Moradores de Diadema revelam o sentido da vida!
O sentido da vida é muito simples, adquirir conhecimento e usá-lo de forma criativa para os
propósitos que você mesmo acredita ser útil para o ambiente em que está!
Sei que o sentido da vida é este, porque o universo cobra o nosso
coração a pensar na causa e efeito de cada uma das escolhas e
etapas que apresentei. Defino o medo como algo geralmente bom
para pesarmos as consequências, raciocinando causa e efeito...
porém ao mesmo tempo também algo ruim para não vermos as
óbvias chances de nossa evolução individual. Isso torna a definição
de vida como uma infinidade de oportunidades perdidas.
Nada é inútil e tudo tem uma importância para o aprendizado de cada
indivíduo. Mesmo quando você faz algo bom que é desprezado, bastaria
que mais pessoas fizessem algo bom e não seria desprezado. Então não é
porque não vemos o real impacto de nossas ações que elas deixam de ter
consequências reais no mundo, mas elas existentes dentro dos valores de
cada ser humano e isso torna a vida maravilhosa, porque tudo que fazemos
tem impacto na humanidade.
O que realmente satisfaz o ser humano não está no que é visível, mas no
que não podemos enxergar, naquilo que só podemos sentir. Bem materiais logo após adquiridos
na expectativa de satisfação pessoal automaticamente tornam-se frustração, porque o sentido
da vida não é esse!
Perceba o que Jesus Cristo nos disse em Atos 20:35 – “Há mais felicidade em dar do que em
receber”. Se acha que essa frase é muito utópica ou muito irreal, reveja seus conceitos.
Você se acha capaz de ser feliz sozinho? Perceba que até mesmo o pior dos
homens precisa de amizades, família, afeto, empatia e compreensão de outros
indivíduos para conseguir algum tipo de contentamento relevante. Porque a
felicidade só existe quando é compartilhada. E isso é algo que não deveria ser
ignorado por ser praticamente factual.
O aperfeiçoamento dessa ideia, a partir do que é óbvio te leva a compreender que um
assaltante, criminoso ou corrupto é um vilão superficial, uma vítima do acaso, refém de si
mesmo e com uma mentalidade significativamente imatura. Às vezes é necessário dar a essas
crianças o que elas acham que precisam, mas futuramente, se você compreende esse universo
você sentirá a necessidade de mostrar para esses adultos infantis como realmente funciona a
realidade que elas tanto desprezam por seguirem seus instintos egoístas, vaidosos e supérfluos.
Anos atrás assisti o documentário de O SEGREDO e o poder da atração, a primeira vez achei
aquilo muito supersticioso. Para quem não conhece vou falar um exemplo do
que é dito lá:
O filme relata sobre você sempre conseguir aquilo que desejar intensamente.
Inclusive o ator Jim Carrey possui vários vídeos falando de experiências de
êxito com o conceito de querer, atrair e conseguir. Um dos vários exemplos
reais muito intrigantes é sobre uma moça que viu uma casa em uma revista.
Gostou muito, fez um círculo na figura da casa daquela revista. Anos se
passaram e ela tinha se esquecido daquela revista. Mas por um acaso a
encontrou em uma caixa empoeirada, e quando foleou ficou espantada
quando se lembrou daquela revista. Porque aquela mulher já estava morando na mesma casa
que ela havia desejado no seu inconsciente a uma década atrás.

Quando ajudei na edição do livro “A nova teoria da relatividade” dentro do
www.portalpordiadema.com.br , uma conclusão é que as vontades que temos são
condicionadas pelos propósitos que assumimos. Elas sempre oscilam para que haja progresso
pessoal, assim elas nos levam para o propósito no qual estamos envolvidos.
É muito estranho analisar o que direi cientificamente e talvez até impossível nessa época que
estamos. Mas é fato que nossa intuição consegue funcionar sempre para aquilo que temos
interesse. Se você está com problema no serviço e não consegue
resolver. Caso você queira encontrar desculpas, você encontrará.
Mas caso decida verdadeiramente resolver os problemas. A sua
intuição te forçará a agir sem medo de errar, ligando para vários
departamentos, pesquisando sobre várias estratégias, adquirindo
novos conhecimentos, ganhando novas habilidades e então
finalmente, você consegue resolver aquele problema, de um jeito as vezes até não tão
inteligente, mas você resolveu!
Nós parecemos pessoas neste mundo visível, mas mostrarei evidências de existir um mundo
invisível que o ambiente universal de tempo híbrido governa este mundo que enxergamos, e lá,
nós somos propósitos. Ou seja, aqui em essência, somos propósitos.
Talvez William Shakespeare tenha compreendido algo assim ao dizer: ‘Somos feitos da mesma
matéria que nossos sonhos’.
Então, qual o propósito disso tudo? Um propósito para todos os propósitos?
Pense que você é como uma peça em um jogo de dama, dentro de um outro jogo de dama,
dentro de vários outros jogos de dama. Se você virar dama em um
jogo, você passa a bola para outro jogador e ganha a oportunidade
de ir para outro tabuleiro com outras dimensões e outras regras.
Esses diferentes jogos são os paradigmas. São paradigmas que
criamos ao pensar: nunca vou fumar e não respeito quem fume,
nunca vou falar com as pessoas daquela religião, nunca vou entrar
na política, nunca vou querer estudar sobre esse assunto, nunca vou
ouvir a opinião daquele cara, nunca vou usar esse tipo de roupa, nunca vou falar desse jeito e
não respeito quem fale, tenho orgulho de matar, tenho orgulho de roubar, xingo mesmo!
