CONCEPÇÃO DO PODER SUPERIOR.
Estimados companheiros e estimadas companheiras.
Quando cheguei em A.A. não era descrente em um Ser Superior, mas estava
brigado com o que me ensinaram a crer, era uma crença de segunda mão. Nada,
até aquele momento, do que eu havia pedido naquela minha vida desastrosa de
bebedor problema, havia sido atendido. Além disto, o que eu havia aprendido
sobre um Poder Superior, não satisfazia minhas aspirações espirituais, verifiquei
depois em A.A. que muitos seres humanos são invadidos por esse vazio, ou por
essa necessidade de busca, pela própria experiência, da qual A.A. tão bem nos
fala. Aprendi também, que na vida só temos uma fonte de sabedoria, a
experiência, esta no entanto tem duas origens, a experiência que eu faço e a
experiência que outros fizeram e me apresentam o resultado. O aproveitar a
experiência feita por outros, é um atalho benéfico no caminho da vida, quando
essa experiência tem bases verdadeiras ou de fato da experiência humana. Ou eu
paro de beber porque me foi dito onde o beber me leva, ou eu continuo a acreditar
que ainda posso beber, e findo minha vida terrena logo ali adiante. Isto é um
exemplo apenas. Entendo que no caso das experiências com a Divindade ou
espirituais, não há como transmiti-las, pois são únicas, pessoais e
transcendentes, e ficam distantes de nossas observações e sensações objetivas
pessoais e/ou coletivas.
Aqui distingo, sabedoria advinda da experiência na vida, do conhecimento
buscado nas escolas.
“Deus conforme o concebemos. ” Esta expressão, aceita pelas religiões
conhecidas, foi um abraço que A.A. deu a todos os seres alcoólicos: crentes,
descrentes, agnósticos e ateus. Todos os seres humanos alcoolistas tem um
caminho aberto para alcançar a sobriedade em A.A., através da espiritualidade. A

espiritualidade é uma só, religiões há centenas. Sendo tudo energia neste
Universo Divino, e Deus sendo tudo, logo concluí que Deus é energia, minha
concepção de Poder Superior é que ele é energia.
Esta abertura que A.A. oferece a todos, tocou-me muito e calou fundo com meu
entendimento. No início não havia alcançado bem a profundidade dessa
aberturar, e cheguei a dizer: “O Poder Superior que para mim é Deus”. Depois,
mais tarde, analisando bem, perguntei-me, e o que é Deus para ti? Ai sim,
comecei a formar lentamente e de modo mais claro uma ideia ou concepção da
Entidade Superior. Verifiquei que Deus, Alá, Shiva, Grande Espirito e outras
designações eram apenas denominações dadas ao mesmo Poder Superior por
religiões diferentes.
Através da análise, do estudo, da oração de agradecimento e da meditação,
cheguei a minha própria concepção de um poder Superior, e também de que cada
um de nós, absolutamente diferentes em experiências, momentos e ambientes
dessas experiências, tínhamos outras concepção desse mesmo Poder Superior.
É uma experiência pessoal, única. É evidente que a minha concepção de um
Poder Superior é diferente da de cada um outro ser humano. Tenho a minha, que
cada um busque a sua se entender que deve seguir o que A.A. sugere, para sua
paz e serenidade como diz A.A. em seus Doze Passos, especialmente no
segundo.
Disse no início desta, que pedia a Deus e nada recebia, isto foi antes, hoje só
agradeço ao Deus da minha concepção e tenho tudo, pois o tudo é dado a quem
crê, tendo por origem aquela fé que vem do resultado alcançado pelo exercício da
espiritualidade, não é uma fé de segunda mão que me foi transmitida, e sim que
vem da própria experiência pessoal.
Irmãos e irmãs de doença, estas considerações são particular e essencialmente
minhas e não têm o cunho de informação, sugestão e muito menos de verdade,
apenas um pouco do meu simples entendimento que A.A. me possibilitou
experimentar sobre um tema tão abrangente, a espiritualidade genuína, de cujo
exercício tanto benefício tenho obtido, a abstinência absoluta de bebidas
alcoólicas, a paz, o amor pelos seres vivos, a paz, e já com um pouco de
humildade e sobriedade.
Abraços Fraternos, muita paz, luz e mais 24 h sóbrias.
magno/RS.

