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Introdução
Como interligar nossas divisões e trazer paz ao mundo?
Tenho-me feito intensamente essa pergunta por um longo tempo, em
particular, depois que fundei o “Círculo de Reflexão das Nações” no seio
das Nações Unidas, em Nova Iorque, em 1944; com programas
educacionais para os líderes e projetos da humanidade com o objetivo de
construir a paz no Mundo.
É uma questão existencial de nossa Existência em si mesma, por isso não
há resposta absoluta, no entanto do interior de cada um de nós,
empregamos todos os dias diferentes facetas dessa questão, de uma forma
consciente e/ou inconsciente para manter nosso equilíbrio na vida.
Mesmo hoje não tenho resposta; mas uma última centelha do interior dáme a coragem para avançar cada dia na compreensão dessa questão com
as perguntas concretas: “Por quê”, “Quando” e “Como” realizar essa
“Construção da Paz.”
Hoje, a pergunta mais próxima de nós é: "Como solucionar nossas
divisões."
Minha convicção é a de que:
"Somente o que nos ultrapassa, aproxima-nos”.
Está a existência de Deus, Sua manifestação, Sua palavra, Sua força e
nossa abertura de coração em relação a tudo isso?... Sim, eu creio (OM
AY RHIM SWAHA )
Hoje, é nosso sorriso sincero e nosssa alegria coletiva que são a expressão
mesma de que « Somente o que nos ultrapassa, aproxima-nos ».
Historia ilustrada de Thomas Edison
Um dia, uma pequena criança, Thomas Edison, chega da escola e dá um
papel a sua mãe. Ele diz a ela: “Mamãe, meu professor deu-me este
papel, somente a senhora pode lê-lo”. O que ele diz?
Os olhos de sua mamãe encheram-se de lágrimas ao ler a carta em voz
alta para seu filho.
« Seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem
professores suficientemente bons para treiná-lo. Por favor, ensine-o a
senhora mesma. »

Sua mãe fez exatamente isso até cair doente e falecer.
Muitos anos depois da morte de sua mãe, Thomas tornou-se o maior
inventor do século. Um dia, ele estava examinando algumas de suas
coisas e encontrou a carta dobrada que seu antigo professor escrevera
para ela naquele dia. Ele a abriu…
A mensagem escrita na carta era:
« Seu filho é mentalmente deficiente, não podemos mais deixá-lo
frequentar nossa escola. Ele foi expulso.»
Thomas Edison ficou emocionado ao lê-la e então escreveu em seu diário:
«Thomas Edison era uma criança deficiente mental cuja mãe
transformou-o em gênio do século.»
Gênio é % de inspiração e 99% de transpiração. Thomas Edison

Thomas Alva Edison é um inventor americano e homem de negócios
que foi descrito como o maior inventor da América.

Conclusões
1-O que podemos aprender com a história de Thomas Edison?
° A Coragem e o amor da Mãe (da Mãe de cada um de nós);
° Uma palavra positiva de encorajamento pode ajudar a mudar a vida
inteira de alguém...
2- O que podemos aprender hoje e em nossa vida quotidiana semelhante a
essa história?
° Se não temos paz, é porque nós nos esquecemos de que pertencemos uns
aos outros. (Nós somos interdependentes).
° A Palavra de Deus pode modificar a vida inteira de alguém.
3- Todas as obras de amor são obras de paz.
E nós ansiamos pelo tempo em que o Poder do Amor substituirá o Amor do
Poder. Então nosso mundo conhecerá as bênçãos da paz.
Acontecerá muito em breve… porque todos sabemos que

