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Perigos da Mediunidade
a. pinho da silva

------------- 4 ------------

A mediunidade tem os mesmos perigos
que qualquer potência de que se faça mau ou
indevido uso. Acresce que com a mediunidade
manuseiam-se potências inteligentes, as quais com a
vontade polarizam o pensamento conforme o
carácter quer têm.
Sendo os médiuns pessoas como a média
das demais bastante imperfeitas, é natural que nelas,
pela abertura ao exterior inerente à mediunidade,
faça ressonância a sintonia com frequências que
vibram iguais imperfeições. É no consentimento da
ressonância que reside o perigo, pois a amplitude da
vibração pode produzir o rompimento do equilíbrio.
É para esses perigos que com alguns
exemplos – casos reais – vimos alertar. Que algum
proveito se faça e a paz fique com todos.

9.
“Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que — a linguagem dos Espíritos está

sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Os Espíritos realmente
superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de
modo absoluto, de toda trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se uma única expressão
denotando baixeza as macula, isto constitui um sinal indubitável de inferioridade; com mais forte
razão, se o conjunto do ditado fere as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre a
sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma, e, ainda mesmo que algum
Espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade, bastará conversemos algum tempo com
ele para a apreciarmos.” (LM 263)
*
Excerto de Voo Sensitivo – A História de um Mergulho Espiritual
por Alexandra Solnado
“ISRAEL – 2ª Viagem
Telavive
Ajuda-me a sair de Peixes, Cabrita.
Ajuda-me a sair de Peixes saindo tu também.
Depura a tua energia. Prepara-te para Aquário. Mantém uma altíssima frequência. Sê tu própria em todas,
todas, todas, todas – e não me vou cansar de repetir a palavra "todas" – as ocasiões. Diz aos homens que não
é por onde estão a ir.
O caminho é mais verdadeiro. É mais puro, é mais marginal e colectivo. Tudo o que instituíram como verdade
absoluta já não serve nesta nova energia.
Deixem-me mexer nos vossos corações e implantar a alquimia. Deixem-se transformar. Abram-se para a
transformação, sentindo-se protegidos por mim. Nada de mal vai acontecer a quem abraçar a mudança, a
quem aceitar o caos e, mesmo assim, elevar as suas mãos aos céus e agradecer.
Agradecer a encarnação.
Agradecer a experiência.
Agradecer a matéria e até agradecer a densidade.
Porque é na densidade, ao escolher a luz, que promoves as tuas maiores transformações celulares. É
escolhendo a luz no meio da escuridão que mostras a guerreira da alma que és e começas a criar uma
verdadeira identidade espiritual. E Aquário é precisamente a criação de uma identidade espiritual.
Sempre com a perspectiva de que, se tu mudares a tua energia, vais mudar a energia à tua volta, que por sua
vez vai mudar a energia do que está à sua volta, que por sua vez vai mudar mais coisas, mais longe, até um
dia alcançar todo o Universo. E isso é Aquário. Uma nova perspectiva de evolução a partir do ser humano. O
único ser que pode, efectivamente, escolher.
Jesus”

