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Encontro com o Destino

Haveria um ponto de chegada, naquilo que podemos atinar com a

desconhecida perfeição de que nos falam os mais esclarecidos do mundo

espiritual? En�m, qual a �nalidade da Evolução?

Obviamente possuímos muitas respostas de caráter religioso e �losó�co que

não fornecem uma plena e adequada solução. Acreditamos que a idéia

espiritualista caminha mais puri�cada, sem mitos, crendices e liturgias

extravagantes, aproximando-se de melhores conceitos e entendimento.

O campo espiritual no cerne desses pensamentos está se impondo em todas as

vertentes individuais, sociais e cientí�cas, clari�cando os caminhos diante das

idéias mais holísticas. Apesar de tudo, ainda representa um conteúdo mágico.

Toda essa busca de esclarecimentos pela Humanidade torna-se patente e, de

modo incansável, vem oferecendo subsídios múltiplos para a iluminação das

sombras humanas.

Teríamos uma fase os conceitos sobre imortalidade, clari�cados no sentido

evolutivo com as renovações reencarnatórias. O tempo passa e as informações

chegam até nós. Por isso, ainda aturdidos, não sabemos fazer silêncio a �m de

escutar as nossas dores e entender o processo evolutivo a que estamos

submetidos. Sem dúvida, em algum tempo, conheceremos melhor as energias

que nos enredam, o seu signi�cado e a razão de pertencermos à Vida Cósmica.
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As muitas vertentes espirituais mostram, os ritos de passagem, com uma

grande diversidade de manifestações culturais em muitos povos do continente.

São usadas em rituais de iniciação ou passagem, cerimônias religiosas, funerais,

entre outros eventos de vital importância para a espiritualiadade.

Elas estão na identi�cação dos povos com seus antepassados e suas tradições,

possuindo signi�cados que ultrapassam a fronteira de seu valor alegórico.

Nesse mundo mágico ou fantástico, no sentido mais relevante que o termo foi

usado, o portador do ritual é, para os seus semelhantes, o sacerdócio em

questão. Ele transcende, assim, sua própria identidade e se transforma em um

ser espiritual poderoso.

Em muitas sociedades a vida é dividida em diferentes ciclos – nascimento,

passagem para a idade adulta e morte –, sendo que essas transições são

marcadas por rituais que determinam para a comunidade a ida de uma

etapa para a outra. Assim como é na vida espiritual também.

O sacerdote, não se auto proclama. Ele é chamado para suas tarefas espirituais,

passa por treinamentos e então é reconhecido pelas pessoas de sua

comunidade. Nos primórdios da humanidade, os seres humanos, sentiam-se

frágeis perante as forças da natureza e temiam aqueles que não pertenciam

aos seus clãs, etc.

Para suprir essas carências, surge o sacerdócio para alguns e estes são como

um "organizador do caos" para despertar a consciência. Assim eles recorriam

àquele que era concebido como um guerreiro que atuava com armas

espirituais, que faziam a ponte entre o mundo dos homens e espíritos.
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O termo Sacerdote (Isa) foi adotado, para se referir a pessoas de uma grande

variedade de culturas, que antes eram conhecidas como: bruxo, feiticeiro,

curandeiro, mago, mágico, vidente, o terapeuta, o conselheiro, o líder espiritual

e outros.

A iniciação tem um fundamento nas bênçãos recebidas pelos instrutores que

passam uma espécie de "autorização espiritual" para conduzir cerimônias.

Isso é honrar o conhecimento e não usurpar, e nem banalizar o processo de

iniciação espiritual. Trata-se de um sacerdócio. É uma missão de utilidade

pública.

Sua vocação é demonstrada por perturbações no comportamento, vem

também por transmissão hereditária, por decisão pessoal onde passa por

provas (jejuns, recolhimentos, sacrifícios corporais...) ou é eleito. Iniciado pelos

espíritos tem uma vivencia de morte simbólica para posterior ressurreição.

