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CUVÂNTUL AUTORULUI
Această carte am ținut să
o întitulez „Caracterul –
Înger vs Demon”,
ținând
cont de fețele îngerești și de
cele demonice ale tipurilor
de caractere ilustrate poetic,
din dorința de a deștepta și
în sufletele păcătoșilor acea
lumină a credinței în pronia
cerească și a le arăta adevărata cale a binelui.
Pentru a face cititorii să conștientizeze direcția
în care îndrumă această carte, prezint două strofe din
poezia, întitulată Caracterul:
Caracterul este alcătuit, firește, din minte și suflet,
El depinde de educație și poate deveni „complet‟,
Omul de caracter este respectuos, e atent și umil,
Un om măreț întotdeauna va dori să se arate gentil.
Caracterul nu se creează prin ateism, ci cu credință,
El se poate dezvolta doar prin încercare și suferință,
Marile caractere sunt întemeiate pe opinii evidente.
Doamne, dă-ne nouă caractere cinstite, pertinente!
Cititorule te invit să iei aminte de atenţia ce
trebuie acordată comportării în viață, ținând cont de
Legea lui Dumnezeu, în care sunt cuprinse cele zece
porunci. Vei vedea că poeziile cuprinse în carte,
prezintă
atitudini
comportamentale
care,
prin
conținutul lor, îndeamnă la respectarea poruncilor lui
Dumnezeu.
Prezint mai jos un extras din Legea lui
Dumnezeu:
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Legea lui Dumnezeu
este cuprinsă în cele Zece Porunci.
(1) Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.
(2) Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfățișare
a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ,
sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te
închini înaintea lor şi să nu le slujeşti;
(3) Să nu iei în deșert Numele Domnului,
Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit
pe cel ce va lua în deșert Numele Lui.
(4) Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o
sfințești. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.
Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată
Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în
ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici
roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.
(5) Cinstește pe tatăl tău şi pe mama ta,
pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o
dă Domnul, Dumnezeul tău.
(6) Să nu ucizi.
(7) Să nu preacurvești.
(8) Să nu furi.
(9) Să nu mărturisești strâmb împotriva
aproapelui tău.
(10) Să nu poftești casa aproapelui tău; să nu
poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici
roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt
lucru, care este al aproapelui tău.
„Rodul Duhului Sfânt e: iubirea, bucuria, pacea,
Bunăvoința, bunătatea, răbdarea și fidelitatea
Blândețea și cumpătarea – și nu îl atinge legea.
Doamne, cu-a Ta bunătate, învață-ne bunătatea!”
Mircea Iordache
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CARACTERUL

Caracterul este la temelia demnității personale,
Dacă omul va îmbina fericirile altora cu ale sale.
Hotărârea, dreptatea, exemplul și sinceritatea,
Alcătuiesc caracterul și-i dau omului identitatea.
Caracterul e ca un arbore, reputația-i ca o umbră,
Arborele e lucru real, reputația poate fi sumbră,
Măsura caracterului nu se vede-n clipe de confort,
Schimbările și controversele i-aduc mare aport.
Măsura nu este dată de câte știm să executăm,
Ci, cum ne comportăm de nu știm ce să lucrăm.
De vrei să testezi caracterul unui om, dă-i putere,
Oamenii rezistă nenorocirilor dar mulți au cădere.
Caracterul poate fi creat prin experiența încercării
Și a sufletului. Succesul e ajutat de sursa inspirării.
Caracterul e păstrat mai ușor decât se recâștigă,
Caracterul tău e ceea ce vrei să fie, tot ce te irigă.
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Nu judecați oamenii după cei cu care se adună,
Uitați că Iuda avea amici iresponsabili, nu glumă!?
Fierbem la temperaturi diferite, așa ne este dat,
O minte strălucită aduce avere, omul este bogat.
Podoaba vieții e talentul, cununa lui – caracterul,
Mult mai important este caracterul decât talentul,
El se formează în generații și se transmite genetic,
Cu înțelepciune el poate mult, dar invers, nimic.
Caracterul nobil, unul cu spirit drept, natură veselă
Și un corp sănătos, ne sunt bunurile de mare fală,
Ele sunt cele mai de preț bunuri ale vieții noastre,
Iar puterea caracterului se regăsește în dragoste.
Caracterul nu e un dar, e suma deprinderilor tari,
Dobândită prin experiențe de viață și eforturi mari.
Decât un caracter de bronz, pe cel de aur îl prefer,
Căci este un metal mai nobil, aurind fiecare reper.
Caracterul este alcătuit, firește, din minte și suflet,
El depinde de educație și poate deveni „complet‟,
Omul de caracter este respectuos, e atent și umil,
Un om măreț întotdeauna va dori să se arate gentil.
Caracterul nu se creează prin ateism, ci cu credință,
El se poate dezvolta doar prin încercare și suferință,
Marile caractere sunt întemeiate pe opinii evidente.
Doamne, dă-ne nouă caractere cinstite, pertinente!
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ASCULTAREA ACTIVĂ –
MAMA ÎNȚELEPCIUNII.

Prin ascultare îndeplinim, cu bucurie,
Dorințele celor ce sunt responsabili de noi.
Trebuie să fim conștienți de-o așa liturghie,
Să privim cu empatie cerințe și nevoi.
Ascultarea activă a interlocutorului nostru
Este una din cele mai frumoase calități
Ale fiecărui om, cu-al său profil pedestru,
Întru slava eternă a Creatoarei Divinități.
Ascultarea-i privitul în ochi și tăcerea,
Apelând la mimică și la intensitatea privirii,
Folosind gesturi ușoare la comunicarea
Celui care vorbește, cu exprimarea trăirii.
În ascultare trebuie o atitudine pozitivă,
Combinată cu receptivitate și înțelegere,
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Fără activități, care duc la atenție pasivă,
Și trebuie dat acordul la oricare solicitare.
Ascultătorului, de i se cere vreo apreciere,
Ar trebui să răspundă scurt cu „nu‟ sau „da‟,
Iar dacă să prezinte vreun argument se cere,
Prezinte-l succint, păstrând cursivitatea.
Din când în când, câte o pauză, cu vrere,
Spre a concluziona esența celor spuse,
Vine pe post de verificare și de înțelegere,
Abia apoi întrebări și îndoieli pot fi puse.
În ascultare, receptivitatea este esențială,
Trebuie dat sentimentul că tot ce se spune
Este interesant, inedit, uimirea-i totală,
Că este auzit și cuprinde multă înțelepciune.
Așadar, începeți a vă forma deprinderea
De a asculta cu multă atenție pe oricine,
Cu interes și prețuire, cu toată deschiderea,
Spre o evaluare corectă a tot ce se spune!
Și mai presus de toate, pentru Dumnezeu,
Ascultați chemarea bisericii și a rugăciunii,
Lustruindu-vă crezul, veți simți că, mereu,
Ascultarea activă este mama înțelepciunii.
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CHEIA RELAȚIILOR –
ASCULTAREA EMPATICĂ

Mulți nici nu ascultă pentru a înțelege,
Ori vorbesc, ori se-agită să vorbească,
Discuțiile devin monologuri colective,
Nu se-nțelege nimic din trăirea firească.
Ascultarea empatică salvează relatarea,
Salvează calitatea relațiilor interumane,
Prin așa ascultare se câștigă încrederea,
Creându-ne apropieri și conexiuni umane.
Oamenii eficienți au mari deprinderi
În ascultarea empatică, cu obiective,
Căci a asculta pentru bune înțelegeri
Obțin mari depuneri în conturi afective.
Vrem să înțelegem sufletul vorbitor,
Ascultarea empatică, cu har pedagogic,
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Că are un efect terapeutic și vindecător,
Oferind interlocutorului „ozon psihologic.‟
După ce ascultăm pe cineva vorbind,
Căutăm un autobiografic răspuns,
Evaluăm de suntem în același gând,
Întrebăm cu un subiectivism pătruns.
Sfătuim din propria noastră experiență,
Interpretăm după propriile motivații,
Totul trebuie făcut cu mare prudență,
Limbajul logic nu are sentimente, emoții.
Prin exerciții putem asculta cu empatie,
Doar așa apar rezultate ale comunicării,
Conștientizând răspunsuri de stereotipie,
Folosind o abilitate a empatiei ascultării.
Dacă reușim să-l înțelegem cu adevărat,
Chiar de nu suntem într-un acord cu el,
Vom deveni capabili de respect neapărat,
Chiar dacă nu purtăm lentilele la fel.
Ascultând empatic, ne expunem la riscuri,
De a fi influențați și a deveni vulnerabili.
A pune un diagnostic putem face riduri,
Mai bine oferim ochelarii purtați, infailibili.
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ÎNCĂPĂȚÂNAREA

Încăpățânarea înseamnă a stărui cu îndârjire
Într-o comportare voluntară, e o îndărătnicie.
Încăpățânarea cea bună e zisă și perseverență,
Ea ține de curaj, iar cea rea ține de ignoranță.
Perseverentul se luptă să facă, se luptă să știe,
Succesul lui e 99% transpirație și 1% inspirație,
Pe când încăpățânatul se luptă fără argumente,
Este un om rebel, este egoist și îngust la minte.
Încăpățânarea este o stare de iritare a egoului,
Vrând să-și demonstreze starea potențialului.
În oglinda societății, chipul lui este distorsionat,
N-are calitățile ce propria oglindă i le-a trasat.
Încăpățânatul are satisfacția opunerii la o opinie,
Îndoctrinarea, educația, îi aduc lipsa de omenie,
Pe deasupra, încăpățânații dau și lecții de viață,
În momentul când sunt refuzați direct și pe față.
Ei bine, acești oameni trăiesc ca să se impună
Și a te judeca, de spui că părerea lor nu-i bună,
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Acești oameni nu pot fi ca tine și asta îi doare,
Nu te lăsa convins, aplică o bună încăpățânare.
Încăpățânarea devine problemă foarte mare,
Când stârnește prietenilor frustrare și iritare.
Terenul fertil al încăpățânării este adolescența,
Trebuie ascultată părerea și stabilită justețea.
Când coordonezi spirite neliniștite, înverșunate,
Este important ca echipele să fie bine informate,
Despre toate regulile și de orice responsabilitate,
Ce se vrea de la fiecare, performanțele așteptate.
Personalitățile puternice aduc opinii puternice,
Și aduc cu sine multă competiție, idei vrednice,
Dacă unui coleg încăpățânarea-i iese la iveală
Gestionați conflictul cu inteligență emoțională!
Rămâneți fermi pe poziție și stabiliți la fiecare
Ce are de făcut, și ascultați-l atent ce îl doare,
Doar așa puteți trata conflictul de încăpățânare!
Că Dumnezeu este bun și participă la rezolvare.
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ATENȚIE LA NEATENȚIE

