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Existe um poder no universo que tem uma característica peculiar. Ele possibilita
que as coisas aconteçam.
Alguns o chamam de “graça”, outros de “inteligência infinita” e outros de
“Espírito Santo”. Em Árabe ele é chamado de baraka, em Chinês de li e em
Havaiano de wai ola (água da vida) ou kumu uli po (o fundamento invisível que
conduz – de David Malo). Lógico que há muitos outros termos em diferentes
idiomas.
Alguns acham que ele vem de “Deus”, que tem vários nomes e outros acham
que ele apenas existe. Alguns acham que é preciso ser uma pessoa especial
para vivenciá-lo, fazer ou dizer algo especial como um ritual, ser iniciado por
alguém que o possua, alcançar um estado especial de pureza ou coisa similar,
ou possuir qualquer outra qualificação.
Para começar, vamos admitir que sua mera existência é teórica. Em outras
palavras, é uma interpretação de fenômenos. Neste nosso mundo, todos
experimentamos fenômenos – luz do sol, chuva, gravidade, eletromagnetismo,
dor, prazer, felicidade, infelicidade, etc... etc... Experiências e circunstâncias
também são fenômenos. Após experimentarmos um fenômeno, dependendo do
nosso nível de curiosidade, normalmente tentamos interpretá-lo. Ou seja,
criamos teorias sobre porque uma coisa é do jeito que é, como funciona e assim
por diante. Algumas vezes estas teorias podem ser comprovadas e outras não.
Um bom exemplo das que não podem ser comprovadas seriam as principais
teorias conflitantes de como o Universo foi criado. Nos Estados Unidos estas
teorias se dividem, geralmente, entre a teoria Judaico-Cristã de que Deus criou
o universo e sua ordem subseqüente por um ato de vontade e a assim chamada
teoria Científica de que tudo começou com uma grande explosão (Big Bang) e a
ordem subseqüente surgiu por casualidade ou por um efeito “natural” da própria
explosão. O ponto é, nenhuma destas teorias pode ser comprovada. Como são
consideradas teorias, são simples interpretações de fenômenos porém, quando
são assumidas como verdadeiras, elas se tornam elementos de fé. Este tipo de
fé pode ser muito útil para os indivíduos aos quais ela proporciona um senso de
segurança emocional, mas nenhuma destas teorias pode ser comprovada e,
quando os seguidores de uma ou de outra teoria começam a brigar entre si, isso
se torna absurdo.

As teorias do eletromagnetismo, por outro lado, podem ser comprovadas e, na
maioria dos casos, têm se mostrado extremamente úteis para a maioria das
pessoas ao redor do mundo. Isto não significa que as teorias sejam
necessariamente verdadeiras mas, apenas, que são úteis. Na verdade, uma
coisa que as torna tão úteis é que elas são normalmente tratadas como teorias
por aqueles que as utilizam e se mantém abertos a modificações ou ao
surgimento de novas teorias. As teorias de cura também podem ser
demonstradas e, como as teorias do eletromagnetismo, são mais úteis quando é
possível modificá-las ou substituí-las por outras, conforme a ocasião requer.
E quanto à teoria de um “Poder que Possibilita”? Bem, esta teoria também pode
ser comprovada.
A forma de comprovar uma teoria é começar com uma observação dos
fenômenos, depois levantar algumas hipóteses de como os fenômenos são
produzidos e, finalmente, chegar a um modo de testar as hipóteses de tal forma
que qualquer pessoa que entenda da teoria seja capaz de reproduzir o
experimento e de chegar aos mesmos resultados.
A teoria do Poder que Possibilita existe há muito tempo e, por inúmeras vezes e
em muitos lugares, já foram apresentadas instruções muito claras sobre como
utilizá-la e como colocá-la em prática de modos específicos. Entretanto, apesar
de estar mais disponível do que nunca nos tempos atuais, a teoria tem sido
muito raramente colocada em prática da maneira como supostamente deveria
ser. No passado, algumas vezes isto ocorria, em parte, devido à forma obscura
pela qual a teoria era explicada.