Prefácio a O Evangelho Segundo o Espiritismo
“Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos Céus, qual imenso exército que se movimenta
ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da Terra e, semelhantes a
estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que
são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido,
para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do Céu
ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a
vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num hino
sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do Universo. Homens, irmãos a
quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos, também, uns aos outros e dizei do fundo do
coração, fazendo as vontades do Pai, que está no Céu: Senhor! Senhor!... e podereis entrar no Reino
dos Céus.
O Espírito de Verdade”
*
As mensagens ambas pretendem dizer o mesmo, mas é abissal a diferença quanto à
linguagem.
Causa perplexidade que autora não perceba que a linguagem que usa, forma e
conteúdo, é indigna de Jesus. Ou tem instalada uma fascinação muito grave, ou tem uma ideia muito
saloia de Jesus (ou a fascinação potenciada pela ideia saloia).
Torna-se ainda mais doloroso constatar o fenómeno comercial que é a proposta da
autora, porque só dá notoriedade à insensatez humana, insensatez que a irracionalidade religiosa
desnuda, se não acentua.
“Devemos também convir em que, muitas vezes, o orgulho é despertado no médium pelos que
o cercam. Se ele tem faculdades um pouco transcendentes, é procurado e gabado e entra a julgar-se
indispensável. Logo toma ares de importância e desdém, quando presta a alguém o seu concurso.”
E Kardec termina assim o parágrafo (LM, item 228): “Mais de uma vez tivemos motivo de
deplorar elogios que dispensamos a alguns médiuns, com o intuito de os animar.”
Como é fácil o despertamento do orgulho! E se uma pessoa orgulhosa é aborrecida, um
médium a tomar ares de importância e desdém quão mais aborrecido é! E quem não for de os gabar
o melhor que tem a fazer é evitá-los, porque o simples silêncio já os irrita tanto quanto uma
contradita. E quem sabe do que são capazes quando irritados! Como diz Kardec: “Aborrecem-se com a
menor contradita, com uma simples observação crítica e vão às vezes ao ponto de tomar ódio às
próprias pessoas que lhes têm prestado serviço.” (LM, 228)
Andam, de facto, por aí. Lamentavelmente também no Espiritismo.
Já não bastava os ridículos a que se expõe, quanto ainda, pelo temor de uns, subserviência de
outros e ignorância da maioria, levam ao envolvimento de tantos em situações que não dignificam os
espíritas e dão força aos inimigos e detractores externos do Espiritismo.
A par dos que laboram no erro inerente à fascinação, há ainda concomitante ou paralelamente
a queda nas mistificações, que quando existe fica evidente na psicografia que toma a forma de livro,
porque chegam ao domínio público. Também é verdade que muito desse público (o que procura e
gaba) não se dá conta do estado de fascinação do médium nem da mistificação contida no texto, mas
não por isso as anula.

Solitude vs. Solidão

O universo dos seres humanos é um universo entrelaçado; vale dizer que todos estão
ligados a todos. E no entanto tantas vezes faz-se um vazio tão grande dentro do indivíduo que parece nada
existir à volta. É como viver isolado no imenso espaço cósmico frio e escuro. Que estranho fenómeno é
este?
O mundo real em que nos movemos é o dos pensamentos, das energias psíquicas. O mundo
das formas é de aparências que cada um vê com a realidade que vive, seja de modo temporário ou
permanente. Uma paisagem é colorida se for vista com olhos de alegria, e cinzenta se for vista com olhos de
tristeza.
Sendo verdadeiro e real que nunca ninguém está só, em virtude da imersão num caldo de
forças mentais, constantemente alimentado e em trocas permanentes, que sucede então para que, uma vez
ou outra e de forma mais ou menos prolongada, nos sintamos uma ilha no meio de nada?
Repare-se, desde já, que é diferente estar só e sentir-se só. Estar só é solitude, e tem a ver
com uma escolha consciente, e sentir-se só é solidão, e simplesmente acontece. Na solitude o indivíduo faz
como que um silenciamento para se encontrar (e eventualmente dar origem a processos criativos), ao passo
que na solidão o ruído impõe-se de tal forma que o indivíduo não consegue escutar-se a si próprio. Digamos
que se dissocia e que perde a sua identidade no todo. E se não consegue identificar-se nesse todo é como se
não existisse. É o caos, é o vazio, é a nadificação.
Todavia, a solitude pode levar à solidão. Estar em solitude por egoísmo, sem uma actividade
que ligue aos outros, e chegar a casa e só ter um cão ou um gato com quem partilhar a vida, pode
facilmente conduzir a um estado de solidão.
Anacoretas eram monges cristãos ou eremitas que viviam em retiro solitariamente, nos
primórdios do cristianismo, dedicando-se à oração e à produção de textos litúrgicos, a fim de alcançar um
estado de pureza de alma pela contemplação.
Não é pela fuga do mundo que se purifica a alma porque isolada não se burila na luta (a
esquizofrenia e o autismo são fugas de si próprio), e se há anacoretas que a igreja católica fez santos, resta
saber quantos não ficaram loucos. Porque a extrema solidão enche o espírito de muitas companhias, as que
pululam na imaginação e as que têm vontade e inteligência próprias.
Também é simbólico neste aspecto as tentações de Jesus no deserto, porque a extrema
solitude desperta demónios interiores. Não que Jesus os tivesse, garantidamente, mas o escriba fez uma
bela interpretação psicológica da solidão.
Ora isto de imediato remete-nos para a questão das sintonias.
Estando o universo em que nos movemos saturado de ondas (eléctricas, magnéticas, e as
mentais, que podendo participar da natureza electromagnética têm todavia algo que delas difere porque
polarizadas por aquilo que chamamos de emoções e sentimentos), ondas que por simpatia sintonizamos e
que vão ter uma acção de ressonância naquilo que já carregamos interiormente.
Somos energia, não há volta a dar. E como energia que somos a todo o momento
interagimos com outras energias. A todo o momento influenciamos e somos influenciados. Qualquer
electrão que salte da órbita produz uma alteração de estado. Da mesma forma que se produzem alterações
no estado físico, assim também nos estados psíquicos, ou espirituais. O princípio é o mesmo. As leis que
regem o universo físico e as leis que regem o universo não-físico são similares. Se não guardassem
similitude o material e o espiritual não agiam um sobre o outro. E o facto é que agem.

