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APRESENTAÇÃO

O Livro dos Pensamentos são um conjunto de ensinamentos para estudo, reflexão e
aprendizagem de vida.
Esse conjunto de ensinamentos tem origem a partir de diversas analises históricas,
literárias, filosófica, cientifica e religiosas das diversas esferas físicas e metafisicas da
humanidade, no qual engloba as mais variadas linhas de pensamentos dedutivos de saber e
vida da humanidade.
Esperamos com essa Obra mais do que ensinar as pessoas, pois o que ela visa é
procurar ajudá-las a dar a luz àquilo que está oculto dentro delas mesmo para poderem
trilhar suas trajetórias de vida, nos mais diversos seguimentos que ela pode nos apresentar.
Cabe aqui salientar que o autor não se responsabiliza por más interpretações,
leituras tendenciosas, generalizações indevidas ou distorções intencionais que possam ser
feitas sob quaisquer alegações e nem tampouco por más utilizações deste conhecimento.
Aqueles que distorcerem-no ou utilizarem-no indevidamente, terão que responder sozinhos
por seus atos.
Friso aqui ainda, que esta Obra não foi escrita para pessoas céticas e dogmáticas,
que busquem concepções fixas ou que estejam à procura de alguém que lhes ordene o que
fazer. Foi escrita somente para aqueles que pensam criticamente por si mesmos.
Se você está procurando um corpo de doutrina para submeter-se, jogue esta Obra
fora, pois ela não foi escrita para você. As sugestões aqui contidas devem ser recebidas sob
a perspectiva de interação dedutiva de saber e vida, e das discussões das idéias propostas
aqui.
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O LIVRO DOS PENSAMENTOS
1ª) “O Evangelho Cristão só pode ser compreendido através da razão divina, que é
oriunda do Espírito Santo de Deus.”
2ª) “É através da fusão das transmissões de pensamentos das diversas esferas e plenitudes
dos seres físicos e metafísicos que nasce a criação dedutiva do pensar dos ensinamentos da
vida.”
3ª) “A presença divina em qualquer sociedade é indestrutível. Mesmo que ela pareça
morta em certas partes e épocas de uma sociedade, ela sempre vivificará o homem,
consciente ou inconscientemente, no seu abismo de trevas e ignorância . O que a torna
indestrutível é a certeza da imortalidade da alma que está dentro do seu subconsciente. ”
4ª) “Assim como o amor de Deus não é igual aos dos homens, a lógica de Deus também
não é igual a dos homens.”
5ª) “Lembrem-se que Deus deu aos homens a ciência, filosofia e religião para serem suas
auxiliadoras de trajetória de vida e, não, Deuses guiadores da humanidade.”
6ª) “Cada ser humano é responsável não só pelo seu habitar, mas pelo habitar de todos,
por tanto, não é dever só dos órgãos governamentais, isolados ou não, de combater a fome,
as violências e discriminações sociais, as destruições do meio ambiente e as desigualdades
sociais, que tanto sofrimento e desumanidade geram ao redor do mundo.”
7ª) “Um dos grandes problemas do ser humano é que ele quer ser criança em situações
que exige que ele seja um adulto, e um adulto em situações que exige que ele seja uma
criança. É isso que faz o mundo perecer na mão do ser humano.”
8ª) “O grande mistério da ciência mental de hoje é sua incapacidade de assumir e
compreender a interação física e metafisica do corpo e da alma. Trata a mente e o corpo e
despreza a metafisica do espírito. As conseqüências são estas que se vê.”
9ª) “Todo os que não permitem a inclusão social dos que foram excluído da sociedade
contribuem para geração do câncer da descriminação, violência e desumanização.”
10ª) “A natureza vigora cedo ou tarde dor, sofrimento e morte em toda a humanidade. O
que atenua isso é fazer vigora acima de tudo o amor, a caridade e a benevolência entre
todos os seres da criação.”
11ª) “A beleza divina consiste em sermos eternos aprendizes.”
12ª) “Não procure ser grande ou líder! Procure se ajuda!”
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13ª) “O silêncio é luz, energia e sabedoria durante as turbulências e tempestades da vida.”