Cel mai scurt drum către știință
Este să știi să asculți cu atenție,
Să acorzi atenție cu mare elocință,
Să n-o lași cuprinsă de apatie!
De privim atenți la un lucru, desigur
Că el va deveni tot mai interesant,
Atenția și ascultarea ne duce la sigur,
La împlinirea oricărui deziderat.
Atenția și imaginația de nu-s antrenate,
Se pot pierde lucruri și oportunități,
Devine coercitiv, înfiorător peste poate.
E necesară atenție oricărei activități
Zăpada și adolescența sunt probleme,
Care dispar, cu toată atenția mare,
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Fericirea-i ca pisica, de-o chemi se teme,
Dar de nu-i dai atenție, în poală îți sare.
Acordați atenție activității din prezent,
Duceți-o la final de parc-ar fi ultima,
Domnul te cheamă, nu poți fi absent,
Vei lăsa-n urmă tot ce-ai făcut ca lumea.
Orice neglijență să înceteze complet,
Oriunde e nevoie de a face ceva bun,
Aversiunea, inerția să fie eliminate în tot,
Orice proiect să fie dat la timpul oportun.
Secretul unei memorii bune este atenția,
Asta depinde de interesul pentru subiect,
La alte persoane să nu avem pretenția
A le impresiona, vorbind doar noi insistent!
Geaba ești serios dacă nu știi să fii atent,
Atenția inteligentă e mereu perspicace,
Cine contemplă atent lucrul insignifiant,
Chiar de pare frivol, în esențe-l preface.
Atenția e în realitate o virtute morală,
Înseamnă să fii drept cu alții și cu tine.
Orice senzație, poate deveni mai clară,
Dacă-i acordăm atenția care i se cuvine.
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NEATENȚIA

Neatenția are multe fațete ale lipsei de atenție:
De la distragere, scăpare din vedere și uitucie,
La zăpăceală, buimăceală, neglijență și apatie,
Cască-gură, încurcă-lume, indolență și năucie.
Neatenția poate fi stopată prin atentă educație
Și, aceasta își poate atinge scopul în copilărie,
Căci de e lăsată nesupravegheată face rădăcini,
Și, viitorii oameni nu vor fi pe atenție stăpâni.
Neatenția poate duce la probleme mari în viață,
Cine se obișnuiește cu ea, greu se mai dezvață,
Unii copii, chiar și oamenii mari sunt cam distrați,
Când îi strigi și le vorbești sunt străini și distanți.
Neatenția aduce și alte trăsături morale negative,
Dar ar însemna vreo patruzecișiopt de derive,
Se zice că mama trăsăturilor rele e neatenția,
Înseamnă să mărim atenţia, să scăpăm de ea.
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Toți putem fi absorbiți de o anumită activitate,
Suntem distrași de la totul din jur, din realitate,
Cauze de neatenție: activitatea nu e interesantă,
Este prea facilă, sau este chiar prea solicitantă.
Sunt și cauze ce țin de felul atenției voluntare:
Exemplu, dependența de lipsa energiei mentale,
Oboseala va determina o stare de somnolență,
Trecerea de la o activitate la alta, de altă speță.
Sunt și cauze legate de prea mare emotivitate,
Cei cu multă emotivitate au suferințe de entitate,
Principalul arac al emotivității e dat de familie,
Ceea ce duce la neatenție pe un fond de emoție.
Sunt și cauze neurobiologice, pentru neatenție
Și anume tulburarea hiperkinetică, o nonatenție,
O tulburare grea care pune neatenția-n extensie.
„Atenție la neatenție!‟ spune o celebră expresie.
O clipă de neatenție poate costa mult mai mult,
Poți pierde chiar viața și e tot ce ai mai scump,
Că pe lume avem doar o viață de la Dumnezeu,
Și pentru ea să fim atenți și să ne rugăm mereu.
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AUTOCONTROLUL

Situat în lobul prefrontal, autocontrolul,
Alături de alte abilități psihice complexe,
Ca decizii, planificări, împreună au rolul
Procesării relațiilor sociale conexe.
Abilitatea de a ne face planuri mentale
Aduce intuirea unei activităţi pas cu pas.
Cu cât planurile sunt bine puse la cale,
Cu atât rezultatele nu vor fi de pripas.
Cel care îşi controlează gândurile devine
Un adevărat Zeu pe acest pământ.
Nu iubi timpul liber, că pierdut rămâne,
Realizează aici și acum ce ai de făcut!
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Autocontrolul e baza respectului de sine,
El începe printr-o bună autocunoaștere,
Cine reușește să stăpânească mânia bine,
Puterea-i mentală, merită recunoaștere.
Tuturor, uneori, „ne-a cam sărit țandăra‟,
Ne-am iritat de parcă ar fi venit potopul,
Și am scăpat de sub control „glagorea‟
Și-n firea noastră s-a distorsionat totul.
Odată ajunși într-o astfel de stare,
Reacțiile ne pot deveni incontrolabile
Și, fiecare emoție ne dă un impuls atare,
Doar autocontrolul dă soluții rezonabile.
Pot fi stopate comportamentele nedorite,
Prin atenuarea intensității emoțiilor, încât
Să gândim logic, acțiunile să nu fie pripite,
S-atingem țelurile „fără zgomot prea mult‟.
Atenuarea intensității emoțiilor se poate
Realiza și din exterior, când e necesară,
Când situațiile iau turnuri total inversate,
„Cum un șofer taie calea că trage să moară‟
Autocontrolul nu presupune înăbușirea
Sau trecerea cu vederea unor emoții,
Este vorba de a avea toată capacitatea
De a gândi înainte să nu fie doar frecții.
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INDULGÉNȚA

Indulgența este o iertare de păcate,
Atitudine îngăduitoare față de greșeli:
Toleranță, îngăduință, bunătate.
Fiți indulgenți cu alții, iar cu voi severi!
Indulgența este o iertare a păcatelor,
Prin ea se iartă greșeala vremelnică
Și se aplică, în fapt, viilor și răposaților,
A căror vină e ștearsă deja de Biserică.
Vina-i starea îndepărtării de Dumnezeu,
Chiar jignirea Lui, inerentă oricărui păcat.
După iertarea vinei, pedeapsă nu-i mereu
Ci pân-la dezlegarea sfințită a celui vinovat.
De fapt indulgența nu-i o iertare a vinei,
Și nici nu pot fi iertate păcatele viitoare,
Ea nu se limitează la iertarea pedepsei
De Biserică. Pocăința poate fi salvatoare.
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Urmările păcatului săvârșit sunt trei:
Pata, pedeapsa și toate rămășițele lui.
Pata rămâne după iertarea vinei.
Numai prin har se șterge pata păcatului.
Rămășițele lui sunt dispoziții sufletești,
Care rămân după ce a fost iertată vina,
Ca slăbiciuni spirituale spre cele „lumești‟.
A înțelege totul înseamnă a ne lumina.
Pedeapsa poate afecta sufletul, conștiința,
Iar în viitor corespunde osândei veșnice,
Dar poate fi accidentală mutilând existența,
Cu infirmități trupești și tare vremelnice.
De-i cunoaștem pe ceilalți ca pe noi înșine,
Am vedea că răutățile lor merită indulgență.
Când ceri cuiva indulgență, disprețul lui vine,
După împrejurări, agravat cu bunăvoință.
Indulgența e forma politicoasă a detașării,
Ea reprezintă ceva mai frumos decât inocența.
Potrivit e ca acela care cere mâna iertării,
S-o acorde la rându-i cu toată indulgența.
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BLÂNDEȚEA

Blândețea este sprijinul răbdării, uşa iubirii,
Cedarea din drepturile și propriile așteptări,
Din dorința de a servi prietenii și musafirii,
Și pe oricare persoană, prin bune coabitări.
Oricine este în mod natural focar al iubirii,
Cu focarul - Dumnezeu Tatăl începând,
Continuând prin Fiul, care e Vița Mântuirii,
Și cu mlădițele care dau vinul bunului gând.
Izgonind patima mâniei din suflet, să sădim
Virtutea răbdării, pentru stăvilirea pornirilor
Ticăloase ale inimii și, blândețea s-o alduim
Cu căldura, bunătatea și prietenia cuvintelor!
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Prin blândețe, sufletul capătă simplitate,
Ceea ce conduce la idealul ființei spirituale.
Blândețea-i stânca de care se sparg toate
Valurile grele ale vieții. Răbdarea stă-n cale.
Să acceptăm calmi legile condiției umane!
A învăța să-i tratăm pe alții cu blândețe,
Nu înseamnă a ne comporta cu slăbiciune,
Ci cu blândețe-nfiptă-n piept cu franchețe.
Când oamenii vă rănesc cu-a lor neomenie,
Folosiți cuvintele calde, mai pline de ardoare,
Pentru a-i vindeca de boala lipsei de armonie,
Folosiți multă blândețe, înțelegere și iertare!
Promotorii paradigmelor încurajează lumina,
Știu că lumina însăși va vindeca toate rănile.
Sufletul cu lumina-i interioară ascunsă-i totuna,
Urmându-l pe om, fără milă, pe toate cărările.
Turma lui Hristos se păstorește cu fluierașul,
Nu cu bățul, deci cu blândețe, nu cu asprime,
Contează ce exemplu de viață are păstorașul,
Nu este de ajuns predica, din amvon, ce o ține.
Ușa către Prezența Divină se deschide când
Îi accepți cu amabilitate pe ceilalți, cum sunt,
Se deschide voit, a-i avea în simț și în gând.
Doamne adu blândețea Ta, din Cer pe pământ!
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MÂNIA

Mânia este un acid care poate arde o tipsie,
Mai mult decât lucrurile supuse la stropire.
De nu știi să-ți stăpânești un minut de mânie,
Înseamnă a te „scuti‟ de un ceas de fericire.
Cine-și biruie mânia, poate să biruie o lume,
Furia duce la cea mai regretabilă conversație,
E ca focul care se stinge, dar cenușa rămâne.
Furia ingratului contra cuiva e a lui flagelație.
Mânia este un vânt care stinge flacăra rațiunii.
Să ții furia în tine, ții în fapt un cărbune încins,
Vrând să-l arunci în altul, îți arzi palma mâinii.
Furia este ca o armă pe care o ținem de tăiș.
Mânia caută să-și verse furia, optând a o pune
Mai mult pe seama perversităților omenești,

23

24

MIRCEA IORDACHE

Decât să se creadă învinsă de răul din lume,
Și-atunci și-nclină capul spre răutățile lumești.
Ne temem mai mult de ura și mânia oamenilor,
Decât sperăm la iubirea și la recunoștința lor,
Ura și mânia sunt mai des întâlnite în decor,
Iar modul lor de acționare are efect dăunător.
Cine-i căpos îi vatămă pe cei pe care-i urăște,
Cel ce vrea răzbunare, lucrează în chip egoist,
Cel care aduce foloase celor pe care-i iubește,
Acționează pentru binefăcători în chip altruist.
Mânia nu-i decât o pripita si negândită pornire,
Supărarea adâncă ne orbește ochii minții
Și, aprinde în suflet izbucniri de ieșire din fire,
Nestăpânirea mâniei dovedește lipsa virtuții.
Neputința de a nu-ți stăpâni niciodată mânia
Este o certă dovadă de bădărănie și nerușinare,
Putem duce o viață bună dacă primează omenia.
Mânia plus puterea, dau trăsnet care sună tare.
Cine se scoală mânios, cu dauna se culcă,
Nu-i bine să te împrietenești cu omul mânios,
Și nu te însoți cu el la horă sau la muncă!
Cu Dumnezeu înainte fii bun și credincios!

