EU ERA FELIZ E NÃO SABIA.
Tema 07

Um homem trabalhava debaixo de um sol quente, quebrando pedras. Era o seu trabalho, uma vida difícil, sofrida. Quando de repente, passou um homem montado num elefante, dando uma voltinha, supervisionando. Ele olhou para aquele cara no elefante e falou:
- Senhor, meu Deus, isto é que é vida! Ficar andando de elefante! Ficar quebrando pedra o dia inteiro, isto aqui não é vida não! Senhor, me transforma naquele homem que anda no elefante. Eu vou ser tão feliz, Senhor.
O Senhor falou: - Então está bem! Transformou-o no homem que andava no elefante.
E o homem que andava no elefante tinha que supervisionar três províncias por dia. Andar nove horas montado no elefante. O sol quente batendo na cabeça dele, cozinhando os miolos. Ele falou: - Que é isto? Este negócio de andar no elefante, não é bom não! O bom mesmo é ser o sol, que queima os outros, que esquenta. Se eu fosse o sol eu ia ser feliz! 
- Senhor, deixa eu ser o sol? Então, Deus falou: 
- Está bem filho, vá ser o sol. Então ele foi ser o sol: queimava os outros, esquentava. Só que entrou uma frente fria, ele queria passar e não conseguia. Nuvens densas diversos dias! Ele falou: - Senhor, que é isto? Eu nem consigo passar por estas nuvens! O bom mesmo, deve ser, ser nuvem que tapa o sol. Ah! Eu já sei o que eu quero ser: Quero ser nuvem!
- Senhor, o senhor me transforma em nuvem? Porque eu sei que se eu for nuvem eu vou ser feliz! E Deus o transformou em nuvem. Ele tapava o sol, fazia chover. Só que um dia começou a ventar. Ele queria ficar quieto e o vento não deixava. Ele queria ir pra lá o vento levava ele para acolá! Ele ficou nervoso e falou – Que é isto, Senhor! Este negócio de ser nuvem, não é bom não! O bom mesmo é ser vento, que puxa tudo, quebra tudo, arranca telhado, faz tudo! Agora eu descobri: o bom mesmo é ser vento.
- Senhor, me transforma no vento que eu quero ser vento. E Deus o transformou em vento. Ele arrancava árvores, telhados, levantava a saia das mulheres, fazia miséria como vento...
Só que um dia ele parou numa pedreira e começou a soprar, e a pedreira não estava nem aí. Ele soprava, soprava, fazendo força, já cansado e a pedreira não se movia, ali forte! E ele falou assim:
- Senhor, bom mesmo é ser pedreira, né? Ela está lá forte, intransponível. Agora eu sei o que eu quero: é ser pedreira! Então, Deus falou: - Tá bom, filho! Vá ser pedreira! 
Ele ficou lá descansando, quieto, "na dele", quando de repente, ouviu um barulhinho..., uma fisgadinha...  Tinha um cara lá em baixo quebrando pedra. Ele falou então: 
- Senhor, este negócio de ser pedreira não é bom não! Bom mesmo é ser este cara que quebra a pedra. Então, Deus respondeu:
- Mas, espera aí! Este cara era você, no começo, filho!
- Pois é: EU ERA FELIZ E NÃO SABIA!!!

A vida está cheia de gente que é feliz e ainda não descobriu, e por isto vive insatisfeita... Nós vamos fazendo assim, de reencarnação em reencarnação, procurando o nosso jeito de ser feliz. A hora que descobrirmos quem somos.....O que viemos fazer aqui.... Aí então conseguiremos ser felizes em qualquer lugar que estivermos.


Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6y9WIThQzI8


