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5) FLOR DA PAZ
Manifestações do Amor Divino!
“A quinta é a flor da paz (Shanti). Deve-se permanecer calmo diante de todas as
vicissitudes da vida. Só então pode-se atingir a Divina graça. Grandes devotos como
Thyagaraja, Tukaram e Draupadi passaram por muitos sofrimentos. Eles vivenciaram
todos os sofrimentos com paciência. Thyagaraja disse: "Não se pode atingir felicidade
sem paz interior". O homem precisa de paz nos níveis físico, mental e espiritual. A paz
não está presente no mundo externo. Ela está presente internamente. Vocês são a
personificação da paz. Na vida mundana, se está destinado a ter muitos sofrimentos,
mas não se deve ficar perturbado. Deve-se passar por todos os sofrimentos com
fortaleza e paciência. A vida humana não é dada somente para desfrutar os prazeres
mundanos como pássaros e animais. A vida só se torna significativa quando se
experimenta a paz que se origina do coração.” ...

...”Qual é o seu Dharma? Seu Dharma é levar a vida de um ser humano. Lembrem-se
que vocês são seres humanos, não um animal. Tendo nascido como seres humanos,
vocês devem cultivar valores humanos. Não se comportem como um animal. A vida
humana não é para desfrutar confortos físicos e prazeres mundanos que são
momentâneos. Ela é para dar um exemplo ao resto do mundo. Cultivem bons
pensamentos, falem boas palavras e realizem boas ações. Esta é a verdadeira
natureza humana. Os nomes de antigos sábios e profetas são lembrados até hoje por
causa das boas ações que realizaram. Façam aos outros o que gostariam que os outros
fizessem a vocês. Suas vidas encontrarão realização quando agradarem a Deus Lhe
oferecendo as oito 'flores' mencionadas acima. O amor é a corrente subjacente de
tudo. Assim, levem uma vida repleta de amor.”
(Sai Baba- DD 22/08/00)

