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“(...) Nesse sonho, eu estava em uma praia, perto do mar. As ondas
eram imensas e aterrorizantes , e cresciam rapidamente. De
repente, um homem surgiu ao meu lado. Era o mestre da minha
Guru – um grande iogue carismático a quem vou me referir aqui
apenas como 'Swamiji' (que, em sânscrito, quer dizer ‘monge
adorado’). Swamiji havia morrido em 1982. Eu só o conhecia por
causa das fotografias espalhadas pelo ashram. (...) Agora, porém, ali
estava Swamiji no meu sonho, em pé ao meu lado na praia, em
todo seu poderio. Fiquei aterrorizada. Ele apontou para as ondas
que se aproximavam e disse, grave: ‘Quero que você descubra uma
forma de impedir isso de acontecer.’ Em pânico, saquei um
bloquinho de anotações e tentei desenhar inventos que pudessem
impedir as ondas do mar de avançar. Desenhei imensos muros
para conter o mar. Canais, represas. Mas todos os meus desenhos
eram estúpidos e inúteis. Eu sabia que aquilo estava além das
minhas capacidades (eu não sou engenheira!), mas podia sentir
Swamiji a me observar, impaciente e julgador. Por fim, desisti.
Nenhuma das minhas invenções era inteligente ou forte o bastante
para impedir aquelas ondas de estourarem.

 
Foi então que ouvi Swamiji rir. Ergui os olhos para aquele indiano
mirrado, com suas vestes cor de laranja, e ele estava literalmente
estourando de tanto dar risada, curvado para a frente em um
frouxo de riso, enxugando lágrimas de gargalhadas dos olhos.
 
-Diga-me, querida – falou ele, e apontou para o oceano colossal,
poderoso, infinito, balouçante. – Diga-me, se tem a bondade, como
exatamente você está planejando deter isso?

(Trecho de Comer, Rezar e amar – Elizabeth Gilbert)
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“Era preciso vencer o medo; e o grande medo, meu maior
medo na viagem, eu venci ali, naquele mesmo instante, em
meio à desordem dos elementos e à bagunça daquela
situação. Era o medo de nunca partir. Sem dúvida, este foi o
maior risco que corri: não partir.

(...) Não pretendia desafiar o Atlântico – a natureza é
infinitamente mais forte do que o homem - , mas sim
conhecer seus segredos, de um lado ao outro. Para isso era
preciso conviver com os caprichos do mar e deles saber
tirar proveito. E eu sabia como.

Pelo simples fato de estar ali onde estava, debatendo-me
entre os remos, xingando as ondas e maldizendo a sorte,
me sentia profundamente aliviado. Feliz por ter partido.”

Trecho do Relato de Amyr Klink ,  navegador e escritor. Foi a primeira
pessoa a fazer a travessia do Atlântico Sul a remo, em 1984, a bordo do
barco IAT. É formado em Economia pela USP e pós-graduado em
Administração de empresas
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