14ª) “Uma lei da natureza dificilmente descreverá inteiramente um fenômeno, uma vez
que o mesmo está ligado a uma conjuntura de leis que muitas vezes são desconhecidas à
perspicaz humana.”
15ª) “Criar exige contemplar o belo, porém contemplar o belo exige saber e vida.”
16ª) “Um homem prudente é um homem de virtudes! Um homem de virtudes é um
homem iluminado! Um homem iluminado é um homem sábio! Um homem sábio é um
homem agraciado pela sabedoria celestial.”
17ª) “Olho os teus olhos e por eles olho tua vida e por ela olho o teu coração.”
18ª) “Brilha no céu uma das estrelas que se fixa ao firmamento Celestial.”
19ª) “Que a alegria do menino Jesus possa alegrar e abençoar muitas casas e corações
diariamente. O Senhor seja louvado e seu amor seja derramado.”
20ª) “A ciência dos homens faz com que haja a contaminação dos rios e a morte dos peixes
que lá vivem. Já a ciência divina não contamina os rios e faz viver muitos seres da criação
nestas águas. Esta é a sabedoria do homem e a do Criador. Louvado seja o Senhor.”
21ª) “Meus queridos amados, semeiem amanhã toda, pois a tarde a Deus pertence.”
22ª) “Dizem que tempo é dinheiro. Mas eu digo, meus queridos amados, que tempo é
conhecimento.”
23ª) “Eis que a natureza em sua formosura reflete o Espírito de seu Criador e os céus
resplandece a tua Glória.”
24ª) “Os sábios não conhecem a humilhação, mas sim a ignorância do Ser.”
25ª) “Se todos os acontecimentos forem atribuídos a um ser por meras deduções e
observações, elimina-se a razão e tende-se a loucura.”
26ª) “Faça do seu trabalho uma alegria constante, pois a jornada dele, muitas vezes, é cheia
de espinhos e solidão.”
27ª) “Sábio é aquele que procura nas estrelas o seu futuro, e tolo é o que o procura nas
pedras.”
28ª) “O mais importante não é a produção do conhecimento, mas sim a aplicação dele para
o bem da humanidade.”
29ª) “Se os números devidamente torturados apresentam os valores que desejarmos,
imagina então as letras.”
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30ª) “Conhecemos a vida através dos seus sabores, doces e amargos.”
31ª) “O estado de latência que se encontra a ignorância de certas pessoas chega a ser mais
complexo e abstrato que a própria matemática pura .”
32ª) “Cuidado meus amados ao praticarem o mal, pois o mal conspira contra o próprio
mal.”
33ª) “E Deus disse: que haja diversidade sobre a Terra e que o homem contemple a
criação.”
34ª) “Um homossexual não é um Monstro e muito menos um Criminoso. Ele é um Ser
Humano dotado de sentimentos e de autonomia de pensamentos, como tal deve-se haver o
respeito por sua vida, por suas opiniões e seus pontos de vista, pois isso é um pré-requisito
para a coexistência humana. Isto não significa que devemos aceitar tudo como igualmente
correto, mas que cada um tem o direito de ser respeitado em seus pontos de vista, desde
que estes não violem os direitos humanos básicos.”
35ª) “A arte e a música vivifica a alma nos momentos tortuosos que a vida nos apresenta.”
36ª) “Não se deixe dominar pela ignorância dos ignorantes que querem te dominar.”
37ª) “A vida é uma escola e cada um dos seus acontecimentos é um ensinamento para em
tempos vindouros você não se decepcionar, se machucar ou para você promover um bem
maior. Por esta razão, não os desprezem, mas sim, aprenda bem a lição de cada um desses
ensinamentos.”
38ª) “Não espere a misericórdia de ninguém, mas tenha misericórdia de todos.”
39ª) “Se um dia me perguntarem o que eu penso sobre o ensino religioso nas escolas,
responderei que ele deve ser ministrado de forma neutra e não tendenciosa, pois o ser
ensinado deve ser respeitado em sua individualidade e diversidade. Isso é possível através
das Ciências das Religiões.”
