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Reflexões do guerreiro da luz

O passageiro e o definitivo

Todos os caminhos do mundo levam ao coração do guerreiro; ele  mergulha  sem hesitar  no rio de paixões que sempre corre por sua vida.
O guerreiro sabe que é livre para escolher o que desejar;  suas decisoes  são tomadas com coragem,  desprendimento, e - as vezes - com uma certa dose de loucura.
Aceita suas paixões, e as  desfruta  intensamente. Sabe  que não é preciso renunciar ao entusiasmo  das  conquistas; elas fazem parte da vida, e alegra a todos que delas participam.
Mas jamais perde de vista as coisas duradouras,  e os laços criados com solidez através do tempo.
Um  guerreiro sabe distinguir o que é passageiro, e o que  é definitivo. 
  
Um tipo de estratégia

Comenta um sábio chinês sobre as estratégias do guerreiro da luz: 
"Faça  seu inimigo acreditar que não conseguirá grandes  recompensas  se  decidir ataca-lo; desta maneira, voce  diminuirá seu  entusiasmo".
" Não tenha vergonha de retirar-se provisoriamente do  combate, se  perceber que o inimigo está mais forte; o importante não é  a batalha isolada, mas o final da guerra".
" Se voce estiver bastante forte, tampouco tenha vergonha de  fingir-se  de fraco; isto faz seu  inimigo  perder  a prudência, e atacar antes da hora."
"Numa  guerra,  a capacidade de surpreender o  adversário  é a chave da vitória".

Quando arriscar

Um  guerreiro da luz, antes de entrar num  combate  importante, pergunta a si mesmo: "até que ponto desenvolvi minha habilidade?"
Ele sabe que as batalhas que travou no passado sempre  terminaram  por ensinar alguma coisa. Entretanto,  muitos  destes ensinamentos  fizeram o guerreiro sofrer além do  necessário.  Em mais de uma vez, ele  perdeu seu tempo, lutando por uma mentira. 
Mas os vitoriosos  não  repetem  o mesmo erro. 
Um  guerreiro não pode recusar a luta; mas sabe  também  que não deve arriscar sentimentos importantes, em  troca  de recompensas que não estão a altura do seu amor. 
Por isso  o guerreiro só arrisca seu coração por algo  que vale a pena.

Pertencendo ao mundo

Os guerreiros da luz mantém o brilho nos olhos.
 Estão no mundo, fazem  parte da vida de outras pessoas, e começaram  sua  jornada sem  alforge  e  sem sandálias. Muitas vezes  são  covardes.  Nem sempre agem certo.  
Os  guerreiros  da luz sofrem por coisas inúteis, tem atitudes mesquinhas,  e as vezes se julgam incapazes  de  crescer. Frequente-mente  acreditam-se  indignos de  qualquer  benção ou milagre.   
Os guerreiros da luz nem sempre tem certeza do que estão fazendo  aqui. Muitas vezes  passam noites em claro, achando que  suas vidas não  tem sentido.
Por isso são guerreiros da luz. Porque erram. Porque se perguntam. Porque procuram uma razão - e com certeza vão encontra-la.

O melhor e o pior

 Diz um poeta: “o guerreiro da luz escolhe seus inimigos.”
O  guerreiro sabe do que é capaz. Não precisa sair  pelo mundo contando suas qualidades e virtudes. Entretanto -  como no velho Oeste - a todo momento aparece alguém querendo provar que é melhor  que  ele.
 O guerreiro sabe que não existe "melhor" ou "pior": cada um tem os dons necessários para o seu caminho individual. 
Mas  certas pessoas insistem. Provocam, ofendem, fazem de  tudo para  irrita-lo. Neste momento, o coração do guerreiro diz:  "não aceite as ofensas, elas não vão aumentar a sua habilidade.  Voce  vai  se cansar a toa".
Um guerreiro da luz não perde  seu tempo escutando provocações; ele tem um destino a ser cumprido.

Usando a própria loucura

Um  guerreiro da luz estuda com muito cuidado a posição que  pretende conquistar. 
Por  mais difícil que seja o seu objetivo, sempre existe  uma maneira  de superar os obstáculos.  Ele verifica  os  caminhos  alternativos, afia sua espada, e procura encher seu coração da perseverança necessária para enfrentar o desafio.
Mas, a medida que avança, o guerreiro se dá conta que existem dificuldades com as quais não contava.
 Se ficar  esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar; vê que será preciso um pouco de loucura para dar um próximo passo. 
O guerreiro usa um pouco de loucura. Porque - na guerra  e  no amor - não é possível prever tudo. 
Seguindo adiante

O guerreiro da luz nem sempre tem fé. Há momentos em que não crê em aboslutamente nada. 
E pergunta ao seu coração: “Será que vale a pena tanto esforço?"
Mas o coração continua  calado. E o guerreiro tem que decidir por si mesmo. 
Então ele procura um exemplo. E lembra-se que Jesus passou por algo semelhante -  para poder viver a condição humana em toda a  sua plenitude. 
"Afasta de mim este  cálice",  disse Jesus. Também ele perdeu o ânimo e a coragem, mas não parou. 
O guerreiro  da luz continua sem fé.
 Mas segue  adiante  assim mesmo, e a fé termina voltando.
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