E é facto também que o nosso nível vibracional é de baixa frequência. Ora, juntando-se
duas ou mais baixas frequências, o tónus daqueles que as partilham não podem ser elevado. Aplica-se
aqui o adágio “mais vale só que mal acompanhado”. É menos prejudicial à saúde a solidão que a
toxicidade de certas pessoas. Quem nunca se sentiu adoecido por certas companhias? Ou sugado? O
sistema de trocas energéticas é fascinante como objecto de estudo, que tanto pode dar para o melhor,
como sensação de bem estar até às curas, quanto para o pior, como sensação de mal estar até à
doença grave.
Porque é que Jesus disse que quando dois ou mais se reunissem em seu nome ele estaria
no meio deles? Porque isso elevaria a frequência vibratória, tipo ondas curtas, e entrariam em estados
mentais e emocionais superiores, logo, a sensação de completude. De sentido contrário os estados mentais
e emocionais inferiores, que produzem sensação de vazio. Podemos dizer cargas positivas para um caso, e
cargas negativas para outro. É só uma questão de nomes para o mesmo efeito.
E sairmos da concha para irmos ao encontro das necessidades do próximo relativizamos as
nossas e, provavelmente, encontramos aí antídoto para a depressão. A doação, que é amor, enche. Quanto
mais se dá mais se tem, e não há vazio que doa.
A Bíblia não é a palavra de Deus. Mau era se assim fosse. Não obstante, há nela muita
sabedoria, incluindo logo aquela na abertura (Gn 2) “ Então o Senhor Deus declarou: "Não é bom que o
homem esteja só; farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda". Isto significa a necessidade do
outro para que cada um se complemente. O masculino e o feminino, o positivo e o negativo, o Yin e o Yang,
a noite e o dia. Um só existe porque o outro também existe. Daí a atracção natural entre polaridades
complementares, neste caso, o masculino e o feminino.
E quando no casal há trocas de fluidos psíquicos, que é muito mais que a troca de fluidos
orgânicos, não há solidão que sobrevenha.
(Ressalve-se que a polaridade nem sempre está relacionada com o género. É assim que em
género feminino pode estar uma polaridade (psiquismo) masculina e em género masculino pode estar uma
polaridade (psiquismo) feminina. Isto explica as atracções homossexuais, que não anulam o princípio aqui
trazido. Sendo que o Espírito não tem sexo, em condições regulares aquando da encarnação psiquismo e
corpo físico ajustam-se, mas há factores que desequilibram este regular funcionamento.)

Estamos onde estiver o nosso pensamento. Esta afirmativa tem um alcance maior do que
supomos, porque se o destinatário do pensamento nos percebe sensivelmente, que é muito mais que a
recepção de uma mensagem telepática, algo de nós está presente. As propriedades já conhecidas do
perispírito ensejam e explicam uma série de fenómenos, e as faculdades da alma permitem que o Espírito
(alma mais perispírito) se projecte para onde a vontade o leva. É assim que podemos entrar em contacto
com o campo energético (aura) daquilo ou daqueles em que pensamos e partilhá-los. Se eu penso luz
sintonizo luz, se eu penso trevas sintonizo trevas. E estou onde quero estar, a impregnar-me dos fluidos
que lá vigem. Por mais voltas que dê não há como fugir a isto. As evidências estão aí. Os suicídios não
acontecem porque sim. Há causas, que normalmente transitam de umas existências para outras (a
reencarnação é outra lei de que não se pode fugir, por mais que se queira negar, para mal da humanidade)
e entre essas causas há essas ligações que se estabelecem e nas quais nos demoramos.
O Espiritismo explica isto de modo lógico e racional, mas deixemos que a Ciência lá chegue.
Estamos em rede, sim. Apesar disso às vezes sentimo-nos terrivelmente sós. Às vezes
somos telemóveis sem bateria. Ou temos que mudar de sítio para voltar a apanhar o sinal.
Como já alguém disse, às vezes falta-nos o endereço de Deus, que é
www.painossoque estaisnosceus.universo[1]