40ª) “A pior peste que eu já vi dentro de um país foi a impressa do Brasil, que muitas
vesses tenta corroer o país. Não pense que eu, ao falar isso, sou contra a liberdade de
imprensa. Pelo contrario, eu sou a favor dela, mas dentro dos princípios da ética, da
moralidade e da legalidade.”
41ª) “Se a luta for constante, você a vencerá com muita dedicação e disciplina .”
42ª) “Se entendermos as pirâmides como sendo santuários, ajudará e muito a entendermos
os mistérios que as cercam.”
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43ª) “Se um dia me perguntarem o que eu penso sobre o Yôga, responderei que ele é um
conjunto de técnicas físicas e psíquicas de desenvolvimento do conjunto: corpo, mente e
aura, que necessariamente não deriva ou se atrela a religiosidade, mas sim a filosofia de
vida .”
44ª) “Olhos Vivos! Mente Precisa! E Pés Ligeiros! Este é o conselho que rege o instinto de
defesa e sobrevivência dos profissionais da área de segurança.”
45ª) “Se um dia me perguntarem como deveria ser desenvolvido o ensino nas instituições
educacionais, responderei que é dever delas consolidar em sua proposta pedagógica a
promoção do ensino sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza,
nascimento, ou qualquer outra condição. Pois esses são os princípios da humanidade e
dignidade do Ser ao se desenvolver em sua plenitude.”
46ª) “Se um dia me perguntarem qual é a diferencia entre filosofia e sabedoria, responderei
que a filosofia é técnica e a sabedoria é vivencia.”
47ª) “Se um dia me perguntarem o que é ego, responderei que ele é tendências
sentimentais e espirituais que um Ser carrega ao longo de sua trajetória de vida.”
48ª) “Eu digo a vós que não só os espíritos de trevas são perigosos, mas também os
espíritos de adoração, que cultuam e veneram alguém ou algo. Porém, o perdão e a
misericórdia divina não faz distinções para obtenção de suas graças.”
49ª) “Inveja, macumba e feitiçaria existem para as pessoas que acreditam nelas e as
cultuam. Mas não ficarás vós inertes perante a elas em sabedoria e vida. Sabei-vos que as
mesmas estão contida na lei de ação e reação, e os que as praticam estão passivos de
consequências.”
50ª) “Deus reside no sentimento mais singelo da Criação.”
51ª) “O que muda o campo e o torna um lugar melhor de habitação humana e da
biodiversidade é a agricultura de preservação de recursos naturais e ambiental.”
52ª) “Ler movimentando os lábios pode ajudar na concentração da leitura.”
53ª) “O passado seu, mas o futuro é de Deus.”
54ª) “Não seja doutrinado pelo medo, mas sim pela fé que anima vossos corações.”
55ª) “O grau de consciência no trânsito pode ser medido pela quantidade de animal
atropelado, que poderia ter sido evitado pelo condutor.”
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56ª) “O maior problema não é fazer estações de tratamento de esgoto, mas sim fazer a
tubulação que o leve até as mesmas. Isso é o que garante em parte a despoluição dos rios
contaminados por tais atividades humana.”
57ª) “ Não encarre um dia como sendo o fim do mundo, mas sim como sendo mais um dia
que precisa ser vencido.”
58ª) “Dificilmente idiotice acrescentará alguma coisa a nível de conhecimento.”
59ª) “ Normalmente, os gênios andam na contra mão do mundo.”
60ª) “ Disse um homem: escuta os profeta de Deus que você prospera. Porém digo eu: o
dinheiro independe de Deus ou do Capeta, mas sim da sua força gasta para o garantir.
Porém, cabe a Deus ajudá-lo ou não em sua infinita bondade quando alguém calma a ele
para tal ato.”
61ª) “ Para mim, baixar a maioridade penal não é tampar o sol com a peneira, mais sim
tampá-lo com tela de construção civil.”
62ª) “ O que importa não é se o meio onde você está se encontra em caos, mas sim se sua
mente se encontra em caos.”
63ª) “ Força gravitacional e eletromagnética são capazes de explicar muitas interações
físicas e metafisicas dos mundos dos viventes.”
