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Ceva ce să mă ierți că-ți spun
In toate formele lor, bunele maniere ne mentin aproape unii de altii. Fara ele, greu am
suporta comportamentul altora.
Din acest motiv au fost introduse, pentru ca oamenii care le invata sa obtina ce
doresc.
Daca pentru o zi, renunti la bune maniere, vei vedea de fapt cati prieteni ai in realitate
sau de fapt pentru ce exact te accepta sau iubeste lumea.
Vei descoperi ca acest amortizor, bunele maniere, nu ii mai lasa pe oameni sa fie
direcți si reali, ci prin bune maniere gasesc o forma de comun acord acceptabila
comportamental.
Iarta-ma ca ce iti voi spune mai jos este, nu doar un sentiment negativ care o sa-ti
apara, ci si o dezvatare mentala pe care ti-o provoc cu intenție, citind ce urmeaza. Asa
ca fii atent:
Terapia din zilele noastre se ocupa de comportamente mecanice, in loc sa se
ocupe de comportamente intenționale (conștiente).
Alimentația de azi ajuta doar gustul. Ce ajuta gustul, nu ajuta trupul. Iar ce
ajuta trupul, nu poți gusta.
Adultii nu mai muncesc fizic, devin bolnavi, pentru ca limfa nemiscata
pastreaza toxinele in sange si in corp.
Afectiunile emotionale sunt induse prin filme, showuri, amuzament.
Lipsa de concentrare si memorie vine din cauza tehnologiei fara rost folosite.
Hainele din materiale sintetice ajuta decorul, dar nu ajuta trupul.
Nu se mai cunoaste si nici foloseste intelesul Acum se vorbeste doar prin
cuvinte fara inteles.
Durerile fizice sunt acolo unde trupul se repară.
Educatia adevarata niciodata nu a fost in carti, ci in cautarea experențială, prin
viu grai, purtata de-a lungul anilor.
E destul pentru digestia ta mentala si emotionala, nevrand sa-ti provoc vreo rupere de
realitatea in care traiesti.
Insa pentru mine, Alexandru, lucrurile de mai sus sunt repere de viata si experiente
proprii. Daca le iei ca atare (le crezi), nu te ajuta la nimic. Daca le verifici sau vrei sa
stii mai multe, lasa-mi email.
Politețurile aferente nu le incadrez in acest text si nici nu vreau sa-ti intru prin casă cu
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tălpile murdare. Insa iti mai las una: murdaria pe care o ai pe mâini si vii acasa de o
speli, este medicamentul tău spre sănătate.
Lucrurile de mai sus rog sa nu fie spuse sau impartasite altora, pentru ca daca era sa
le afle altii, le-ar fi aflat.
Zic nici sa nu le treci la capitolul tau favorit numit „cunoastere”, ca nici aici nu iti
serveste.
Si nici sa le printezi si sa le pui pe vreun tablou sau la birou.
Astfel, sperand ca rugamintea mea este manierata si civilizata (macar aici), voi inchide
aceste randuri cu uriasa indrumare pe care ti-o adresez cel mai des: Verifica si nu
crede nimic din ce zic.
Ramai cu bine!
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