[1]

Anda por aí um novo panteísmo que atribui ao universo o que é de Deus, mas desse modismo demarco-me.

OS
ESPÍRITOS
EA
NATUREZA

Margarida Azevedo

https://dissertacaoespirita.blogspot.com/

A imposição do Homem à Natureza é considerada, intelectualmente, uma mais-valia para a
humanidade. O Homem alterou o curso natural dos rios, construiu barragens e represas, transportou dos seus
habitats animais e plantas para lugares que a Natureza consideraria inóspitos, cultivou massivamente a terra,
foi aumentando a produção de plantas, e de animais que domesticou, alterou a constituição orgânica de uma
pluralidade de seres, acelerou-lhes o processo de crescimento; construiu cidades com lagos e jardins
artificiais, mudou tudo e tudo lhe pareceu ser sempre permitido, baseado no grande princípio de que o
Homem é o rei da Criação e todas as outras espécies têm que lhe ser submissas.
E assim, coroado de vaidade, lá foi reinando, espelhando na Natureza não propriamente o
seu desejo de bem , mas a sua ambição com o nome de bem. É certo que, nalgumas coisas, a vida lhe foi
sendo facilitada, e é para isso que a inteligência serve: escavar um poço para ter água junto de casa e
precaver-se contra as intempéries, criar redes de saneamento, plantar e criar silos para armazenar para o
inverno rigoroso, ou criar animais para o sustento do lar é meritório. Porém, mexer com as forças intrínsecas
da Natureza, alterar os seus propósitos a ponto de até nem o clima escapar, estamos a falar de outra coisa
bem diferente.
Face aos resultados sobejamente conhecidos e à vista de toda a gente, isto leva-nos a pensar
se não será o humano um erro da Criação ou o ser mais estúpido à face da terra, pois é difícil aceitar que
destrua aquilo de que precisa para a sua sobrevivência, a começar pelo ar que respira, a água que bebe,
expondo-se à fome, uma natural consequência da sua leviandade. Por outro lado, é difícil aceitar que a sua
evolução passe pelo prazer de destruir, em nome do lucro fácil, a ponto de se pensar que é a própria
humanidade que neste momento está em perigo de continuar a existir. Obviamente não é este o sentido de
destruição natural, em que a Natureza tudo transforma num renascer constante e eterno. Neste desnorteio,
até esta eternidade natural é posta em causa, pois até o ciclo das estações do ano foi alterado. As plantas
florescem quando deviam dar fruto, ou morrem secas na aridez dos terrenos cheios de rachas, os animais
alteram o ciclo de reprodução alteram o seu habitat e mudam-se para outras zonas à procura de água e de
alimento.
Pergunta-se: Será que a evolução humana teria este propósito? Mas o que é a evolução? Se é
isto, dispensa-se, pois se a ignorância e o atraso civilizacional é respeitar a Vida e o Planeta, então venham
eles.
Como é possível associar o processo evolutivo da humanidade ao fim trágico do mundo? Que
evolução é esta, qual a sua verdadeira fonte, qual o seu verdadeiro rosto? A que normas e a que regras
realmente obedece? Quem é esta humanidade? Estará o humano condenado a um fim trágico? Por outras
palavras, estará a viver a dimensão do trágico no seu melhor, ao mais alto nível? Para onde nos conduz esta
tão inflamada falta de amor? Estará o humano tão farto de si próprio que já não se suporta? Que é feito do
Homem? Que tem ele contra Vida, porque a rejeita nesta destruição sem precedentes? Que forças são essas
que o movem? Para onde pensa que vai? O que é que ele quer? Que e qual o horizonte tão ávido de…nada?!
Caberá à Natureza impôr-se como o único e verdadeiro universal, no seu sentido mais lato, mais
impenetrável às nossas fracas mentes, um universal cósmico numa hiper-consciência, toda divino, e que justa
e brutalmente se está a revoltar contra a humanidade? Que seres compõem essa mesma natureza, qual a sua
verdadeira identidade que tanta força têm para se imporem aos humanos, que mais parece que vieram de
um hospício do que de um cosmos perfeito?

