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VIAJANDO DE MANEIRA DIFERENTE

Desde de muito jovem descobri que a viagem era, para mim, a melhor maneira de aprender. Continuo até hoje com esta alma de peregrino, e decidi relatar nesta coluna algumas das lições que aprendi, esperando que possam ser úteis a outros peregrinos como eu.

1] Evite os museus. O conselho pode parecer absurdo, mas vamos refletir um pouco juntos: se você está numa cidade estrangeira, não é muito mais interessante ir em busca do presente que do passado? Acontece que as pessoas sentem-se obrigadas a ir a museus, porque aprenderam desde pequeninas que viajar é buscar este tipo de cultura. É claro que museus são importantes, mas exigem tempo e objetividade – você precisa saber o que deseja ver ali, ou vai sair com a impressão de que viu uma porção de coisas fundamentais para a sua vida, mas não se lembra quais são. 
2] Freqüente os bares. Ali, ao contrário dos museus, a vida da cidade se manifesta. Bares não são discotecas, mas lugares onde o povo vai, toma algo, pensa no tempo, e está sempre disposto a uma conversa. Compre um jornal e deixe-se ficar contemplando o entra-e-sai. Se alguém puxar assunto, por mais bobo que seja, engate a conversa: não se pode julgar a beleza de um caminho olhando apenas sua porta. 
3] Esteja disponível. O melhor guia de turismo é alguém que mora no lugar, conhece tudo, tem orgulho de sua cidade, mas não trabalha em uma agência. Saia pela rua, escolha a pessoa com quem deseja conversar, e peça informações (onde fica tal catedral? Onde estão os Correios?) Se não der resultado, tente outra – garanto que no final do dia irá encontrar uma excelente companhia. 
4] Procure viajar sozinho, ou – ser for casado – com seu cônjuge. Vai dar mais trabalho, ninguém vai estar cuidando de você(s), mas só desta maneira poderá realmente sair do seu país. As viagens em grupo são uma maneira disfarçada de estar numa terra estrangeira, mas falando a sua língua natal, obedecendo o que manda o chefe do rebanho, preocupando-se mais com as fofocas do grupo do que com o lugar que se está visitando. 
5] Não compare. Não compare nada -  nem preços, nem limpeza, nem qualidade de vida, nem meio de transportes, nada! Você não está viajando para provar que vive melhor que os outros – sua procura, na verdade, é saber como os outros vivem, o que podem ensinar, como se enfrentam com a realidade e com o extraordinário da vida. 
6] Entenda que todo mundo lhe entende. Mesmo que  não fale a língua, não tenha medo: já estive em muitos lugares onde não havia maneira de me comunicar através de palavras, e terminei sempre encontrando apoio, orientação, sugestões importantes, e até mesmo namoradas. Algumas pessoas acham que, se viajarem sozinhas, vão sair na rua e se perder para sempre. Basta ter o cartão do hotel no bolso, e – numa situação extrema – tomar um táxi e mostrá-lo ao motorista.
7] Não compre muito. Gaste seu dinheiro com coisas que não vai precisar carregar: boas peças de teatro, restaurantes, passeios. Hoje em dia, com o mercado global e a Internet, você pode ter tudo sem precisar pagar excesso de peso. 
8] Não tente ver o mundo em um mês. Mais vale ficar numa cidade quatro a cinco dias, que visitar cinco cidades em uma semana. Uma cidade é uma mulher caprichosa, precisa de tempo para ser seduzida e mostrar-se completamente. 
9] Uma viagem é uma aventura. Henry Miller dizia que é muito mais importante descobrir uma igreja que ninguém ouviu falar, que ir a Roma e sentir-se obrigado a visitar a Capela Sixtina, com duzentos mil turistas gritando nos seus ouvidos. Vá à Capela Sixtina, mas deixe-se perder pelas ruas, andar pelos becos, sentir a liberdade de estar procurando algo que não sabe o que é, mas que – com toda certeza – irá encontrar em mudará a sua vida. 


 CONTO – O jogo de xadrez

O jovem disse ao  abade do mosteiro:
- Bem que eu gostaria de ser um monge, mas nada aprendi de importante na vida. Tudo que meu pai me ensinou foi jogar  xadrez,  que não serve para iluminação. Além do mais, aprendi que qualquer jogo é um pecado. 
- Pode ser um pecado mas também pode ser uma diversão, e quem sabe este mosteiro não está precisando um pouco de ambos – foi a resposta.  
O  abade pediu um tabuleiro de xadrez, chamou um monge, e  mandou-o jogar com o rapaz. 
Mas antes da partida começar, acrescentou: 
- Embora precisemos de diversão, não podemos permitir que todo mundo fique jogando xadrez. Então, teremos apenas o melhor dos jogadores aqui; se nosso monge perder, ele sairá do mosteiro, e abrirá uma vaga para você.
O abade falava sério. O rapaz sentiu que jogava por sua vida, e suou  frio;  o  tabuleiro tornou-se o centro  do  mundo.  
O  monge começou a perder. O rapaz atacou, mas então viu o olhar de santidade  do  outro; a partir deste momento, começou a jogar errado  de  propósito. Afinal de contas preferia perder, porque o monge podia ser mais útil ao mundo. 
De  repente, o abade jogou o tabuleiro no chão.
- Você aprendeu muito mais do que lhe ensinaram – disse. – Concentrou-se o suficiente para vencer, foi capaz de lutar pelo que desejava. Em seguida, teve compaixão, e disposição para sacrificar-se em nome de uma nobre causa. Seja bem-vindo ao mosteiro, porque sabe equilibrar a disciplina com a misericórdia.


REFLEXÕES DO GUERREIRO DA LUZ

	 
Mantendo a concentração
Para  o  guerreiro  da luz, não existe nada  abstrato.  Tudo  é concreto, e tudo lhe diz respeito.Ele não está sentado no conforto de sua tenda, observando  o que  acontece no mundo. O guerreiro da luz  aceita  cada  desafio como uma oportunidade que tem para trans-formar a si mesmo.
Alguns  de seus companheiros passam a vida criticando a falta de escolha, ou comentando as decisões alheias.  O guerreiro,  porém,  transforma seu pensamento em ação.
 Algumas  vezes ele erra o objetivo, e paga - sem reclamar -  o preço  de  seu erro. Outras vezes desvia-se do caminho,  e  perde muito  tempo  voltando ao destino original.
 Mas um guerreiro não se distrai.

As qualidades
 
Um  guerreiro da luz tem as qualidades de uma rocha. 
Quando está em terreno plano - tudo a sua volta encontrou a harmonia - ele se mantém estável. As pessoas podem construir suas casas em cima do que foi criado por ele, porque a tempestade não será destruidora.
Quando, porém, o  colocam em  terreno inclinado - e as coisas a sua volta não demonstram qualquer respeito ou  equilíbrio por seu trabalho-  ele revela sua força,  rolando em direção ao inimigo que ameaça  a paz . Nestes momentos, o guerreiro é devastador, e ninguém consegue detê-lo. 
Um guerreiro da luz pensa na guerra e na paz ao mesmo tempo, e sabe agir de acordo com as circunstâncias. 
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