Aqui está uma citação de Kumarajiva, um Budista Indiano: “Quando alguém
está livre tanto do mal quanto do bem, seu potencial interno se identifica com a
realidade suprema”.
E esta é uma citação do Tao Te Ching de Lao Tse: “Freqüentemente, sem
intenção, eu vejo a maravilha do Tao. Freqüentemente, com intenção, eu vejo
suas manifestações. A maravilha e as manifestações são uma e são a mesma
coisa”.
O Primeiro Livro dos Aforismos da Ioga de Patanjali considera que o leitor já
conhece o Poder que Possibilita e diz que: “É perfeitamente correto criar padrões
mentais para dar forma ao fluxo desta Força de Vida que está em contínuo
movimento com a finalidade de assumir o controle ou de criar uma situação”.
Tudo isto é bastante abstrato e não é facilmente compreendido a menos que
seja bem esclarecido.
Em 1910, um homem chamado Wallace Wattles publicou “A Ciência de como
Ficar Rico” no qual expõe sua versão da teoria e sua aplicação prática. Em seu
livro ele diz que a teoria tem origem Hindu e que é o fundamento das filosofias

de Descartes, Spinoza, Leibnitz, Schopenauer, Hegel, e Emerson. Esta é uma
menção do seu sumário:
“Há uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas. Um
pensamento nesta substância produz o que é imaginado. O homem deve
formar uma imagem mental clara e definida das coisas que ele deseja ter,
fazer ou se tornar. Nunca é demais realçar a importância de uma
contemplação freqüente da imagem mental, junto com uma fé inabalável
e uma gratidão sincera”.
Um escritor inglês, James Allen, publicou em 1902 um trabalho intitulado “Como
Pensa um Homem.” Ele compreendeu o conceito básico como está evidenciado
no poema que escreveu como prefácio do seu livro:
“A mente é o poder Magistral que modela e faz,
E o Homem é Mente, e eternamente ele se apodera
Da ferramenta do Pensamento e, dando forma aos seus desejos,
Produz mil alegrias, mil doenças.
Ele pensa em segredo, e isso acontece:
Seu ambiente nada mais é do que seu espelho.”
No entanto, enquanto seu livro fala de pensamento, desejo e ação, ele não
menciona fé, crença ou expectativa. Não é surpresa que Allen começou pobre e
terminou pobre enquanto Wattles começou pobre e terminou muito bem em
todos os sentidos.
Outro escritor da mesma época foi William Atkinson, também conhecido como
Yogi Ramacharaka que publicou O Poder da Mente em 1912. Embora quase todo
livro é dedicado ao desenvolvimento do desejo, da vontade e da imaginação
como forma de acessar O Poder que Possibilita, no último capítulo, como parte
de uma lista de doze faculdades que precisam ser desenvolvidas “pelo homem
que deseja ganhar qualidades dinâmicas”, ele chama de “Expectativa Sincera”
uma das três “características do sucesso”, e diz mais:
Não seja um mero sonhador ou um visionário, mas cultive o desejo;
depois, desenvolva uma expectativa sincera e, então, uma vontade de
agir. Cada uma destas atitudes é necessária.
Eu poderia utilizar citações de centenas de livros que contém a mesma idéia
mas aqui está uma citação excepcionalmente clara que tem cerca de dois mil
anos: “Garanto a vocês, se alguém disser a esta montanha: ‘Levante-se e
jogue-se no mar’ e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai
acontecer, assim lhe será feito. É por isso que digo a vocês: Tudo o que vocês
pedirem em oração, acreditem que já o receberam, e assim será seu”. (Marcos
11:23-24 RSV)

É impossível ser mais claro que isso mas, por alguma razão, mesmo os bons
Cristãos não experimentam ou ainda não compreendem totalmente o poder.
Notem, por favor, que nada é dito aqui sobre ter que fazer ou ser alguma coisa
especial antes que isto possa acontecer, nem há nada sobre isso nos versículos
anteriores ou posteriores.
