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O contato
com a alma

O reino humano está em uma
etapa evolutiva intermediária entre
o reino animal e o reino espiritual. Do animal trazemos os instintos, como, por exemplo, o de reprodução e o de autopreservação.
Do reino espiritual recebemos o
chamado para o serviço cada vez
mais universal, vocação de todas
as almas que despertam.
Se quisermos avançar no cami

nho evolutivo, precisamos encontrar
dentro de nós esse núcleo profundo
que é a alma. É o contato com ela
e a inspiração dos níveis espirituais
que nos permitem servir livremente,
doar-nos à vida universal.
A prática de ações abnegadas e
o serviço compreendido como doação de si à meta que a alma conhece trazem o fluir de energias
sublimes para a Terra. Fortalecem
os ideais elevados e o altruísmo.
O serviço pode manifestar-se
nas mais variadas atividades, sejam
elas internas ou externas, mas não


se pode prever a forma que tomará.
Não podemos programar mentalmente as ações pelas quais a energia do serviço se expressará, pois
elas são determinadas interiormente. Sendo o contato com a alma a
via do puro e correto serviço, é esse
contato que em princípio devemos
buscar, e a forma de servir nos será
mostrada como consequência.
Na etapa preparatória para o
serviço, a alma proporciona ao corpo físico, ao emocional e ao mental
oportunidades de purificações; o
carma pessoal vai-se equilibrando,
vai-se ajustando a novas conjuntu

ras, padrões de conduta impessoais
vão sendo reconhecidos e potenciais latentes dinamizados.



Quando o serviço flui

Se estivermos buscando ou escolhendo o tipo de serviço a prestar,
impedimos o fluxo da energia da alma sobre nossos corpos e, portanto,
sobre a nossa ação. Quando temos
uma idéia preconcebida de como
servir, a alma não pode agir com
liberdade; e só ela conhece o tipo de
energia espiritual que pode canalizar
para a obra em dado momento, e a
quem dirigir essa energia.
O serviço também fica limitado


se tentamos ajudar os outros indiscriminadamente, sem conhecer suas
reais necessidades. Movidos só pela
boa vontade, podemos interferir no
caminho das pessoas, desviando-as
de seu verdadeiro destino. Só ajudamos efetivamente firmando contato
com a nossa alma, pois assim ela pode usar-nos como seu instrumento. E
se estimularmos os demais a também
entrar em contato com a própria alma, ela mesma os levará a superar os
problemas que possam estar enfrentando.
Outro obstáculo ao serviço é o hábito da autoavaliação. Se nos pomos


a analisar a energia espiritual que
flui através de nós, se procuramos
avaliar o progresso do outro diante
da ajuda que lhe estamos dando, se
tentamos identificar o que provém
de nossa alma segundo padrões humanos, condicionamos com nossas
idéias o que flui de um nível superior
e desconhecido.
A autoavaliação limita o serviço
espiritual, elimina a imponderabilidade que lhe é própria. Transforma-o
em um ato racional e humano, ainda
que bem-intencionado. Embora possa ser positiva enquanto desenvolve
em nós a precisão em reconhecer


