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5+1 Beneficii cand Investesc in Mine
Te atentionez ca ce iti voi spune mai jos va contrazice multe opinii pe care le ai.
Ce ruleaza acum pe canalele de comunicare este pentru a ajuta omul sa ajunga mai
usor la confortul si placerea de a trai: prietenii, distractie, relaxare, confort, lux, bunăstare.
Acestea sunt metode de distragere. Pe de o parte, ți se ofera ceva sa ai ce face, pe de
alta parte ti se ia ceva din ce ai.
Uite ce ți se ia:
Truda – nu te mai invata decat oamenii de la țară asta.
Rabdarea – nici un canal de comunicare nu iti arata asta.
Timpul – pentru ca ți se dau motive sa faci ceva, spun ei Util.
Energia – pentru ca o dai in exterior, fara sa te invete cineva cum sa o strangi
in interior.
Voința – este consumata doar pentru agonisirea de bunuri, nu pentru
strangerea de virtuți.
Aceste resurse interioare omul e pregatit sa le arunce din el pentru a strange ceva in
afara lui. Cu alte cuvinte, sa supravietuiasca si sa aiba un trai decent.
Pentru asta e pregatit sa jongleze cu realitatea care cere tot timpul ceva de la el.
Dupa un timp prețios, in care omul a strans suficiente de multe interese,
pasiuni si hobby-uri ghidate prin canalele de comunicare, ajunge in impas de
a se cunoaste pe el insuși, de a sta in liniste cu el insuși.
Acest timp a fost sustras, luat sau trimis spre lucrurile efemere, care i-au hranit omului
dorinta de a se simți bine pentru un timp scurt, fara sa castige nimic altceva decat o
stare de confort, placere, bucurie.
Ei bine, rolul meu nu este sa-ti hranesc aceste lucruri trecatoare din viata ta, ci sa iti
dau ceva ce iti va hrani interiorul, pentru eternitate.
Ai dedus bine, de ambele ai nevoie.
De pasiuni si hobby-uri pentru ca ele te motiveaza, de timp si liniste cu tine
pentru ca ele te energizeaza.
In acest cerc, intervin cu smerenie si aduc beneficii pentru momentele cand strangi in
tine ceva ce iti ramane, si nu mai poate sa-ti dispara.
Draga cititor,
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Daca stai la o bere, castigi o stare trecatoare.
Daca citesti o carte, castigi cunoastere.
Daca aplici ce scrie in carte, castigi intelegerea – prin practica.
Daca inveti un lucru nou si il practici, castigi experienta.
Daca vei calatori, vei aduna legaturi pe care le vei folosi pentru interiorul tau.
Daca te vei curața de mass-media, vei strange in interior energie ca un vultur ce
zboara hectare intregi. De nu te vei curața, vei fi ca o vacă buna de muls mai departe.
Astfel, vin cu beneficiile care te vor ajuta sa strangi in interior, ceva ce nu iti poate lua
nimeni dupa.

Ramai cu bine!
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