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O FILÓSOFO E O ANJO
Uma reflexão sobre a vida.

“Reflexões sobre a vida e uma forma de aprendizagem por meio de uma
conversa “meio maluca” sobre um Filósofo e um anjo, ou poderia ser
uma conversa entre o “ser” e a consciência.“
Paulo Bregantin.
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De novo, acordei com a mesma sensação dos dias em que tive as dores
terríveis de estômago. Dores que me acompanham por anos, creio até
que já não sei mais conviver sem essas sensações de ardor e
queimação que me seguem, seguem e seguem.
Que quarto é esse? Essas luzes? Esse cheiro? Tudo de novo? Sombras
estranhas, tristezas e dores em minha mente, esse será mais um dia,
afinal é noite ou dia? Nossa! Que cortina feia, sim é dia, mas como
cheguei até aqui?
Lembro-me de ter iniciado um pequeno escrito e tratado sobre a “cura do
corpo, alma e espírito”, porém, não lembro de como cheguei nesse lugar,
onde estão meus escritos? Ah, aqui na escrivaninha. Nossa, não consigo
me lembrar de nada, somente as terríveis dores do estômago.
Paul, você já acordou? Conseguiu dormir um poucomas parece que
continua com as mesmas sensações, pois sua cara está igual aos outros
dias.
Quem está falando comigo? Como estou te ouvindo e não consigo ver
quem é você? Mostre sua cara para que eu me lembre o que fiz ou o que
aconteceu ontem ou mesmo saber de onde vim, onde estou e para onde
vou?
De novo com as mesmas questões Paul? De novo com os mesmos
resmungos de um filósofo pobre em idéias e miserável em
interpretações? Sou eu mesmo e, insistindo para que você acorde de
seus devaneios e desilusões. Vem para vida Paul, vem para o seu
próprio aprendizado.
_ Não pode ser!Minha mente está falando comigo? Será meu psique ou
inconsciente? Nossa, o que foi que eu tomei noite passada? Que quarto
é esse? Quem sou? Filosofo(bem isso eu me lembro) sou filosofo. Mas
de quem é a voz que está falando? Por que essa conversa? Estou
acordado ou dormindo?
_ Paul, acordado e bem sabe de quem é essa voz, não fuja de sua sina,
não corra de seu chamado, não seja de novo desconectado por sua falta
de razão e interpretação dos sinais e percepções que já discutimos.
Lembre você tem um caminho a seguir um legado a cumprir, você não
está aqui por um acaso.
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_ Por favor me diga, pois minha mente está longe e não consigo
perceber o que está acontecendo – será que meus escritos tem haver
com essa sensação . tenho escrito sobre a cura do corpo, alma e espírito
e isso tem ocupado muito minha mente e meus dias.
_ Bem Paul, já que você não lembra das últimas sessões e conversas
vou lembrá-lo do que temos conversado e tratado:

A constituição do Ser Humano
Acredito que o ser humano é feito de Corpo, alma e Espírito. Sim!
Acredito que todas as pessoas têm individualmente seu Corpo, sua Alma
e Seu Espírito e, que cada uma dessas partes estão interligadas e ao
mesmo tempo completamente independentes uma da outra.
Claro que essa afirmação é de fato uma grande “viagem”ou até mesmo
um grande absurdo no sentido físico e ou espiritual. Sei que alguns lerão
e ficarão sem entender muito, pois as mentes mais “sérias” pensarão no
modo cartesiano e creio com essas idéias pré-concebidas dos filósofos,
muitos não internalizarão as palavras que tento escrever, pois no
decorrer da vida, muitas palavras são dispersas com o vento das
filosofias e terminologias(palavras e semânticas).
Muito além de acreditar nas palavras que escrevo, sinto que minha
própria vida está em plena mutação e perplexidade, ante as verdades
que nos últimos tempos tenho visto e vivido, ou seja, a vida tem me
ensinado nos últimos cinco a dez anos o que não me ensinou nos últimos
vinte ou trinta anos, então me arrisco a escrever que tudo que aprendo
na vida pode e deve ser modificado, ou mesmo transformado, pois na
verdade o que é a vida senão um punhado de conhecimento que Deus
em sua sabedoria nos da como “doação da manifestação da Graça?”.
Sei que o muito estudar cria bom conhecedores de informações, porém o
viver a vida traz aventura e sabedoria – coisas que só sabe quem vive a
vida como se hoje fosse o último dia!!
