirem ser elas mesmas. 
“Existe, porém, uma coisa muito curiosa: no ato sexual somos extremamente generosos, e a maior preocupação é justamente com o parceiro. Pensamos que não vamos conseguir dar o prazer que ele merece – e a partir daí nosso prazer também diminui, ou desaparece por completo. “
- Não é um ato de amor, como voce dizia?
- Depende. Na verdade, é um ato de culpa, de achar-se sempre aquém das expectativas dos outros. Numa situação como essa, a palavra “expectativa” precisa ser banida por completo. Se estamos dando o melhor de nós mesmos, não há por que se preocupar. 
“É preciso ter consciência que, quando dois corpos se encontram, eles estão entrando juntos num território desconhecido. Transformar isso numa experiência cotidiana é perder a maravilha da aventura. 
“Se, entretanto, nos deixamos guiar nesta viagem, terminaremos descobrindo horizontes que nunca podiamos imaginar que existissem. “
- Existe alguma chave?
- A primeira é: voce não está sózinho. Se outra pessoa o ama, está sentindo as mesmas dúvidas, por mais segura que possa parecer. 
“A segunda: abra a caixa secreta de suas fantasias, e não tenha medo de aceita-las. Não existe um padrão sexual, e voce precisa encontrar o seu, respeitando apenas uma proibição: jamais fazer algo sem o consentimento do outro. 
“A terceira: dê ao sagrado o sentido do sagrado. Para isso, é preciso ter a inocência de uma criança, e aprender a aceitar o milagre como uma benção. Seja criativo, purifique sua alma através de rituais que voce mesmo inventa -  como criar um espaço sagrado, fazer oferendas, aprender a rir junto com o outro, para quebrar as barreiras da inibição. Entenda que o que está fazendo é uma manifestação da energia de Deus. 
“A quarta: explore o seu lado oposto. Se voce é um homem, procure as vezes pensar e agir como uma mulher – e vice versa. 
“A quinta: entenda que o orgasmo físico não é exatamente o único objetivo de uma relação sexual, mas uma consequencia, que pode ou não acontecer. O prazer nada tem a ver com o orgasmo, mas com o encontro. 
“A sexta: seja como um rio, fluindo entre duas margens opostas, como montanha e areia. De um lado está a tensão natural, do outro está o relaxamento completo. 
“A sétima: identifique seus medos, e compartilhe com o seu parceiro. 
“E, finalmente, a oitava: permita-se ter prazer. Assim como voce está ansioso para dar, a outra pessoa também quer fazer o mesmo. Se, quando dois corpos se encontram, ambos querem dar e receber, os problemas desaparecem.  
“Diz Alexander Lowen que o comportamento natural do ser humano é estar aberto à vida e ao amor. Entretanto, nossa cultura nos fez acreditar que não é assim, devemos estar fechados e desconfiados. Pensamos que, agindo desta maneira, não seremos feridos pelas surpresas da vida – mas na verdade, o que acontece é que não estamos aproveitando nada.”

 Conto –  Nasrudin e ovo

Certa manhã, Nasrudin – o grande místico sufi que sempre fingia ser louco – colocou um ovo embrulhado em um lenço, foi para o meio da praça de sua cidade, e chamou aqueles que estavam ali.
- Hoje teremos um importante concurso! – disse – Quem descobrir o que está embrulhado neste lenço, eu dou de presente o ovo que está dentro!
As pessoas se olharam, intrigadas, e responderam:
- Como podemos saber? Ninguém aqui é capaz de fazer adivinhações!
Nasrudin insistiu:
- O que está neste lenço tem um centro que é amarelo como uma gema, cercado de um líquido da cor da clara, que por sua vez está contido dentro de uma casca que quebra facilmente. É um símbolo de fertilidade, e nos lembra dos pássaros que voam para seus ninhos. Então, quem pode me dizer o que está escondido?
Todos os habitantes pensavam que Nasrudin tinha em suas mãos um ovo, mas a resposta era tão óbvia, que ninguém resolveu passar vergonha diante dos outros.
E se não fosse um ovo, mas algo muito importante, produto da fértil imaginação mística dos sufis? Um centro amarelo podia significar algo do sol, o líquido ao redor talvez fosse um preparado alquímico. Não, aquele louco estava querendo fazer alguém de ridículo. 
Nasrudin perguntou mais duas vezes, e ninguém se arriscou a dizer algo impróprio.
Então ele abriu o lenço e mostrou a todos o ovo.
- Todos vocês sabiam a resposta – afirmou. – E ninguém ousou traduzi-la em palavras. 
“É assim a vida daqueles que não tem coragem de arriscar: as soluções nos são dadas generosamente por Deus, mas estas pessoas sempre procuram explicações mais complicadas, e terminam não fazendo nada.”


Reflexões do guerreiro da luz

Um  guerreiro  da luz jamais trapaceia; mas sabe  distrair  seu adversário. 
Por mais ansioso que esteja, joga com os recursos da estratégia para atingir seu objetivo. Quando percebe que está no final de  suas forças, faz com que o inimigo pense que não tem  pressa. Quando precisa atacar o lado direito, move as suas tropas para  o lado  esquerdo. Se pretende iniciar a luta  imediatamente,  finge que está com sono e prepara-se para dormir.
Os  amigos comentam: " vejam como  perdeu seu entusiasmo".  Mas ele  não  dá importância aos comentários, porque  os  amigos  não conhecem suas táticas de combate. 
Um  guerreiro da luz sabe o que quer. E não precisa ficar explicando.  
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