CARACTERUL – ÎNGER vs DEMON

BUNĂTATEA

Bunătatea-i respectul și interesul față de alții.
Capul bun și inima bună fac combinație bună,
Cei răi pot avea noroc, dar bunii sunt fericiții.
Fii cât mai bun că doar asta o să-ți rămână!
Nu-ți fie rușine să faci mereu ce este mai bine,
Bunătatea-i o frumusețe percepută cu sufletul,
Când faci tot ce-i mai bun, nu poți ști ce vine,
Poate că-n viața ta și a altuia apare și efectul.
Fiți sinceri și curați ca și cum Domnul e de față,
Una din mulțumirile vieții e să știi că ești bun,
Poți răsplăti bunătatea, doar fiind bun în viață.
Dacă omul religios e rău, ateul cât o fi de om?
Două calități în astă lume nu pot fi simulate
Și nici a fi înlocuite: inteligența și bunătatea,
Și nimeni nu știe cât de rău este în realitate,
Până n-a-ncercat a fi bun cu toată amabilitatea.
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N-avem dreptul să-l privim pe alt om de sus,
Decât când trebuie să ne aplecăm de a-l ridica,
Binele făcut la nevoie e răsplătit înzecit de Iisus,
Căutând binele altora pe-al nostru îl vom afla.
Cea mai rea închisoare este o inimă închisă,
Felul în care dai este mai important decât ce dai,
Bunătatea are meritul că-și ține ușa deschisă.
Dacă n-am viza recompensa, lumea ar fi un rai.
Uită jignirile dar nicicând bunătatea n-o uita,
A fi mare nu-i mirare, a fi om e lucru mare!
Nu-i destul să fii bun. Bine-i să fii bun de ceva,
Bunătatea-i frumusețea în cea mai bună stare.
Bunătatea este un fel de inteligenţă superioară,
Bunătatea nu este decât o iradiere a fericirii,
Religia înseamnă iubire, adevăr, trăire interioară,
Se cade ca în rugăciune să ducem legea firii.
Rodul Duhului Sfânt e: iubirea, bucuria, pacea,
Bunăvoința, bunătatea, răbdarea și fidelitatea
Blândețea și cumpătarea – și nu îl atinge legea.
Doamne, cu-a Ta bunătate, învață-ne bunătatea!
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SEVERITATEA

Severitatea se cere a fi o bună influență,
Mai ales față de copiii aflați în formare,
Nu este bună dacă-i făcută cu indiferență,
Ci cu mare competență, cu dragoste mare.
Severitatea presupune multă consecvență,
Să fie cu respectarea reciprocă a unor reguli,
Părțile să funcționeze pe aceeași frecvență,
Făcându-i pe interlocutori mai responsabili.
Nu militez pentru tratarea cu severitate,
Când se forțează nota printr-o dominare,
Când severitatea presupune inflexibilitate
În a impune modele proprii de comportare.
Nu militez pentru severitate atunci când ea
Presupune îngrădirea tuturor posibilităților
De formare, de a se proteja personalitatea,
Obligând să fie privită prin lupa severilor.
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Severitatea în relațiile interumane se cere,
Pentru persoanele rezistente la schimbare,
Când schimbările nu permit vreo deviere.
Severitatea bună cere o bună coabitare.
În sensul rău, severitatea-i asprime, duritate,
Trebuie combătută cu buna conștientizare,
Căci numai cu înțelegere multă se combate,
Explicațiile să fie făcute cu toleranță, răbdare.
Educația se face cu multă iubire și severitate,
Și nicidecum prin răceală și prin moliciune,
Ea trebuie făcută prin experiențe amuzante,
Că doar așa pot fi descoperite înclinațiile bune.
Dăm dovadă de severitate față de alți copii,
Dovadă de indulgență față de copiii noștri,
Pe copiii din noi îi răsfățăm cu mari sindrofii.
Severitatea de nu-i calculată, naște monștri.
Omul poate deveni om dacă-i bine educat.
Educația unui popor este baza libertății,
Omul sever trebuie să fie bine intenționat.
Doamne adu-ne patima auto-severității!
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CINSTIREA
FLOARE RARĂ, DIVINĂ PE PĂMÂNT.

Prin cinstire îi respectăm pe conducători
Datorită autorității pe care ei o reprezintă,
E modul de a-i trata pe aceștia cu onoruri,
Dacă prin buna lor comportare le merită.
Orice loc în care suntem cere a lui sfințire,
Cine pe altul omenește, se cinstește pe sine,
Că omenia cere omenie și cinstea, cinstire,
Iar cinstea și ocara nu au locuri comune.
Cinstirea sau venerarea e calea prin care
Se arată respect și dragoste de cele sfinte,
E o mică confuzie între cinstire și ardoare,
Împreună sunt aduse Cerescului Părinte.
Cinstea și viața nu le poate nimeni înapoia,
Ele ar putea fi pierdute oriunde, oricând.
Cine și-a pierdut cinstea, își merită tămâia,
Cinstea-i cea mai cinstită lege pe pământ.

29

30

MIRCEA IORDACHE

Cinstea si bunătatea întrec orice frumusețe,
Frumusețea cinstei prin sărut se sfințește,
Sărutul aduce dragostei și credinței binețe,
Icoana Mântuitorului în metanie se cinstește.
Vorba omului cinstit e mai ceva ca un zapis,
Mai bine moarte cinstită decât viață necinstită,
Din păcate cinstea pe pământ e o rara avis,
Poate că de aceea moartea e tot mai cinstită.
Cinstea părinților e cea mai prețioasă zestre.
Cinstiți-vă părinții și veți avea multă fericire!
Din casa sufletului să privim, prin ferestre,
Frați și surori și tot ce ne este a țării cinstire!
Să ne cinstim eroii care s-au jertfit la hotare,
Că rodul faptelor lor bune au dat cinste țării,
Îngenunchind la Domnul, în rugăciune mare,
Să-i pomenim pe eroii țării în fața lumânării.
Cinstea nu se cumpără și nici nu se vinde,
De la omul cinstit este de ajuns un cuvânt,
Iar credința în Dumnezeu de cinste depinde,
Cinstea este o floare rară, divină pe pământ.
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DEFĂIMAREA

Defăimarea-i sinonimă cu calomnierea,
Sau, mai pe la sate i se spune bârfire,
Cu ponegrirea, disprețul sau batjocura,
Prin care se aduce reputației atingere.
Unii oameni merită mai multă admirație,
Dar adesea-s atinși de mânia întinării,
Adesea disprețu-i făcut drept ostentație
El este forma cea mai fină a răzbunării.
Uni-s disprețuiți de cei care nu-i cunosc,
Alți-s disprețuiți de cine-i cunoaște bine,
Dintre toate jignirile, batjocura-i de foc,
Chiar omul nevinovat e umplut de rușine.
Nu-i disprețuim pe toți cei care au vicii,
Ci mai mult pe cei care n-au nicio virtute.
De-s disprețuit de unul prins de capricii,
Am datoria să nu merit disprețuri multe.
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O inimă mare disprețuiește și uită repede,
Dar mișelul se complace în ură de moarte,
Culmea disprețului e: de sine să se lepede.
Disprețul tăcut este mai rău decât toate.
Disprețuim multe lucruri, cam din disperare,
Ca să nu ne disprețuim cumva pe noi înșine,
Sau din neputința de a prețui lucruri rare.
Te-a rănit disprețul cuiva? Cunoaște-te bine!
Cine, ca să trăiască între oameni, nu trebuie
Să disprețuiască absolut nicio individualitate?
În sensul juridic, defăimarea se străduie
Să prejudicieze imaginea de personalitate.
Disprețul și împăunarea în societate atrag
După ele tocmai contrariul efectului căutat,
Dacă umbli să te impui pentru publicul larg,
Dacă cinstea ta face cu disprețul un blat.
Doamne, defăimătorii decid legea defăimării,
Își statuează prin legi drepturi de necinstiți,
Îi defăimez și eu acum în culmea disperării,
Și te rog Doamne scapă-ne de-așa anticriști!
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COMPASIUNEA

Compasiunea înseamnă sentimentul
Compătimirii pentru suferințele cuiva.
Poți să dai bolnavului știința și talentul,
Dar de dragoste și compasiune nu uita.
Ne trebuie trei lucruri în buna conștiință,
Unite: compasiune, simplitate, răbdare,
Separarea poate da naștere la indiferență,
Unitatea lor aduce a sufletului alinare.
Utopiștii cred că măcelărirea animalelor
Va distruge gradual simțul compasiunii,
Să nu mai vorbim de uciderea oamenilor,
Care a ajuns să depășească sfera rațiunii!
Ca să-i faci fericiți pe alții și pe tine fericit,
Nu pregeta să te lași în a compasiunii voie,
Astă iubire atotpătrunzătoare e un divin rit,
Cum pe-un ocean fu divină arca lui Noe.
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Compasiunea ne face să fim uniți cu alții,
Credința aduce compasiune celui nemilos,
Compasiunea și iubirea nu-s doar avuții,
Ele țin mintea sănătoasă în corp sănătos.
Fii plin de compasiune și să fii inteligent,
Nu îi judeca pe alţii ce-s băgați până-n cot,
Fii iubitor și nu încerca să te crezi corect,
Iubind cu compasiune, nu iubești în fond.
Prin compasiune durerea ta e în inima mea,
Compasiunea ne duce la o oprire şi, o clipă
Ne ridicăm peste noi înșine cu toată iubirea,
Și, numai închipuirile rele ne aduc frică.
Să fii oceanul infinit de compasiune, în care
Fiecare călător rătăcit se regăsește mereu,
Pe aripile vântului și în lumina din soare
Privind la zâmbetul şi la graţia chipului tău.
Înțelegem că Dumnezeu știe ce se întâmplă,
Nu știm cum de știe, dar asta nu contează,
Cu cât privim mai adânc în a noastră tâmplă,
Cu atât vedem compasiune Lui ce ne veghează.
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INDIFERENȚA

Indiferența este o elegantă formă de refuz,
La fel de bine ea poate fi o stare perversă,
Rolul ei în univers este adeseori confuz,
Vine ca o politețe cu valoare morală inversă.
Indiferența este o esență a urâtului inuman,
Ca o paralizie a sufletului, moarte prematură,
Ea nu este decât lașitate, e un rebut uman,
Tot ce ea face este din conștiință imatură.
Ignoranța profundă inspiră tonul dogmatic,
Cel ce nu știe învață pe alții ce abia a aflat,
Cel ce știe, se exprimă cu indiferență, apatic,
Indiferența și nesimțirea stau adesea la sfat.
Unele fapte aparent mici, au suflete mari,
Gestul poate aduce drama ce destramă viața,
Indiferențele din priviri, pentru iubire-s cari,
Gelozia-i indiferență - dragostei îi „cade fața‟.
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Prin definiție, oamenii nu sunt prea diferiți,
Indiferența lor este cea care face diferența,
Geaba împotriva ăstui flagel vom fi răzvrătiți,
Că toată lumea-l propagă cu toată cadența.
Indiferența morții e o fenomenală poveste,
Moartea-i cea mai benefică investiție a vieții,
Dacă cotidianul ți se pare că-n sărăcie trăiește,
Nu-l condamna pe el. Te crezi poet al sorții?
Toate lucrurile vin cu de la sine putere,
Aceasta ne poate tenta să cădem în relaxare,
Și să lăsăm totul pe cursul firesc de curgere.
Indiferența-i baza tuturor relelor, prin urmare.
Nu călăul mă va speria, nici căderea trupului,
Încărcătura armelor morții și umbrele pe zid,
Noaptea când pâlpâie ultima stea a suspinului,
Ci indiferența oarbă ce-i stă lumii drept ghid.
Totdeauna indiferența-i ideologică și amabilă,
Sub unghiul actualității, cu „eu‟ strict personal,
De-aș fi sigur că mântuirea mi-e indiferentă,
Tot m-aș ruga la Domnul cu un crez abisal.
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CONȘTIINCIOZITATE

