TRATAMENTO "VIP"
Tema 3

Estamos sempre criando um mundo fantasioso. Acreditamos que coisas fantasiosas possam acontecer, alimentamos a ilusão de que uma força externa a nós mesmos, vai fazer uma tarefa que é nossa!
Certa vez um rapaz foi ao psicólogo fazer terapia porque estava desempregado e precisava de um reforço na sua autoestima. No momento, ele estava estudando para um concurso, mas quando ele sentava pra estudar, vinha alguém: o pai ou a mãe, e pedia que ele fosse ao banco, que ele fosse comprar o pão, como se ele fosse um desocupado, como se ele não estivesse fazendo nada, e ele não se sentia respeitado pela família, além do que no último concurso que ele prestou, não tinha passado. Mas agora, ele estava buscando apoio psicológico, se dedicava muito e estava convicto de que ia passar. 
Naquele dia especificamente, ele chegou à consulta muito convicto de que ia passar no concurso:
-- Este concurso que eu estou fazendo..., este eu passo! E o psicólogo ficou surpreso, e disse:
-- Que coisa interessante. Gostei da sua convicção! Quando a gente tem convicção no que vai fazer, a gente sente uma força a mais.  Mas de onde vem toda esta convicção?
Ele respondeu:
--Ah! Eu tive uma conversa séria com Deus e disse que Ele tinha que me ajudar a passar neste concurso! (Como quem dá uma ordem a Deus...).  E perguntou ao psicólogo: O que você acha?
-- Bom, eu tenho 3 coisas pra te falar: com relação a ter uma conversa séria com Deus, acho que você está atrasado, porque a conversa com Deus é sempre séria. Se foi a primeira vez, do seu lado, que esta conversa foi séria, já demorou, está atrasado. Em segundo lugar, eu não tenho nenhuma dúvida, tenho absoluta certeza de que Deus vai lhe ajudar neste concurso. E o rapaz sorriu satisfeito e disse:   
-- Está vendo, eu sabia que você ia concordar comigo. Tem mais alguma coisa a dizer?
-- Tenho sim, a terceira coisa que eu quero lhe falar, é que sendo Deus justo e entendendo justiça como aquele que é igual para todos, Ele vai ajudar todas as outras pessoas que estão fazendo a prova, logo... quem você acha que vai passar? E o psicólogo continuou o raciocínio:
-- Quem vai passar? Vai passar quem estudou mais...
Olha só que visão infantil! Quem vai passar sou eu, porque tenho um acordo pessoal com Deus! 
A gente às vezes, desenvolve um mito de que a gente vai ter um tratamento "VIP". Geralmente, os espíritas, têm esta sensação. Como a gente acredita em reencarnação, leu as obras de André Luiz, certamente, quando desencarnar, a gente vai ter uma "Sala VIP" do outro lado, porque a gente entende como funciona o processo. 
Mas, pelo que eu andei lendo ..., não vou ter privilégio nenhum só porque guardo a crença, conceitualmente, de como é o mundo pós vida física, isto não vai nos dar garantia de um mundo melhor, e isto é um grande equívoco. E aí, esta crença de que existe um Deus particular, pra mim, que ajuda somente a mim mesmo, e para os outros, é diferente...
Você acha que há um Deus específico pra você e alimenta a ilusão de que alguma coisa mágica vai acontecer? 
Observe:  Quando perguntamos a uma criança de 3 anos de idade: Você quer uma caixa de chocolate agora, ou você quer 10 caixas de chocolate no final do mês? O que é que ela responde? 
Quero uma caixa agora. E Por que ela diz agora? Ela não consegue adiar o prazer de agora. Mas, a gente ignora isto de uma criança? Sim, afinal ela é uma criança, e ela não consegue equacionar que se ela adiar o prazer de agora, vai lhe dar muito mais prazer mais pra frente. 
Então, muitas vezes as pessoas estão infelizes com a vida que escolheram, e incrível é que elas continuam fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes.
Hoje por exemplo é domingo. O que é o hoje? Hoje é o passado do seu futuro. Como hoje é o presente do seu passado. Se hoje é o passado do seu futuro, e se você não está satisfeito com seu presente, não há outra alternativa para mudar o futuro, que não seja mudando a forma como você conduz o seu presente.
Então, se você não está satisfeito com o patamar financeiro, profissional, intelectual, emocional e moral que você alcançou, continuar fazendo as mesmas coisas, não vai garantir que nenhuma mudança vá se processar. 
E um acúmulo de frustrações constantes, vai gerar em você uma sensação de vazio, e de autopunição, e aí você não vai se perdoar pelas escolhas que fez, mas vai continuar fazendo as mesmas escolhas, para que daqui a um ano, você continuar se culpando porque você não se modificou. 
Então, se hoje é o passado do meu futuro, eu posso entender aquela proposta de Chico Xavier, quando psicografou: “Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim.” 
Significa dizer que perdoar-se, é olhar o passado não com culpa, mas olhar para o passado como aprendizado. A forma como eu dou a dimensão, ou nomeio meu passado, determina o meu presente. Se eu nomeio meu passado como lugar das mágoas e das decepções, eu sou alguém triste, com tendências a depressão. Se eu nomeio o meu passado, como um lugar da experiência, eu aprendo com o meu passado.
Nada me é dado, tudo é uma conquista pessoal. É disso que Jesus vem falar, quando Ele nos solicita que perdoemos, Ele não está falando do que os outros fazem comigo. Eu não posso fazer nada, a respeito do que os outros fazem comigo. Se vai me chamar de chato, de burro, de incompetente, eu não posso fazer nada, porque simplesmente estas coisas acontecem.
O problema não está no que as pessoas dizem ou fazem comigo, o problema vem da reação depois disso. O que é que eu faço depois que isto acontece. É o que se chama de Teoria dos 10-90. A Teoria 10-90 na Psicologia diz o seguinte: 10% das coisas que acontecem conosco, nós simplesmente não podemos evitar. Elas acontecem. Mas, o que vem depois - 90%, é o que vem depois, que é a reação. E a reação é escolha nossa!
O problema não é o fato, é a reação que vem do fato.
Fragmento da Palestra de Rossandro Klinjey no 9º SIMESPE 2017. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=igX722V2pyk&t=1042s


