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Objetivos

·       Entender o significado de "sobrenatural".

·       Identificar as fontes de dano sobrenatural: demônios, "mau-olhado" e bruxaria.

·       Reconhecer que o mal em nossas vidas não está fora do controle de Allah.

·       Aprender a nos proteger através das orações e súplicas reveladas por Allah.

Atualmente, o fenômeno sobrenatural é
enfatizado na maioria dos programas modernos de
ficção, cinema e TV. Todo mundo já leu sobre
bruxas, feiticeiros, vampiros, espíritos errantes e
lobisomens. Embora grande parte disso seja apenas
isso - ficção, segundo os ensinamentos islâmicos-
há um elemento de verdade no fenômeno
sobrenatural. Algumas pessoas podem ter uma
experiência direta do horror por aí, que sempre
teve perguntas, mas nunca teve as respostas certas.

Primeiro, precisamos entender o que se entende por fenômeno sobrenatural. "O
sobrenatural" é o que está fora da natureza e, portanto, também fora da ciência. Deste
modo, o que é sobrenatural parece inerentemente misterioso e, consequentemente,
assustador. Os seres humanos temem o que desconhecem. 

Portanto, para separar os fatos da ficção, contamos com a única fonte verdadeira de
conhecimento sobrenatural, e essa é a revelação de Allah contida no Alcorão e na Sunnah
do Profeta Muhammad. Uma vez que entendemos que o sobrenatural pode ser entendido
por meio da revelação, vencemos o medo do desconhecido à medida que aprendemos
maneiras pelas quais Allah nos ensinou a nos manter seguros e protegidos.

De acordo com os ensinamentos islâmicos, as seguintes são as principais fontes de
dano sobrenatural:
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Jinn e demônios
      Os jinn (gênios) são reais e são criaturas criadas por Allah. Entre eles estão demônios (jinn
 incrédulos) e crentes. Eles podem nos ver, mas não podemos vê-los. Demônios podem atacar
seres humanos e aterrorizá-los. Um demônio também pode possuir o corpo de um humano por ter
se apaixonado por ele ou para prejudicá-lo, ou quiçá por outra razão.

Inveja e ciúme dos outros
      Inveja destrutiva significa desejar que uma bênção que Allah tenha dado a outra pessoa seja
tirada. Desejar ter o que outra pessoa tem (um objeto ou habilidade) não é inveja, inveja é
desejar que seja tirado dela, o que a torna destrutiva.

"Mau-olhado"
      O "mau-olhado" é quando uma pessoa fere a outra com seu "olhar". O ponto de partida é
quando ela gosta de algo e, depois de olhar repetidamente para o objeto de seu ciúme, seus maus
sentimentos o afetam. Para esclarecer isso em um tom mais simples, se uma pessoa está na
presença de alguém com quem ele deseja se casar, e ela sorri na direção dele, o indivíduo pode
se sentir atordoado e até tonto naquele momento; da mesma forma, quando uma pessoa está
diante de alguém a quem teme, como seu chefe, e teme que seja demitida, e de repente é
chamada, sentirá uma leve sensação de dor e poderá até desmaiar. O mau-olhado incorpora esse
aspecto e vai além, pela da natureza da própria pessoa... o ciúme e o ódio puro que alguém tem
por uma bênção com a qual outro foi abençoado e o desejo ardente que tem de vê-la tirada. Todo
aquele que coloca o "mau-olhado" em alguém é invejoso, mas nem todo invejoso coloca o
"mau-olhado" ao invejar.

Bruxaria e feitiçaria
      A bruxaria e a feitiçaria são reais e podem afetar pessoas psicológica e fisicamente, para que
fiquem doentes e até cônjuges venham a se separar. A maior parte é feita por meio de Shirk e
oferecendo aos demônios o que eles amam.

A verdade é que, por si só, nada é capaz de te afetar, a menos que Allah permita. Em
outras palavras, você deve ter uma firme crença de que Allah e não qualquer ser criado,
está no controle. É por isso que um muçulmano não deve deixar que a paranoia,
ansiedade, dúvidas, suspeitas e o medo excessivo do paranormal o dominem tanto que ele
desenvolva doenças psicológicas. Deve-se pensar positivamente em Allah e entender que
tudo o que acontece só acontece com a Sua permissão. O mal não está fora do controle de
Allah. Não há feiticeiro, demônio ou "mau-olhado" que seja mais forte que Ele. Já que Ele
está no controle, somente Ele é capaz de evitar danos e aliviar sofrimento. Se isso for
entendido, a pessoa se voltará para Allah e depositará sua confiança completa nEle.

Para confiar em Allah adequadamente, um muçulmano deve ter a crença e
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conhecimento corretos. Primeiro, Deus sabe o que é melhor. Allah diz no Alcorão,
"... E, quiçá, odieis algo que vos seja melhor. E, quiçá, ameis algo
que vos seja pior. E Allah sabe, e vós não sabeis." (Alcorão 2:216)

Segundo, Allah é justo. Ele nos diz,
"... E teu Senhor não faz injustiça com ninguém..." (Alcorão 18:49)
Terceiro, Allah é suficiente para todo aquele que coloca nEle sua fé.
Ele declarou,
"...E quem confia em Allah, Ele lhe bastará...." (Alcorão 65:3)

Um muçulmano pode proteger-se abrindo mão de pecados, cumprindo deveres
religiosos obrigatórios, tendo forte fé em Allah, depositando sua confiança nEle, como
explicado acima, e buscando refúgio com Ele recitando as súplicas por proteção narradas
pelo Profeta Muhammad.

O que virá a seguir, na próxima lição, são súplicas básicas para nos manter seguros e
protegidos do mal. Elas também nos protegem das coisas prejudiciais em geral, e dos
sussurros de Satanás, que colocam dúvidas e nos convidam à falsidade e ao pecado.
Pense nelas como remédio sem receita, como um analgésico geral. Também existem
orações específicas, como medicamentos prescritos pelo médico, mas que são usadas
apenas para quem foi diagnosticado com uma doença específica. Por favor, crie o hábito
de fazer essas orações diariamente. Como um multivitamínico diário ou uma dieta
nutritiva é boa para o seu corpo, elas oferecem proteção espiritual, desde que você
mantenha uma fé forte e fique longe de pecados como álcool, drogas, jogos de azar, etc.
Lembre-se de que elas não serão eficazes se você não reza e se entrega aos pecados
maiores.
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