No descrever a vida como o último dia é ao certo viver entendendo que
cada minuto é não somente uma fração de hora, ou uma mínima parte do
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dia e um quase nada de vida...O real é entender que o minuto que
vivemos é o tudo, ou seja, o Corpo, Alma e Espírito manifestado, á isso
não podemos negar, pois para nós é somente um minuto, porém para
Deus é o tudo e, o tudo é, nada mais que a manifestação do nada. Como
explicar isso nessas linhas? Entender o Nada nos leva ao conhecimento
do tudo, sendo que o tudo só existe quando descrevemos o próprio nada
que em sua essência é a junção de nada+tudo.
Claro que a vida é o conjunto de Corpo, Alma e Espírito e ao mesmo
tempo é o nada no sentido de que não temos como explicar o Corpo,
Alma e Espírito. Para essa teoria devemos nos despir de toda a
armadura de complexo e sabedoria intelectual, pois a capacidade de
entender o nada+tudo é a própria qualificação e sensibilização do puro
pensar, sem muito esperar...é simplesmente viver!
A descrição de ser humano é sintetizada como alguém que tem a vida e
é um ser falante, claro que se falarmos nos garantirá a idéia entre os
seres falantes que somos homens e mulheres, porém não tão simples a
isso, somos seres que não somos dessa “Natureza” que nos rodeia, pois
qual o animal, por melhor que seja tem Corpo, Alma e Espírito?
No sótão dos meus devaneios, pensei, pensei....Percebi que a vida é um
conjunto de sintomas, sensações e consciência – isso posto, fico
tranqüilo em transcrever as vicissitudes do que cremos, seja corriqueiro
e, sobre tudo simples, claro que de um modo que transplante a simples
camada de pensamento singular humano e penetre nos mais profundo
das camadas de meninges – dura-mater - aracnóide e Pia-mater e de
forma pura e clara ultrapasse a osmolalidade de nossas mentes e fixe o
âmago de nossas mentes, permeando dessa forma um vestígio de
sabedor.
Cura – Caos e Cosmos
O que é a cura sem a doença? O que é a restauração do Corpo, Alma e
Espírito sem a “queda”? Sim! Queda, erro, perda, desvio do caminho,
doença. Todas essas palavras são sinônimas do CAOS.
O Caos que está estampado no Gênesis, pois quando se escreveu “...a
terra era sem forma e vazia...” tudo estava o verdadeiro caos. Sim todas
as estruturas da terra – Água, Ar, Terra e Fogo – estavam totalmente
sem controle e, as coisas em sua totalidade estavam fora de controle
clamando por ordem. A ordem que transformou o caos em Cura. A Cura
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que veio através da “palavra”. Palavra que estava sobre todas as
palavras.
Palavra que destronou o caos, criando o Cosmo, absolutamente perfeito
como vemos e entendemos hoje, um Cosmo tão perfeito que não
sabemos onde começa, nem muito menos onde termina. Um Cosmo que
é alvo de estudo desde os primórdios e sem muitas explicações. Donde
teria vindo a PALAVRA que destruiu o Caos? Donde veio a Cura que
restabeleceu a identidade para a terra? De quem é a voz que disse:
“...haja luz e ouve luz... haja separação entre dia e noite... Essa voz é a
cura para a terra e, a cura é nada mais que restauração do Caos.
A isso podemos inserir o princípio do “nada”, claro! A busca permanente
do ser humano não pelo tudo e sim pelo nada. Nossa mente foi formada
para buscar a Deus através do nada, porém através de nossa evolução
perdemos nosso sentido de direção e em vez de buscarmos o nada,
acreditamos que no tudo teremos a verdadeira solução das angustias e
buscas infindáveis.
Vamos falar mais sobre isso... Observe como nossa mente é: Vamos
relembrar de uma história que está contida na bíblia, porém todos nós
conhecemos muito bem... É a história de Salomão e sua sabedoria.