Se aceitarmos as instruções acima como forma de acessar este Poder que
Possibilita (seja qual for o nome que escolhermos para ele), então fica claro que
a oração (ou qualquer outra coisa que você quiser utilizar para conseguir o que
quer), por si só, não é suficiente. O elemento fundamental é a crença. Assim, se
todos concordassem com o significado de “crença”, seria um problema a menos,
mas algumas pessoas a consideram uma forma fraca de “desejo esperançoso”,
outras um conceito abstrato de “fé” e ainda há outras que simplesmente não
conseguem aceitar que seja apenas isso.
Ainda, realmente é simples assim. Decida o que você quer e aguarde conseguir.
O que você mais precisa é ter uma expectativa confiante ou nenhuma dúvida
em seu coração. Se palavras e imagens o ajudam a tornar claro o que você
quer, então utilize-as, e se palavras e imagens além de um forte desejo o
ajudam a atingir a expectativa confiante ou remover a dúvida, então utilize-os
com esse intuito. O segredo é que você não pode trapacear. Você não pode
simplesmente dizer as palavras certas, não pode simplesmente se apegar às
imagens certas e não pode simplesmente construir um forte desejo. O poder
total não se manifesta até que você não tenha nenhuma dúvida em seu coração.
Ele não funcionará simplesmente usando a confiança como um esparadrapo. A
verdadeira chave está na expectativa confiante, que é o mesmo que não ter
dúvida.
Para entender isto melhor, pense em um equipamento elétrico ou eletrônico que
você possa ter em casa. Há várias razões superficiais pelas quais ele poderia
parar de funcionar, mas a razão essencial é que a eletricidade não está
chegando ao motor ou ao componente que o impulsiona. Neste momento, tenho
um computador sobre uma das minhas mesas que não está funcionando. Na
verdade, o computador funcionou bem na oficina de consertos e funcionou bem
quando eu o trouxe para casa, mas parou de funcionar quando o conectei a um
outro cordão de alimentação. O problema superficial é um cordão de
alimentação defeituoso. Mas, de acordo com a teoria eletromagnética, o
problema real é que quando aquela entrada é conectada, a eletricidade não
consegue chegar ao computador.
Minha esposa e eu viajamos muito e sempre temos muita sorte quando o
fazemos, mesmo quando temos a bagagem perdida, atrasos de vôos ou
itinerários cancelados. Não é porque temos sorte. Temos sorte porque cremos
na boa sorte. Como minha esposa diz: “É como subir uma escada rolante. Você
faz todo o planejamento, compra todas as passagens, entra no avião e o resto
apenas acontece”.

Por outro lado, estamos atualmente vendendo nossa casa, mas não está
funcionando. Os problemas aparentes são que o momento não é adequado, o
mercado mudou, as taxas de juros subiram e assim por diante. Mas, de acordo
com a teoria do Poder que Possibilita, nós dois ainda temos muitas dúvidas em
nossos corações. Dúvidas superficiais como “Nós encontraremos a casa certa?”
ou “Onde iremos morar?” não são importantes. O que está realmente
interferindo é a dúvida profunda do coração que diz “Nós realmente queremos
fazer isto?” Até que isso seja resolvido, a expectativa confiante não pode
acessar o Poder que Possibilita para ativá-lo.
Em sua própria vida, para as grandes ou as pequenas coisas (ao Poder que
Possibilita não importa se você quer um milhão de dólares ou um bom par de
sapatos), pratique desenvolver a sensação da expectativa confiante ou a
sensação da ausência de dúvidas. Faça isso, inicialmente, lembrando ou
observando as coisas em sua vida que se manifestam facilmente, sem esforço,
desde que você coloque sua atenção emocional sobre elas. Depois faça o
possível para lembrar como você se sente após isso. Algumas vezes há,
simplesmente, uma sensação de “saber” que alguma coisa irá acontecer e
algumas vezes há uma sensação de não importar se isso vai acontecer ou não.
A “ausência de dúvidas” é o fator primordial em ambos os casos. Finalmente,
pratique pensar no que você quer e, ao mesmo tempo, ter a sensação de “não
ter dúvidas”. Quando essas duas coisas acontecerem, tudo acontecerá.
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