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Ao longo dos anos, muitos têm me perguntado porque algumas coisas acontecem
com tanta facilidade para algumas pessoas enquanto outras têm que se esforçar
muito para colocá-las em prática. E porque uma pessoa considera que certas coisas
se realizam com facilidade enquanto outras coisas são muito difíceis de programar.
A pergunta sempre me faz lembrar de um anúncio que vi uma vez em uma revista
que mostrava dois bebês de fraldas sentados em um cobertor. O bebê da esquerda
estava tranqüilo, olhando para a câmera e segurando uma colher de prata na boca.
O bebê da direita estava com o que poderia ser descrito como um olhar de cobiça,
estendendo a mão para pegar a colher. A mensagem era que algumas pessoas
nasceram para a riqueza enquanto outras têm de fazer algo para alcançá-la.
Entretanto, isso ainda deixa a questão em aberto, e ela não se restringe à riqueza.
Certas coisas são mais fáceis para certas pessoas e mais difíceis para outras em
todas as áreas da vida. E por quê?
Há muitas respostas, dependendo da sua filosofia e da sua cultura.
A predestinação é uma das respostas. Nesta filosofia, tudo é predeterminado de
alguma forma por Deus ou por um Destino impessoal. O lado positivo é que isso
não é sua culpa. O lado negativo é que isso deixa você impotente.
Outra resposta é o “carma”. A concepção popular desta idéia é que sua experiência
nesta vida é determinada por seu comportamento em uma vida anterior. O lado
positivo é que se você foi uma boa pessoa, desta vez sua vida será boa, e o lado
negativo é que se você foi uma má pessoa, você terá que pagar a sua “dívida
cármica” e vivenciar as coisas más que fez aos outros. Dois outros pontos
negativos, naturalmente, são que isso também o deixa impotente e que a culpa é
sua.
A terceira possibilidade é que tudo é Vontade de Deus. Deus tem um Plano no qual
você deve representar um papel, mesmo que Ele não diga a você qual é esse papel.
O lado positivo é que tudo é culpa de Deus. O lado negativo é que não importa o
que você faz ou deixa de fazer – Deus sempre decidirá o desfecho.
Há muitas outras respostas, naturalmente, incluindo a bastante popular que diz que
tudo de bom que acontece é devido a Deus, e tudo de mau que acontece é por
culpa do Diabo, mas a maioria delas é apenas uma variação sobre o tema da
impotência humana. Então, vamos pular todas as outras e partir diretamente para
a filosofia Huna.
Caso você ainda não a tenha memorizado, a filosofia Huna diz que o mundo é o que
você acredita que ele é, não há limites, a energia flui para onde a atenção é

colocada, agora é o momento do poder e a eficácia é a medida da verdade.
Neste contexto, a resposta à pergunta do início do artigo é que tudo depende do
que você acredita sobre si próprio e sobre a vida. Neste momento você está
manifestando em sua vida tudo muito automaticamente, sem qualquer esforço
aparente. Quando você não tem bloqueios com relação a uma determinada
situação, o pensamento mais insignificante pode trazê-la para que você a
experimente. As pessoas que aparentemente têm uma sorte extraordinária em
determinadas áreas, simplesmente não têm medos ou dúvidas para se
embrenharem nessas áreas. Assim, podem tomar decisões sobre um assunto
relacionado a essas áreas e fazê-lo acontecer com facilidade.
Quando você quer mudar condições muito antigas da sua vida, de forma
consciente, você geralmente deve empregar muito tempo e energia para manifestar
essa mudança. Isso acontece porque você também deve mudar as crenças que o
conduziram à sua condição atual. Quando parece que as coisas estão acontecendo
por conta própria, isso ocorre porque você não está notando uma mudança mais
gradual nas crenças que está ocorrendo em um nível “subconsciente”.
Você manifesta sua própria realidade. Mas é o “você” total que faz isso, não apenas
a mente consciente. Mais precisamente, o seu Eu Superior cria a sua realidade de
acordo com as crenças estabelecidas por você na sua mente Ku. E essas crenças
são fixadas através da atenção focalizada e da repetição efetuadas por sua mente
Lono.
Para mudar sua experiência, você deve mudar a si próprio. A regra da vida é que
você obtém aquilo em que você se concentra. Esteja certo de que você sabe
exatamente onde está colocando o seu foco. Muitos acreditam que estão colocando
foco em ter saúde, riqueza, amor, sucesso ou espiritualidade quando estão, na
verdade, colocando foco na falta destes. A manifestação de algo muito diferente em
sua vida irá depender da força da sua motivação, da persistência do seu foco
naquilo que você quer, e não naquilo que você não quer, e do grau de confiança
que você tem em que o Universo irá ajudá-lo a obter o melhor resultado possível de
acordo com estes fatores.
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