
Paz e Felicidade

Vou explicar para você o que quis dizer no meus desejos de PAZ e FELICIDADE, que 
desejei para seu aniversario.
Me oferecem dinheiro em prestamo constantemente. Eu sempre digo que não. Explico 
que com um salario mínimo que ganho de aposentadoria apenas da para a manutenção 
das minhas necessidades.
Da porque sou organizado e somente faço aquilo que é necessário para deixar que minha 
casa seja o melhor lugar do mundo, claro que dentro das minhas possibilidades, m´as, 
baseado nas minha necessidades, pois as necessidades de cada um são diferentes.
A PAZ deve  estar  baseada  na  mente,  que  é  o  nosso  verdadeiro  ser,  aquilo  que  os  
religiosos chamam de espírito. Más, como estou dentro de um corpo na estrada da vida, 
preciso de mantê-lo, suprir todas as necessidades básicas. O dinheiro é somente energia 
de troca na sociedade humana, para ser usado com critério, para obter essa PAZ.
Uma vez que o humano obteve o seu lugar e a sua companheira, que são na verdade um 
só  corpo,  no  meu caso,  andando  sempre  juntos,  com o  dinheiro  nosso  e  não  meu, 
obtemos a paz para as necessidades básicas do corpo. Filhos, são a forma de retribuir 
aos nossos antepassados por permitir que façamos nossa viajem pela estrada da vida.
Essa  é  a  parte  matéria,  como  a  gasolina  em  um  carro.  Felicidade  é  isso  mais  a 
compreensão  do  nosso  interior,  incluindo  cada  pensamento,  que  tenhamos  tido  e/ou 
teremos, são como uma linha, formada por pontos, como todas,
Quando  aquietamos a  mente,  e  conseguimos  a  harmonia  para  nossas  necessidades 
materiais, conseguimos a FELICIDADE.
Felicidade, ao parecer, é uma constante de alegria, com poucos ou domináveis altos e 
baixos.  A alegria aflora ao levantar  da cama. Más,  o indivíduo ainda esta no mundo,  
involucrado, com pelo menos o desejo de transmitir o que sabe. 
Ao parecer, a próxima etapa, é quando o indivíduo desiste de transmitir e das diversões 
do mundo, ele passa horas com seus pensamentos, pois, esse mundo dos pensamentos  
é a meditação em profundidade da compreensão adquirida.  É o dialogo com o sábio 
Universo, que é aquele ser composto de uma energia especial, onde o conhecimento é 
profundo e transcende o plano da existência chamada vida. Seria o estado de calma, 
chamado nas antigas filosofias de “Bem Aventurança”. 
Pensar é meditar, e a tendencia do homem é pensar em seu trabalho escolhido, e sempre 
também, no problema existencial,  “que é tudo isto”.  “de onde venho”,  “quem sou eu”  
como...
                                                                                                  
Paz e felicidade são o desejo básico do ser humano, o que todos buscam obter.

O trabalho escolhido deve dar prazer e ainda conseguir obter com ele o sustento. Más 
isso depende da sociedade humana, que aqui está muito doente. Eu sempre busquei  
trabalhar para compreender o Universo, a mim, minha relação com ele, saber quem sou e 
de onde venho. Más esse é um trabalho que te da duas escolhas. Ou você se vende as 
escolhas que a sociedade da, vendendo sua alma para servir contra a humanidade, e 
assim obter bem estar. Ou faz como eu, vivendo uma vida dura, algumas vezes muito  
dura, desbravando ainda o desconhecido. Más. Eu obtive exito!
Escrevo para  explicar  aos meus semelhantes  os  resultados.  E no meu interior  estou 
purificando meus pensamentos, eliminando quase definitivamente, pensamentos errados, 
dominantes e outros, através de compreender porque é que cada um deve ser eliminado. 
Quando eu morra, nenhum desses pensamentos irá comigo. Quando morremos, se não 
solucionamos eles, irão conosco, dando origens a ações obrigatórias pelo curso da vida 
vindoura.


