Para meditar e ter fé
Post (0142)
Observe:

– O abutre: Se você colocar um abutre em uma caixa medindo 2 x
2 metros e completamente aberta no topo, o pássaro, apesar de
sua habilidade de voar, será um prisioneiro absoluto. A razão
é que o abutre sempre começa um voo a partir do solo com uma
corrida de 3 a 4 metros. Sem espaço para correr para alçar
voo, ficará em uma pequena prisão perpétua, sem teto;
– O morcego: O morcego, comum, que voa por todos os lados
durante a noite é uma criatura muito inteligente no ar, mas
não pode sair de um lugar ao nível do solo. Se ele é colocado
no chão, tudo que você poderá fazer é arrastar-se impotente e,
sem dúvida dolorosamente, até que ele atinja um local
ligeiramente elevado a partir do qual possa lançar-se no ar e
então, finalmente voar;
– A abelha: A abelha ao ser depositada em um recipiente
aberto, permanece lá até que morra, a menos que seja tirada de
lá.
Nunca vê a possibilidade de fuga, existe acima dela e continua
tentando encontrar alguma maneira de como escapar através dos
lados próximos ao fundo. Continua procurando uma saída onde
não existe nenhuma, até que se destrói completamente;
– A pessoa:
Em muitos aspectos, somos em pouco como o abutre, o morcego e
a abelha. Nós ao lidamos com nossos problemas e frustrações,
não percebemos que tudo o que temos a fazer é olhar para cima.
Esta é a resposta, a rota de fuga e a solução para qualquer
problema. Basta olhar para cima !
PERDA, TRISTEZA – olha para trás;
PREOCUPAÇÃO – olha em volta,
DEPRESSÃO – olha para baixo,

– MAS A FÉ…A FÉ SEMPRE OLHA PARA CIMA!
Autor desconhecido. NG – Canela – Setembro de 2011

Divagando
Post (0075)
– “A vida é breve, mas cabe nela muito mais do que somos
capazes de viver e sempre chega a hora em que descobrimos que
sabíamos muito mais do que antes julgávamos, e …
… o certo e o errado são apenas modos diferentes de entender
nossa relação com os outros, o difícil não é viver com as
pessoas, o difícil é compreendê-las, então …
… não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Afinal, há é
que ter paciência, dar tempo ao tempo, já devíamos ter
aprendido e de uma vez para sempre, que o destino tem de fazer
muitos rodeios para chegar a qualquer parte.”

Pequeno texto composto com frases de José Saramago.
http://pensador.uol.com.br/autor/jose_saramago/
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