Como sabemos Salomão é filho me Davi e Beteseba. Beteseba é a
mulher que fez o Rei Davi cometer adultério e um homicídio, pois
Ele(Rei) se apaixonou por essa mulher quando estava passeando pelo
seu pátio em seu castelo e viu ela tomando um banho de sol nua, logo
ele descobriu que ela era casada com um oficial seu com o nome de
Urias. O Rei ficou tão apaixonado por ela que mandou trazê-la, pois seu
marido estava em uma batalha em nome do Rei Davi. Davi teve relações
com ela e ficou grávida, até ai tudo bem...Porém quando o Rei ficou
sabendo da história da gravidez, pensou – Vou trazer de volta Urias da
guerra e fazer com que ele transe com a sua mulher e ninguém vai saber
que o filho é meu...Assim o Rei fez, porém quando Urias chegou não quis
ficar com sua mulher , pois disse – meus homens estão em guerra e eu
estou aqui, não vou fazer isso de dormir com minha mulher... O Rei
então não teve outra saída a não ser enviá-lo de volta para a guerra.
Porém ele chamou o líder da tropa e disse: Ponha Urias na linha de
frente para que ele morra! E assim foi... Urias foi colocado na linha de
frente e morreu.
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O Rei mandou chamar Betseba para morar com ele. Pensou o Rei: Agora está tudo bem... Grande engano. Pois havia um profeta chamado
Natã que através de Deus ficou sabendo do que o Rei fizera. O Profeta
foi ter com o Rei e lhe contou uma história:
Rei Davi, vou contar uma história – Era uma vez num reinado um Rei que
era muito rico e tinha muitas e muitas ovelhas e também existia nesse
reinado um homem pobre que tinha uma só ovelha. Em certo dia o Rei
recebeu em sua casa um amigo de muito longe, o Rei convidou o amigo
para ficar com ele e jantar naquele dia. No jantar serviriam uma ovelha
cozida. O Rei em vez de matar uma de suas ovelhas, disse para seus
oficiais: Pegue a ovelha daquele pobre, mate e sirva para nós jantarmos
e assim foi feito.
Rei eu te pergunto, disse o Profeta: O Que esse Rei merece em fazer
isso com aquela pessoa pobre?? O Rei Davi respondeu: ELE DEVE
MORRER!
O Profeta disse: Isso mesmo Rei Davi – ELE MERECE MORRER! – Digo
que é isso que o Senhor fez quando engravidou a mulher de Urias e
ainda mandou matá-lo. Pois o Senhor tinha todas as mulheres que queria
e Urias tinha uma só, e o Senhor á quis e ainda mandou matá-lo.
Assim diz Deus – disse o Profeta: Esse filho que está no ventre dessa
mulher morrerá, porém você Rei, não morrerá.
O Rei Davi ficou em crise e chorou muito...Porém não teve jeito o filho
que nasceu daquela mulher morreu – Porém depois ela ficou grávida
novamente e teve um filho e chamou seu nome SALOMÃO.
Bem fecha parênteses – Salomão foi conhecido como o Rei mais sábio
de todos os tempos e sua sapiência iniciou-se com um acontecimento
muito interessante, que gostaria de descrever para refletirmos um pouco
sobre como nosso pensamento é levado a pensar somente o que
queremos e não observamos o que realmente é fundamental.
A história é: Havia duas mulheres, ambas ficaram grávidas e tiveram
seus filhos. Numa noite as duas foram dormir e uma das mulheres
dormiu e rolou para cima de seu filho e sufocando matou-o. Em uma
parte da vigília da noite ela acordou e percebeu o que tinha feito, então,
ela levantou pegou a criança morta e trocou com a outra criança e voltou
a dormir.
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De manhã quando as duas acordaram uma das mulheres percebeu que
seu filho estava morto, porém quando olhou percebeu que aquele não
era seu filho, e aí começou uma discussão entre as duas mulheres e
ambas foram parar na frente do rei Salomão para que fosse resolvida a
questão, ou seja, de quem era o filho vivo.
Salomão ouviu as histórias das duas e tomou uma decisão: Mande cortar
a criança no meio de dê uma parte para cada uma das mulheres. A Mãe
falsa disse: Tudo bem pode cortar! A Mãe verdadeira disse: Não faça
isso, dê a criança para ela cuidar o filho não é meu!
Salomão percebendo a manifestação do amor da mãe e não deixar
matar seu filho disse: Dê o filho para a mãe que disse: Não mate a
criança.
Bem até aí tudo bem, pois é uma história conhecida de todos e o final é
feliz... Minha questão não é a mulher que fica com o filho ou sobre a
sabedoria de Salomão. Minha questão é com a mulher que perdeu!! É o
que leva a mulher a montar toda a mentira para com a outra mulher? Por
que ela quis cortar a criança? O que ela tinha em mente para elaborar
contra a outra? Quem somos nós nessa história, pois somos a mulher
que ficou com o filho ou a que não ficou?
