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Neste  número:
1 –  Em busca dos sinais
2 – Contos –  Três reflexões sobre a vida


EM BUSCA DOS SINAIS

Podemos achar que tudo que a vida nos oferece amanhã é repetir o que fizemos ontem e hoje. Mas, se prestarmos atenção, vamos reparar que nenhum dia é igual ao outro.
Cada manhã traz uma benção escondida; uma benção que só serve para este dia, e que não pode ser guardada ou reaproveitada. Se não usarmos este milagre hoje, ele se perderá. 
Este milagre está nos detalhes do cotidiano; é preciso viver, entendendo que a cada instante temos a saída para o problema, a maneira de encontrar o que está faltando, a pista certa para a decisão que precisa ser tomada para mudar todo o nosso futuro. 
Mas como ter coragem para isso? No meu entender, Deus fala conosco através de sinais. É uma linguagem individual, que requer fé e disciplina para ser totalmente absorvida.
Santo Agostinho, por exemplo,foi convertido desta maneira. Durante anos procurou - em várias correntes filosóficas - uma resposta para o sentido da vida, até que certa tarde, no jardim de sua casa em Milão, refletindo  sobre o fracasso de sua busca, escutou uma criança na rua, cantando: “Pega e lê! Pega e lê!”
Apesar de sempre ter sido governado pela lógica, resolveu - num impulso - abrir o primeiro livro ao seu alcance. Era a Bíblia, e ele leu um trecho de São Paulo - com as respostas que procurava. A partir daí, a lógica de Agostinho abriu espaço para que a fé também pudesse participar, e ele se transformou num dos maiores teólogos da Igreja.
Os monges do deserto afirmavam que era necessário deixar a mão dos anjos agir. Para isto, de vez em quando faziam coisas absurdas - como falar com flores ou rir sem razão. Os alquimistas seguem os “sinais de Deus”; pistas que muitas vezes não fazem sentido, mas que terminam levando a algum lugar.
“O homem moderno quis eliminar as incertezas e dúvidas de sua vida. E terminou por deixar sua alma morrendo de fome; a alma se alimenta de mistérios” - diz o deão da Catedral de San Francisco.
Existe um exercício de meditação que consiste em acrescentar  - geralmente durante dez minutos por dia - um motivo para cada  uma de nossas ações. Um exemplo: "eu agora leio o jornal porque quero me  informar. Eu pensei agora em tal pessoa, porque  tal  assunto que li me levou a isto. Eu andei até a porta, porque vou sair  de casa". E daí por diante. 
Buda  chama  isto  de "atenção consciente".  Quando  nos  vemos repetindo  a mais comum das rotinas, nos damos conta  da  riqueza que  cerca  nossa vida.  Compreendemos cada passo, cada  atitude. Descobrimos coisas importantes, e pensamentos inúteis. 
No  final de uma semana - a disciplina é sempre  fundamental  - estamos  mais conscientes de nossas faltas e distrações, mas também entendemos que, em certos momentos, não havia nenhum motivo para agirmos como agimos, e seguimos nosso impulso, nossa intuição; é aí que começamos a compreender esta linguagem silenciosa que Deus usa para nos mostrar o caminho certo. Chamem de intuição, sinal, instinto, coincidência, não importa o nome – o que importa é que, através da “atenção consciente”, nos damos conta que estamos muitas vezes sendo guiados para a decisão certa. 
E isso nos deixa mais confiantes e mais fortes.  

CONTOS – DUAS HISTORIAS DA ÍNDIA

                       Quando é preciso ser prático

A história seguinte é atribuída ao sábio Mohammed Gwath Shattari, um dos mais admirados pelo Imperador Humayun. Morreu em 1563, e existe um templo em sua homenagem em Gwalior. 
Três viajantes cruzavam juntos as montanhas do Himalaia, discutindo a importância de colocar na prática tudo aquilo que aprenderam no plano espiritual. Estavam tão entretidos na conversa, que somente tarde da noite se deram conta que carregavam consigo apenas um pedaço de pão. 
Resolveram não discutir sobre quem merecia come-lo; como eram homens piedosos, deixariam a decisão nas mãos dos deuses. Rezaram para que, durante a noite, um espírito superior indicasse quem receberia o alimento.  
Na manhã seguinte, os três se levantaram junto com o nascer do sol. 
- Eis o meu sonho – disse o primeiro viajante. – Eu fui carregado para lugares onde antes nunca estive, e experimentei a paz e a harmonia que tenho buscado em vão nesta minha vida terrena. No meio de tal paraíso, um sábio de longas barbas me dizia: “você é meu preferido, jamais buscou o prazer, sempre renunciou a tudo. Entretanto, para provar minha aliança contigo, gostaria que experimentasse um pedaço de pão.”
- Muito estranho – disse o segundo viajante. – Porque, em meu sonho, e vi o meu passado de santidade, e o meu futuro de mestre. Enquanto olhava o que está por vir, encontrei um homem de grande sabedoria, dizendo: “você precisa comer mais que seus dois amigos, porque terá que liderar muita gente, e necessitará de força e energia.”
Disse então o terceiro viajante:
- Em meu sonho eu não vi nada, não visitei lugar nenhum, não encontrei nenhum sábio. Entretanto, a determinada hora da noite, despertei de repente. E comi o pão. 
Os outros dois ficaram furiosos:
- E porque não nos chamou antes de tomar esta decisão tão pessoal?
- Como poderia faze-lo? Vocês estavam tão longe, encontrando mestres e tendo visões sagradas! Ontem discutimos a importância de se colocar em prática aquilo que aprendemos no plano espiritual. No meu caso, Deus agiu rápido, e me fez acordar morrendo de fome!
O que dirão de você

Quando jovem, Abin-Alsar escutou uma conversa do seu pai com um dervixe.
“Cuidado com suas obras”, disse o dervixe.  “Pense no que as gerações futuras irão falar de você”.
“E daí?”, respondeu o pai,  “Quando eu morrer, tudo estará acabado, e não me importa o que dirão”.
Abin-Alsar jamais esqueceu a conversa.  Durante toda a sua vida, esforçou-se para fazer o bem, ajudar as pessoas e executar seu trabalho com entusiasmo.  Tornou-se um homem conhecido por sua preocupação com os outros; ao morrer, tinha deixado um grande numero de obras melhoraram o nível de vida de sua cidade.
Em seu túmulo, mandou gravar o seguinte epitáfio:
 “Uma vida que termina com a morte, é uma vida que não valeu a pena”.   

Os erros do passado

Durante uma viagem, Buda encontrou um yogue apoiado numa perna só.
“Queimo os erros do meu passado”, explicou o homem.
“E quantos erros já queimou? 
“Não tenho a menor idéia”.
“E quanto falta queimar? “insistiu Buda.
“Não tenho a menor idéia.”
“Então é hora de acabar com isto. Pare de pedir perdão a Deus, e e vá pedir perdão a quem voce feriu.”
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