
Viaţa omului este o continuă alegere. Pasul cel mai mic însemnează o alegere între bine şi 
rău, chiar şi atunci când suntem nevoiţi să optăm pentru una din ele. Le-am vrea pe amândouă 
dintr-odată, dar nu se poate. Să renunţăm - nu ne permite lăcomia. Omul nu este capabil să 
înţeleagă ce îi este de folos. în final mândria sa devine tot mai vulnerabilă şi atunci, din cauza 
propriilor suferinţe, nu mai vede şi suferinţele altora. 
Suferinţele altuia, puse pe seama defectelor acestuia, i se par ridicole în comparaţie cu ale 
sale. Dacă altul are un ghinion, el străluceşte de bucurie, căci aroganţa şi bucuria răutăcioasă 
merg mână în mână. Mândria  pentru propria  frumuseţe,  obţinută cu mari  eforturi,  este  o 
frumuseţe îngâmfată, capabilă să distrugă frumuseţea rivalului sau pe rivalul însuşi. Iată de ce 
fetele frumoase de la natură trebuie să se ferească de frumoasele înfumurate. 

Problemele legate de opţiune se concentrează în osul etmoid aflat între ochi, la rădăcina 
nasului. Aşa cum vă descrieţi spaţiul dintre ochi, tot aşa vă faceţi şi opţiunile. Dacă în locul 
dumneavoastră, fie că sunteţi copil, fie om matur, hotărârile le ia altcineva, este ca şi cum aţi 
primi un pumn între ochi. Cum reacţionează fiecare - e o altă problemă. 

Dacă vă întristaţi şi aţi dori să ascundeţi faptul că aţi fost lovit, osul etmoid se umflă şi vi se 
înfundă nasul.  Dacă  în  permanenţă  alţii  iau  hotărâri  în  locul  dumneavoastră,  veţi  avea în 
permanenţă  nasul  înfundat,  fără  să  fi  răcit,  şi  creierul  nu  se  mai  dezvoltă.  O  persoană 
inteligentă şi care şi-a făcut un nume, începe deodată să vorbească pe nas, n-o să creadă în 
vorbele mele, dar dacă va da un pic de libertate energiei mândriei şi luării de decizii, îşi va da 
seama că într-adevăr potenţialul creierului i se îmbunătăţeşte. 

În nas îşi are sediul mândria vulnerabilizată. Vă reamintesc că îţi este ciudă, te simţi umilit 
atunci când nu primeşti ce ai dorit. Şi realmente omul nu primeşte niciodată tot ce îşi doreşte. 
Primeşte ceea ce îi este de folos. Dacă nu ştie să trăiască conform necesităţilor, ceea ce îi este 
de folos ajunge la el prin dorinţă şi automat dorinţa este însoţită de stresul numit umilinţă. în 
felul acesta, umilinţa vine întotdeauna ca un fel de plus la cântar. 

Cu cât ne simţim mai pustiiţi, cu atât mai puţin suntem capabili să luăm decizii.  Ştiind că 
trebuie să luăm o decizie şi simţind că nu suntem în stare, ne apucă disperarea. Dificultatea 
este şi mai mare când avem un nivel ridicat de cultură ce ne obligă să ne ascundem ruşinea că 
suntem neajutoraţi şi să facem eforturi ca acest lucru să nu se vadă. 

Ascunderea incapacităţii  de a lua decizii  duce la inflamarea sinusului frontal. Este 
suficient ca cineva să-ţi spună, fie şi în glumă, să laşi pe altul să facă treaba respectivă, că te 
şi simţi jignit până în adâncul sufletului. Dorinţa disperată de a-ţi ascunde umilinţa provoacă  
inflamarea sinusului maxilar. Ruşinea care nu te lasă să arăţi că te simţi umilit face ca 
umilinţa să se ascundă în sinusurile maxilare şi o face astfel, încât nici nu ştii că te 
simţi umilit. De ce? Pentru că nu mai simţi umilinţa. 