Conștiința-i forma cea mai înaltă de reflectare
A realității obiective, care-i e proprie omului,
E un produs al creierului, ca formă de organizare,
Prin care omul își dă seama de esența binelui.
Conștiinciozitatea-i felul cum ne ocupăm de ceva,
Orice lipsă de conștiinciozitate a oricărui lucrător
Se poate schimba când suferă pentru cineva,
Ține de concepțiile religioase ale fiecărui muritor.
Conștiinciozitatea-i cel mai puternic și prețios
Corolar al performanțelor de la locul de muncă.
Munca susţinută, fără excese, ține omul sănătos,
Știința a descoperit acest secret de viață lungă.
Conștiinciozitatea-i asociată oamenilor disciplinați
Cu simț al datoriei, cu mare nevoie de realizare,
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La polul scăzut se găsesc cei ce privesc relaxați,
Care tind să amâne sarcinile la orice complicare.
Toate reușitele se bazează pe muncă și vocație,
Nu-i suficient să ai vocație-talent pentru profesie,
Pune-ți abilitatea la treabă, cu transpirație,
Renunțând la timp liber și, fiind cu obsesie.
Așa e, excelența se atinge cu multe sacrificii,
Fără insistență riști să „încremenești în proiect‟.
Nu-i suficient să-ți dorești, se cer sacrificii,
De nerenunțare când apare un impas suspect.
Conștiinciozitatea e cel mai important predictiv
Al performanței în muncă, al reușitelor în viață,
Acolo unde-i rutină și sarcini la modul repetitiv.
Numai prin voință conștiinciozitatea se învață.
Conștiinciozitatea este dependentă de educație,
Sădită-n mintea copiilor silitori, conștiincioși,
Care fug de multele vulgarități cu abnegație,
Care devin în viață valoroși și drept credincioși.
Credința aduce în oameni conștiinciozitate,
Iar necredința e o sursă de inconsecvență.
Ne rugăm la Dumnezeu să le îndrepte toate
Greșelile și să ne dea conștiință consecventă!
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INCONSECVÉNȚA

Inconsecvența-i schimbarea concepțiilor și ideilor,
Instabilitate, inconstanță, schimbarea motivelor.
Viața însăși este o magie, trebuie s-o trăim curat,
Să alungăm inconsecvența, ca pe un rău titrat!
Exemple-s multe în viață de tratare inconsecventă,
Cei care-s tratați așa, să fie priviți cu clemență,
Căci răzgândacii suferă de lipsă de tact și onoare,
Mama inconsecvenților mereu gravidă-i, se pare.
Când cineva a acordat cu entuziasm o întâlnire,
Dar la momentul întâlnirii, motivează o răzgândire,
Trebuie s-o acceptăm, motivele nu ne interesează,
Să fim mulțumiți că ne-am dumirit cum falsează.
Prin ale sale urmări, deșteptăciunea inconsecventă
E mult mai periculoasă decât prostia consecventă,
Așa că orientarea bună e să fii consecvent deștept,
Prost să nu fii, nici măcar un prost inconsecvent!
E grea ambiguitatea asta în principii de comportare,
Multe soluții bine alese inițial pot sfârși prin ratare
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Și, mai ales este vorba adesea de viață și de moarte,
Dar nu-s de neglijat nici regretele de care ai parte.
E mai bine să chibzuiești de zece ori pentru o idee,
Și abia apoi să o expui, cu cea mai accesibilă cheie.
Schimbarea concepțiilor, poate aduce și valoare,
Dar numai atunci când concepția nouă-i mai „mare‟.
Inconsecvența își bagă coada în toată moralitatea,
Întârziind sau schimbându-i sensul și identitatea,
Trăsăturile de caracter care au amprentele pozitive,
Se pot converti în contrariul fiecăreia, în negative.
Când pornești la un drum și te întorci, poți să revii,
Da-n zadar îi spui timpului: „Stai pe loc, mai rămâi!‟
Deci, prin inconsecvență se pierde timp, cât și bani,
Se pierd valori, credibilitate, se pierd din viață ani.
Învață de la ceas, că ora depinde de-un tic-tac,
Din natură învață! Învață de la lujer cum suie pe arac!
Învață ce-i nemărginirea, caută la Domnul esența,
Să ai rugăciunea și credința, să alungi inconsecvența!
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CREATIVITATEA

Creativitatea este un proces mental, expansiv,
De generare a unei idei sau concept progresiv,
Sau pentru asocieri ale minții creative ardente
Aplecată peste unele idei sau concepte existente.
Creativitatea este un concept multidimensional
Și se poate manifesta pe domenii, multilateral,
E definită din perspectiva unor discipline diferite:
Psihologie, inteligență artificială, filozofie, arte....
Și deci la multe niveluri distincte: cognitiv, social,
Literar, artistic, economic, cultural, .. fenomenal!
Unii consideră creativitatea c-ar fi una cu artele,
Dar e la fel de fundamentală pentru toate științele.
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Este străpungerea lumescului pentru a-l reforma.
Creația are nevoie de haos înainte să apară forma,
O viață este șansa oricăruia de a-și exprima Sinele,
Înseamnă a prinde un tren să-i alduiască șinele.
O viaţă creativă, plină de iubire pentru ceva, orice,
Este o viață sănătoasă, căci îți aduce un aer ferice,
Sufletul e parte din tine și a intrat înainte să te naști,
A fi om de creație nu e meseria ce-ți permite să caști.
Creativitatea e un proces mare, de învățare aparte,
La care elevul și profesorul sunt de aceeași parte,
Nu-i o evadare din disciplină, e însoțită de disciplină,
Imaginația este primul pas, luminat de Facla Divină.
Creativitatea este o floare rară și atât de delicată,
Că elogiul o face să înflorească, plăcut parfumată,
În timp ce descurajarea, înăbușitoare îi poate fi,
Înainte ca ea, cu acea floare să se poată asemui.
Nu Îi poți fi mai de folos lui Dumnezeu și oamenilor,
Decât în modul creativ, intrând în rândul bogaților.
Când există cultura necesară, și creativitatea vine,
Iar iubirea activează și inteligența, cu intuiții divine.
Creativitatea e o extensie a entuziasmului nostru,
Cel care-i creativ ține sub lupă spectacolul terestru,
Iar cel receptiv completează lucrurile deja înfăptuite.
Dacă ești creativ, devii partener cu Divinul Părinte.
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NEAFIRMAREA

Neafirmarea este urmarea lipsei de creativitate,
Care la rândul ei e din lipsă de imaginație aparte.
Dacă imaginația nu-i parte intrinsecă din viața ta,
Fără de ea nici chiar Dumnezeu nu te poate ajuta.
Neafirmarea aduce depresia și inhibă Sinele Divin,
Cu cât ne trec anii, spiritul creator e tot mai puțin
Dacă nu-l experimentăm mereu pe parcursul vieții,
Dacă primim influențe obscure, contrare credinței.
Să amintim de un caz al unui copil de la grădiniță,
Care a primit temă să deseneze o floare-n poieniță,
Copilul a făcut floarea din multe culori, fără formă,
Iar educatoarea i-a spus că floarea lui n-are noimă.
„Iată, ceilalți copii fac o floare roșie cu frunze verzi,
Ia încearcă să faci și tu așa cum la copii o vezi!"
Atunci copilul a făcut floarea, de educatoare cerută,
Dar imaginația și creația lui proprie a fost pierdută.
E un întreg proces pentru a creativității dezvoltare,
De nu dezvolți și nu folosești imaginația creatoare
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Rezultatul e cert, vei avea parte doar de neafirmare.
De nu vizezi neobișnuitul, vei privi cu descurajare.
Ar trebui să vrei să-ți activezi tot potențialul creator,
Toate etapele creației să le vezi cu spirit încurajator,
Sufletul tău se va apropia de treabă fără întârziere,
Iar disciplina e ca un cod pentru a Sinelui apropiere.
Toata lumea are potența a-și exercita mintea creativă,
A realiza ceva care să facă viața mai plăcută și activă,
Dar din lipsa educației, creativitatea e cu neafirmare
Și e de așteptat că vor fi și multe coborâșuri amare.
Majoritatea alegerilor greșite se încadrează astfel:
Lipsa de cunoștințe și de atenție ajunsă la un nivel,
Lipsa de pasiune, de entuziasm, ca și lipsa de interes,
A face mereu același lucru, care aduce rutină și stres.
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CREDINȚA

Deşi
Deşi
Deşi
Deşi

pare
pare
pare
pare

abstractă, credinţa este concretă,
imposibilă, credinţa este adevărată,
grea, credinţa ne aduce odihnă,
oarbă, credinţa e plină de lumină.

Deşi are origini divine, e în oameni prezentă
Și, cu toate că are escatologie1 transcendentă,
Credinţa se plineşte, în fapt, aici pe pământ,
Omul lipsit de credință este un om pierdut.
Este mai dificil și mai important să ai credință,
Căci dacă ai credință, totul devine cu putință.
Dar a crede cu sinceritate este teribil de dificil,
Că îndoiala vine tulburătoare, cu percept facil.

Totalitatea concepțiilor religioase referitoare la soarta
omului după moarte, la sfârșitul lumii și al universului
1
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Miracolele se întâmplă celor care cred în ele,
În noi stă puterea să facem lucruri imposibile,
Puterea vine imediat ce schimbăm credințele.
Credința susține toate miracolele și misterele.
Crezul zilelor de azi nu-ncepe cu lucidul „cred”,
Nici cu scepticul „nu cred” ci cu un vrut șubred.
Credința și știința se află între ele într-un raport
Ca două talgere, puse cu greutățile în acord.
Credința-i ca o rădăcină din care cresc tulpinile,
Frunzele, florile și fructele bune, care sunt faptele,
Credința face ceea ce omul și legea nu pot face.
Hrăneste-ți credința si, temerile vor muri în pace!
Credința înseamnă să credem în ceva anticipat,
Care pare logic doar de la sfârșit către început,
Datorită credinței noi dăm prezentul pentru viitor.
Credința face totul posibil, iubirea face totul uşor.
Cred în Dumnezeu cum cred în răsăritul de soare,
Nu pentru că Îl văd, ci pentru că se simte în zare,
Dacă Dumnezeu nu ar exista, ar trebui inventat,
Pentru că fără de Dumnezeu universul ar fi uitat.
Doamne, n-am credință mare dar pot fi încrezător,
N-am un dar mare să-ți ofer, cu viața sunt debitor.
Să ne plecăm cu credință și cu rugă la Dumnezeu,
Să ne țină în sănătate, iubire și cu credință mereu!
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ÎNDOIALA