Se elevarmos nossos pensamentos até essa dimensão perceberemos que todos nós realizamos
o que queremos, sonhamos e propomos o que fazer pela informação mesmo limitada que
temos. Este mundo então é apenas uma prova real, uma
consequência destas causas sutis que são efeitos de variáveis que
geralmente chamamos de conhecimento e criatividade.
A união de todos os propósitos formam a realidade que
convencionamos, e a medida que elevamos estes propósitos,
quebramos novos paradigmas e evoluímos de ser humano animal
para um ser humano espiritual. Se você for capaz de compreender de forma racional as bolhas
de interesses que circulam essa dimensão, você poderá traçar a trajetória que preferir para o
propósito que desejar, do método e a da estratégia que acreditar ser mais adequada....
Nossas vontades são condicionadas por nossos propósitos, e isso manda no universo inteiro!
O livro apócrifo de Pedro retrata alguns detalhes não informados no evangelho convencional a
respeito da Criança Jesus Cristo ensinando para os teólogos, intelectuais, médicos e astrólogos
da época a respeito de segredos do ser humano e do universo. Isso com Doze anos de idade.
Se desde criança Jesus já possuía este conceito avançado de propósitos, imagina como ele deve
ter aperfeiçoado e desenvolvido isso em condição humana?

Talvez em um grau mais elevado desta compreensão do mundo e dos seus propósitos seja
possível condicionar o propósito do universo para que seja possível caminhar sobre as águas,
curar leprosos, alterar de fisionomia, ficar 40 dias sem comer, tele transportar-se e transformar
água em vinho. Mas isso parece realmente uma ficção, e talvez se existisse alguém que soubesse
disso provavelmente teria mudado a humanidade. Talvez ele diria para seus discípulos que nada
é impossível. Talvez ele tivesse dito para seus discípulos: ‘Ainda tenho muitas
coisas para vos falar, mas vocês ainda não são capazes de suportar’. Talvez se
isso fosse verdade esse cara teria dito: ‘Persista em buscar e encontrará,
persista em bater e a porta abrirá, persista em pedir e receberá’. Talvez esse
ser humano totalmente explêndido diria esse segredo em palavras como: ‘Busque primeiro o
reino dos céus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Há quem diga
que eu possa estar escrevendo besteiras, mas talvez esse mesmo ser humano ainda venderia
sonhos dizendo: ‘Vocês serão capazes de fazer muito mais maravilhas do que as que eu tenho
dito a vocês’. Talvez quando alguém dissesse que isso era impossível esse mesmo homem diria:
‘Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível’.
Talvez ele teria explicado que o alvo de suas vidas define exatamente o que você é, dizendo: a
lâmpada do corpo é o olho. Talvez ele sabia que as vontades e o que você fala procede do desejo
que você tenha adquirido no seu interior observando o universo, e talvez nos revelasse dizendo:
‘A boca fala o que o coração está cheio’. Talvez ele tenha dito que se nossos
propósitos não tivessem variações nós seríamos capazes de ter uma
integridade com tudo que projetamos, ele revelaria que: ‘Quem é fiel no pouco
também é fiel no muito’. Talvez ele tenha explicado que as menores decisões
e crenças são alimentadas em função do tempo quando não alteramos nossos
propósitos. Ele diria: ‘Se tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria a a esta
montanha, JOGUE-SE NO MAR! E assim aconteceria.
Talvez ele diria que a humanidade toda e o universo estão ligados e podem fazer qualquer coisa
desde que condicionemos o propósito que temos. Talvez ele diria: ‘Todos somos um, assim como
eu e o pai somos um. Não há nada que esteja escondido que não venha a ser revelado’. Talvez
ele tenha nos explicado a importância de sempre falar aquilo que realmente mais queremos ao
nos dizer:’ Vocês prestarão contas de cada palavra inútil que tiverem dito’.
Talvez ele saberia que não existem inimigos, existem propósitos de graus de maturidade
diferentes que tendem a crescer sempre para algo maior, se isso fosse verdade ele diria: ‘Não
se revolte contra seus inimigos, mas orem pelos seus inimigos e falem bem daqueles que
perseguem vocês!’. Porque talvez os interesses que movem as pessoas ao seu redor não sejam
tão elevados quanto os interesses que você se propõe. E como sabemos o grau de interesses
que temos? A maior característica de uma pessoa evoluída nos aspectos religiosos e diversos, é
geralmente definida como o AMOR!
Paulo Escreveu que existe a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor!
Esse discípulo por inspiração explicou quais as características uma pessoa com AMOR teria:
O amor não é ciumento, não se gaba, não se orgulha, não se comporta indecentemente, não
procura os seus próprios interesses, não leva em conta o dano, não se alegra com a injustiça,
mas alegra-se com a verdade. Suporta tudo, acredita tudo, espera tudo, persevera tudo. O amor
nunca falha!
Gostaríamos muito que pessoas de Diadema procurassem se aperfeiçoar, buscar conhecimento,
inteligência, empatia, humildade e vida plena fora de condicionamentos que o convenceram.
Compreenderíamos o que realmente é a iniciativa www.portalpordiadema.com.br
Mas temos que aprender a respeitar os níveis de interesse de cada pessoa, e por isso sofremos
algumas consequências inconvenientes que não precisavam ter acontecido.

