
CONHECER A ORIGEM

Oyassama ensinou:
“Esta é a Residência onde o homem foi criado. É a terra natal.”

Episódios da Vida de Oyassama,
Episódio 33. PONTE ENTRE NAÇÕES

 Antigamente, as famílias americanas não possuíam uma panela 
grande, por isso, fazer presunto implicava em cortar uma grande perna de 
porco nas duas extremidades para que coubesse na panela.
 O tempo passou e as condições das pessoas melhoraram, e hoje, as 
famílias possuem panelas grandes. No entanto, quando o presunto é feito, 
uma perna grande e bonita ainda é cortada nas duas extremidades antes de 
ser preparada, porque é assim que o presunto sempre foi feito.
 O método que envolve o corte da carne de porco foi divulgado, mas 
a verdadeira razão para cortá-la parece ter sido esquecida.
 Em nossas vidas, podemos fazer muitas coisas que tem pouco a ver 
com o propósito original e estar sacrificando algo importante enquanto nos 
preocupamos com detalhes triviais que afastam do significado original. Esta 
situação pode levar a consequências indesejadas.



 Quando esquecemos a origem, a tendência da natureza humana é 
escolher o caminho mais fácil e perder o foco. Perdemos a clareza de quem 
somos, do que estamos fazendo e da finalidade de viver. Tudo fica embaça-
do.
 A verdade pode ser encontrada na origem. Se conhecermos nosso 
ponto de partida, não é difícil ver onde estamos. Quando detectamos qual-
quer desvio, podemos corrigi-lo. Podemos ter uma ideia clara da direção em 
que devemos seguir.
 Jiba é o local de origem de todos os seres humanos. Portanto, é 
aconselhável regressar a Jiba de tempos em tempos e se perguntar onde 
estamos agora e para onde iremos daqui para frente.
 O que acha de pensar: “A quem posso trazer alegria e felicidade 
com a vida que me foi dada neste mundo?” Isso pode aumentar a clareza 
sobre qual o foco da nossa vida.


