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Vaidade

A vaidade é filha legítima do egoísmo, pois o vaidoso é um “cego” que somente sabe ver a si próprio.

A

vaidade é um desejo superlativo de chamar a atenção,
ou a presunção de ser aplaudido
e reverenciado perante os
outros. É a ostentação dos
que procuram elogios, ou a
ilusão dos que querem êxito diante do mundo e não
dentro de si mesmo.
Importante não olvidarmos que a vaidade atinge
toda e qualquer classe social, desde as paupérrimas
até as que atingiram o cume
da independência econômica. [...]
O orgulho está incluído
entre os tradicionais pecados
capitais do catolicismo. Como
a vaidade é uma ideia justaposta ao orgulho, ela também
se destaca como um dos
mais antigos defeitos a serem
combatidos na humanidade.
No entanto, somente poderemos nos transformar se
conseguirmos ver e perceber,
em nós mesmos, as raízes
da vaidade, visto que negála de modo obstinado é ficar
estritamente vinculado a ela.
É oportuno dizer que
não estamos nos referindo
aqui ao esmero na maneira de
andar, falar, vestir ou se enfeitar,
que, na realidade, são saudáveis
e naturais, mas a uma causa mais
complexa e profunda. O motivo de
nossas análises e observações é o
estado íntimo do indivíduo vaidoso,
ou seja, o que está por baixo do
interesse dessa exibição e dessa
necessidade de ser visto, a ponto
de falsificar a si mesmo para chamar a atenção.
Na fase infantil, a conduta dos pais

e sua filosofia de vida agem sobre as
crianças, plasmando-lhes uma nova
matriz à sua, já existente, bagagem

espiritual. Ao produto de suas vidas
passadas é anexada a visão dos adultos, membros de sua família atual.
Portanto, através dos pais, verdadeiros “espelhos vivos”, as crianças
assimilam suas primeiras noções de
comportamento e modo de viver.
Filhos de pais orgulhosos podemse tornar crianças exibicionistas,
carregando uma grave dependência
psíquica de destaque. Comportamse para ser socialmente aceitas
a para aparentar-se pessoas bri-

lhantes.
Os vaidosos colocam máscaras
de criaturas impecáveis e, evidentemente, transmitem aos filhos
toda uma forma de pensar e
agir alicerçada na preocupação
com os rótulos e com a escala de valores pela qual foram
moldados.
Outra causa do desenvolvimento da vaidade nas criaturas
é a importância desmedida que
dão às posses e propriedades. Na
atualidade, por menor que seja a
classe social em que se encontra
constituída uma família, ainda é
o dinheiro uma fonte absoluta
de poder. Quem ganha mais
reivindica no lar a autoridade, a
atenção e o amor. [...]
Quando o eminente educador Allan Kardec indagou aos
Semeadores da Era Nova qual
a melhor maneira de extirpar
inteiramente do coração humano
o egoísmo, fundado no sentimento do interesse pessoal, ele
recebeu a seguinte orientação:
“... o egoísmo é a mais difícil de
desenraizar-de porque deriva da
influência da matéria, influência
de que o homem, ainda muito
próximo de sua origem, não pôde
libertar-se e para cujo entretenimento
tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação (...). O
egoísmo assenta na importância da
personalidade. Ora, o Espiritismo,
bem compreendido, repito, mostra as
coisas de tão alto que o sentimento da
personalidade desaparece, de certo
modo, diante da imensidade...” [...].
Extraído do livro: As Dores da Alma,
p. 119.
Francisco do Espírito Santo Neto
(HAMMED).

Vício Radical
Dentre os vícios, qual o que se
pode considerar radical?
Temo-lo dito muitas vezes: o
egoísmo. Daí deriva todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que
no fundo de todos há egoísmo. Por
mais que lhes deis combate, não
chegareis a extirpá-los, enquanto
não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos
os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira
chaga da sociedade. Quem quiser,
desde esta vida, ir aproximando-se
da perfeição moral, deve expurgar
o seu coração de todo sentimento
de egoísmo, visto ser o egoísmo
incompatível com a justiça, o amor
e a caridade. Ele neutraliza todas
as outras qualidades.
Qual o meio de destruir-se o
egoísmo?
De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil
de desenraizar-se porque deriva
da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito

próximo de sua origem, não pôde
libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis,
sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá
à proporção que a vida moral for
predominante sobre a vida material
e, sobretudo, com a compreensão,
que o Espiritismo vos faculta, do
vosso estado futuro, real e não
desfigurado por ficções alegóricas.
Quando, bem compreendido, se
houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo
transformará os hábitos, os usos,
as relações sociais. O egoísmo
assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem
compreendido, repito, mostra as
coisas de tão alto que o sentimento
da personalidade desaparece, de
certo modo, diante da imensidade.
Destruindo essa importância, ou,
pelo menos, reduzindo-a às suas
legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo.
Extraído de O Livro dos Espíritos, Q.
913 e 917.

Meditação
Os fluidos salutares decorrentes da oração e do amor fraterno de todos nós anestesiar-lhes-ão os centros psíquicos, de alguma forma atenuando a aflição que os golpeia continuamente.
Bezerra de Menezes
[...] Quando meditamos, vivenciamos uma experiência “numinosa” que não pode ser descrita nem
sentida por ninguém além de você
mesmo. É o encontro do Ser com
sua essência. É através da meditação que normalmente encontramos
Deus da forma que imaginamos
que ele seja; do tamanho da nossa
expectativa, dos nossos sonhos,
das nossas ilusões e dos nossos
desejos. Alguns vêem um Deus
barbudo e carrancudo, assim criado
pelo sentimento de culpa que nos
envolve, por sermos sabedores das
nossas deficiências morais; outros
vêem um Deus sorridente, de

braços abertos,
mas parado,
esperando que
encetemos a
caminhada que
nos levará aos
s e u s b ra ç o s ,
num convite
terno e eternamente disposto
a nos receber;
outros ainda
não vêm nada
além de paisagens desconhecidas, de rostos distantes ou mesmo a própria imagem
refletida em sua tela mental sem muito a lhe dizer. [...]
Extraído do livro: A Vida Sempre Ensina, p. 47.
Ricardo Honório
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