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FUlVio Amaral" (famaral@inbox.com)

Somos todos h6spedes transit6rios
nesta vida humana. Nem os registros
publicos em cartorio nos conferem
propriedade permanente sobre as
realidades materiais. Nada levaremos
para as pr6ximas vidas, a nao ser nossa
propria bagagem de conhecimentos e os
lal;os que fomos capazes de tecer com
os demais. Eis por que nao compensa
apegar-se demasiadamente as coisas
fisicas.
Voce, eu, todos n6s estamos apenas
"tomando emprestado" 0 usufruto do
universe fisico. A conduta mais correta e
fazer bom usc, para 0 bem de todos, e
devolver 0 utilizado em condil;oes ate
melhores em cOmparal;aO a quando 0
encontramos.
o apego sadie envolve compreender
esta realidade de "ser emprestador". Se
nao somos donos de. nada, no universo,
nao escapamos de responder pelos
estragos porventura' realizados a qual
quer pessoa, ser ou objeto fisico.

oesapego saudavel alivia peso dos
ombros, da pessoa ate entao envolvida
com "dramas novelescos", mesquinhos.
E preciso aprendermos a nao sofrer par
motivos frivolos, que atendem apenas a
nossa pr6pria pequenez egocentrica.
o desapego doentio e a alienac;ao.
Ocorre quando 0 ato de minimizar a
importancia das "coisas" acarreta
desatenc;ao ou descaso com relac;ao as
"pessoas".
Compreender 0 desapego implica largar
vicios humanos. Sao incontaveis as
frustra90es de quem, ao passar para 0
"outro lado", apes a morte fisica, nao
encontra os antigos objetos do apego
vicioso, !Jor exemplo: fumo, alcool,
consumismo, adorac;ao ao carpo,
promiscuidade e demais gulas income
didas nao atendiveis nas dimensoes
extracorp6reas.
Os choques de realidade podem acome
ter, tambem, a quem apega-se a crenc;as
inquestionaveis, par exemplo, de cunho
mistico-religioso, na decepc;ao de nao
encontrar 0 tao-esperado mundo divino
com 0 qual sonhara, quando atravessa a
morte biologica. Eis pol' que sempre
recomendamos, leitor ou leitora, nao
acreditar em nada, nem mesmo no que
se Ie nesta pagina. Mais importante e
usar 0 crivo da razao, questionar,e
despir-:>e de preconceitos arraigados.
-Flavio Amara/ e professor e vo/unlario da Conscienci%gia
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