Ano das Estrelas, 1º de março de 2013.

“Coração”
O coração do homem precisa acreditar em algo, nas Verdades. E quando
não encontra a Verdade, o homem sempre acredita em suas mentiras.

Minhas sementes,

Não façam como os homens da sociedade. Vocês
sabem que, estando na Luz, quando vocês se sentirem
perdidos ou quando, por alguns momentos, lhes faltar a
Fé, fechem os olhos por 5 minutos e sempre encontrarão
ali um lugar onde podem ficar e deixar que suas mentes
– sim, isso acontece – lhes ensine a Verdade. Já diz a
sabedoria popular que todos os homens mentem para si
mesmos porque preferem viver se enganando a enfrentar
sua responsabilidade com Coragem e Honra.
Existem dois grupos de homens: aqueles que fazem as coisas e aqueles que ficam papagaiando. Eu os aconselho a escolher o primeiro grupo, nele há menos competição. Leiam duas vezes este trecho, sementes, - e podem lê-lo todos os dias - e compreenderão que “as obras são paixões e não boas razões”. O esforço e a virtude sãos duas
qualidades extraordinárias. O esforço é o que ajuda a desenvolver nossa autoestima,
nossa força e a agradecer quando terminamos
aquele trabalho que nos custou tanto realizar. A
vontade é uma energia extraordinária que é
preciso saber canalizar, processar e colocá-la
em prática para nosso desenvolvimento. É ela
que nos permite alcançar todas as metas a que
nos propomos e que conseguiremos realizar
com esforço e vontade.

Uma vez, um sábio estava passeando em sua montanha e viu pingos de sangue
pelo chão. “De quem será este sangue?” e lhe disseram: “Mestre, é de um discípulo
que, por mais que medite e por mais que leia não consegue se concentrar. Então ele se
autoflagela para poder alcançar a espiritualidade.”

O mestre foi visitar aquele discípulo e lhe
disse: “Soube que você era músico e tocava no
palácio real.” Ele respondeu: “Sim, Mestre.”
“...que é um grande virtuoso de violino e de violão.” “Sim, Mestre.” Então vou lhe fazer uma
pergunta. O que acontece quando as cordas do
violino ficam frouxas demais. O som é bom?
“Não, Mestre, se estão frouxas, quando passo os
dedos, elas se embaraçam e não sai som nenhum.” “Bem, e o que acontece quando as cordas do violão estão esticadas demais?” “Mestre,
se as estico demais, elas se partem e não produzem som.”

Minhas queridas sementes, a vida é como essas cordas. Se vai por um extremo,
você se auto compadece, fica chorando suas tristezas e se considera tratado injustamente. Pelo fato de não saber se valorizar, você sofre. E quando se conduz pelo lado
das cordas lisas ou frouxas, então acha que não tem o suficiente, que quer mais e que
merece ter mais, pois é uma pessoa de bem. Na vida, nascemos com virtudes. Cada um
de nós recebe esse presente de Deus. Aproveitemos isso! A sua virtude é a música. Dedique-se a ela, deleite nossos ouvidos, nossos sentidos; desenvolva, abra nossos ouvidos para que possamos escutar os anjos e todo o firmamento. E os que precisam permanecer meditando, rezando, que façam isso. Os que precisem trabalhar – não importa
a profissão – que façam isso. Tudo merece esforço! Desde que nascemos, viemos com
esta obrigação: dever e cumprir.
É o direito da vida. Não devemos nos conduzir nem por um extremo nem por outro. Devemos procurar seguir sempre a mesma direção. Todas as noites, nasce a estrela
fugaz, que toda a noite ilumina na mesma direção. Por que giraríamos a cabeça, nossos
olhos, nosso olhar para outro lado se podemos contemplá-la e ver nossa Verdade?