nossos defeitos e enquanto estimula
a humildade, torna-se limitante quando, por causa dela, nos julgamos inadequados para certas tarefas.
Lembremo-nos de que, quando
assumimos uma tarefa movidos pelo
impulso da alma, temos ajudas especiais, nos momentos adequados.
Enfim, a energia espiritual começa a fluir sem embaraços quando
entramos em quietude e em sintonia
com a alma. Nesse estado, o serviço realiza-se por nosso intermédio,
independentemente de nossa participação consciente. Tornamo-nos um
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instrumento da alma, e assistimos
imparciais ao que se desenrola, sem
interferir, embora sempre prontos
para, se preciso, mudar as coisas.
Com harmonia e tranquilidade,
percebemos claramente que somos
meros veículos para o trabalho da alma sobre a Terra. A ação que nos cabe é permanecer em sintonia com ela
e retirar da mente qualquer conceito
sobre o que seria uma ação útil. Devemos abandonar toda preocupação
por resultados, pois estes são sempre
imprevisíveis.
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A preparação
para o serviço
Podemos ser continuamente preparados para o serviço, pois sempre
temos o que aprender e o que purificar em nós mesmos. Estamos a todo
instante aprendendo com a energia que
flui do Alto e com o próprio serviço,
que pode ampliar-se, introduzindo-nos
em novos campos de aprendizagem.
Nunca ficaremos estagnados em algum
ponto do caminho se nos mantivermos
abertos para o que há de mais elevado
em nós, e se cultivarmos o desapego.
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O desapego é essencial na preparação para o serviço: desapego
pelo tipo de serviço a ser prestado,
desapego pelo que sucede enquanto
servimos, desapego pelos resultados,
desapego pelos pontos evolutivos já
alcançados — quanto mais desapegados nos mantivermos, mais clareza teremos e mais abrangente será a
obra realizada por nosso intermédio.
O desapego também é essencial
para estarmos atentos ao momento
presente. O momento presente contém todas as condições para o serviço ser bem realizado. Lamentar o
passado ou divagar a seu respeito,
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conjeturar sobre o futuro distancianos da realidade e perturba o momento presente.
Quando há desapego, ele não nos
leva à frieza ou à indiferença; ao
contrário, leva-nos à plenitude interior e libera os que de alguma forma
estão em contato conosco. O desapego abre canais, e assim o que vem do
Alto pode fluir livremente em nossa
consciência e em nossos corpos.
A preparação para o serviço requer também outros ajustes em nossa personalidade: no corpo físico, no
emocional e no mental.
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Para estar em boas condições, o
corpo físico precisa de vida ritmada
e de organização no tempo e no espaço. Disciplina e horários a cumprir
no dia a dia ajudam a harmonizá-lo e
a torná-lo receptivo à energia anímica. Além de ampliar sua capacidade,
essa energia é equilibradora.
Quanto ao corpo emocional, é
trabalhado sobretudo pelo cultivo sadio da devoção e da fé — sentimentos que nos predispõem a uma vida
espiritualizada, qualitativa. Reprimir
emoções sem purificá-las e sem encaminhá-las para um objetivo superior de nada adianta. É preferível
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reconhecê-las, transformá-las e, se
for o caso, expressá-las com discernimento. Nossas reações emocionais
não devem prejudicar os outros, por
isso precisamos invocar a energia do
amor-sabedoria, que vem da alma,
para permeá-las. O amor-sabedoria
é curador, e o nosso nível emocional
foi criado para ser veículo dele, em
benefício das pessoas e do mundo.
Mas as emoções podem também
ser trabalhadas indiretamente, por
meio da vida física ritmada e da
mente dirigida para níveis superiores. Isso porque o corpo emocional
é muito fluido, instável e passível de
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influência dos demais corpos. Equilibra-se com o tempo, à medida que
eles vão entrando em harmonia.
Quanto à mente, é ajustada quando se ocupa com idéias superiores e
quando segue impulsos internos —
tanto os que vêm de nosso próprio
ser, como os de alguém inspirado.
A obediência a esses impulsos traz
idéias claras e pensamento reunido.
Se formos devotos das nossas
melhores qualidades e obedientes
aos sinais que a vida nos apresenta,
e se estivermos prontos para seguir
os imprevisíveis ditames da alma,
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seremos um bom veículo para as
energias espirituais permearem a vida material. Estaremos então de fato
servindo à humanidade e colaborando para que se liberte dos seus atuais
condicionamentos, que são muito estratificados.
Os que seguem o caminho do puro serviço da alma não o confundem
com mera atividade exterior. Além
disso, superam a ação que visa ao
próprio bem-estar e passam à ação
que visa ao verdadeiro bem-estar dos
seus semelhantes, passam a perceber
a existência do mundo das almas e a
relacionar-se com ele.
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