A PERSPECTIVA DE LONGO ALCANCE
Quando o marido de Oyassama, Zembee, ainda não concordava com o
pedido de Deus-Parens de tê-la como seu sacrário, ouviu-se as seguintes
palavras divinas:
“É natural que agora tenham diversas preocupações, mas decorridos 20 ou
30 anos, virá o dia em que todos admirarão a verdade da minha intenção.”
Vida de Oyassama - Minuta, página 5
Digamos que estamos dirigindo pelo Brasil de ponta a ponta. Depois
de atravessar as montanhas, continuamos por uma paisagem interminável de
rochas. Mesmo depois de dirigir o dia todo, podemos começar a nos sentir
ansiosos e preocupados com o cenário que não muda.
No entanto, no dia seguinte, pequenos pontos verdes começam a
aparecer aqui e ali. Antes que percebamos, estamos atravessando uma planície.
Mais tarde, nosso campo de visão nos permite ver o mar.

Quando estamos passando por um momento difícil na vida, podemos
ficar desanimados pensando que essa situação pode durar muito tempo e ser
tentados a tomar uma atitude mais drástica.

Tendemos imaginar que daqui a dez anos estaremos cercados das
mesmas pessoas e vivendo o mesmo tipo de vida. No entanto, o simples fato
é que nada disso pode permanecer igual por tanto tempo. Apenas pense em
como a vida é diferente em comparação quando éramos crianças.
Quando paramos e olhamos ao nosso redor, podemos perceber que
a paisagem de nossas vidas mudou completamente. Mesmo um encontro
casual pode fazer uma diferença tão grande em nossas vidas que é como se
o palco da vida tivesse mudado completamente.
Oyassama leva em conta o que há daqui a vinte ou trinta anos,
sempre olhando muito além do nosso alcance. Mesmo que a situação atual
seja difícil, podemos ter certeza de que não temos nada com que nos preocupar.
Devemos lembrar que, se estamos passando por um momento
difícil, isso pode servir como um trampolim para iniciarmos uma nova
jornada.