Nasul mare şi turtit şi ochii depărtaţi sunt caracteristice pentru nefericiţii copii cu sindromul 
Down. Este vorba despre o deficienţă genetică caracterizată prin dezvoltare fizică şi mentală 
întârziată. Problema cea mai mare pentru aceşti copii  o constituie nedezvoltarea spirituală. 
Sunt persoane care şi în vieţile anterioare au fost incapabile să ia o decizie. Şi-au înăbuşit 
potenţialul spiritual din frica de a fi  ei înşişi. Respectând cu stricteţe indicaţiile altora, s-au 
transformat în nişte  executanţi-robi de genul câinelui şi de aceea nu au mai avut nicio 
perspectivă. 

Câinele nu-şi cunoaşte nici mama, nici fraţii din haita în care a crescut. El îşi serveşte stăpânul 
şi este în stare săi rupă beregata propriei sale mame dacă aşa vrea stăpânul său. Executarea 
orbească a ordinelor duce la moartea altor persoane.  Moartea pune cruce ascultării  fără a 
crâcni, în timp ce viaţa ţine minte lecţiile ce nu au fost învăţate şi în viaţa viitoare îi dă omului  
posibilitatea să trăiască asemeni unui câine. Dacă ambii părinţi sunt incapabili - aşa li se pare 
lor - să ia o decizie, dacă sunt nevoiţi să se suporte reciproc pentru că nu au încotro şi dacă, 
din trufie, pun cruce problemei pe care o au, copilul lor se va naşte cu acelaşi mod de gândire. 

Sindromul Down exprimă problema unei iubiri lipsite de perspectivă. 

Copilul este expresia însumată a ambilor părinţi, iar capacitatea de a judeca, atât a mamei cât 
şi a tatălui, are pentru el o importanţă vitală. Dar dacă trufia lor este mai mare decât ei înşişi, 
ei vor vedea lumea într-un mod foarte diferit, depărtat - ca şi ochii copilului. Cazurile de sin-
drom Down sunt tot mai frecvente şi sunt legate de vârsta părinţilor, mai ales a mamei. Dacă 
ea atinge acea vârstă când îi place să iasă în evidenţă prin mintea ei, poate  să se laude 



sănătoasă, dar să nu facă copii, deoarece reversul unei inteligenţe ieşite din comun este 
prostia... Dacă, de mică, se socoteşte atât de deşteaptă încât niciun partener nu-i este pe 
măsură,  să nu facă copii. Dacă îi face, îl va învinovăţi pe partener de întârziere a mentală a 
copilului. 

Orice formă de nedezvoltare demonstrează că iubirea dintre părinţi are fisuri. Dacă te 
învinovăţeşti  în permanenţă, îţi  pierzi sentimentul propriei  valori.  Te străduieşti  să ascunzi 
acest lucru  -  te străduieşti să faci totul cât mai bine şi să te menţii la înălţime. Dacă totuşi  
ceva nu-ţi reuşeşte, te apucă disperarea. Şi atunci, pentru a uita, „ calci pe de lături”, dar nu  
faci decât să îţi amplifici răul. Dorind să te Justifici şi să îţi înăbuşi căinţa, te apuci să îţi critici  
partenerul şi  relaţiile  se  strică şi  mai mult.  Uniunea bazată pe minciună şi  pe ascunderea  
adevărului îşi va arăta esenţa mai devreme sau mai târziu – la copil. 

Frumuseţea, inteligenţa, bogăţia şi gloria nu sunt lucruri de ruşine, dar este de ruşine să te 
făleşti cu ele. Cine se laudă cu mintea sa devine îngâmfat, mai ales dacă a muncit mult pentru 
a-şi cultiva inteligenţa sau pentru a compensa faptul că nu este prea atrăgător sau că este 
sărac. Cine are nevoie de minte, învaţă şi pe stomacul gol. Şi nu pentru că, neavând un chip 
atrăgător,  trebuie  măcar să aibă capul pe umeri. îi face plăcere să spună care este secretul 
succeselor  sale  mai  ales  acelora  care,  în  ciuda  sărăciei,  se  străduiesc  să  aibă  acces  la 
cunoaştere. Cine doreşte să se laude cu cunoştinţele pe care le are, îi exploatează în interesul 
propriu  pe  cei  din  jurul  său.  Acumulând  multe  cunoştinţe,  poate  să  dobândească  succese 
importante, poate să-şi capete un nume, poate să devină un specialist valoros, de renume, dar 
îi va fi foarte greu să găsească pe cineva care să-I iubească. 

