O Antílope e o Leão
Post (0051)

“Todos os dias pela manhã, na África, o antílope desperta. Ele
sabe que terá de correr mais rápido que o mais rápido dos
leões, para não ser morto. Todo o dia, pela manhã, desperta o
leão. Ele sabe que terá de correr mais rápido que o antílope
mais lento, para não morrer de fome.”
– Não importa que bicho você é se antílope ou leão. Quando
amanhece, é melhor começar a correr.
– Todas as manhãs, o empreendedor acorda sabendo que não é
possível ficar parado. Em todas as áreas de indústria, do
comércio e dos serviços, a cada dia é necessário aprimorar,
qualificar, investir, evoluir e correr em busca do sucesso.
Fonte: Informativo da ACIC – NG Canela – Fevereiro de 2009

O sentido da vida

Post (0049)

Qual é o sentido da vida? Ao longo da História, grandes
filósofos e pensadores quebraram a cabeça à procura de uma
resposta. Agora, combinando mais uma vez divertidas fotos de
animais com um texto afiado em 31 páginas, Bradley Trevor
Greive dá sua contribuição inteligente e bem-humorada a um dos
maiores debates da humanidade.
-Segue-se um resumo das primeiras 42 páginas:
“- Não importa como você a olha, a vida é estranha, muito
Estranha. É fato que somos todos feitos da mesma substancia
das formas de vida mais inteligentes, criativas e magníficas
do Universo. Além disso, somos feitos da mesma matéria atômica
das maiores montanhas do nosso planeta e das estrelas mais
brilhantes da nossa galáxia.
– É claro que isso também vale para batatas e suflê de chuchu
– o que talvez explique por que tantas coisas na vida não
fazem sentido.
– Para começar, porque ficamos tão obcecados com coisas e
feitos de grandes dimensões, quando na verdade são as coisas
pequenininhas que, combinadas, tornam as grandes coisas
possíveis?
– Por que tentamos criar nossos próprios mundinhos para ter a
ilusão de que controlamos completamente nossa existência,
quando sabemos muito bem que não controlamos?
– Por que afirmamos que a individualidade é a essência da
nossa maneira de ser, e depois aceitamos um grau degradante de
conformismo em quase todos os aspectos das nossas vidas?
– Por que as crianças acreditam em fadas e “gente grande não”?
– E por que nos grilamos com as nossas discordâncias, quando

de fato são elas que tornam a vida interessante?
– Afinal, se metade do mundo está sempre de cabeça para baixo,
seria impossível todos concordarem sobre tudo.
– Mesmo algo tão básico quanto “não mastigue de boca aberta” é
uma regra menos universal do que você poderia imaginar.
– Talvez a confusão exista porque a vida nem sempre é o que
parece.
– Como espécie, somos obcecados pela aparência.
– Usamos filtros para ver só o que queremos ver. Sem os
filtros, você pode olhar com mais clareza para você mesmo, e
fazer perguntas objetivas sobre o Universo e o seu lugar nele
e investigar o sentido da vida.
Afinal, do que se trata a vida, uma viagem, nas para onde?
– Há quem diga que o sentido da vida é adquirir sabedoria, nas
porque os sábios costumam se vestir tão mal?
– Outros dizem que a vida não tem sentido,
apenas é. E há os que dizem que só estamos no
mundo para ter uma família e deixar
descendentes.
– Aliás, vou lhe contar. Toda esta conversa é
completamente imbecil!”
– E por ai vai, não o deixe de ler.
Textos do livro “O sentido da Vida” de Bradley Trevor Greive –
NG Canela – Fevereiro de 2009

