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Paz 

Há uma luta constante para conquistá-la, armonizar, interagir, ceder... 

Transpor barreiras, criar a harmonia, superar as decepções, conviver com a alegria... 

O que é alegria? Tem algo a ver com realizações... 

Criar muros, muralhas, destruí-los, reconhecer que são tijolos e entender o seu significado.  

Sentir-se amado, atraído, ser correspondido, lealdade constante, ser amigo... 

Administrar as contas, conhecer os limites, do mundo físico, da capacidade humana, 

do prazer, desconhecido ou não... 

Estar sempre pronto para ajudar, esquecer a recompensa, perde-se muito tempo com 

coisas inúteis. Ampliar a paz, sempre, estreitar os laços, conhecer novos grupos, fazer 

amizades puras, com apenas um sorriso e um aperto de mão. Mãos calejadas, sofridas, 

assim é a vida, sem suor, não há batalha, e se não estamos nessa batalha, estamos fora da 

civilização, que desde antes buscava a harmonia entre grupos, talvez não conhecesse a paz, 

mas havia uma eterna e impressionante luta em ser o líder dos grupos e representá-lo de 

forma soberana. 

A paz que preciso, a paz que espero, em todos os momentos de nossas vidas 

necessitamos dela. Pense em alguns momentos felizes e nos tristes que já passou, alguma 

vez em algum destes faltou a paz? Se faltou houve um desequilíbrio, para justamente 

termos que somar e fazer a diferença, preencher o espaço, dar sentido, depositar confiança, 

aceitar que o lado negativo faz parte de vários momentos positivos em nossas vidas, não 

podemos viver sem conviver com esse desequilíbrio.  

Pôr isso, buscamos a realização com tudo  e todos ao redor, tudo o que nos envolve 

emocionalmente, que nos faz respirar, todos que nos cercam e nos aturam, e que ao mesmo 

tempo ouvem nossas vozes. Porém, se não atingirmos a todos, façamos tudo o que estiver 

ao nosso alcance, com certeza, atingiremos o coração de alguém, mexeremos com o 

orgulho, tocaremos o mais frio dos  corações, nem que para isso, tenhamos que cumprir 

nossa brilhante tarefa, deixar de sonhar que somos eternos, e fazer com que a realidade seja 

uma paz constante, pelo menos enquanto durarmos, 

Em sintonia... 
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