Permanece dias em locais isolados sem falar, comer, e, quase sem respirar. Ele

deve morrer em seu corpo terrestre para renascer em corpo astral.

Trata-se de um sacerdócio. Muitas pessoas querem sem conhecerem as

obrigações inerentes a essa função, a entrega. É uma missão de utilidade

pública. Várias pessoas se denominam, mas o que determina é o trabalho

espiritual. Um sacerdote transformou a sua vida, conseguiu a sua cura através

de profundos processos de morte e renascimento, lidou com perdas, enfrentou

entidades, enfrentou sua própria sombra, e obteve o conhecimento essencial e

o reconhecimento de seus instrutores para poder compartilhar com os outros.
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Lembro também que não é só praticas de rituais e cerimônias, e sim uma

forma de vida, uma nova visão do mundo, que se aplica, primeiramente no

condutor. É assumir uma responsabilidade com o Universo de viver em

harmonia com a natureza, de ajudar o próximo, de transformar o ambiente em

que vive, de ser aparelho de transformações nas pessoas que dele se

aproximam. Uma mudança radical, profunda, verdadeira. Ser sacerdote não é

uma pro�ssão, é um dom. Carregamos o conhecimento espiritual e da vida,

passados oralmente, lembrando a sabedoria dos antepassados.

Conduzimos os ritos de passagem, encorajam a comunidade para enfrentar os

desa�os, aglutinam a consciência comunitária, criando uma identidade grupal.

Chancelamento

Conforme vamos caminhando nesta senda da espiritualidade, alguns testes nos

são colocados. Acontecem muitas averiguações da nossa fé e se estamos

imbuídos verdadeiramente em seguir em frente. Para isso, grandes desa�os

surgem para nós enfrentarmos. Diante disso, estar nesta caminhada evolutiva,

vigiando constantemente não nos abstém de olhar de frente o nosso maior

obstáculo: nós mesmos.

Podemos dizer que o mesmo se aplica a nossa própria proteção, que nada será

e�caz diante da ausência da efetiva aplicação do nosso poder pessoal. Focar-se

na sua reforma íntima em meio às situações cotidianas que vivemos nem

sempre é fácil. Normalmente nos solicita empenho, vontade, atenção, iniciativa,

foco, humildade e muita ação. 
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Viver a espiritualidade demanda estar coerente 24 horas com seu propósito

pessoal e coletivo. Propõe seguirmos em frente, mesmo que diante dos nossos

principais pesadelos. A�nal, são eles nossos maiores mestres nesta existência.

Manter a consciência de sermos eternos aprendizes auxilia muito a não

recuarmos. Principalmente, não fugirmos nos momentos de embate com

nossos maiores resgates. 

Infelizmente, estar no caminho da espiritualidade não signi�ca que não iremos

mais sofrer, tendo que aprender pela dor. Deveria nos fazer estar em estado de

atenção. Atentos a qualquer sincronicidade que o universo esteja sinalizando.

Porém, somos seres humanos, portanto imperfeitos.

Antevendo situações de confronto, o primeiro inimigo oculto a ser vencido é o

orgulho (ego e a vaidade estão no mesmo pacote). Para isso, se cerque da

simplicidade em aceitar sua di�culdade. Em seguida, peça ajuda. Utilize seu

poder pessoal para criar oportunidades de crescimento individual e coletivo.

Una forças com aqueles que um dia já estiveram na mesma situação. Ninguém

é tão bom sozinho. Nunca somos abandonados, nós é que antes abandonamos.

Somos nós que viramos a cara para espiritualidade quando deixamos de

enfrentar nossas provas de evolução. 

