
Quando você tem clareza

Você conhece o agora?
Conhece o presente que lhe foi dado?

Quando conhecer, é quando você se tornará claro.
É quando você terá clareza.
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Você me ouvirá dizer esta palavra muitas, muitas vezes: clareza.

O que quero dizer com ela? O que é clareza? Ter clareza é estar claro, saber o valor 
do hoje. Você conhece o ditado, “O amanhã nunca vem”?

É fisicamente impossível para você estar no amanhã. Você só pode estar no hoje. 
Toda a sua vida será despendida no hoje. Cada dia que você viver será no hoje. 
Somente no hoje.
 
Mas nós vivemos o hoje? Não. Vivemos o amanhã. E obtemos prazer do ontem: “Oh, 
isso foi bom. Vamos fazer de novo logo”. Somos mestres em evitar o hoje. Isso é o 
que temos aperfeiçoado.

Só existe um lugar onde você sempre existirá. E se chama agora.

Você conhece o agora? Você conhece sua possibilidade? Você conhece o presente 
que lhe foi dado? Quando conhecer, será quando se tornará claro. Quando terá 
clareza. 
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A pergunta é, “O que você quer?” Você tem tido vontades desde que era bebê. 
Antes de conhecer a linguagem, você tinha vontades. E as chances são de que você 
terá vontades até aquele último momento quando parar de respirar. E de todas 
essas vontades que você vai ter, o que acho que nunca poderá ser contado — o 
que você realmente quer?

Verdadeiramente, o que você quer?

Tem que ser uma vontade baseada apenas no fato de que você está vivo. E o que é? 
Para o que você vive?

Eu sei que para mim, quando estou em paz, é a minha expressão suprema, o mais 
alto potencial de tudo que posso ser.

Portanto é isso que quero. Eu tenho outras vontades também. Mas elas virão e irão. 
Essa vontade de que falo nunca deveria mudar. E uma vez que você entenda isso, 
isto é clareza.

Qual é o seu momento mais brilhante? Estar vivo é o seu momento mais brilhante. 
O mais brilhante. É onde você pode experimentar paz. É onde você pode 
experimentar clareza. É quando você pode experimentar a bondade. É onde você 
pode experimentara alegria. É onde você pode experimentar a gratidão. 

Eu sei que para mim, quando estou em paz,
é a minha expressão suprema,

o maior potencial de tudo o que eu posso ser.
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