Cartas

Querida Vida...
Sei que pouco conversamos em todos esses anos vividos. Compreendo,
agora, que não poderia existir sem sua presença. Que a razão de ser quem
sou não teria o sentido que tem na sua ausência. Bem, fico confuso de
pensar a possibilidade de ter negligenciado-a por tanto tempo.
Revivo as lembranças e encontro você. Muito mais que arquivos de
memória, encontro sua onipresença. Em todos os momentos, naqueles
encantadores ou nos triviais. Ignorei sua companhia. Desconsiderei o fato de
ser seu completo dependente. Nunca honrei seu compromisso em vivificarme. Pelo contrario. Muito fiz que a prejudiquei. Consumi sua vitalidade.
Profanei com hábitos nocivos a integridade do seu complexo sistema de
energia. Corrompi sua rede de conexões, suas fontes de abastecimento,
seus níveis dependentes. Em fim, percebo que me comportei todos esses
anos como um elemento agressor, um egoísta e sabotador das suas
intenções (que agora compreendo serem nobres e virtuosas). Neguei muitas
de suas benfeitoras ações. Condenei-a inúmeras vezes. Pouco ouvi seus
recados. Geralmente os descartava.
Vejo tudo que fiz, mas não encontro um evento sequer que você revidou
alguma agressão com brutalidade. Você nunca me fechou as portas. Nunca
me deixou sem uma saída. De fato, deu-me várias. Nunca me virou as
costas. Se alguma vez me senti sozinho foi por não conseguir vê-la, pois me
fazia cego pela ignorância. Sei que nunca me deixou sem fonte de calor, mas
com frequência eu escolhia o frio do orgulho e vaidade. Sabe, sinto-me não
merecedor do seu zelo e cuidado. Não possuo capacidade de compreender
suas intenções e propósitos.
Hoje, de onde estou, começo a compreender um pouco sobre mim. Ao
fazê-lo, lhe encontro. Estou disposto a mudar. A compartilhar minha
existência contigo. Em verdade, quero colocar-me no meu espaço e garantir
o seu. Desejo cuidar de você como você me cuida.
Ouça! Adianto já alguns pedidos de desculpas, pois receio fazer algo de
modo inadequado. Pelo menos no inicio. É que nunca fiz isso antes. Sempre
lhe usei e abusei. Em todo esse tempo a ignorei, pois em quase nada me

conhecia. Porém, dou minha palavra (se é que vale alguma coisa!!!). Serei
outra pessoa a partir de agora. Prometo.
Você me perdoa?
Com carinho, Um Ser.

Querido Ser...
Infinito é o prazer em falar-lhe e ser ouvida. Como posso sentir rancor ou
mágoa? Como posso responder qualquer agressividade com algo
semelhante?
Gostaria que soubesse como me sinto bem com sua mudança. Sinto-me
mais viva. Porém, não me sinto mais feliz. Eu sempre fui feliz ao seu lado. E
sempre serei. Digo isso, pois você me completa. Não... Melhor ainda... É
você que me traz ao mundo, no mesmo instante que lhe sopro a luz e lhe
dou movimento. Eu sou, pois você é. Não podemos ser alguma coisa
separadamente. Somos juntos. Somos os dois a mesma coisa. Você é que
pensa ser algo diferente de mim.
Agora, sinto-me satisfeita, pois você começou a me ouvir, ver e sentir
sinceramente. Sei que, em breve, sentir-me-á também tanto o quanto eu o
sinto. Então, reconhecerá os meus propósitos e compreenderá as minhas
intenções. Entenderá que não posso ser calor, sem também ser o frio. Não
posso ser luz sem ser sombra. Sou tudo isso, tal como você também é.
Saiba que nunca o deixarei sozinho, pois eu sou você, lembra? Sempre
lhe cuidarei. Do amor fomos feitos e apenas com amor consigo agir. Esta é
uma condição da qual não posso fugir. A ignorância transitória que carrega
não diminuirá o meu respeito por você. Pelo contrário, é estímulo para eu
continuar ser educadora tolerante e caprichosa. Faz parte do universo a
existência das diferencias aparentes para ensinar a igualdade verdadeira – a
essência primordial.
Mantenho-me feliz, como já disse, mas agora me sinto ainda mais
estimulada e comprometida em darmos saltos maiores e voos mais
distantes. Viverás como eu vivo. Cada vez mais. Terá a mesma força,
justamente aquela que precisará para superar os desafios. Terá visão mais

aguçada, para ver o que precisa ser visto, muito além das aparências. Viverá
todo instante a cada momento, pois é no presente que consigo agir
verdadeiramente.
Por fim, alcançará a minha compreensão sobre o todo e conseguirá
escolher viver livremente a luz, sem nunca desonrar a sombra. A minha bem
aventurança existencial também será sua.
Confie.
Não há o que precisa ser perdoado.
Nada está errado. Tampouco nada está certo.
Tudo somente é.
Apenas viva consciente de mim. Não seja outra pessoa, seja você
mesmo.
Com incondicional carinho,
A Vida.
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