Como Eles lidam connosco.
Quando canalizamos, agrada-nos que o que nos dizem confirme as nossas intenções. Mas...
e quando Eles tocam o alarme? Deixa-me contar -te o que se passou comigo, em 2004:
* Moro em Cascais no 7º andar de um bloco de apartamentos. O do 3º andar está em obras.
A chinfrineira do martelo pneumático faz uma má vizinhança que não se aguenta.
* Felizmente, estou em mudanças para uma aldeia (a 50 km de Cascais), pois ofereceram-me
um espaço que poderei ocupar gratuitamente.
* Nesta fase, uma amiga propõe-me abrirmos um centro de trabalho (a 10 km de Cascais),
onde poderei morar. Fiquei como o Marco Paulo: “Tenho dois amores, mas não sei de qual
deles gosto mais!”
* Na sessão do dia 5 de Julho do Grupo de Canalização do Entroncamento, aflitíssimo, com o
coração aos pulos, à beira de um chilique, ouço-me a dizer o seguinte:
Meu amado, custa-me ver um ser de tão alta estirpe enredado em dúvidas. Mas elas derivam
de não pensares no nível a que pertences. Não te atreves a ser verdadeiramente
independente. Tens capacidade, para não dependeres de ninguém, para organizares a tua
vida, o teu espaço de trabalho como é devido a um rei… Sabes como é difícil trabalhar com
pessoas que ainda não detêm o teu nível de qualificação. Sabes que isso será uma fonte de
desequilíbrio. Gostarias que as pessoas sejam mais esclarecidas. Mas, apesar dos teus
esforços, não depende ti. Mas não é em vão que desejas a evolução de quem te rodeia e
assiste aos teus trabalhos. ... Lembra-te que estou contigo e que podes recorrer ao meu
conselho. Beijo-te na fronte e deixo-te na minha paz.
* A Rainha Santa Isabel (nem mais), não me diz o que devo fazer; avisa-me que ambas as
opções poderão dar problemas.
* Escolho sair de Mafra e mudar-me para a casa onde, em breve, abriremos o centro de
trabalho. Meses depois... começam os problemas!
* Numa de “Tirem-me daqui!”, volto ao prédio onde morava, em Cascais, e pergunto ao
porteiro se há apartamentos vagos. Havia: - o do 3º andar que estava em obras! Falei com a
senhoria... e mudei-me para um espaço remodelado de alto a baixo, onde passei a dar os
meus seminários!
Percebeste como é que Eles lidam connosco?
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