CONHECE-TE A TI MESMO
( inscrição na entrada do
templo de Apollo em Delfos )

Nota Introdutória

Não posso chamar essa obra de
livro; vejo-a como um livreto,
pois pequeno é o seu tamanho,
mas vasto em idéias é o seu conteúdo.
A premissa que levou-me à escrita desse quase folhetim foi
a constatação de que nosso
mundo
“tecnolotizado”,
“ansiotizado” e banalizado, caiu
definitivamente no péssimo habito das coisas instantâneas.
Vivemos hoje de macarrão instantâneo, amores imediatistas
e procuras vãs. Queremos o agora fácil, superficial e sem consistência; portanto, perdemos o
instinto primordial do viver,
mas o viver ao que me refiro, é
o viver livre, pleno e poderoso;
é o viver evolutivo, de conquistas e descobertas.
Nós, humanos, não fomos criados para a apatia, medo e insegurança; somos criaturas que
naturalmente procuram a luz
e o progresso, que genética e
espiritualmente desejam sem-

pre crescer e mudar; ao contrário do momento atual, onde
tudo é receio, desconfiança e
falta de ânimo.

Estamos reduzidos a um povo
doente, decadente e fraco.
Abraçamos a futilidade, o
consumismo e o materialismo
barato. O que permeia as sociedades contemporâneas é a indecência, posto que o amor, natural e espontâneo que era, foi
relegado à vergonha de vivêlo abertamente e, sem amor,
somente a indecência pode imperar.

Portanto, se não amamos, conquistamos, crescemos e evoluímos, somente podemos chafurdar na mediocridade, solidão e
tristeza; características estas,
visíveis nos que estão mortos em
vida e, naqueles que estão à espera das migalhas que quiçá
possam cair-lhes no colo.
Isso é o ser humano? Creio que
não!
Vejo atualmente infindas
técnicas, livros e terapias de
auto... auto tudo: auto-ajuda,
auto-conhecimento, auto-cura

e auto-procura (não falo mais
“autos”, pois corro o risco de
tornar-me prolixo desnecessariamente.), e ao mesmo tempo,
não vejo mais os Homens exercendo a sua capacidade santa de
progredir através das suas experiências e vivências, conquanto, todos os nossos ancestrais, cresceram enfrentando
as dificuldades e superando
cada barreira posta em seus
caminhos.
Dominamos a natureza, a
tecnologia e o planeta, porém,
a cada passo que demos em direção a modernidade, nos alijamos
em nossas individualidades e
interiores. Perdemos a coragem,
a paixão e o ímpeto; ficamos órfãos
da
ousadia,
da
engenhosidade e do romantismo;
precisando por isso, de instrutores e orientadores para
aprendermos a viver, sendo esse
nosso mais gritante problema
atual, pois, viver é dom incondicional de todos nós e, que Deus,
em Seu plano divino, prevendo
essa nossa necessidade, nos indicou como mestres de vida os
nossos pais, mães e familiares;
no que após a formação dada por

estes instrutores naturais,
basta a própria existência a
servir-nos de mestra.

Fico surpreso ao ver a humanidade em plena Era de Aquário, a era do mestre interior,
divulgada tão amplamente pelos místicos, esotéricos, religiosos e terapeutas alternativos; e que são esses mesmos
holísticos a transformar a sabedoria oculta em “mercardo
Persa”, como fosse o saber uma
mercadoria qualquer, em que os
incautos “endinheirados” possam adquirir sem o devido esforço e mérito, sem os quais, o caminho do conhecimento é fechado
e inacessível.
Como você bem pode notar, esse
livro não é de auto-conhecimento, pois quem lhe pode ensinar a ser você mesmo? Também
não é de auto-ajuda, porquê,
auto-ajuda é você mesmo se ajudar; muito menos um manual
qualquer de “regrinhas” de vida
e prosperidade; essa obra tem a
intenção de ser um arpão a fustigar o guerreiro dormente
__em você__, que sabe o que é
preciso para a vitória do viver.

Portanto, o Ressuscitando de
Si Mesmo não é de forma alguma
um livro para mudar a sua vida,
no que ele nada irá ensiná-lo
também; ressuscitando de Si
Mesmo, o próprio nome o diz:
acorde!
Não lhe posso ou quero ensinar-lhe a ser você mesmo. Por
sinal, em nada eu acredito nos
que dizem poder instruir uma
criatura a ser ela própria, isso
me soa muito a adestramento,
pois, aprender sobre si mesmo
significa viver e, com isso (as
experiências), desvendar-se... e
oxalá, possa você ascensionar...
Aqui você encontrará unicamente um convite: cresça vivendo sua vida; havendo apenas
uma simples fórmula: coma bem,
durma bem, trabalhe muito e
ame sempre; e com isso um desafio: você pode acordar e ser seu
próprio mestre?
Bem-vindo! Aqui é o lugar certo! Saia da tumba do ostracismo
e do medo, e como Lázaro, caminhe de novo pela vida.

Mas lembre-se, nas próximas
páginas você será provocado,
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