O que é a Terra diante dos milhões de mundos que ainda não
conhecemos?
Como pode o homem comum, que não reconhece o seu semelhante como irmão se considerar
ser merecedor do Todo-Poderoso
Poderoso de maiores e melhores privilégios do que o simples viver,
para aprender, se aperfeiçoar e evoluir. Milhões de irmãos morrem de fome, enquanto
toneladas de alimento são jogadas no lixo. Homens de governo, em tese a elite humana,
entregues a corrupção ambiciosa,
ambic
desmedida na insanidade de acumular sem limites
limites,
enquanto uma incalculável multidão não tem recursos mínimos para buscar um socorro
médico, e quando o consegue não pode comprar remédios receitados. Quantos não buscam
emprego porque não conseguem pagar
pag uma condução?
Mas e a natureza que nos rodeia? O mundo natural totalmente dilapidado, com cicatrizes e
marcas irreversíveis da destruição sem fronteiras dos inconseqüentes que detém o poder
econômico-financeiro.
financeiro. Países ricos fazem de países pobres a lixeira
xeira de seus resíduos industriais.
Os oceanos? Pobres mares que podem ser navegados, mas dentro em breve serão incapazes
de abrigar vida alguma, porque o hominídeo criatura se considerou Deus e fez as “mudanças”
no mundo que bem lhe aprouve como se fosse ele Senhor das Coisas e Centro do Universo
Universo.
Parece que nada detém essa criatura destruidora, que agora em parte da sua espécie anseia
em conquistar outros planetas. Marte está na mira dos Grandes Centros de Estudo Espacial.
Um dia, há algumas décadas, lançamos
lançamos sondas ao espaço com mensagens de onde estamos, o
que somos, o que fazemos etc. Claro mostramos nossas facetas positivas. Mostramos nosso
DNA, explicitamos nossa fragilidade aparente. Esquecemos de alertar contra nossa peçonha
consumidora de vida. Alguns
guns daqueles cientistas disseram: Corremos o risco de espécies
predadoras virem nos devorar...” (estou rindo com a idéia – pobre deles, se e quando vierem
fazer isso).
Os hominídeos modernos se esqueceram e muitos nem sabem se existe/existiu ou não um
Deus ou algo que se assemelhe
emelhe a Ele. Conhecem o deus-dinheiro. Para muitos esse é o
verdadeiro deus poderoso de todas as coisas possíveis e imagináveis que se pode ter ou
comprar. Crê-se ou crêem, só no que se pode ver, tocar, cheirar, comprar, tomar e por fi
fim
possuir. É a crença humana de que, quem tem
t
o poder é quem mais possui.
Fiquem atentas criaturas mortais, pois o que existe deixará de existir
e nada mais será como hoje é visto.
Amenokam

