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V

ejo um campo florido, flores vermelhas, laranjas e amarelas...
Vou caminhando por entre as flores e avisto uma árvore frondosa, enorme e centenária ,
rodeada por folhas verdes de oliveira.
Vejo meu rosto de perfil sentindo o ar puro e deixando de lado minhas preocupações e
coisas do passado...
De repente me transformo numa folha verde junto da árvore e vejo outras folhas que balançam ao
vento. Sentindo uma paz, deixando e esquecendo todas as preocupações da vida.
Começa a ventar forte, balançando as folhagens no solo e, de repente, me vejo em forma de folha
e me desprendo do meio das outras folhas e da árvore e logo estou voando, sendo levada para longe,
logo mais caindo sobre uma pedra próxima ao mar. A água salgada lava as impurezas...
Eis que sinto a liberdade, o desprendimento, o desapego de tudo e de todos, de um relacionamento
que acabou, de amigos que se foram, situações tumultuadas que hoje não fazem parte mais da
minha vida. Sinto todo um desprendimento, leveza, enxergo novos rumos. Eu, como folha, sou levada
da pedra pela onda do mar que me traz até uma casa de madeira com um jardim muito florido. Um
homem chega e me abraça com amor e alegria, me roda em seus braços me levantando do chão...
Já me vendo como ser humano, mais leve e sem as amarras do passado, escuto uma voz que vem
do além, e pede que eu me aproxime, que veja uma porta dourada emanando uma luz brilhante, me
convida a entrar. Eu caminho e adentro aquela luz radiante e me vejo diante de Jesus, sorrindo e
me dando boas-vindas num abraço fraternal. Caio em prantos, num choro de alegria e emoção. Sou
uma nova pessoa e devo caminhar por esse caminho que me está sendo mostrado, cheio de amor,
paz e alegria!
Que assim seja!
Amém!
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