64ª) “ Use a razão e, não, a televisão!”
65) “ É dever de todo homem de princípios e valores éticos e morais se retirar quando se
observa a não seriedade por parte de seus semelhantes. Porém, permanecer quando existir
um bem maior que exijam suas atribuições, mas dentro de limites impostos por sua
consciência.”
66ª) “Se um dia me perguntarem o que eu penso sobre a esquizofrenia , responderei que
ela é fruto de um grande ego avassalador de um ser dedutivo.”
67ª) “Se um dia me perguntarem o que eu penso sobre a vingança, responderei que de olho
por olho e dente por dente, o mundo já estaria cego, banguelo e arrebentado .”
68ª) “Aonde não há seriedade, dificilmente haverá conhecimento e evolução.”
69ª) “A felicidade não se esconde dentro de uma igreja, pois ela é maior que uma doutrina
religiosa.”
70ª) “Paciência é mãe da sabedoria.”
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71ª) “É mais fácil a presença Divina estar em uma comunidade de chão de barro e
cadeiras do que estar em um reinado ornamentado com rubi e safiras. Pois saibam vós, que
Deus resiste aos soberbos mas dá Sua graça aos humildes de coração.”
72ª) “Se um dia me perguntarem o que me guia, responderei que é uma pergunta que Deus
me faria do outro lado da vida, que seria: „O que você fez em vida?‟.”
73ª) “Não viva para as conversas aleias, mas sim para a aguçam de seus pensamentos.”
74ª) “Lembrem-se que o maior carrascos, cruel e insensível da humanidade é o tempo.
Deste ninguém foge.”
75ª) “No fundo, cada lagrima tua vale um sorriso de doçura.”
76ª) “A necessidade emocional e material é o que leva ao sofrimento e o desespero.
Dosarmos tal necessidade é necessário para mantermos em um estado sóbrio e vivificado.”
77ª) “Não se martirize com seus problemas, pois tal ação é delírios de solução .”
78ª) “Da observação nasceu a curiosidade e da curiosidade nasceu a mecânica. ”
79ª) “Uma das maiores virtudes que um líder dever saber é que a sobrevivência de seu
povo, em momentos crucias da vida, reside na capacidade de dialogo e, não, na
demonstração de força.”
80ª) “Se eu tivesse medo de coisa ruim, eu não estaria sobre a Terra. Porém prudência e
respeito deve-se ter.”
81ª) “É melhor ir ao psicólogo quando novo do que ir ao psiquiatra quando velho.”
82ª) “Frase que eu lembro é: Não pode errar aí!”
83ª) “Toda a ação pode ter duas interpretação, uma boa e outra ruim. Tudo depende do
grau de intenção, malícia e manipulação do ser que a observa. Mas o julgamento do que é
certo ou errado está na consciência de cada um.”
84ª) “ O antagonismo gerado por seres viventes e espirituais é o que impossibilitar e dar
resistência da compreensão das ciências dos fenômenos de natureza espiritual.”
85ª) “Triste é ver as igrejas ganhar com a desgraça dos outros e a politica se desenvolver
com ela.”
86ª) “Muitas vezes é preciso haver separação para se ter evolução.”
87ª) “É preciso muita coragem e sutileza para desafiar os dogmas e quebra os
paradigmas.”
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88ª) “Se um dia me perguntarem sobre meu estilo de vida, responderei que eu não sou do
tipo de pessoa que promove a desgraça e depois reza para Deus e depois a promove
novamente. Eu sou do tipo de pessoa que trabalha duro pelo que acredita, visando um bem
maior.”
89ª) “Se um dia me perguntarem o que eu penso sobre a mídia , responderei que ela, no
contexto geral, costuma ser brincalhona, zombeteira e atiçadora de fogo de circo.”
90ª) “Não acredito em nem um líder religioso que condena seus semelhantes sem um
respeito construtivo ou de causa nobre.”
91ª) “O Estado mental do Ser é feito por sua psique, e não pelos meios que o rodeia com
suas influências.”
92ª) “Uma das aplicação da Ética ao Direito diz respeito a questão de que nem tudo que é
contrario a lei deve ser processado e jugado. Pois sobre cada acontecimento prevalece o
bom-senso do ser.”