Problema-i că inteligenții sunt mai plini de dubii,
Și doar proștii au siguranța propriilor lor prostii,
Pentru moarte nu a fost și nu va fi vreo îndoială,
Moartea are virtutea ei cu dimensiunea-i loială.
Iubirea suportă mai uşor absența sau moartea,
Decât suferințele ce le dau îndoiala și trădarea.
Îndoielii de orice natură îi pune capăt acțiunea,
Fără îndoială că soarta-i totul, frizează rațiunea.
Minutul de îndoială poate da o veșnică suferință,
Îndoiala însumând multe nenorociri în existență,
Iar gelozia e o-ndoială când sufletu-ți cutremuri
În iubire. A te îndoi nu înseamnă oare a muri?
Forează în granitul îndoielii tale până-n străfund,
Dacă dorești să ai stropul de certitudine, profund.
Îndoiala de sine-i chinuie pe oameni atât de tare,
Încât iubirea pare o laudă de sine, cu nerușinare.
Când mintea se îndoiește, și cel mai mic impuls
E suficient pentru a o lua pe drumul prost impus.
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Îndoiala de sine, e mai cumplita ca orice boală,
Din cugetul prea adânc apare „cancerul îndoială‟.
Este mai ușor și simplu să faci un lucru complicat
Dar e mai complicat să faci ceva simplu, adevărat.
Universu-i plin de enigme, profunzimi și margini,
Multe au fost găsite, altele-s ale îndoielii imagini.
Îndoiala-i o stare plăcută, certitudinea-i absurdă,
Linia dreaptă are tot atâtea puncte cât cea curbă,
Îndoiala nu-i dedesubtul cunoașterii ci deasupra ei,
Ea înseamnă neputință, da-i un nume al inteligenței.
Realitatea credincioșilor Îl cuprinde și pe Dumnezeu
Necredincioșii au doar realitatea materială mereu.
Pentru a crede în alt om, să credem și în noi înșine,
De nu credem în noi, nici altuia nu-i alduim de bine.
Omul să învețe să-și deslușească vocea conștiinței,
Credincioșii ar trebui să știe a desluși legea vieții,
Și într-un sfârșit să deslușească vocea lui Dumnezeu.
Iartă-mă Doamne că de multe m-am îndoit și eu!
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CUMPĂTAREA

Cea mai corectă definiție a cumpătării este:
Să fii măsurat, să nu te îmbuibi trupește,
Nici să te îmbolnăvești de asceză2 exagerată,
Nemaiputând astfel să pui ascultarea în faptă.
Cumpătarea-i virtute de mare valoare morală,
Abținere de la cele permise, e ținută pastorală
În scopul îndreptării. Așa cumpătarea se culege.
Nu-i cumpăt la interzise ci-i respectare de lege.
Cumpătarea îl împodobeşte pe cel ce o adoră
Cu bunurile decenței, modestiei și mare aură.
Când părinţii nu le fac mereu copiilor pe plac
În activitatea de educare, e un ton de „tic-tac‟.
Ca oricare altă virtute, cumpătarea e pozitivă,
Ajută fiecărei persoane să nu intre-n derivă,
Cultivă ordinea în sensibilitate şi afectivitate,
În gusturi și plăceri, în greșelile de intimitate.

2

Mod de viață care exclude excesul sau compromisul

49

50

MIRCEA IORDACHE

Este mai uşor să spui da ambiţiei, simțurilor,
Că atunci când spunem da, totul devine uşor;
Dar când spunem nu, este o luptă înverșunată
Și, adeseori victoria în luptă poate să fie ratată.
Cei care sunt cumpătați și îndestulați cu puțin,
Suportă bătrânețea cu răbdare și, fără de chin,
Pentru cei cu altă fire, cu tinerețea-n nepăsare,
Tinerețile cât și bătrânețile sunt supărătoare.
Rațiunea de e desăvârșită evită orice exagerare,
Exagerarea cu privire la plăceri e necumpătare,
Nici frumusețea nu face omul fericit, nici banii,
Doar înțelepciunea și cumpătul bucură oamenii.
Nu cheltui mult și nu fii „peste măsură‟ zgârcit
Și cârma, bună și dreaptă, s-o păstrezi negreșit,
Cumpătul ține sănătatea, hărnicia ține averea,
Pofta, somnul si frica cresc, de nu e cumpătarea.
Cumpătarea-i virtutea ce le ornează pe celelalte,
Ea indică măsura care i se cuvine fiecărei fapte,
E simțire a sufletul ce-l cunoaște pe Dumnezeu,
Frumusețe lăuntrică ce o dorește și sufletul meu!
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EXTRAVAGANȚA

Extravaganța e o purtare ieșită din comun,
Faptă lipsită de judecată și de un spirit bun,
Apare ca ciudățenie, bizarerie, excentricitate,
Ținuta-i ca o decădere de la buna moralitate.
E o exprimare a punctului de vedere social,
Marcat de frenezia de a trăi ieșit din actual,
De explozia individualismului, abandon moral,
Acestea pe acordurile muzicii de jazz infernal.
În general, oamenii își doresc să fie admirați,
Să fie apreciați așa cum sunt și, acceptați
Cu toți fluturii, tabieturile și extravaganțele,
Iar ca munci cele mai plăcute sunt vacanțele.
Unii se dedau adesea la vorbe extravagante,
Cu neînțelese cuvinte străine, împrumutate,
Cu așa extravaganță e vai de a noastră țară,
Biata limbă strămoșească a ajuns de ocară.
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Că merg ai noștri-n lume, să conducă roaba,
Cu banii căpătați se joacă de-a baba oarba,
Se întorc „mândri‟ în țară, vor să facă furori,
Și n-au bani de batistă, să scape de sudori.
Asta e extravaganța, comportarea ce intrigă,
Că săracu-i tot sărac, n-are bani de mămăligă,
N-are bani pentru copii să le dea o bună hrană,
Dar se fălește prin lume pufăind din Havaiană.
Vorbind de extravaganță la bogați și la samsari,
Ei merg la nutriționiști, psihologi și se cred tari,
Au tatuaje, nopți pierdute pe la cluburile de fițe
Petrec concedii și excursii, pe plaiuri exotice.
Să nu mai vorbim nici de somptuoasele palate,
De maneliști și țigani, dându-și excentrice coate.
Guvernați, parlamentari, fac din țară tot ce vor,
Subjugând legile țării, prin extravaganța lor.
Concluzia e simplă, extravaganțele nedorite,
Pe care le preluăm automat, din motive diferite,
Ne vor complica viața, și ar fi cu mult mai bine
S-aducem a noastră țară la crez și la rugăciune!
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CURAJUL

Curajul exprima vitejia față de primejdiile înfruntate,
Exprimă biruință, dârzenie, îndrăzneală și fermitate,
Frica înseamnă spaimă, teamă, groază și neliniște,
Iar lașitatea-i negativă, fără onoare și demnitate.
Curajul, frica si lasitatea sunt ale omului trei însușiri,
Aste trei concepte reprezintă cam aceleași croituri,
Adevărul e că-n oameni coexistă aceste trei concepte,
Frica fiind conceptul care, pe celelalte două le unește.
Marii căpitani se nasc în lupta cu marea primejdioasă,
Că, de este să vină primejdia, va veni şi stând în casă,
Cine nu se teme de nimic este surprins de primejdie,
Dar erou e acela care, față de sine, curajul și-ngăduie.
Omul superior e cel prudent, el va chibzui cu glagore,
Numai curajul însoțit de prudență-l va duce la victorie
Curajosul nu-și scurtează viața înfruntând pericolele,
Dar fricosul n-o păstrează chiar de-și ia precauțiile.
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Când mergi, mergi, când stai, stai, niciodată nu ezita,
Pe drumul vieții vei avea obstacole ce nu le poți evita,
Ce se poate întâmpla, să mizăm că se va întâmpla,
Nenorocirile fug de curajoși, le e frică a-i întâmpina.
Nu-i greu că n-avem curaj, ci de n-avem curaj e greu,
Curaju-ți deschide poarta vieții, spre Dumnezeu,
Nu te-arunca-n apă înainte ca barca să se fi răsturnat
Nu te expune la pericole, că nu vezi fericirea niciodat'.
Curajul sufletesc depășește puterile dar le dă penaj,
Cine-i în stare să suporte necazul dă dovadă de curaj.
De te bate vântul în obraz, înveți să-l înfrunți neclintit,
Dar deși curaju-i bun, de întrece măsura e nechibzuit.
Cine face pe mielu-i mâncat, iar tigrul e respectat,
Curajul nu se cunoaște decât atunci când e încercat,
Înțelepciunea de-i ofensată și prietenia de-i în nevoi.
Curajul e atunci când ne e frică dar o știm doar noi.
Curajul e de ai puterea, de a te ridica şi de a vorbi,
Și pentru ca înțelepciunea și credința să le poți sorbi
Curajul înseamnă și deprinderea de a sta şi a asculta,
Ai în vedere că frica, cu rugă, Domnului i-o vei arăta.
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TEAMA SAU FRICA

Nu există speranță neamestecată cu frică,
Și nu există frică neîmpletită cu speranță.
Se vorbește-n popor că frica păzește pepenii,
Am ajuns să ne fie teamă și de toți prietenii.
Cel cu multe temeri are de multe a se teme,
Frica de moarte-i cea mai nemotivată din lume,
Ne e teamă de ceea ce nu ne dorim cel mai mult,
De boli, de lupte, de viață și de tot ce-i ocult.
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Cui i-e frică să sufere, suferă din pricina fricii.
Ne temem de un lucru înainte de apariția urii,
Ura e consecința fricii, curajul e un fel de frică,
Cine se teme de-un anumit om, îi poartă pică
Numai perpetua oroare de frică, frica de frică,
E cea care îl perfecționează pe om în logistică,
Dacă îți cunoști dușmanii și te cunoști pe tine
Să nu îți fie teamă, vei ieși din lupte cu bine!
Sunt multe lucruri ce ne pot face să ne temem,
Dar sunt mai multe în care trebuie să credem.
Doar câțiva monștri ne-dreptățesc frica de ei,
Dar frica este tatăl curajului și mama siguranței.
Cu dragostea ne naștem, frica vine după aceea,
Cu timpul, urâm ceea ce ne înfricoșează adesea,
A-ți fi frică e ceva, dar nu te lăsa învârtit cumva,
Frica are folosul său, însă cu lașitatea e altceva.
Obstacolele se asemuiesc cu animalele sălbatice,
Sunt lașe, încearcă să intimideze înainte să atace,
Frica ni-i face străini pe cei care ne pot fi prieteni,
Și față de noi înșine, prin frică, putem fi străini.
Deși e mult prea scundă, frica are o umbra lungă,
Fiecare om, prin frică, multe din aspirații și-alungă,
Cei care au frică de viață sunt pe trei sferturi morți,
Peștera-n care te temi poate avea ale comorii porți.
Frica trebuie să stea de veghe sub stăpânirea inimii.
Ascultă vocea îndoielii numai sub tutela înțelepciunii,
Hrănește-ți credința și temerile îți vor muri mereu,
Hrănește-ți curajul cu multă credință în Dumnezeu!
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DETERMINARE