Se manifeste solicitando apoio (seja humano, literário, auditivo...). Se permita

crescer consigo mesmo diante do próximo passo a ser dado em sua caminhada

evolutiva. É preciso constância para manter nossa �rmeza. Não basta

brilharmos eventualmente, é necessário estarmos polindo diariamente nossa

jóia interior. 
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Não importa o que aconteça na vida, que seu coração e a sua alma continuem

abertos e livres. Por isso, não se prenda as amarras do falso “eu não vou

conseguir”. Use seu poder pessoal para ir além, ir em frente. Mesmo vindo do

plano espiritual o desa�o, ele nos deixa à mão as ferramentas que precisamos

para enfrentá-lo. 

Para isso, é preciso vencer a nossa inércia. Sairmos da nossa zona de conforto

(que nem percebemos, mas já estamos dentro dela). Despertar da obsessão

silenciosa que permitimos entrar em nossa vida. Voltar a estreitar relações com

nossos amigos espirituais. Quebrar barreiras que muitas vezes nós mesmos

criamos. Regressar ao exato ponto que desviamos do nosso caminho. 

Apesar de nos considerarmos erroneamente evoluídos, somos crianças

aprendendo a engatinhar. Aprenda a ouvir. Sentir com o coração. Aceitar os

obstáculos e cautelosamente encarar de frente, buscando uma solução. Boa

vontade.

Por isso a sabedoria e o discernimento são fundamentais na caminhada

espiritual. Quando se fala em luto e enfermidade, ter discernimento é

extremamente importante. A di�culdade de distinguir mitos de verdades deve-

se também ao fato de que, em certas ocasiões, a verdade não é agradável.  A

ilusão é como uma couraça protetora. A verdade torna o indivíduo

interiormente forte, mas  externamente vulnerável.
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Com ela, o ser humano é forçado a deixar de lado situações sobre as quais antes

comodamente enganava a si mesmo   e aos outros.  Assim, o cego

mais astucioso é aquele que prefere não ver, e uma boa parte das pessoas está

nesse caso. É como se o indivíduo pensasse: “é melhor não saber de certas

coisas”.  Todo conhecimento direto implica uma responsabilidade e um perigo.

Às vezes o indivíduo foge  do perigo e da sua verdadeira força interior buscando

refúgio na falsa segurança do não-saber.

É verdade que a caminhada do autoconhecimento não se dá em terreno

asfaltado, sob o aplauso constante das pessoas mais queridas do peregrino,

enquanto ele avança feliz entre  seus admiradores. O caminho é íngreme. Ele é

percorrido solitariamente em uma paisagem complexa, em meio a luzes e

sombras, sons e silêncios, orientações verdadeiras e falsas indicações. A chave

da vitória está sobretudo na sua capacidade de aprender com as derrotas.

A espiritualidade não existe afastada da vida. O que há no mundo externo, há

também no mundo da busca espiritual. A jornada em busca do conhecimento

sagrado é uma obra de alquimia em que você troca o tempo potencial de sua

vida física por experiência acumulada e sabedoria.

Você transmuta tempo, e energia, em conhecimento. O tempo que lhe é dado

viver e a energia vital correspondente a cada uma das suas faixas etárias são

recursos naturais. Mais do que isso: são recursos naturais não-renováveis, pelo

menos do ponto de vista da sua atual encarnação.  Para o alquimista espiritual,

o tempo e a vitalidade são as matérias-primas do seu trabalho, e não podem

ser desperdiçados. Para evitar o mau uso desta matéria-prima, uma coisa é

indispensável: o discernimento. É ele que permite identi�car o que é mito e o

que é verdade, o que é folclore e o que é fato, o que é jogo de cena e o que é lei

eterna.
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“O caminho espiritual é feito de fé e de crença”.  Grave engano. A crença em

algo que não podemos veri�car por nós mesmos reduz a nossa capacidade de

perceber a realidade e fecha nossa mente para o que é novo. Os caminhos que

levam à paz interior são feitos de perguntas e de tentativas. A convicção é um

péssimo critério para julgar a verdade. O essencial é invisível aos olhos, mas

pode ser encontrado dentro de nós.
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