93ª) “O que realmente importa para um grande homem de caratê e princípios não é o
dinheiro, mas sim o legado.”
94ª) “Procure fazer as coisa nunca com o intuito de usufruir dela, mas por que é certo,
correto e visa um bem maior vindouro.”
95ª) “Os bárbaros religiosos considera santo os que estão distantes da sexualidade, sendo
essa ponto de acusação para os oponentes do barbarismo religioso. Os valores morais de
um santo não se encontra na periferia dos métodos bárbaros, mas sim reside na humildade
do coração do povo.”
96ª) “Como consultor só tenho a dizer: cuidado ao tentar ajudar empresas que estão mau
das pernas, pois os problemas delas podem ser mais de caráter e valores, do que de
gestão.”
97ª) “Se um dia me perguntarem o que eu acho dos loucos abandonados em hospícios,
responderei que se eles fossem isentos de cuidados familiares, eles nem nasceriam em no
seio de uma família. Ora, afinal, o tratamento humanístico desses pacientes só existe
realmente quando parte dos seus familiares e é orientado pelos profissionais de campo.”
98ª) “Os dois grandes maus das igrejas são a pedição do dízimo descontrolada e o
fanatismo religioso.”
99ª) “Esteja pronto para ajudar o próximo, mas não esteja pronto para receber ajuda do
próximo.”
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100ª) “O que elimina a ignorância e a estupides humana é o conhecimento, proveniente da
sabedoria dos antigos.”
101ª) “Se um dia me perguntarem o que eu penso sobre os que defendem a Teologia da
Prosperidade, responderei que os que lutaram na reforma protestantes e pela liberdade de
culto não ensinaram ninguém a usufruir ilicitamente e indevidamente daquilo que é
arrecadado dos seus fieis, muito menos propagaram e defenderem aberrações religioso em
troca de dinheiro e poder.”
102ª) “Aos que dizem, que quem não crer em Deus queimarão no fugo do inferno digo:
Deus não julga o homem pela suas crenças, mas sim por suas Obras.”
103ª) “Se vira com que você tem, para projetar a melhora do que você tem.”
104ª) “Se um dia me perguntarem o que eu acho sobre os fanatismo religioso, responderei
que eu preferia ser ateu do que um fanático religioso.”
105ª) “Se um dia me perguntarem o que eu penso sobre os medicamentos naturais,
responderei que no meu país, Brasil, eu vi o Óleo da Imburana e as Ervas da Folha da Vida
fazerem quase milagres. Mas eu também vi a ignorância do homem desmatar e destruir a
flora que dela é extraída tais elixir vida .”
106ª) “Infelizmente, em muitas igrejas, fé é comercio, e não santificação.”
107ª) “O combate a fome no Continente Africano se consolida através de medidas de
desenvolvimento de técnicas de plantio e cultivo de alimentos em terras de baixa riqueza
de nutrientes e de grande incidência solar. Tais técnicas inclui principalmente, a de
irrigação arábica e de adubação adaptada ao tipo de solo. Programas Sociais de melhor
distribuição de renda, tais como o Bolsa Família do Brasil, e de construção de cisternas são
também de grande vertente no combate a fome e a miséria no Continente Africano. ”
108ª) “Os que não respeitam ninguém acham que você também não deve respeitar
ninguém.”
109ª) “Se um dia me perguntarem o que eu penso sobre segurança do trabalho, eu
responderei que, o que o profissional de Segurança do Trabalho deve ter em mente é que
ele deve está presente para ajudar e, não, para fazer medo; Já o que o trabalhador tem que
ter em mente é que ser perito no que faz não significa ser isento de falta de atenção.”
110ª) “Se um dia me perguntarem o que eu penso sobre a Depressão, eu respondei que eu
nunca tive tempo para ela.”
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111ª) “Triste é ver a alma do homem clamar por poder.”
112ª) “Se você não pode ser feliz, não estrague a chance de quem tem a oportunidade de
ser feliz.”
113ª) “A ignorância humana ultrapassa o instinto animal das bestas.”