Os animais dão-nos grandes lições de amor e dedicação à Vida. No cumprimento dos seus
deveres naturais para com a Natureza, ensinam aos humanos que esta é para se respeitar.
E a fé? Qual é o seu papel? Será a fé, também ela, uma tragédia? Estamos a viver a falência
das nossas convicções, dos nossos valores, a desconstrução dos alicerces que pensávamos profundos. A força
converteu-se em fragilidade e está cada vez mais a vir à superfície a necessidade de uma humanidade
convertida a Deus, bem como ao entendimento com os Espíritos que comandam o planeta. A fé tem,
urgentemente, que mudar, tudo tem que mudar.
Mas, como, se não se conhece outra coisa que não a dor, a irracionalidade, a loucura? Ou o
pesadelo do sofrimento como o inevitável, a sombra de uma perseguição sem tréguas?! Quem sabe, talvez
esteja aí a solução para a tragédia: há outro caminho, tem que haver outro caminho que não este banho de
sofrimento. É que não se trata de um sofrer penitencial, catártico ou reparador. Trata-se de criar o
desconforto sádico, a destruição gratuita, gerar e premiar comportamentos ao arrepio da ordem natural.
Nesta impotência vocabular e conceptual, sentimos a panóplia de palavras sem sentido a
povoarem as nossas cabeças num painel de incongruências, de fantasias, de mitos e de filosofias vãs e de fés
egoístas. O que fomos jamais voltaremos a ser. Perdemo-nos. Impotentes perante a realidade dura, temos
que aceitar que, de facto, a destruição é o que melhor nos caracteriza.
Ah, mas é claro, aqui entra a fé no Deus todo poderoso, tão mágica, tão colorida. De facto, a
fé, nos seus insondáveis labirintos, acaba por ser também ela uma vítima. A fé também destrói pois, qual
cata-vento, tem acompanhado a falta de amor orientando-se segundo e conforme os interesses egoístas.
Acreditar em Deus, Pai todo poderoso e amigo de todos os seus filhos é uma fé completamente diferente da
de acreditar num deus mágico que vai fazer ressuscitar das cinzas os rios secos que nem palha, os oceanos
cheios de plástico, os animais que já desapareceram e os que estão em vias de desaparecer; um deus que vai
impôr-se à falta de educação ambiental ou aos genocídios de povos que tão simplesmente querem viver na
sua natureza.
Esse deus que vai enviar Espíritos de outras galáxias, imagine-se, que estão a preparar um
corpo perispiritual para entrar na atmosfera terrestre, é o grito da mais alta ignorância espiritual, da falta de
fé, da maior fascinação que se possa imaginar. É como sanear as Entidades que tão dedicadamente vêm a
este planeta com o propósito de prover aos desígnios de Deus; é como se conhecessem tudo o que está à
nossa volta, todas as Entidades, e lhes dissessem, deseducadamente, “já não precisamos de vocês porque
vocês falharam. Que tristeza.
Falanges enormes de Espíritos presidem aos fenómenos da Natureza. Seres que cumprem a
nobre missão do equilíbrio de todas as coisas, em que tudo está em perfeita harmonia com tudo. São
miríades que fazem surgir as tempestades, o raio, dirigem as marés, orientam os seres para o cumprimento
dos seus propósitos, provendo ao equilíbrio do planeta bem como do seu papel no cosmos.
Isto significa que amar a Natureza é amar quem preside aos seus desígnios sob ordens de
uma Vontade soberana. Tudo tem Deus. Aquilo a que chamamos a natureza de todas as coisas mais não é
que a manifestação da força divina que a tudo preside, no encadeamneto de géneros e espécies, desde o
átomo ao Espírito mais brilhante.
Devemos à Mãe Natureza, naqueles que a dirigem, a nossa vida. Vida essa que não está
isolada, mas que depende de uma infinidade de outras vidas para continuar a existir. Devemos-lhe o ar que
respiramos, os alimentos que comemos, a terra que pisamos; devemos-lhe as famílias que construímos, os
nossos filhos, um bem preciosíssimo; as referências identitárias responsáveis pelos nossos equilíbrios mentais
e afectivos. Para esses Espíritos devem ir sempre as nossas orações de acção de graças, um muito obrigado
clamoroso.
Somos o que respiramos, energia vital que trespassa o mais íntimo do nosso ser; somos o
que comemos, aquilo em que acreditamos, com que sonhamos. É chegada a hora de voltar às forças da
Natureza, primárias, e recomeçar tudo de novo e repensar a História Natural, voltar aos Espíritos que
presidem às forças do planeta, só que desta vez sem coroas de falsas glórias, sem reinados ridículos, sem
superioridades de qualquer ordem. O Homem tem que aprender que está na Vida para obedecer, não para
mandar no que está acima de si e que não compreende; há que perceber que são imensos os mistérios que
nos envolvem. Um deles é o de saber como é que, apesar de tudo, a vida continua. Grande é a força da Vida e
magníficos são os seus mistérios e magníficos os Espíritos que a dirigem.
Espíritos da Natureza, por favor, perdoem-nos porque, efectivamente, não sabemos o que
fazemos.