Determinare – atingerea scopurilor potrivite,
La timpul potrivit, indiferent de barierele ivite,
A urmări un scop vital cu forță și determinare.
Fără determinare succesul adevărat nu apare.
Un vis nu devine, doar prin magie, o realitate,
E nevoie de muncă grea, pusă în deplinătate,
Credinţa de-i cu determinare e factorul cheie,
Care guvernează dacă dorința e o bună idee.
Curaj! Cu determinare visul va deveni realitate,
Nimic nu e imposibil când dorințele-s motivate,
Dorința este cheia, perseverența-i calea gloriei.
Fii mereu determinat și vei primi laurii victoriei!
Păstrează-ţi visele vii, ai în tine mare încredere!
Orice realizare cere viziune, dăruire și hotărâre,
Succesul adevărat are o determinare pe măsură,
Medaliile de aur de sunt din aur, dau aură pură.
Fericirea e starea unei ființe raționale în lume,
Căreia, în întregul existenței ei, totul îi convine,
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După dorință și voință și, ține de acordul naturii,
Cu scopul ei, cu principiul esențial al determinării.
Avem prin iubire, hotărâre şi blândețe, șansa,
Din păcat, cu fruntea sus, viitorul a-l relansa,
Domnul este libertatea, El nu determină nimic.
Creatorul universal cuprinde un element infinit.
Motivul mișcă voinţa nu prin ceea ce-i în sine,
Ci prin felul în care el e cunoscut cât mai bine.
Nicio influenţă morală nu poate avea corecție,
Decât cea a cunoașterii, restul este „frecție‟.
Dacă vocația devine un act de orbească voință,
De a da sens vieții, te supui unui act de violență,
Dacă îţi dorești ceva cu adevărat nu vii să spui
Șoptit și temător că ai vrea dar, cam te încui.
Asumarea responsabilității, educarea minții tale,
A caracterului și a atitudinii nu-s cuvinte banale,
Ci materialul din care-i fabricat succesul în viață.
Te rog Doamne mă determină în fiece dimineață!
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LAŞITATEA

Laşitatea este unul dintre cele mai cumplite vicii,
Toți suntem lași și unși cu ale lașității capricii,
Omul a dobândit din lașitatea iscusită a șacalului,
Și nimic din inteligența majestuoasă a elefantului.
Uitarea ne pare o trădare. Ea e suprema lașitate,
Sunt laș, că nu fac nimic de văd vreo nedreptate.
Suicidul nu e doar lașitate, e involuția sufletului.
Şi animalele se sinucid. Ele simt suflul destinului.
Laşitate cea mai mare este vitejia față de cei slabi,
Ura şi invidia nu au curajul leilor, leii nu sunt lași,
Ci lașitatea ploșnițelor ce apar numai pe-întuneric,
Macheta lașității se află în bagajul nostru genetic.
Calomnia e răzbunarea lașului, masca apărării sale,
Toleranța intoleranței e o lașitate, e o fugă din cale,
Tot lașitate e indiferența, că la fel ca ea poate ucide,
A evita pericolul nu-i lașitate, ci-i curajul de a decide.
Sunt cazuri când lașitatea ne pare tărie de caracter,
Un exemplu concludent este abținerea de la adulter,
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Ceea ce s-ar traduce în abținerea de la o faptă rea,
Ori, dacă fapta e rea, nu-i cazul să ne gândim la ea.
Laşitatea tinde să arunce asupra altora răspunderea,
Căci trebuie să justifice rușinea cu toată nerușinarea,
Lașul poate muri de mai multe ori înainte de moarte,
Curajosului îi vine moartea ca un fulger în noapte.
Lașul amenință numai acolo, unde este sigur pe sine,
Laşitatea devine la apogeul ei o adevărată cruzime.
Credința mea despre nonviolență îmi dă profunzime,
Nu mai rămâne loc pentru laşitate sau slăbiciune.
Suntem măcinați de egoism, de lașitate şi de rătăciri,
Ne aflăm în epoca de cuceriri și de mari nedumeriri,
Despotismu-i bazat pe lașitate, democrația, pe proști.
Porniți oameni buni hotărâți lupta cu ale lașilor oști!
Să nu comitem laşitate împotriva propriilor fapte,
Credința ne poarte-n cinste și iubire până la moarte,
Astea-s dorințele noastre și ne rugăm la Dumnezeu,
Să fim cu determinare în contra lașității mereu!
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DISCERNĂMÂNT

Discernământul reprezintă înțelegerea cauzelor
Care aduc în jurul nostru apariția evenimentelor.
Grecul antic trăia după principiul „nimic prea mult‟,
Atitudine ce s-a reflectat în metafizica lui și-n cult.
Prudența este discernământul pentru unele fapte
Care trebuie făcute și cele care nu trebuie făcute,
Echivalentul dreptei măsuri, în filosofia aristotelică,
Virtute care ne orientează viața noastră angelică.
Firește că, toți oamenii avem puțin discernământ,
Dar, din păcate, pentru alții avem acest cuvânt,
Cu judecata și osândirea pe alții să-i îndreptăm,
Uităm de nevoința creștină, reală, să ne judecăm.
Vremurile grele necesită acțiuni și decizii pe măsură,
Să nu ne încredem în făgăduințe și nici în tevatură,
Toate măsurile care ni se propun trebuie măsurate,
Că, din lipsă de discernământ au fost devastate state.
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Cred că spiritul de discernământ e mai rar pe lume,
Chiar decât aurul, diamantele şi perlele de renume.
Fii deschis oricăror circumstanțe cu surâsul pe buze,
Și cu pertinentul discernământ fără priviri obtuze!
Să nu te-ncrezi, fără discernământ, în exemplul altuia,
Cugetă după tine, consultă, deliberează și.....aleluia!
Ascultarea naşte smerenia, smerenia, discernământul,
Discernământul, străvederea și așa apare legământul.
Nimeni nu poate ști calea pe care tu ai să o urmezi,
Tu ai responsabilitatea ca bunele și relele să le vezi,
De roadele bogate, de pierderile și de suferințele tale,
Decizia îți aparține, discernământul îți creează cale.
În fiecare om sunt trei părţi: trupul, spiritul și mintea:
Mintea discernământ, trupul plăcere, spiritul gândirea.
Plăcerea e dorința de inutil, gândirea e necesitatea,
Iar discernământul e judecata adevărului, dreptatea.
De vei persevera viaţa întreagă în anumit domeniu,
E bine să ai discernământ, cât și o sămânță de geniu,
Îți mai trebuie cinste, iubire și, cu credință mereu,
Și-ți vei afla virtutea hărăzită de bunul Dumnezeu

CARACTERUL – ÎNGER vs DEMON

OBTUZITATEA

Obtuzitatea e o mărginire egoistă a individului,
Este o nesupunere a lui la rațiunea obiectului,
Lipsa de înțelegere, este îngustimea de vederi,
Și apariția unor stângăcii în a avea prevederi.
Scopul educației e nimicirea mărginirii egoiste
Și supunerea individului la rațiuni mai altruiste.
Prejudecățile-s săgețile otrăvite ale obtuzității,
Fiice ale ignoranței și păreri fără aura judecății.
Nimic nu poate opri oamenii cu ținută pozitivă,
Nimic nu-i poate ajuta pe cei cu optică greșită,
Mulți oameni mai bine mor decât să gândească,
A gândi ar fi pentru ei, creierul să-și obosească.
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In cartea „Ultimul tren”, care-i de Moris Venden
O povestire reală, pilduitor-educativă, vedem:
O elevă parchează mașina într-un loc nepotrivit,
Și când directoarea o ceartă, are gest neisprăvit.
Eleva avu judecata obtuză într-o situație grea,
Iar dirigintele ei a urmărit-o, o lecție să-i dea,
Drept care, a supus-o în Consiliul Profesoral,
Dar, stupoare, directoarea a susținut-o moral.
Eleva avusese o situație dezastruoasă acasă,
Căci părinții au divorțat și tatăl ei cu o grimasă,
A lovit-o și a învinovățit-o că pe lume a venit
Și, atunci fata a luat mașina și la școală a fugit.
Părinți, profesori și directori aveți grijă de copii,
Nu fiți obtuzi în gândire, acceptați-i că sunt vii,
Întrebați-i cine sunt și, aflați tot ce au, ce vor,
Educația este o mare artă, ea îi dă lumii viitor.
Nu-i judecați obtuz pe alții, că puteți fi judecați,
Aflați mai întâi bunele și relele, și apoi deliberați,
Viața ne testează grav, fără vreo compasiune
O luptă-i viața, deci te luptă cu multă pasiune.
Nu fii obtuzul ateist, vizând credința-necredință,
Și nici fanaticul creștin, trăind viața-n neputință,
Fii un creștin adevărat, dar viața ți-o trăiește,
Cu Dumnezeu nu fii obtuz că El există, ne privește!
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DISCREȚIA

Discreția este o noțiune care-i plină de merite,
Înseamnă a recunoaște și a evita unele cuvinte,
Acțiuni sau atitudini care ar putea fi nepotrivite,
Care să ducă la apariția unor consecințe nedorite.
A fi discret presupune a nu răspândi vreo știre,
Sau secret încredințat, a avea și în fapte reținere.
S-avem calitatea de a păstra o taină încredințată,
De a nu atrage atenția și de a nu șoca vreodată.
Discreţia este o formă de iubire, cu ale ei urme,
Oferind protecție altuia la bucurii, tristeți, drame,
Date personale, care nu trebuie analizate în plen,
Fecundând toate cuvintele cu un otrăvit polen.
Discreţia poate deveni bună oportunitate de slujire:
În tăcere, fii cuvânt; fii curaj când vezi dezamăgire;
La bucurie, fii elan; fii aproape de cel pe care-l știi,
Dacă-i slujești pe alții și pentru tine slujitor ai să fii!
În lumea asta plină de otrava „virtuții‟ materiale,
În care vorbirea despre spiritual e întâmplătoare,
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A vorbi despre decență, demnitate, respect, onoare,
Sau despre Dumnezeu, presupune risc tot mai mare.
Acolo unde omul vrea să se vândă, are cumpărători,
Dar e o lehamite a transmite emoțiile la ascultători.
Spune-i prietenului o minciună și dacă n-o difuzează,
Merită să-i spui adevărul, pe prietenul tău contează.
Nimic nu este mai delicios decât o amiciție sinceră,
Nimic mai fericit decât a te confesa la o inimă pură.
Sinceritatea-i de sticlă dar discreţia este de diamant,
E bine să cunoști secretul amicului, dar fii „elegant‟!
Discreţia-i gramatica vorbirii alese, plus obiceiul bun,
În gura de om discret toate secretele tăcerii se supun,
Discreția înseamnă să ridici sprânceana decât vocea,
Discreția prețuiește adesea mai mult ca înţelepciunea.
Delicatețea gestului, dulceața vorbei, da, discreția,
Este atitudinea în care nobilul înnobilează amiciția,
Apărând tainic credința ortodoxă că în fiecare atom,
Se află dragostea Dumnezeului nostru față de om.