114ª) “Bendito é homem que descansa na sabedoria do Senhor.”
115ª) “Se um dia me perguntarem o que eu penso do sistema eleitoral dos Deputados e
Vereadores do Brasil, responderei que uma das saídas para este sistema que se encontra
estagnado é a Distrital.”
116ª) “Conheça a vida que a vida te conhecerá.”
117ª) “Quem casa por beleza se desgraça por tristeza.”
118ª) “A tristeza é um momento de latência da alma, que pode a tortura ou não. Seu
remédio é a sabedoria da vida.”
119ª) “Procuro nunca perder uma oportunidade, pois ela é a esperança de um futuro
melhor.”
120ª) “Quando me perguntam sobre a liberação das drogas nesse mundo tido como
“moderno e civilizado”, eu respondo que as maiores delas já estão liberadas, como álcool e
cigarro, e as consequências delas, tanto para os usuários quando os não usuários, são bem
conhecidas, o resto seria derivações dessas caso as outras sejam liberadas. No fundo, o
que garante a não proliferação dessas drogas é a mente de cada um. Mas será que a mente
de cada um é mesmo moderna e civilizada? Ora, afinal, o que destrói o corpo e a alma é
tido como moderno e civilizado.”
121ª) “Quem não deve nada tem.”
122ª) “Fácil é ir até a lua, eu quero ver ir até o sol.”
123ª) “Se um dia me perguntarem o que eu acho da automação, eu responderei que se ela
não for devidamente dosada e ponderada nas unidades de produção, comercio e serviços,
ela irá gerar a grande crise do mundo capitalista moderno e grande desgraça causará. Ora,
afinal, a máquina deve ajudar o homem, e não eliminar o homem.”
124ª) “Te lança-te luz escuridão que te mostrará sábia e bela.”
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125ª) “Ainda que não chova , não haverá quebrantamento sobre a terra semeada com a
caridade.”
126ª) “Lembrem-se que o ocultismo guarda as Leis da Natureza que são difíceis de serem
compreendidas pelo intelecto humano.”
127ª) “Se um dia eu tivesse que atuar como diretor de um hospital público, eu atuaria com
os princípios de um hospital de feridos de guerra, isso tornaria fácil e ágil prover
atendimento ao grande contingente com os recursos que se tem em mãos.”
128ª) “Um homem que tenta desenvolver o mundo e ignora o meio ambiente despreza e
banaliza a vida.”
129ª) “Sobre teoria econômica, o que eu tenho a dizer é que o Estado tem um papel
substancial a desempenhar na conduta da economia. Porém, intervencionismo demais gera
tensões e tende ao colapso, e liberalismo e desregulamentações sem o controle do Estado
gera o colapso. Lembre-se que, o Estado é Humano e a Economia é Desumana.”
130ª) “A capacidade de compreensão dos fenômenos, movimentos e distúrbios sociais é o
que faz a vitória na tentativa de atendimentos de solicitações dos atos dos mesmos.”
131ª) “O que previne o terrorismo e as guerras é o respeito e a capacidade de superar as
adversidades em pró do amor humano fraternal.”
132ª) “Se um dia me perguntarem o que eu penso sobre o feminismo, eu responderei que
na sua origem as mulheres lutavam por direitos sociais e nobres em seu favor, mas hoje em
dia, elas lutam para terem o direito de tirar a roupa e fazer aborto. Ora, afinal, mudo
moderno, mundo aberrativo.”
133ª) “Havendo ambigüidade na lei, deve então procurar corro em corpo de colegiado.”
134ª) “Sempre que um interesse público que beneficie o povo for ameaçado por um
Governo cabe ao povo batalhar por sua melhoria e continuidade.”
135ª) “O que importa de verdade não é as pessoas te valorizarem, mas sim você se
valorizar.”
136ª) “Se um dia me pergunta-se o que eu pendo sobre a evasão escolar causado pela
repetência, responderei que o objetivo do professor deve ser de ensinar e não de reprovar.
