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 ABOUT SOME HUMAN PREOCUPATIONS AND 
MANIFESTATIONS 

 
„Living is fighting” said the ancient philosopher Seneca and he spoke 

truth. The are some concerns to analyse: words, writing, self-improvements, as 
well as some manifestations: hope, doubt, and all characteristic of Homo 
sapiens. They are some virtues to rival, such as: honesty, respect for truth, and 
self-improvements as ideal sources for acquiring mental strength and purity as 
well. 
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1. Preocupări umane: Cuvântul, scrisul, desăvârşirea  [1] 
 
Cuvântul este o umbră a faptei ce seamănă cu o rană a tăcerii 

ce reflectă într-un poliedru de ideii imaginea omului.  
El este o monedă măruntă a gândirii care se transformă într-o 

furnică a scrisului sub semnul etern al ideii ce leagă spiritele.  
Dar el este şi un bănuţ al tăcerii cu care se cumpără haina 

gândului. 
Cuvintele sunt un fel de etichete ale tuturor lucrurilor, dar şi 

nişte trecători misterioşi ai sufletului care se transformă în pietre la 
dispoziţia conştiinţei şi apoi fiecare devine o lacrimă. 
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 Scrisul este o veche şi geloasă practică, al cărui sens stă în 
misterul inimii, iar a scrie înseamnă a sângera cu cerneală. 

De multe ori scrisul este un trădător al sufletului, dar şi un mod 
de a-ţi pune în ordine obsesiile. 
 În lumea dintre apă şi cer, amintirile vor arunca mereu umbre 
lungi care-i vor ţine pe cei ce au împins lumea într-un prezent etern şi 
inaccesibil. 
 Timpul pe care îl acuzăm că înghite totul, că şterge şi 
destramă, lasă în urma lui doar ceea ce îmbătrâneşte şi este trecător. 
 Majoritatea oamenilor sunt legaţi de două epoci anacronice: 
aparţinem Evului Mediu prin superstiţie şi Renaşterii prin curiozitate.  

Astfel în capul nostru este un labirint în care nu ştim de unde 
vine lumina: de la o voinţă ieşită din comun sau de la o rugăciune pe 
care o murmurăm seara. 
  

Ne întrebăm : 
  - dacă desăvârșire  este o iluzie? 
  - sau dacă există desăvârșire ? 
 

Există drumul spre desăvârşire iar pe acest drum nu este 
eficace decât puterea cu care crezi în ceva fiindcă a fi credincios 
înseamnă a crede în tine însuţi. 
 Totul este opera alternanței, totul apare şi dispare, se naşte şi 
moare. Succesul şi eşecul se împletesc, fiecare vin la timpul lor şi este 
inutil să le forţăm sau să le evităm fiindcă ele fac parte din dreapta 
măsură a fenomenelor naturale. 

Pe cărarea vieţii riscul îl are doar cine şi-l asumă.  
La fel siguranţa de sine este ca o sabie cu două tăişuri, însă 

vârfurile prea ascuţite nu rezistă la marile lovituri.     
 

2. Manifestări umane: speranţa şi îndoiala [2] și [1] 
 

 Speranţa este începutul fericirii; 
 Îndoiala este începutul nefericirii; 
 Speranţa este credinţa că se poate; 
 Îndoiala este credinţa că nu se poate. 
Rezultă că: 
 a) - Înlăturarea îndoielii este calea spre fericire; 
 b) - Speranţa este, cu adevărat, un împrumut făcut fericirii. 
 Obişnuiţi să trăim cu speranţa, viaţa ne face să descoperim nu 
numai îndoiala ci şi necesitatea ei. În lumea de acum încăpăţânarea de 
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a crede fără rezerve în ceva pare atât de naivă încât seamănă cu un fel 
de orbire. 
 

Pentru a nu greşi trebuie căutat în orice idee şi contrariul ei, 
adică să cântărim. Fiindcă dreptatea nu stă niciodată pe un singur 
talger, ci în balanţă, în cumpăna dreaptă a ambelor talgere.  

Astfel luminii trebuie să-i căutăm şi umbra iar fiecărei vorbe 
ecoul. Apoi să-ţi construieşti o strategie ca un joc de şah, în care să joci 
singur, pe rând, cu piesele albe şi cu cele negre.  

Cele de mai sus sunt respectate întocmai de înţelepţi pe care 
istoria i-a făcut, sau nu, cunoscuţi.  

 
Înţeleptul poate învăţa de la oricine, ştiind că: 
 

• mulţi vorbesc în deşert şi puţini în junglă; 
• cerul senin sărută oglinda apei iar fulgerul pe cea din adâncuri; 
• orice ieşire este o intrare în altceva; 
• mulţi ar fi laşi dacă ar avea curaj. 

 
3. Concluzii 

 
 ■ Virtuţile precum cinstea, respectarea adevărului şi 
perfecţionarea de sine prin efort susţinut sunt sursele ideale pentru 
dobândirea puterii mentale. 
 
 ■ Puritatea conduce la înţelepciune şi nemurire. 
 
 ■ Oamenii cei mai puternici sunt cei care au cunoscut 
înfrângerea, au cunoscut suferinţa, au cunoscut pierderea, dar au găsit 
drumul de ieşire din adâncul durerii. 

Aceşti oameni ştiu să aprecieze viaţa, ştiu să ofere 
compasiune, grijă şi iubire. 
 

■ Aşa încât unele cugetări ale lor au rămas în conștiința 
universală ce conduc spre virtuţile enumerate mai sus. Iată câteva 
dintre ele: 

 Viaţa nu e dreaptă, dar este bună - lecţii de viaţă din Norvegia; 
 Trăieşte ca şi cum ai muri mâine, învață ca şi cum ai trăi la 

infinit – Gandhi; 
 În definitiv, nu anii din viaţă sunt cei care contează, ci viaţa din 

anii tăi – Abraham Lincoln; 
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 Ce faci pentru tine este trecător, ce faci pentru ceilalți rămâne 
pentru eternitate – A. Einstein; 

 Măsura vieţii omului nu este în funcţie de timp ci de buna ei 
folosire. Doar viaţa trăită pentru alţii este o viaţă care merită trăită – 
Octavian Paler; 

 Un om nu are dreptul să privească de sus pe un semen al său, 
doar atunci când trebuie să îl ajute să se ridice – G.G. Marquez. 

 
 ■ Pot senin să spună ca şi poetul Titus Cursan: 

„Aceasta-i legea frumuseţii vie! 
Un pisc de-ai cucerit te-aşteaptă altul. 

Căci niciodată nu-i sfârşit înaltul 
Spre care porţi a inimii făclie.” 

  
■ Pentru că, aşa cum spune R. Kipling: 

„În trecerea grăbită prin lume către veci, 
Fă-ţi timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci, 
.......................................................................... 
Fă-ţi timp s-asculţi la toate, din toate să înveţi, 

Fă-ţi timp să dai vieţii adevăratul preţ!„ 
 
 Bucură-te de fiecare clipă a vieţii tale! 
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