
O oceano de esperança

Eu tenho algo muito especial para dizer:
Existe esperança todos os dias.
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Eu tenho algo muito especial para dizer: existe esperança todos os dias. Não é uma 
questão de anos, não é uma questão de meses, também não é uma questão de 
semanas. Não se trata de amanhã nem de ontem.

Nós medimos nossa vida pelo que acontece fora. Então dizemos, “Sou 
bem-sucedido. Não sou bem-sucedido. Sou isso. Sou aquilo.” Mas o sol se levanta, e 
brilha para todos. Ele não diz, “Você é cristão? Você é muçulmano? Você é hindu? 
Você é bom? Você é mau?”. Ele brilha para todos.

A respiração vem a você, e traz o presente da vida. E cada dia que você está vivo é 
uma possibilidade de fazer o céu para si mesmo aqui na terra. Isso não é 
responsabilidade de outra pessoa; é sua responsabilidade.
 
Esperamos a vida inteira. Todo mundo está esperando por algo. Esperando, 
esperando, esperando. Alguns dizem: “Se isso mudar, então serei feliz.” Ou, “Algo vai 
acontecer. Um anjo virá”.

E se o anjo que você espera  tivesse vindo? Ele chegou, e você é esse anjo. Você 
pode não ser capaz de salvar outra pessoa. Pode não ser capaz de fazer o céu para 
outra pessoa. Mas eu sei que você pode fazer o céu para si mesmo. Para você! Isso é 
esperança.

As pessoas perguntam: “Quem sou eu?” E a resposta é tão linda que você vai ficar 
chocado. Você é o oceano de esperança.

Você já se sentiu sem esperança? Por quê? Como você não está em contato com 
esse oceano, não sabe da existência dele. Então quando digo, “Você é o oceano de 
esperança”, vejo duas coisas acontecendo nas pessoas. Uma é, “É mesmo?” E outra 
é o coração dizendo, “Claro! Eu sei disso. É óbvio.”

Você é o oceano de bondade. Mesma coisa. “Seres Humanos, gentis?” E o coração? 
“Claro.” Você é o oceano de alegria. Mesma coisa. E você é o oceano de paz.
 
Em você está um oceano — não um rio, não um lago, não uma lagoa —mas um 
oceano de paz. Não estou pedindo para você acreditar nisso. Quero que você 
conheça. Quero que você sinta.

Você sabe como aceitar cada dia? Como ver esperança em cada dia? Essa é a 
oportunidade que você tem — de reconhecer a si mesmo. Fazer o certo hoje, e não 
o errado. Fazer o certo cada dia de sua vida. Essa é a minha mensagem a todos.

Falo da paz em um mundo cheio de ódio. Falo do amor, a paz que habita no 
coração de cada ser humano.
 
Olhe dentro de você. A luta está dentro de você, e a solução está dentro de você. A 
guerra está dentro de você, e a paz está dentro de você. O mal está dentro de você, 
mas o bem também está dentro de você.
 
Talvez seus sonhos não tenham se tornado realidade ainda, mas isso não significa 
que não irão se tornar. Encontre o sonho mais importante para você, e verá que não 
se trata de escalar o topo do mundo, mas de estar pleno. 

Preencha sua vida. Esteja com o bem em você — não com pensamentos obscuros 
e não com negatividade, mas o bem. A primavera está chegando. Tudo que estava 
dormente está começando lenta, mas certamente,  a desabrochar. Logo os 
pequenos botões verdes florescerão. 

Você sabe que pode fazer a primavera chegar à sua vida, também?
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Você já se sentiu sem esperança? Por quê? Como você não está em contato com 
esse oceano, não sabe da existência dele. Então quando digo, “Você é o oceano de 
esperança”, vejo duas coisas acontecendo nas pessoas. Uma é, “É mesmo?” E outra 
é o coração dizendo, “Claro! Eu sei disso. É óbvio.”

Você é o oceano de bondade. Mesma coisa. “Seres Humanos, gentis?” E o coração? 
“Claro.” Você é o oceano de alegria. Mesma coisa. E você é o oceano de paz.
 
Em você está um oceano — não um rio, não um lago, não uma lagoa —mas um 
oceano de paz. Não estou pedindo para você acreditar nisso. Quero que você 
conheça. Quero que você sinta.

Você sabe como aceitar cada dia? Como ver esperança em cada dia? Essa é a 
oportunidade que você tem — de reconhecer a si mesmo. Fazer o certo hoje, e não 
o errado. Fazer o certo cada dia de sua vida. Essa é a minha mensagem a todos.

Falo da paz em um mundo cheio de ódio. Falo do amor, a paz que habita no 
coração de cada ser humano.
 
Olhe dentro de você. A luta está dentro de você, e a solução está dentro de você. A 
guerra está dentro de você, e a paz está dentro de você. O mal está dentro de você, 
mas o bem também está dentro de você.
 
Talvez seus sonhos não tenham se tornado realidade ainda, mas isso não significa 
que não irão se tornar. Encontre o sonho mais importante para você, e verá que não 
se trata de escalar o topo do mundo, mas de estar pleno. 

Preencha sua vida. Esteja com o bem em você — não com pensamentos obscuros 
e não com negatividade, mas o bem. A primavera está chegando. Tudo que estava 
dormente está começando lenta, mas certamente,  a desabrochar. Logo os 
pequenos botões verdes florescerão. 

Você sabe que pode fazer a primavera chegar à sua vida, também?

As pessoas perguntam “Quem sou eu ?”

Você é o oceano de esperança.
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