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Aquilo que eu gostava de vos dizer é algo que, quando eu era
muito novo, ouvia o meu pai dizer quando discursava. Durante muito
tempo eu não entendia muito bem, porque quando ia à escola só
estudava hindi 45 minutos por dia. Então, quando era um hindi um
pouco sofisticado, não entendia bem. Percebia algumas palavras
duma canção específica que ele recitava. Não vou recitá-la. A canção
era de Kabir e é politicamente muito incorreta. Por isso, não vou recitá-la. Mas gostava de falar sobre ela porque acho que é real. E no
mundo de hoje, seria considerada muito incorreta, inapropriada,
porque vai direta ao coração. Desta vez procurei-a e achei que o que
ele dizia era incrivelmente fascinante.
Na essência, o que ele diz é que vocês estão tão envolvidos em
fazer tudo bem cá fora, tão ocupados a fazer tudo bem cá fora, que
agora nem sequer se importam com o que estão a sentir
interiormente. Cá fora, é só isto que nos preocupa: o que é que as
pessoas pensam de nós? Alguns de vocês passam horas a ser o bom
gigante. Alguns passam horas a ser a senhora, calma, organizada,
tranquila, batom perfeito, maquilhagem perfeita. Depilação perfeita
das sobrancelhas, cabelo perfeito. Alguns passam horas a querer
parecer diferentes: gel, cor. Não estou a fazer juízos de valor. Só estou
a dizer como passamos tantas horas: o fato certo, a gravata certa, a
"vibração" certa. E dentro de nós? Um acidente. Dentro? Não fazem
ideia do que está a acontecer. Dentro? Não fazem ideia do que é a
vida. Dentro? Não fazem ideia como o tempo vai passando. Não fazem
ideia qual é o vosso papel. Não fazem ideia quem são. Não fazem
ideia o que sabem. Não fazem ideia o que é a vossa sede. Não fazem
ideia o que o vosso coração deseja. Não fazem ideia, nenhuma. Cá
fora? Perfeito. Dentro? Nada.
Quem sou eu? O que sou eu? O que é que verdadeiramente me
torna feliz? Será que sou um passageiro nesta viagem? Será isto uma
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viagem? Nasci e um dia vou morrer. O que é isto entre essas duas
coisas, o que é? Não estou aqui para mudar o mundo, não posso
mudá-lo. De facto, no que diz respeito à Terra, ela tem um bom
“design”. O que não parece estar bem, como dizia Kabir, é a pessoa
que vem a este mundo ter a oportunidade mais fantástica, a dádiva
mais incrível de todas as dádivas: o sentimento de paz. E de algum
modo, ter estado tão ocupada que o perdeu. Seria como enviar
alguém para limpar a moldura da Mona Lisa. E essa pessoa envolver-se tanto na moldura que nunca vê o quadro da Mona Lisa. Porque
estava a limpar a moldura.
Eu não estou aqui para vos mudar o hábito de usar gravata, ou
usar fato, ou usar batom, ou ter o cabelo perfeito ou imperfeito, ou
seja o que for. Só estou a dizer que a menos que o interior esteja em
ordem também, o exterior não vai ter muita importância. A agitação
vai transbordar e a sombra da confusão vai ser abundante na vida da
pessoa. Entender a compreensão é um processo de descoberta do
que já está dentro de vocês, de quem realmente são. Não de síntese
do vosso próprio ser. Não de vocês criarem uma coisa. Não de criarem
uma compreensão: "Agora compreendo." Não.
A vossa verdade está dentro de vocês. E a vossa verdade
começa com uma coisa simples: vocês estão vivos. Isso é uma
verdade. Sabiam disso? Ou estão desapontados? "Ah. Bem, isso é
demasiado simples." Deixem-me dizer-vos: quando começarem a
descobrir, vão achar que é incrivelmente simples. Tão incrivelmente
simples e no entanto confina com o ser Divino. O vaivém desta
respiração. Como é que posso dizer isto? Liga-me à vida, à existência,
a cada momento. Sou eu. Se há algo que seja uma benção ao cimo da
Terra, então é isto. Se há algo chamado plenitude, então é isto.
Foquem-se em vocês. Foquem-se no vosso ser, não no vosso aspecto
exterior.
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Querem ficar bonitos? Quem não quer ficar bonito? Um pavão
quer ficar bonito. É verdade. As penas, para que a pavoa possa ver
como ele é bonito. Ele dança e dança e dança. Será que vocês
também querem transformar-se num pavão, por essa beleza que está
dentro de vocês? Abrir as penas da aspiração. Aspirar, querer,
compreender, estar preenchido. Tornem-se atraentes para a
compreensão. Tornem-se atraentes para a plenitude. Podem ter
ouvido dizer "sejam atraídos pela plenitude." Mas que tal tornarem-se
atrativos para atraírem a vocês a alegria, a beleza, a plenitude, a
sinceridade, a simplicidade na vossa vida? Todos os dias. Quando
fazem isso, honram a vida, honram o Divino. Honrar a paz. Se não a
sentiram, como vão honrá-la? Por isso, Kabir diz: "Vocês fazem tudo no
exterior e o interior está em branco."
Isso é o conflito supremo. Não a sincronização, mas o conflito.
Aquele que é belo, pela sua própria natureza, sempre belo. Pela sua
própria natureza, a única coisa nesta existência que está livre das
garras do tempo. A única coisa que nunca terá um aniversário. Nunca.
Não pode. Não há maneira de o comparar. A única coisa que nunca foi
criada e que nunca será destruída. A única coisa que foi, é, e será,
decidiu residir dentro de vocês. O mais belo de todos decidiu residir
dentro de vocês e vocês estão preocupados com os cabelos brancos?
Olhei para o espelho, um dia, e disse: "Ei, estás a ficar com cabelos
brancos." Então este pensamento ocorreu-me: "O imortal está dentro
de mim e eu estou preocupado com os cabelos brancos?" Vêem o
que faz o conflito? Isto não devia acontecer àquele em quem reside o
Divino.
O modo como agimos, como nos comportamos, como lidamos
uns com os outros, como vivemos a nossa vida, como existimos, como
estamos tão fascinados pelo que acontece no exterior e damos
pouquíssima ou nenhuma atenção ao que está a acontecer dentro. Na
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verdade, não acreditamos que o Divino reside dentro de nós. Mas eu
estou aqui para vos dizer que estão enganados, se pensam assim. O
Divino reside e é a única razão porque estão vivos. Porque no dia em
que essa ligação se desfaz, a carruagem volta a ser abóbora. Isto é a
vossa existência, meus amigos. São tudo boas notícias. Que bonito é
estarem vivos, existirem. Não subestimem isso. Nem hoje, nem ontem,
nem nunca. Essa ligação vai quebrar-se? Claro. Mas não se trata disso.
Enquanto está intacta, festejem. Festejem com o Divino.
É de certeza a melhor festa da cidade. Dancem ao ritmo da
existência. Dia e noite. Estar satisfeito. Estar em paz. Estar claro. Estar
agradecido. Quando o interior está assim, então a vossa vida está
completa. Então a vida está completa. Não há conflito. Há clareza,
beleza, alegria. Tem de ser esse o nosso esforço porque menos do
que isso não seria merecedor dessa magia incrível que aconteceu
para nós existirmos.
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