Como nossa mente funciona hoje? É como a mulher que falou a
verdade? OU como a mulher que falou e montou toda a mentira? O que
é verdade (sabedoria) e o que é mentira (Pecado)? Como julgar o que a
mulher “ruim” fez? Quero dedicar um tem para que pudéssemos pensar
e refletir sobre a mulher que perdeu. Sim! Sobre a doença psíquica e
espiritual que acometeu ela. Hoje muitas pessoas estão vivendo essa
questão paradoxal, buscando o que é uma doença, ou o que nos leva a
“montar”mentiras sobre os outros e ás vezes sobre nós mesmos?
Uma doença é muito mais que uma patologia física, onde somos
acometidos por um problema hereditário, ou algo que contraímos seja lá
por qualquer causa. Uma doença é um distúrbio Espiritual, Psicológico e
Físico – Creio que sempre nessa ordem - A isso inclui-se todas doenças
que existem sobre a vida dos seres humanos. Independente das causas
das doenças o Espírito e a Alma são contaminados por processos que
estão muito além de nossos entendimentos, creio até que o pecado que
adquirimos como seres humanos(pecado de Adão), ou seja, a
desobediência a Deus – fez a decadência humana e com isso,
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estabeleceu um ciclo de pecado(doença) e, que ainda não conseguimos
o entendimento necessário para estancarmos essa doença(pecado).
Claro que não posso deixar de observar as doenças da alma e da parte
física de cada pessoa, não me deterei nessas questões, pois creio que
os livros de medicina são mais que suficientes para satisfazer nossas
ansiedades para o conhecimento das doenças. Minha maior questão é a
principal causa das doenças. Sim! Qual é a principal causa das doenças?
Onde está a nascente da Cura para as enfermidades Espirituais, da Alma
e Físicas? Onde poderemos encontrar a Cura?
Creio de todo meu coração que a Cura está na manifestação da GRAÇA
de Cristo em nossas vidas, pois não podemos fechar os olhos para esse
tão sublime conhecimento. É fundamental para todos os seres humanos
entender a manifestação da GRAÇA, que está além da história de Cristo,
pois na Bíblia temos contidas muitas histórias e sei que muitas e muitas
pessoas estão sendo contagiadas e tendo suas vidas modificadas pelas
histórias e pregações sobre a vida de Cristo. Não me deterei sobre isso,
sei que são importantes, porém nesse terei o desejo incessante de
descrever a Cura através da Manifestação da GRAÇA nos dias atuais.
Então o que vem a ser a MANIFESTAÇÃO DA GRAÇA? Creio que esse
seja nossa maior busca, pois ao encontrarmos essa manifestação da
Graça teremos a Cura total de nossas doenças mais profundas.
Graça é o outro. Sim! Graça é entender a vida como se os outros
fôssemos nós mesmos. É aprender com as outras pessoas. É suportar
os outros entendendo que com isso, viveremos mais e melhor. É
estabelecer um contato com o mundo que está a nossa volta, permitindo
que todos e tudo façam parte de nossas vidas. É discernir que o outro é
exatamente o que somos e, sendo assim, não podemos destruí-lo. É
renascer para o outro e morre para nós mesmos... É ser o outro e
mortificar a nós mesmos.
A Cura pela Manifestação da Graça é entender que não somos nada
sem o outro e, que quando dedicamos tudo para o outro – ganhamos
tudo de volta para nós mesmos. É entender que a Cura está no cuidado
do outro e não na pré-ocupação de satisfazermos a nós mesmos.
A busca desenfreada por nós mesmos nos levou a destruição total do
outro e, com isso, ficamos independentes e, a independência faz de você
uma pessoa DOENTE.
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O princípio é modificar de independência para DEPENDENCIA –
mutualidade – Sim! É o exercício de modificar o alvo de nossas vidas –
satisfação pessoal – para Satisfação do outro. Ao exercitarmos esse
principio – DEPEDNENCIA- renascemos para nós mesmos e, um
turbilhão de virtudes nascera de seu Espírito, da Alma e Fisicamente.