Que passem devagar os dias
Pra que possa estar contigo.
Se os dias passarem a correr
Mais depressa irei para onde não sei se posso te ver.
A vida corpórea é tão fugaz!...
Penso hoje que no amanhã quando não estiver contigo
Se de alguma forma estiver vivo
Vou morrer a toda a hora de saudades.
Poderei até não ter nenhumas
Porque na incógnita do porvir
Muitas certezas de agora podem desaparecer,
Mas na dúvida de andar suspiroso
Que Cronos adormeça lá no céu estrelado
E adie a colheita de mim neste plantio.
A gente prende-se a afectos e depois tem medo de os largar
Como se eles fossem as raízes que nos sustentam.
Pode ser um equívoco como qualquer outro,
Mas é nisso que acreditamos
E quando a gente acredita numa coisa
Fica difícil demoverem-nos dela.
Dizem que quando o amor fala mais alto
No invisível de nós abre-se uma pétala de luz
Que vai alumiar um momento escuro
E aquecer como um raio de sol em dia frio.
Então, que passem devagar os dias,
Que sejam o lento caracol que atravessa o jardim
Com antenas de perceber o mundo.

Chryserus

Chuva de Abril que lavas a vidraça
Lava-me também a alma
Para que não a empoeirem mágoas.
Leva rio abaixo para que se dilua no mar
Tudo aquilo de mim de que alguém
Possa com alguma razão se queixar
Porque é bom resolver isto
Enquanto andamos em caminho.
E se depois das chuvas de Abril
O jardim dos meus vizinhos estiver mais bonito que o meu,
Fico feliz por eles com sinceridade
Pois também posso com meus olhos vê-lo.

Chryserus

Não te vás outra vez de mim.
Eu sei que a morte não existe
Mas às vezes os que partem vão para tão longe
Que ficamos sem eles perto de nós.
Às vezes os que partem são tão melhores que os que permanecem
Que ficamos muito tempo sem os ver
E depois aquilo que em nós sente
Vive anos de falta e de saudade
E anda no mundo entre o desconsolado e o perdido.
Não vás para moradas que não alcance,
Deixa-te ficar aqui entre nós.
Fica, pelo menos, perto de mim.