Quem apoia o contrário, contribui para o entendimento que quem é incompetente é quem
ensina e não quem aprender. Ora, é muito sabido que os professores utilizam do
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instrumento de reprovação para punir e reprimir o Ser Ensinado, sem o controle de um
corpo diretivo. Todo o ser ensinado que apresente déficit ao longo do aprendizado deve ser
tratado adequadamente caso a caso para garantir sua melhoria e evitar a aplicação do
reprovação por um corpo diretivo escolar. Isso é o que garante a educação do ensinado e a
qualidade de ensino ministrada pelo ensinando e disciplina a sua conduta.”
137ª) “O problema das organizações internacionais de defesa humana é que elas têm que
atuar como mediadora entre os que estão em conflito, e não se tornar também um órgão de
conflito. A partido momento que essas organizações não entende isso e não se esforção
para mediar os conflitos, elas passam a ser então organizações partidárias, supremas e
ditatoriais. Então, o resulta é que por ventura a parte que sofrer uma sansão passará a não
respeitar essas organizações internacionais, passando elas a ser então organismo de piora
da situação. O que deve reger os princípios dessas organizações é: a esperança é a ultima
que morre! Por está razão, negociar sempre! Mesmo depois de ter aplicado penalidades.
Mas dentro dos limites permitidos para também não agravar ainda mais a situação. O que é
fundamental também é que os órgãos de intermediação estejam dentro da visam do cenário
dos conflitados. Caso não estejam dentro desse cenário, elas terão a mesma visam da
figura da estatua cega da justiça, que acredita somente no que dizem e apresentam a ela, o
que dificilmente ajudará na intermediação de conflitos.”
138ª) “Um homem perverso pode se proteger da lei quando manuseia ela habilmente para
apresentar o valor que ele quiser.”
139ª) “Quando a vulgarização atingi o apogeu do seu nicho em uma alguma sociedade e
época, ela se tornaria rotineira e chata, o que irá fazer ela perder força.”
140ª) “Quando as leis de um Estado atrapalharem em vez de ajudarem deve seus cidadãos
ser guiados pelos princípios da ética, moral, dignidade humana e do bom senso.”
141ª) “Partidos de oposição que não aceitem o resultado de uma eleição e tentem derrubar
o eleito dentro de uma sociedade democrática é crime e não democracia . Por esta razão é
necessário que países que estejam em desenvolvimento constitua justiças eleitorais fortes e
possua sistemas de urnas eletrônicas que sejam testadas suas seguranças rotineiramente
para evitar inseguranças delas e as fortaleceras, pois nesses tipos de países o sistema de
votação por meio de cédulas de papel é fácil de ser fraldados, o que dá apoio maciço a
partidos de oposição que não respeitam a democracia do país tentarem derrubar o eleito.”
142ª) “A educação é o meio pelo qual o homem desenvolve sua natureza humana aos
princípios mais plenos da sabedoria divina.”
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143ª) “Quando posto a luz da verdade, o que é plaino pode criar curva e formas visíveis a
percepção humana.”
144ª) “Toda vez que contendas desafiar você a mostrar seu valor e você aceitar, você
poderá estar gastando tempo de luz e sabedoria de sua vida provando aquilo que é
constantemente inaceitável a ignorância humana ou satisfazendo egos da estupidez
humana.”
145ª) “A vida tentará em tempos e tempos te torna amargo, mas continue doce.”
146ª) “Eu digo a vós: saiba como trabalha o mal, que você saberá se proteger do mal.”
147ª) “Deve ser obrigação das Igrejas e seus representantes a pregação do evangelho
docemente sem julgamento ou discriminações a ninguém. Isso é o que faz ele ser a
salvação, e não o julgamento.”
148ª) “Negociações de paz ou de conflitos exige muito que as partes tenham confiança nas
negociações e interesse em solucionar a questão. Em uma sociedade democrática o povo
tem papel fundamental na solução desses problemas, desde que não estejam sobre forte
manipulação de forças ideológicas ou de interesses de grupos poderosos. Assim, o povo
sabe o que é melhor para ele mesmo, pois dentro das condições normais sabem o que é
certo e o que é errado. ”
149) “Me jogaram dentro do inferno para ver se eu queimava, mas dentro dele andei com
esplendor distribuído luz para quem precisava.”
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