CARACTERUL – ÎNGER vs DEMON

INDISCREȚIA

Indiscreția-i a destăinui secretele încredințate,
Lipsa de măsură în vorbă și lipsa de luciditate,
E o adevărată violare a unui angajament tacit,
Distanța de la ureche la gură e de minus infinit.
Să nu spui nimic, cui tace, sau cui spune totul,
Doi inși pot ține un secret numai de-l știe unul.
Vrei ca altul să-ți țină secretul și să-ți dea pace,
Când nici tu însuți, cu grija lui, nu o poți face?
De câte ori deschid ochii, comit o indiscreție,
Comit multe indiscreții, privind în retrospecție,
Omul stăpân pe sine poate să păstreze tainele.
Strunește-ți limba dacă-ți vrei trupului binele!
Nu vorbi ce nu te privește, că auzi ce nu-ți place,
Mai bine taci, arborele tăcerii are fructe de pace!
Indiscreția să nu se infiltreze când cugetu-i greu,
Cel care ascultă este părtaș cu vorbitorul de rău.
Limba este o fiară, dacă îi dai drumul te sfâșie,
Cine se culcă bârfind se scoală plin de calomnie.
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De treci un om prin ciur vei fi dat de el prin sită,
Celui considerat cinstit, minciuna îi este crezută.
Tăcerea e prietenul care nu te trădează niciodată,
Este de mare cinste omul care știe când să tacă.
Mai bine ascultă atent decât să pui întrebări seci,
Spune ochiului „vezi‟, urechii „auzi‟ și gurii „taci‟!
Fereşte-te în conversațiile tale de a pomeni pe larg
Și fără măsură de greutățile care îți stau în prag,
Că, dacă ție îți place să pomenești prin ce ai trecut,
Nu tot aşa le place şi celorlalţi și, mai bine ai fi tăcut.
Cine-şi pune frâu limbii îşi pune capul la adăpost,
Înţeleptul nu zice ce ştie; prostul nu ştie că-i prost.
Pune o întrebare cuminte şi vei auzi lucruri cuminți,
Calomnia-i flagel de temut, o victimă - doi vinovați.
Cine defăimează omul de treabă, singur se pătează,
Scăpați de indiscreție, că-i pata care vă rușinează!
Împărăția lui Dumnezeu nu stă-n vorbe, ci în virtute,
Să ne rugăm Lui nu numai printr-o seamă de cuvinte!
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DISPONIBILITÁTEA

Disponibilitatea este o stare sufletească de vrere,
În care sentimentele și rațiunile se manifestă libere,
Situând pe un plan secund propriile idei și priorități
Și pe primul plan dorințele superioarelor identități.
Este un lucru de care se poate dispune, ca rezervă,
Bucuria nu-i doar disponibilitate contingentă servă,
Ci o virtute care derivă dintr-un principiu interior,
Activ și dinamic, putând funcționa fără vreun ajutor.
Fără această virtute, oricine-ai fi, de-ai avea totul,
De-ai fi Cresus3, te paște tristețea, pustiul și urâtul,
Iar oamenii care știu și au puterea să se bucure,
Fac lucruri frumoase, creându-și luminoase aure.
Este dificil cel cu trăsăturile accentuate sau rigide,
Nu-i adaptabil, cauzând altora și lui clipe nefericite.
Exprimați-vă echivoc în prezența persoanelor dificile,
Respectați regulile și toate conveniențele sociale!
Nu evitați indivizii în cauză, dar păstrați-vă controlul
În orice împrejurare, valorificați-le cu atenție rolul,

Cresus – rege antic al Lydiei, faimos prin bogățiile
sale.
3

70

MIRCEA IORDACHE

Că persoana dificilă poate să aibă și valori notorii,
Dați-i răgazul, lăsați-o să înregistreze mici victorii!
Bunul simț, susținut de investigații severe ne spune,
Cât de mult influențează dispozițiile noastre bune,
Gândurile și judecățile pe care le emitem cu plăcere,
Dimpotrivă, într-o „pasă neagră‟ putem crea durere.
Disponibilitatea poate fi socotită adevărată plăcere,
Dacă este aplicată discret, cu bun simț și-n tăcere,
Dacă nu intervine invidia împotriva destinatarului,
Și este bine primită, având rezonanța feedback-ului.
Pentru disponibilitate religioasă să creștem spiritual,
Numai așa ne energizăm și ne motivăm ocupațional.
Un om spiritual nu va sta fără să-și aducă contribuția,
Domnul prin Duhul Sfânt îi dă puterea și dispoziția.
Voi, oameni buni, luați aminte ce este disponibilitatea,
Puteți face fericiți superiorii și vor avea amabilitatea
Să vă recompenseze, cu multă generozitate mereu,
Și mai mult, prin credință să-l bucurați pe Dumnezeu!

CARACTERUL – ÎNGER vs DEMON

71

EGOISMUL

Egoismul e atitudinea exagerată de interes personal
Și de nesocotință a intereselor altora în plan moral.
Egocentrismul privește interesele prin prisma „eului‟,
E o tendință de a face din sine centrul universului.
Între sentimentul de mândrie și neîncrederea în sine,
Ambele produse din sentiment de supradimensiune,
E combinația fatală ce dă imagine de sine deformată,
Indivizii cred că sunt mai presus decât lumea toată.
Egocentricul e „buricul pământului‟, restu-i potopul,
Se consideră alfa și omega, fără vreun pic de scrupul,
Prizonier al fricii și insecurității, țintește autoprotejare,
Nu-și vede limitele, conștiința de sine este prea mare.
Mult mai multă conștiință, de sine însuși, are egoistul,
Se apără de poziția dependentă ce-o are excentricul,
El are atitudinea stabilirii de limite între sine și ceilalți
Și face tot ce poate să preia puterea asupra celorlalți.
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Toți avem o doză de egoism în a noastră părere,
Noi înșine, vedem lumea din propriul punct de vedere,
Suntem egocentrici, vedem totul în stilul personal,
Și avem nevoie și de alt punct de vedere, mai formal.
Chiar dacă ne maturizăm, dăm de bariera dificilului
În depășirea acestei forme primare a egocentrismului.
La adolescenți egocentrismul e „audiența imaginară‟,
E tendința de a crede că-s urmăriți la orice greșeală.
Egocentrismul poate duce către presupuneri greșite,
Credem că și alți-s de acord cu noi în chestiunile ivite,
Ne dau dreptate conform „erorii similarității asumate‟
Poate nu ne-nșelăm, și mai posibil n-avem dreptate.
De ești egocentric nu vezi punctul de vedere al altora,
În narcisism4 e punctul, dar îl tratezi cu indiferența ta.
Oamenii simpli care au devenit narcisiști se pot simți,
Ca celebritățile rămase fără admiratori, deprimați.
Viața omului se sprijină pe doi stâlpi țepeni în pământ,
Zadarnic vrea să fie altfel, să-și cadreze alt legământ,
Astea-s egoismul și orgoliul, prin ele putem regresa.
Să ne-mătrășim în Sf. Euharistie, Domnul ne va ierta!

Admirație și dragoste exagerată față de propria sa persoană
fizică, constituind adesea o stare patologică.
4
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ELOCVENȚA

Prin elocvență se-nțelege a călăuzi adevăruri vitale,
Spre obstacolele mentale care-s întâmpinate în cale,
Este arta de a vorbi frumos, expresiv și convingător.
Cel ce compune și pronunță cu elocvență e un orator.
A nu se confunda elocvența de orator cu cea de retor,
Cea de retor are stil prefăcut, îngâmfat și declamator.
Oratorul, cât și retorul și limbutul au darul vorbirii,
Dar îi diferențiază scopul, educația, cât și natura firii.
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Elocvența e poezia prozei. Dacă-i falsă e o exagerare,
Tăcerea bine plasată e cea mai elocventă comunicare.
Elocvența e ca o pictură a gândirii, aşa încât cei care
Pictează vin în întâmpinare cu tabloul „pâine și sare‟
În tonalitatea vocii, în ochii şi în aerul persoanelor
Nu e mai mică elocvență decât în alegerea cuvintelor.
Nu vă faceți griji că n-aveţi cuvintele cele nimerite,
Faceți-vă griji pentru inimă curată și gânduri potrivite!
În iubire, simpla tăcere spune mai mult decât vorbele,
E mai convingător îndrăgostitul de-și exprimă tăcerile.
E bine ca într-o discuție publică să ai o artă a tăcerii,
Să știi să pui capăt discuțiilor, cu stoparea părerii.
Mare-i talentul să știi să vorbești, dar și să știi să taci,
Comunicarea elocventă la nivelul caracterului s-o faci.
Sunt oratori care-s goi sub mantia lor de elocvență,
Elocvența-i bucuria disperării, având în față evidență.
Dacă acționăm este cu totul altceva decât să vorbim,
Chiar cu elocvență, chiar și cu istețime dacă gândim,
Un ochi binevoitor transformă contradicția în accept,
Adevărata elocință constă în a spune ceea ce e drept.
Sunt oameni care vorbesc mai înainte să gândească
Și scot pe gură sunete onomatopeice, în păsărească,
Oricât de bine vorbești, de-i zici mult o dai în prostie,
Prostii se spun multe de cel care să vorbească nu știe.
De ce nu merg la biserică, am auzit un glas din stele,
Venea din dojana tatălui meu și lacrimile mamei mele
Și de la Tatăl ceresc, în visele ce le am cu frecvență.
Doamne mă iartă că n-am atâta erudiție și elocvență!
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CEÁRTA

Cearta e dispută verbală, sfadă, gâlceavă, ostilitate,
Certurile n-ar dura atât, dacă vina ar fi de-o parte,
Cea mai mare bucurie a certărețului e s-audă cearta,
Și-și savurează plăcerea de găsește ocazia a se certa.
De altfel oamenii se ceartă că nu pot discuta-ntre ei,
Când doi se ceartă, întotdeauna-s vinovați amândoi,
Dar, obișnuiesc ca fiecare să arunce celuilalt adevărul.
Dintre cei care se ceartă, cel mai înţelept tace primul.
Mândria-i prilej la ceartă, cei înțelepți primesc sfaturi,
Cearta cu alții-i retorică, dar cu noi facem versuri.
Nu-mi zice că mă iubești înainte să ne fi certat o dată,
Vorbim după ce ne-am certat, dacă iubirea-i curată!
„Când doi se ceartă....‟ poate avea și un alt înțeles,
Dacă doi se ceartă, „împăcarea‟ vine prin proces.
Cauza certei, despărțirilor și divorțurilor e egoismul,
Când dragostea pleacă, înseamnă că pleacă Domnul.
Nu fii ademenit să contrazici, că poți greși adeseori,
Înțelepții au neștiință, de se ceartă cu cei neştiutori.