Chryserus

Solidão
António Soares

“Certo dia, a Solidão bateu à porta de um grande sábio. Ele convidou-a a entrar. Pouco
depois, ela saiu dececionada. Havia descoberto que não podia capturar aquele ser
bondoso, pois ele nunca estava sozinho; estava sempre acompanhado pelo amor de
Deus.
Por outra vez, a Ilusão também bateu à porta daquele sábio. Ele, amorosamente,
convidou-a a entrar em sua humilde morada, mas logo depois ela saiu correndo e gritando
que estava cega. O coração do sábio era tão luminoso de amor que havia ofuscado a
própria Ilusão.
Noutro dia apareceu a Tristeza. Antes mesmo que ela batesse à porta, o sábio assomou a
cabeça pela janela e dirigiu-lhe um sorriso enternecedor. A Tristeza recuou, disse que era
engano e foi bater em alguma outra porta que não fosse tão luminosa.
A fama do sábio foi crescendo e a cada dia novos visitantes chegavam, objetivando
conquistá-lo em nome da Tentação. Num dia era o Desespero, no outro a Impaciência.
Depois vieram a Mentira, o Ódio, a Culpa e o Engano.
Pura perda de tempo; o sábio convidava todos a entrar e eles saíam dececionados com o
equilíbrio daquela alma bondosa.
Porém, um dia, a Morte bateu à sua porta e ele convidou-a a entrar… Os seus discípulos
esperavam que ela saísse correndo a qualquer momento, ofuscada pelo amor do mestre.
Entretanto, tal não aconteceu. O tempo foi passando e nem ela nem o sábio apareciam.
Cheios de receio, os discípulos penetraram na humilde casa e encontraram o cadáver de
seu mestre estirado no chão.
Começaram a chorar ao ver que o querido mestre havia partido com a Morte. Na mesma
hora, entraram na casa a Ilusão, a Solidão e todos os outros servos da Ignorância que
nunca haviam conseguido permanecer naquele recinto. A Tristeza havia aberto a porta e
os mantinha lá dentro”.

Isto quer dizer que entram em nossa morada aqueles que convidamos, mas só
permanecem connosco aqueles que encontram ambiente propício para se estabelecerem.
Quem dá e se dá, tem sempre o coração realizado, e mais dificilmente cai nas teias da
tristeza e da solidão.
Portanto, a maior solidão é a daquele que não ama. A maior solidão é a daquele que se
afasta, que se fecha, que se recusa a participar da vida. A maior solidão é a daquele que se
recusa a acreditar em si mesmo, distanciando-se do que realmente é, e desprezando-se
até, cria a partir daí um sentimento de solidão mesmo rodeado pelas pessoas mais
importantes e queridas da sua vida.
O perigo da solidão, é que quando alguém se encontra neste estado, está mais sujeito a
procurar no álcool, nas drogas e na comida em excesso, uma via de consolo, uma
justificação para suas atitudes. Puro engano, pois em vez de sentir-se seguro de si, acaba
por aumentar ainda mais sua insegurança, ficando cada vez mais dependente dos vícios.
Entrando num caminho de ilusão e mentira, apodera-se dele a impaciência e o desespero
levando-o a uma tristeza que se transforma em depressão que pode ser fatal.
Compreendamos, que ninguém está verdadeiramente só. As pessoas é que se sentem sós,
porque construíram barreiras com o objetivo de se protegerem da vida, e são essas
mesmas barreiras que os impedem de viver a própria vida, de a partilhar com tudo e com
todos, de viverem as experiências que os vão ajudar a crescer na sua caminhada evolutiva.
A solidão pode-se expressar de várias maneiras. Existem casos, em que o estado atual de
privação afetiva, deve-se a experiências infelizes de reencarnações anteriores, nas quais a
pessoa abusou dos sentimentos alheios, e agora passa por um período solitário para
refletir e aprender a valorizar as relações que anteriormente desprezou, (Lei de Causa e
Efeito).
É importante compreender a diferença entre estar só e sentir-se só. Pode-se estar só e não
se sentir só; por outro lado, mesmo em companhia, pode-se sentir sozinho. É a diferença
entre a angústia da solidão e a paz da solitude. Na solitude, o estar só é a busca saudável, e
enriquecimento para se conhecer, refletir e definir caminhos libertadores à própria vida. A
oração e a meditação, são exemplos de solitude.
Diz-nos Chico Xavier que “Solidão, não é a falta de gente para conversar, passear,
namorar ou fazer sexo…isto é carência. Solidão não é o sentimento que
experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais
voltar…isto é saudade. Solidão, não é o retiro voluntário que a gente ás vezes
se impõe para realinhar os pensamentos…isto é equilíbrio. Tão pouco é o
claustro involuntário que o destino nos impõe compulsoriamente, para que
revejamos nossa vida…isto é um princípio da natureza. Solidão não é o vazio
de gente ao nosso lado…isto é circunstância. Solidão é muito mais que
isto…Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão
pela nossa alma”.
A solidão pode deixar de existir com a abertura de nossa consciência para a vida, e com a
renúncia de se viver apenas para nós mesmos.
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