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Dinâmica: “AS FLORES QUE
NUNCA MURCHAM”
6) FLOR DA PENITÊNCIA
Manifestações do Amor Divino!
“A sexta flor é a da penitência (Tapas). Penitência não quer dizer morar na floresta e
viver de frutas e tubérculos. Na realidade, tal vida pode ser chamada uma vida de
estagnação (Tamas), não de penitência (Tapas). A verdadeira penitência reside em
controlar suas emoções, pensamentos, palavras e atos, que surgem a partir das
qualidades sátvicas, rajásicas e tamásicas. Deve-se contemplar Deus todo o tempo e
alcançar a harmonia de pensamento, palavra e ação. "É um nobre aquele cujos
pensamentos, palavras e ações estão em completa harmonia" (Verso em Sânscrito). Não
sejam desencaminhados pela dor ou pelo prazer. A Bhagavad Gita ensina: "Deve-se
ser equânime na felicidade ou na tristeza, no ganho ou na perda, na vitória ou na
derrota". Deve-se cumprir seu dever e servir à sociedade sem qualquer expectativa
de recompensa. Tal estado de equanimidade e ausência de desejos é a verdadeira
penitência.” ...

...”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)

