Uma refeição sem vinho é um
pequeno-almoço
A filosofia grega, nos anos de 400 AC !
Tenha isso em mente na próxima vez que você esteja prestes a
repetir um rumor ou espalhar uma fofoca!
Na Grécia antiga (469-399 AC), Sócrates era conhecido e
amplamente elogiado pelo seu bom senso e sabedoria.

Veja abaixo o texto da imagem
Um dia, um conhecido correu até ele com entusiasmo e disse:
– Socrates! Você não sabe o que me contaram! É sobre um amigo
seu…Diogenes.
– Espera um pouco… Pediu Sócrates, antes que fale do meu
amigo, quero ver se supera uma pequena prova, chama-se a prova
dos três filtros: – O primeiro filtro é o da verdade:
– Você esta totalmente certo de que isso que vai me dizer é
verdade?
– Não, na verdade eu só ouvi e…
– Muito bem, continuou Sócrates, então você não sabe se é
verdade? – O segundo filtro é o do bem. O que você vai me
dizer do meu amigo é algo de bom?
– Não, pelo contrário…
– Então… Você vai me dizer algo mau sobre ele, mas não tem

certeza se é verdade?
– Não, realmente não.
– Falta um filtro: o da utilidade, o que você vai me contar é
útil para mim? – Bom… Se o que você vai-me dizer não é nem
verdade, nem bom e nem útil, para que quer me contar?
– A verdade é que eu não tinha pensado nisso.
Este é um exemplo do porque Sócrates era considerado um grande
filósofo e gozava de tão alta estima.
Agora aqui entre nós: Isto também explica o fato de Sócrates
nunca ter descoberto que a sua esposa o estava traindo
com Diógenes.
Post(282) – Julho de 2016

As coisas em ordem …
Post (0245)

Os grandes antigos, quando queriam propagar altas virtudes,
punham seus Estados em ordem.
Antes de porem seus Estados em ordem, punham em ordem suas

famílias.
Antes de porem em ordem suas famílias, punham em ordem a si
próprios.
E antes de porem em ordem a si próprios, aperfeiçoavam suas
almas, procurando ser sinceros consigo mesmos e ampliavam ao
máximo seus conhecimentos.
A ampliação dos conhecimentos decorre do conhecimento das
coisas como elas são (e não como queremos que elas sejam).
Com o aperfeiçoamento da alma e o conhecimento das coisas, o
homem se torna completo.
E quando o homem se torna completo, ele fica em ordem.
E quando o homem está em ordem, sua família também está em
ordem.
E quando todos os Estados ficam em ordem, o mundo inteiro goza
de paz e prosperidade. (Mestre Confúcio)
NG Canela – Janeiro de 2013

