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Obstacolele Din Calea Dezvoltării Umane

Femeile au predispoziția căutărilor emoționale, iar bărbații a căutărilor intelectuale.
Femeile caută relații, trăiri, sentimente, emoții, zâmbete, aprecieri, complimente.
Bărbații caută studiile, cunoșterea, statisticile, știința, înțelegerea, acțiunile.
Ambele categorii au prilejul spre dezvoltarea interioară, cât și exterioară, până acolo
unde împlinirea, beautitudinea și frumosul apar.
La nivelul condițiilor actuale de gândire, omul începe să piardă profunzimea fiecărui
lucru pe care îl face, iar din acest motiv nu poate absorbi ce face. De exemplu, când
citește o carte, la fiecare cateva minute sau secunde îi va aparea în minte sau în trăiri,
anumite momente din trecut sau viitor, lucruri sau discuții avute sau dorite, dorințe,
imaginații, pasiuni. Astfel rândurile care stau sub ochii omului își vor pierde înțelesul, și
vor râmăne doar cuvintele, care se vor pierde sub atenția omului în altă direcție.
Întorcându-mă la spusele lui Aristotel, omul nu mai poate face diferența între cuvânt și
înțelesul unui cuvânt. Astfel va percepe și evenimentele exterioare, fiind greu de
aprofundat atât evenimentele cât și pe cei din jur.
Graba în care ne aflăm, modul de percepție și transmisie a ceea ce știm sau vrem,
utilizarea abundentă a tehnologiei, fac ca omul să nu mai poate absorbi pentru
înțelegerea sa situațiile din jur, din cauza căutării gândurilor sau trăirilor secundare.
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Toate obstacolele pe care omul le are sunt de ordin imaginar, omul stând ori în trecut,
ori în viitor, privind cu mintea ceva ce nu face sau nu are în mână sau în fața ochilor în
acel moment.
Dezvoltarea omului este practica prin care omul înțelege ce face. Orice altceva e doar
planul altora sau robotizarea lui. Înțelegerea vine doar prin experientă directă cu
evenimentul. Cărțile, cunoșterea, căutările de ordin emoțional sau intelectual sunt
doar discipline care conduc armonia omului spre înțelegere.
Dezvoltarea nu este superficială. Chiar dacă omul citește, adună cunoaștere sau crede
că are experiență, o acțiune provocatoare pe care el o manifesta negativ, va dărăma
tot ce a adunat și îl va face pe om să conștientizeze lipsurile pe care le are. Momentul
în care el poate avea un anumit control asupra gândurilor, vorbelor, cât și acțiunilor
sale, el va fi deținătorul dezvoltării sale proprii.
În luna Iulie 2017 o serie de seminarii le voi ține în orașele mari din România, pentru a
aduce disciplinile corecte prin care omul poate avea controlul vieții sale prin
dezvoltare puterilor și virtuților sale interioare.
Antrenament Mental = Viață Fericită = Putere și Voință
Împarte aceste rânduri și vei ajuta să transformi pe cei dragi.
Comunitatea celor cu mintea limpede și liniștită, te salută!
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