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Descobrindo o verdadeiro medo

Um sultão decidiu fazer uma viagem de navio com alguns de seus melhores cortesãos. Embarcaram no porto de Dubai, e seguiram  em direção ao mar aberto. 
Entretanto, assim que o navio se afastou da terra, um dos súditos – que jamais tinha visto o mar, e passara grande parte de sua vida nas montanhas – começou a ter um ataque de pânico. 
Sentado no porão do navio ele chorava, gritava, e recusava-se a comer ou dormir. Todos procuravam acalma-lo, dizendo que a viagem não era tão perigosa assim mas embora as palavras dos outros chegassem aos seus ouvidos, não atigiam o seu coração. O sultão não sabia o que fazer, e a linda viagem por mares calmos e céu azul tornou-se um tormento para os passageiros e a tripulação. 
Dois dias se passaram sem que ninguém pudesse dormir com os gritos do homem. O sultão já estava prestes a mandar o barco de volta ao porto, quando um de seus ministros, conhecido por ser um homem sábio, aproximou-se:
- Sua Alteza, com sua permissão, eu conseguirei acalma-lo. 
Sem hesitar um momento, o sultão disse que não apenas permitia, mas que o ministro seria recompensado se conseguisse resolver o problema. 
O sábio então pediu que o homem fosse atirado ao mar. Na mesma hora, contentes porque aquele pesadelo estava prestes a terminar, um grupo de tripulantes agarrou o homem que se debatia no porão, e o atiraram no oceano. 
O cortesão começou a se debater, afundou, engoliu agua salgada, voltou a superfície, gritou mais forte ainda, afundou de novo, e de novo conseguiu voltar a tona. Neste momento, o ministro pediu para que o alçassem de novo até o barco. 
A partir daquele momento, ninguém ouviu mais qualquer reclamação do homem, que passou o resto da viagem em silêncio, chegando mesmo a comentar com um dos passageiros que nunca tinha visto nada tão belo como o céu e o mar que se juntavam no horizonte. A viagem - que antes era um tormento para todos que se encontravam no barco - transformou-se de novo em uma experiência de harmonia e tranquilidade. 
Pouco antes de retornarem ao porto, o Sultão foi procurar o ministro:
- Como é que voce podia adivinhar que, jogando aquele pobre homem no mar, ele ia ficar mais calmo? 
- Por causa do meu casamento – respondeu o ministro. – Eu vivia apavorado com a idéia  de perder a minha mulher, e meu ciúme era tão grande, que eu não parava de chorar e gritar como este homem. 
“Um dia ela não aguentou mais, foi embora – e eu pude experimentar o terrível que seria a vida sem ela.  Só voltou depois que eu prometi que jamais tornaria a atormenta-la com meus medos.
“Da mesma maneira, este homem jamais havia provado água salgada, e jamais tinha se dado conta da agonia de um homem prestes a afogar-se. Depois que conheceu isso, entendeu perfeitamente que maravilha é sentir as tábuas de um navio debaixo de seus pés. 
- Sábia atitude – comentou o sultão.
- Está escrito em um livro sagrado dos cristãos, a Bíblia: “tudo aquilo que eu mais temia, terminou me acontecendo.” 
“Certas pessoas  só conseguem valorizar o que tem, quando experimentam a sensação da perda.”


Reflexões do guerreiro da luz

Aceitando o perdão

O guerreiro da luz aprendeu acredita que é melhor seguir a luz. Ele já traiu, mentiu, desviou-se do seu caminho, cortejou as trevas.  E tudo continuou dando certo - como se nada tivesse acontecido. 
Entretanto, um abismo chega de repente. Pode-se dar mil passos seguros - e um simples passo a mais acaba com tudo.
É esta consciência que faz o guerreiro mudar o rumo de seus passos. 
Ao tomar esta decisão, escuta quatro comentários: "Você sempre agiu errado. Você está velho demais para mudar. Você não é bom. Você não merece".
Então olha para o céu. E uma voz diz: "bem, meu caro, todo mundo já fez coisas erradas. Você está perdoado, mas não posso forçar este perdão. Decida-se".
O verdadeiro guerreiro da luz aceita o perdão.


Como uma criança

O  guerreiro  da luz  comporta-se como uma criança. 
As  pessoas ficam chocadas. Esqueceram que cada um de nós precisa divertir-se, brincar, ser um pouco irreverente, fazer  perguntas  inconvenientes  e imaturas, dizer tolices nas quais nem nós mesmos acreditamos.  
As pessoas perguntam horrorizadas: " É isso  o caminho espiritual? Ele não tem maturidade! Parece uma criança.”
O guerreiro se orgulha com este comentário, porque sabe que a consequencia lógica do que é maduro é o apodrecimento. Assim é na natureza, assim é na vida. 
E mantem sua inocência e alegria, embora sem perder de vista sua missão.

Sabendo dizer “não”

"Hitler  pode  ter perdido a guerra no campo  de  batalha,  mas terminou  ganhando  algo  ", diz M.  Halter. "Porque  o homem do século XX  criou o o campo de concentração  e ressuscitou   a tortura, e ensinou  aos semelhantes que é possível fechar os olhos para as desgraças  dos outros".
Talvez  ele tenha razão: existem crianças abandonadas, civis massacrados, inocentes nos cárceres, velhos solitários, bêbados na sarjeta, loucos no poder. 
Mas talvez ele não tenha nenhuma razão: existem os guerreiros da luz. 
E os guerreiros da luz jamais aceitam o que é inaceitável.


O momento de decidir
O guerreiro da luz fica apavorado, diante de decisões importantes. 
 "Isto é grande demais para você", diz um amigo. "Vá em frente, tenha coragem", diz outro.  E suas dúvidas aumentam.
Depois de alguns dias de angústia, ele recolhe-se ao canto de sua tenda, onde costuma sentar-se para meditar e orar. Vê a si mesmo no futuro. Vê as pessoas que serão beneficiadas e prejudicadas por sua atitude. Ele não quer causar sofrimentos inúteis, mas tampouco quer abandonar o caminho. 
O guerreiro então deixa que a decisão se manifeste.  Se for preciso dizer sim, ele dirá com coragem.  Se for preciso dizer não, ele dirá sem covardia.


Sobre a covardia

Diz Anthony Williams: 
" O mundo sempre parece ameaçador e perigoso para os covardes. Estes procuram a segurança mentirosa de uma vida sem grandes desafios, e se armam até os dentes para defender aquilo que julgam possuir. Os covardes são vítimas do próprio egoísmo, e terminam construindo as grades da própria prisão.”
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