De certo que para cada passo que damos para a proximidade do outro,
somos compungidos e forçados a caminharmos para trás no sentido de
olharmos para nós mesmos e, isso é o grande mal que acometeu cada
ser humano, ou seja, a busca desenfreada por si mesmo. “Conheça a si
mesmo e terá vitória” essa teoria tomou conta de nossas vidas e nosso
cotidiano passou a ser um frenesi de buscas incessantes e desenfreadas
sobre: O que sou? Onde estou? Para Onde vou? Essas questões
tomaram o lugar da real necessidade de cada um de nós – a vida.
Pois a vida se resume em dividir e não manter. A vida se resume em
compartilhar e não individualizar. A vida é por si vários
ciclos(Nascimento, vida e morte). A vida é deixar que os outros interfiram
e assim sendo vivamos com mais sabedoria e, não o reducionismo de
acreditar que se eu estou bem o resto que “se dane”. Creio que não
funcionam assim as coisas...
Acredito que o contato com o Espírito é a principal busca que devemos
fazer e, o Espírito é uma ligação direta que temos com Deus e, sendo
Deus nosso criador autor e consumador de tudo e todos o Espírito DELE
está em nós e, para fazermos contato com ELE temos que nos unir, pois
quando me torno um com meu irmão sou parecido com Deus- pois Deus
é a pura manifestação da UNIÃO, pois NELE vemos a manifestação do
Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, a união dos três trás a harmonia que
estabeleceu o mundo e a ordem sobre o Caos foi manifestado. E o fato
de parecer com Deus unido com meu irmão a o estabelecimento da
manifestação da Graça em minha vida e na vida dos que me rodeiam
alcançamos a Cura que clama dentro de cada ser humano.
É sublime entender que a manifestação da Graça acontece com a união
e não com a busca frenética individualizada, pois na comunhão entre as
pessoas há a liberação de algo sobrenatural que nos é mostrado através
das muitas pessoas que vivem bem mesmo sem recursos, pois o que
garante a alegria é estar bem com os outros. Quem já não ouviu a frase:
“Dinheiro não trás felicidade” Sim quando há Manifestação da Graça os
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objetivos mudam, as expectativas são diferentes, as coisas se encaixam
de forma diferente.
_ Lembrou caro Paul? Esse é o início de sua teoria, você está ainda
muito focado em suas idéias de Família, Igreja e Governo. Ainda não
compreendeu que sua busca é muito mais que essas teorias sobre
constituição humana, caos e cosmos? Nossa conversa é mais do que
puramente uma teoria ou um tratado, nossa conversa é sobre o que você
é em sua total constituição, caro Paul filosofo de filosofias baratas e
imprestáveis.
_ Agora lembro das conversas de ontem, você é o “santo”que me
apareceu, meu “grande”ANJO, sim você é anjo que tem falado comigo,
porém sei que você não é anjo algum, pois não aparece e está sempre
dentro de mim, creio que você é minha própria mente, meus próprios
devaneios...
_ Paul, não vamos iniciar essa discussão novamente, pois a meses
tenho conversado com você sobre minha aparência e meu estado físico
angelical, o que acha se retomarmos nossa conversa central, ou seja, o
que faremos com esse planeta(terra), pois conforme concordamos os
pilares da terra ruíram e não tem mais jeito de continuarmos nos
enganando, pois a vida humana, está no limiar de sua destruição, pois a
família que você defendeu por muito tempo comigo já não é mais a
mesma, pois a constituição de família foi desconfigurado, sim, você me
garantiu que nos tempos primórdios a família foi criada para dar
sustentação ao homem(mulher) e que o homem casaria com a mulher e
teriam filhos e viveriam em harmonia, porém o que vejo hoje é totalmente
diferente dessa conversa, pois verifico que as pessoas não estão mais
querendo esse modelo, voce já pensou sobre isso, meu caro filosofo?
_ Anjo, é fato o que descreve e suas afirmações são verdadeiras, por
isso, não confunda o que te falei da história da família em uma defesa
propriamente dita da minha parte, o que sei é: a família como está, não
pode mais ficar, ou seja, teremos que reaprender o significado de família,
pois as configurações naturais da evolução humana estão acontecendo,
quero dizer: hoje vivemos muito diferente de tudo que já se viu, pois com
a emancipação da mulher(na vida, mercado de trabalho,
sentimentalmente e desenvolvimento pessoal e moral) deu-se início ao
que chamamos de mudança no cosmos. Sim! O caos invadiu o Cosmos
de nossas vidas cotidianas, iniciamos uma nova era, com isso, o homem
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