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Dialogo com o Mestre – O Mistério

(Continuo reproduzindo aqui alguns trechos de conversas com meu mestre, no período de 1982 a 1990)

- O que estamos fazendo nesta Terra?
- Sinceramente? Não sei. Já procurei em muitos cantos, em lugares iluminados e escuros; hoje estou convencido que ninguém sabe – apenas Deus. 
- Não é uma boa resposta, para um mestre. 
- É uma resposta honesta. Conheço muita gente que irá explicar-lhe em detalhes a razão da existência. Não acredite, são pessoas ainda presas à antiga linguagem, e só acreditam nas coisas que tem explicação.
- Quer dizer que não há uma razão para viver?
- Voce não entendeu o que estou dizendo. Eu disse que não sei a razão. Mas claro que existe um motivo para estar aqui, e Deus o conhece. 
- Por que não nos revela?
- Revela a cada um de nós, mas numa linguagem que as vezes não aceitamos, porque ela não é lógica – e estamos por demais acostumados a receitas e fórmulas. 
“O nosso coração sabe por que estamos aqui. Quem escutar o coração, seguir os sinais, e viver sua Lenda Pessoal, vai entender que está participando de algo, mesmo que não compreenda racionalmente. Diz a tradição que, no segundo antes da nossa morte, a gente se dá conta da verdadeira razão da existência. E neste momento, nasce o Inferno e o Paraíso. 
- Não entendi.
- O Inferno é, nesta fração de segundo, olhar para trás e saber que desperdiçamos uma oportunidade de honrar a Deus e dignificar o milagre da vida. O Paraíso é poder dizer, neste momento: “Cometi alguns erros, mas não fui covarde: vivi minha vida, e fiz o que devia fazer. “ Tanto o Inferno como o Paraíso irão nos acompanhar por muito tempo, mas não para sempre. 
- Como posso saber se estou vivendo minha vida?
- Porque, ao invés de amargura, voce sente entusiasmo. Essa é a única diferença. De resto, há que respeitar o Mistério, e aceitar – com humildade – que Deus tem um plano para nós. Um plano generoso, que nos conduz em direção a Sua presença, e que justifica estes milhões de estrelas, planetas, buracos negros, etc. que estamos vendo nesta noite, aqui em Oslo (estavamos na Noruega) . 
- É muito difícil viver sem uma explicação.
- Voce pode explicar porque o homem necessita de dar e receber amor? Não. E voce vive com isso, não vive? Não apenas voce vive com isso, como é a coisa mais importante da vida: o amor. E não existe explicação nenhuma. 
“ Da mesma forma, tampouco há explicação para a vida. Mas existe uma razão para estarmos aqui, e voce precisa ser humilde o suficiente para aceitar isso. Confie em minhas palavras; a vida de cada um dos seres humanos tem um sentido, embora ele cometa o erro de passar grande parte do seu tempo na terra buscando uma resposta,  enquanto se esquece de viver.
“Posso lhe dar um exemplo de uma época em que cheguei perto de entender tudo isso. Eu tinha comparecido à  festa de comemoração dos 50 anos da minha formatura do ginásio. Ali, na escola onde estudei enquanto adolescente, encontrei muitos amigos. Bebemos, fizemos as mesmas piadas de meio século atrás.
“Em um dado momento, olhei para o pátio da escola. Então, me vi criança, brincando com eles, olhando a vida com supresa e intensidade. De repente, aquela criança que eu fui pareceu ganhar forma e se aproximou se mim. 
“ Me olhou nos olhos, e sorriu. Então, eu entendi que não havia traído os meus sonhos de infância. Que a criança que tinha sido um dia, ainda estava orgulhosa de mim. Que a mesma razão que eu tinha para viver quando criança, continuava viva em meu coração. 
“ Procure viver com a mesma intensidade de uma criança. Ela não pede explicações; mergulha em cada dia como se fosse uma aventura diferente e, de noite, dorme cansada e feliz”. 

 

CONTOS- DUAS HISTÓRIAS SOBRE O FUTURO

Que sejamos esquecidos

No mosteiro de Sceta, o abade Lucas reuniu os frades para o sermão.
- Que voces jamais sejam lembrados - disse ele. 
 - Mas  como? - respondeu um dos irmãos.  - Sera' que nosso  exemplo não pode ajudar quem está precisando?
 - No tempo em que todo mundo era justo, ninguém prestava atenção nas  pessoas  exemplares - respondeu o abade. - Todos davam o melhor de si, sem pretender, com isso,  cumprir seu  dever com o irmão. Amavam ao seu próximo porque entendiam que isto era parte da vida, e não estavam fazendo nada de especial em respeitar com uma lei da natureza. Dividiam seus bens para não terem que ficar acumulando mais do que podiam carregar, já que as viagens  duravam a vida inteira.  Viviam juntos  em  liberdade, dando e recebendo, sem nada  a  cobrar  ou culpar nos outros. Porisso seus feitos não foram contados, e eles não  deixaram nenhuma história. 
 “ Quem dera, pudessemos conseguir a mesma coisa no presente: fazer do bem uma coisa tão comum, que não haja qualquer necessidade de exaltar aqueles que o praticaram.”



Como nivelar o mundo

Confúcio viajava com seus discípulos quando soube que, numa aldeia, vivia  um menino muito inteligente. Confúcio foi até lá conversar com ele e, brincando, perguntou: 
- Que tal se voce me ajudasse a acabar com as desigualdades?
- Por que acabar com as desigualdades? – disse o menino. – Se achatarmos as montanhas, os pássaros não terão mais abrigo. Se acabarmos com a profundidade dos rios e dos mares, todos os  peixes morrerão. Se o chefe da aldeia tiver a mesma autoridade que o louco, ninguém se entenderá direito. O mundo é muito vasto, deixa-lo com suas diferenças. 
Os discípulos sairam dali impressionados com a sabedoria do menino. Quando já se encaminhavam para outra cidade, um deles comentou que todas as crianças deviam ser assim. 
- Conheci muitas crianças que, ao invés de estar brincando e fazendo coisas de sua idade, procuravam entender o mundo – disse Confúcio. – E nenhuma destas crianças precoces conseguiu fazer algo importante mais tarde, porque jamais experimentaram a inocência e a sadia irresponsa-bilidade da infãncia. 



REFLEXÕES DO GUERREIRO DA LUZ

Um guerreiro da luz nunca se acovarda.  
A  fuga pode ser uma excelente arte de defesa, mas não pode ser usada quando o medo é  grande. Na dúvida,  o guerreiro prefere enfrentar a derrota e depois curar suas feridas - porque sabe que, se fugir, está dando ao agressor um poder maior do que ele merece. 
Ele pode curar o  sofrimento físico, mas será eternamente perseguido por sua fraqueza espiritual. 
Diante de alguns momentos difíceis e dolorosos, o guerreiro encara a situação desvantajosa com heroísmo, resignação,  e coragem.
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