Sobre o Casamento
Vossos filhos não são vossos filhos.
São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma.
Vêm através de vós, mas não de vós.
E, embora vivam convosco, a vós não pertencem.
Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos,
Pois eles têm seus próprios pensamentos.
Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas;
Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis faze-los como vós,
Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados.
Vós sois o arco dos quais vossos filhos, quais setas vivas, são arremessados.
O Arqueiro mira o alvo na senda do infinito
Pois assim como Ele ama a flecha que voa,
Ama também o arco, que permanece estável.
(Khalil Gibran)

Vocês nasceram com potencial.
Vocês nasceram com bondade e confiança.
Vocês nasceram com ideais e sonhos.
Vocês nasceram com grandeza.
Vocês nasceram com asas.
Vocês não estão destinados a rastejar, não.
Vocês tem asas.
Aprendam a usá-las e voar.
A inspiração que vocês procuram já está dentro de vocês.
Fiquem em silêncio e escutem.
A maior grandeza está na suavidade e ternura de seus corações.
A tarefa não é buscar o amor,
Mas simplesmente achar as barreiras que foram construídas na alma
Que impedem o amor de fluir.
(Rumi)

1+1=1
(Moacir)

Ó coração! Deus está perto de você: desperte, desperte!
Você tem dormido por incontáveis séculos, nesta manhã você não vai acordar?
Afaste todas as imaginações e permaneça firme nisso que que você é".
(Kabir)

Ah, estareis juntos mesmo na memória silenciosa de Deus.
Mas que haja espaços na vossa união e que os ventos celestiais possam dançar entre vós.
Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor uma prisão;
Deixai antes que seja um mar ondulante entre as margens das vossas almas.
Enchei a taça um do outro mas não bebais de uma só taça.
Parti o vosso pão ao meio mas não comais do mesmo pão.
Cantai e dançai juntos, mas deixai que cada um de vós fique sozinho.
Como as cordas de uma lira estão sozinhas embora vibrem ao som da mesma música.
E ficai juntos, mas não demasiado juntos:
Pois os pilares do templo estão afastados,
e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro.
(Khalil Gibran)

Um casamento perfeito
É apenas
Duas pessoas imperfeitas
Que se recusam a desistir
Um do outro.
(Anônimo – internet)

