NIMENI nu este nefericit decat din cauza greșelii lui
Doua milenii de istorie ne privesc , ne asculta si ne admira !
Si asteapta...
Asteapta ca faptele noastre sa implineasca vorbele noastre !
NIMENI nu este nefericit decat din cauza greselii lui !
Am cunoscut mizeria extrema , adica foamea si toate celelalte .
Aceasta nu inseamna nimic sau aproape nimic .
Te obisnuiesti si cu ajutorul vointei ispravesti prin a-ti rade de ele .
Cel mai groaznic este sa fii impiedicat de a lucra , de ati dezvolta facultatile intelectuale .
ESTE ADEVARAT CA SUFERINTA ASCUTE GENIUL , DAR PREA MULTA SUFERINTA NUI BUNA , CACI TE UCIDE !
Un om are nevoie de putina nebunie , altfel niciodata nu va indrazni sasi rupa catusele si sa fie liber !
FIECARE OM IN LUMEA ASTA TREBUIE SA SE LUPTE PENTRU VIITORUL LUI !
Intelept nu-i cel ce risca , intelept e cel care indrazneste ,
pentru ca NOROCUL VA INSOTI CURAJUL !
Se spune ca geniul este o lunga rabdare !
Oare este rabdarea cheia succesului ?
Iar vitregia vietii nu e oare piatra de incercare a caracterelor ?
Adevarul este ca multi muncesc , putini gandesc , MUNCA UNUI OM SE POATE PLATI
, CARACTERUL SI CULTURA LUI NICICAND !
Majoritatea oamenilor care nu sunt buni nu sunt pentru ca nu li sa spus ca sunt si pot fi buni !
CEL MAI FRUMOS DAR CARE A FOST FACUT OAMENILOR , DUPA INTELEPCIUNE ,
ESTE PRIETENIA !
De fapt INTELEPCIUNEA NU SE AFLA IN RATIUNE , CI IN IUBIRE !
Iar iubirea n-ar avea valoare daca n-ar fi legata de ideea de bine !
Iubirea autentica depaseste formula " e bine cand iubesti
" pentru a ajunge la ideea de " a face binele iubind " ;
pentru aceste impliniri trebuie sa se realizeze disciplinarea binelui ,
care este mai dificila , tocmai pentru ca este mai simpla !
Sa incercam sa aflam raspunsul corect la intrebarile :
CINE SUNTEM ?...DE UNDE VENIM ?...UNDE MERGEM ?...
Sa nu uitam niciodata de unde am pornit si unde vrem sa ajungem !
Veniti , prieteni ai mei
Pana nu e prea tarziu sa facem o lume noua !...
NIHIL SINE DEO !...
Dragos Serban Popovici
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