Nu ştie să îi ajute pe cei din jur şi nu ştie cum să îi înveţe câte ceva; dacă este întrebat, se 
enervează şi aduce vorba despre cât de greu i-a fost, pe timpul lui, să înveţe. S-a încăpăţânat 
în pofida greutăţilor. Un astfel de ins nu se simte dator faţă de nimeni, nici măcar atunci când 
are obligaţii faţă de acea persoană. Dimpotrivă, ceilalţi se simt datori faţă de el atunci când, 
chipurile,  printre altele,  relatează cât  bine face el  şi  cum nu este  preţuit  acest  bine.  Are, 
desigur,  în  vedere banii.  Conlocutorului,  jignit  până în adâncul  sufletului,  îi  vine să-I ia  la 
pumni. Făloşenia duce încetul cu încetul la îngâmfare, la egocentrism. 

Deşteptul nu poate să nu-şi etaleze deşteptăciunea. 

Cine se laudă cu bogăţia, nu poate să nu-şi etaleze bogăţia. 

Dacă nu vă temeţi de trufia bogătaşilor, înseamnă că vă lasă rece bogăţia lor. Când îi vedeţi pe 
bogătaşi sau firmele de succes cum concurează, vă uitaţi la ei ca la o comedie sau o tragedie 
jucată la teatru şi aveţi de învăţat. Dacă începe să vi se pară că bogaţii îi iau peste picior pe 
săraci, înseamnă că deveniţi orgolios. Bogatul poate să ia în zeflemea cât pofteşte dacă îi este 
necesară această încercare. Dacă însă săracul se apucă să îşi bată joc de bogătaş, lovindu-l în 
locurile vulnerabile, înseamnă că este setos de răzbunare, aceasta fiind o răutate intenţionată 
care îl va lovi în primul rând pe el. Bogătaşilor le place să se laude, în timp ce săracii percep 
acest lucru ca o batjocură la adresa lor şi o înjosire a demnităţii umane. Urmarea este că se 
îmbolnăvesc de cancer. 

Batjocura  este  o  răutate  intenţionată.  Dacă  apreciaţi  că  cineva  îşi  bate  joc  de 
dumneavoastră, preluaţi energia batjocurii şi ea vă va influenţa. 

Cine se consideră sărac, vede lăudăroşenie peste tot, chiar şi acolo unde ea nu există. De 
exemplu, o persoană, care nici pe departe nu este bogată, a strâns bani ca să îşi cumpere un 
obiect la care a visat toată viaţa. S-a privat de foarte multe lucruri, iar acum nu se poate 
bucura de preţioasa achiziţie, care n-a costat puţin. Obiectul este văzut de vecin, care este 
mult mai avut decât el şi acesta doar că nu plesneşte de invidie. Se simte atins acolo unde îl 
doare mai tare - vecinul are ceva mai bun decât el. De aceea în lumea de astăzi frica de vecini 
este tot mai mare. Ba e chiar mai bine să ai încredere într-o persoană absolut necunoscută. 

Oamenii se mândresc cu ce fac cu mâna lor. Dar cel mai mult se mândresc şi o fac chiar sincer, 
fără să bănuiască nimic rău, atunci când reuşesc să facă om din cineva. Părinţii fac om din 
copilul lor, şeful face om din subordonatul său, închisoarea face om din deţinut. „Educatorul” 
este în extaz: „Am făcut om din el! înainte era un nimeni!” Dacă cel care a fost „educat” nu se 
revoltă, adică suportă în tăcere jignirea, „pedagogul”, mândru de el, bate toba să audă toată 
lumea. Mai devreme sau mai târziu, va veni şi cruda dezamăgire: „Aşa deci, uite cum îmi 
mulţumeşte! Ce nemernic e!” 



Cel care a fost făcut om şi care l-a şi depăşit cu un cap pe creatorul său, i-o plăteşte la modul 
cel mai neîndurător. I-o plăteşte pentru lăudăroşenie. 

Se răzbună urât, dureros, mârşav, de faţă cu toţi - aşa cum numai mândria ştie să o facă. S-ar 
putea să nu se fi 
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