76

MIRCEA IORDACHE

Cea mai bună metodă de a dovedi că un băț e strâmb,
Nu-i cearta de vorbe, ci să pui alături un băţ drept.
Certurile vin, că oamenii nu-și exprimă bine ideile,
Și pentru a descuia gândurile altora nu găsesc cheile
Oamenii se ceartă, se luptă și mor în numele religiei,
Fac sacrificii, dar nu știu să trăiască în numele ei.
Prieteni, căutaţi cărţile bune: ele sunt buni prieteni
Care nu vă lingușesc și, nici nu vă vor dojeni!
Modul de a obține ce-i bun dintr-o ceartă e să o eviți,
Umblă cuviincios, fără desfrânări, și să nu te-mbeți,
Îmbracă-te în Domnul Iisus, nu te lăsa dus în pofte,
Întră-n Biserică, spovedește-te, te-nchină la molifte!
Cei ce zic că omul e din maimuță, sunt o rasă aparte,
Iar de la bunul Dumnezeu coboară o altă parte,
Și aia e rasa umană, care crede în Tatăl Atotputernic.
Omule, fii credincios, nu certa, fii demn și vrednic!
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ENTUZIÁSM

Entuziasmul este ca o stare specială într-o activitate,
Este o pasiune însoțită de bucurie și de vivacitate,
Un imbold lăuntric puternic care conduce la realizare,
Este o bucurie exteriorizată cu frenezie și exaltare.
Cele mai multe lucruri le facem în virtutea inerției,
Și nu de multe ori ne cuprinde entuziasmul soluției,
Oamenii de succes au bază de avânt mare, solidă,
Ei găsesc marele impuls motivațional care îi incită.
Entuziasmul întărește personalitatea și alungă apatia,
El sensibilizează spiritul omenesc, alungă monotonia,
Și oferă motiv puternic pentru schimbări decisive,
Cât și țelul promovării și întăririi calităților pozitive.
Entuziasmul este sarea și piperul vieții pentru oricine,
Marile realizări se datorează sângelui ce curge în vine,
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Să vizăm o zi cu apatie, și o alta cu entuziasm,
Apatia dă nemulțumiri, entuziasmul - creaționism.
Entuziasmul ne scapă de îngrijorare, de nereușite,
Crește optimismul și încrederea în bune reușite,
Gândurile pline de îngrijorare vor fi bine înlocuite
Cele pozitive, vor da mulțumiri și rezultatele potrivite.
Entuziasmul duce spre succese, spre culmile dorite,
Sunt oameni inteligenți, talentați și cu rezultate croite,
Diferența o face pasiunea cu care în muncă se implică,
Personalitatea-și spune cuvântul, entuziasmu-și ridică.
Cum îți cultivi și îți menții entuziasmul? Ce întrebare!
Cinci minute de când te scoli din pat pot fi esențiale,
Câte am de făcut azi! Te trezești că elanul dispare,
Dar de-ți imaginezi lucruri minunate elanul este mare.
Fii deschis în viață, energic și mereu dornic să înveți,
Învață râsul, bucuria, fă-ți din viață mai multe vieți,
Dacă vrei entuziasm, poartă-te ca și cum l-ai deține,
Ține-ți sufletul de copil, și ia-ți entuziasmul cu tine!
Întreține entuziasmul pentru orice scop, aduce dor,
Vine din greacă și înseamnă Dumnezeu din interior,
Și nu căuta-n afară, ce se află ascuns înăuntru tău,
Alimentează-ți entuziasmul cu credința în Dumnezeu!
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APATIA

Apatia este o stare de indiferență, o lipsă de interes
Față de orice activitate, față de lume și de univers,
Ideal moral care constă în înăbușirea oricărei pasiuni,
E o condiție mentală, o boală cu multe interacțiuni.
În Cartea Proverbelor a împăratului Solomon se zice
Că apatia e liniștea nebunilor, și arată unde ea duce.
Înțelepciunea strigă la tineri, își înalță glasul în piețe,
Unde e zarva mai mare, vrea de apatie să-i dezvețe:
Până când vor iubi prostia, proștii? Cine să-i deștepte?
Până când vor urî nebunii știința și regulile drepte?
Cât timp le va plăcea batjocoritorilor toată batjocura?
Domnul spune apaticilor de efectele care vor urma.
Apatia e lipsa motivației, nu-i obosire sau depresie,
Apatia apare la diferite vârste fără vreo excepție,
Fără sănătate, viața nu e viață, ci o imagine a morții,
Nu meriți trăire de anticipezi moartea ca rod al sorții.
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A trăi înseamnă a reacționa, pentru a străluci,
Nu merită să trăiești de-ți prevezi moartea și te culci.
Bolesc de apatie aceia care în traiul lor lumesc,
Stau fără griji și fără bucurii, că au tot ce își doresc.
Renunță la apatie, lene, victimizare, comoditate,
Nu-i invidia pe alții, mai bine acordă-ți prioritate,
Dacă depui eforturi să realizezi obiectivele propuse,
N-ai nevoie justificări, victimizare, invidie și alte scuze
Gura lumii e mare, aduce schimbări mari de atitudine,
Cine nu se mai teme de nimic înseamnă că-i la limite,
La care totul e egal, panica a înecat bunul simț,
Apatia și moartea sunt una și se nasc în același print.
Ruga silită naște fățărnicie, omul nu mai reflectează,
E apatic față de toate, chiar și obligațiile și le sfidează.
Asta trebuie, toți să-și îndrepte modul de a se ruga,
O rugă cu drag, cu forță, că Dumnezeu ne va onora.
Opunerea proștilor îi ucide, liniștea nebunilor îi pierde,
Tineri, nu fiți apatici față de tot ce vi se întrevede!
Nu fiți apatici, dragii mei, față de viitorul din veșnicie,
Bucurați-vă de prezența Domnului în a Sa Împărăție!
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Fermitatea presupune hotărâre, intransigență,
Dârzenie, incoruptibilitate, cât și consecvență,
Și abilitatea de recunoaștere a factorilor-cheie,
Cu scopul de a duce la capăt deciziile greoaie.
Să crezi că a fi ferm, înseamnă să fii mai dur?
Nu, dar să nu dai curs capriciilor celor din jur.
De-ți este clar că ai trecut de propriile capricii,
Să iei atitudine față de alții cu tot felul de vicii!
A fi ferm înseamnă să fii clar și să-ți asumi asta
Și, deciziile tale cu inima deschisă le vei atesta.
Când e o acțiune de orgoliu se observă oricând,
Ecoul informațiilor tale nici nu-ți trece prin gând!
Dacă discuția continuă și după evaluarea părerii,
Pe care o primim, putem să dăm curs explicării,
Atât timp cât în celălalt e loc pentru a se lămuri,
Fără a simți nevoia de validare a acelor gânduri.
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Cu finețe la suprafață, cu fermitate în profunzime,
Ne rezervăm cu fermitate dreptul a ne contrazice,
Suntem ce gândim, aspirăm și credem cu fermitate,
Fermitatea e aptitudinea de a fi fără ambiguitate.
Practica concentrării cere fermitate și constanță,
La unii în loc de măreție, atitudinea-i de aroganță,
Neomenia ține loc de fermitate și viclenia de spirit.
Nu te neliniști în fata necazurilor și nu fii aiurit!
Calmul, dublat de fermitate, e cea mai bună soluție
În fața răutății și a agresivității unșilor cu corupție.
Curajul, optimismul, bunul simț, simțul că ești acasă,
Îți vor permite să adopți o fermitate avantajoasă.
Cu răutate față de nimeni, cu caritate față de toți,
Cu fermitate în dreptate, sfințiți vor fi ai vieții sorți,
Întrucât Dumnezeu ne lasă să vedem dreptatea,
Și că dreptatea ne asigură cu credința și libertatea.
Graţia divină va fi a celor care vor s-o obţină mereu
Cu răbdare și demnitate, care-s sfințite de Dumnezeu.
Să ne rugăm Domnului cu inima și cu toată puterea:
Doamne miluiește-ne cu fermitate, cum îți e vrerea!

CARACTERUL – ÎNGER vs DEMON

83

AMÂNAREA

Amânarea este obiceiul întârzierii oricărui început,
Unul dintre cei mai răi aliați ai timpului pierdut,
Și cu toate că mintea omului are un nou orizont,
Acest obicei e tot mai dizabilitant5 și mai frecvent.
Amânarea e proces voluntar, o alegere personală,
Iar psihologia ține să ne menționeze că se separă
Amânarea lucrurilor spre scopurile fundamentate,
De a lucrurilor ce ne conduc la scopurile adoptate.
În principiu, frica e axată pe consecințele acțiunilor.
Frica de critică, de eșec, de succes și a schimbărilor,
Ne e teamă de ce crede lumea, o teamă de critică,
Nădejdea este a doua virtute creștinească, teologică.

5

Care debilitează, care slăbește

84

MIRCEA IORDACHE

Teama de eșec vine și din lipsa atitudinii pozitive,
Teama de succes apare printre idioțeniile inhibitive.
Dacă ne angajăm în acțiuni pentru motive greșite,
Succesul bucură pe alții, mai mult ca pe noi înșine.
Teama e un element foarte dur, ea ne controlează,
În loc să o putem controla, ea ne subordonează.
Acțiunile noastre sunt motivate de evitarea durerii
Și, instinctele animalice ne duc la căutarea plăcerii.
O păcăleală care duce la o amânare e perfecțiunea,
Metoda de prelungirea timpului de-mplinit plănuirea.
De asta merită studiate metode să trecem peste ea,
Și vor fi găsite căile de scăpare din aiurelile astea.
Sunt două tipuri de așteptări: cea bună – răbdarea,
Și așteptarea cea rea care ne apasă, zisă amânarea,
Răbdarea e bună, e o virtute, ea se naște din iubire,
Bunul Cleopa, smerit - „răbdare, răbdare, răbdare!‟
Nu ne ferim de amânare. Oare de ce o încurajăm?
Ea e paralelă cu dragostea și noi totuși o menajăm,
Este sinucidere zilnică, iar mâine poate fi prea târziu,
Cei ce amână nu sunt învingători, au orizontul pustiu.
Să discutăm cu moartea, poate-i cerem o amânare,
Dar spre a o convinge ne trebuie un pic de răbdare.
Amânarea este cea mai criminală formă de negare,
Dar, cu credință o trecem, că Dumnezeu este mare!
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FLEXIBILITATEA

Ce este flexibilitatea, pentru bune realizări?
E proprietatea de a te adapta la împrejurări,
Capacitatea de schimbare a propriilor idei,
În funcție de orientarea îndrumătorilor tăi.
Se spune uneori „despre morţi doar de bine‟
Asta-i o flexibilitate care nu prea se cuvine,
Putem spune altfel, că-i mai corect vizorul:
„Despre morţi, ca şi despre vii, doar adevărul‟.
Comportamentul uman e incredibil de flexibil.
Când ești mic trebuie să fii flexibil, nu irascibil,
Chiar dacă faptele-s rigide, adevăru-i maleabil.
Ia de la arbori arta supraviețuirii, fii onorabil!
Și, apoi, nimic nu-i mai delicat și flexibil ca apa,
Dar nimic, niciunde, nicicând nu o poate stopa.
Numai cine poate fi extrem de flexibil și moale
Poate deveni mai de puternic, „umflat în foale‟.
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Un pisoi e așa de flexibil, ai impresia că-i dublu,
Amândouă părțile formează un siametic cuplu,
Partea din spate, e alt pisoi, un jucăuș oricare,
Pisica, până n-o calci pe coadă, nu știe că o are.
Majoritatea suntem de fapt țepeni ca scândura,
Și n-avem ochi pentru asta, gândim cu osatura,
Așa o ținem pe-a noastră până la paștele cailor,
Idei fixe și puține ne apar în lumina gândurilor.
A deveni flexibil presupune să pui osul la treabă,
Să faci ceea ce trebuie flexibil și fără de grabă.
O componentă majoră a flexibilității e abilitatea
De a te pune-n locul celuilalt, cu toată calitatea,
O altă zonă unde este vitală o bună flexibilitate
Este aceea în care principiile sunt autoasumate.
Trebuie să ne găsim resurse pentru a fi toleranți,
Să ne dăm „pe brazdă‟, să nu devenim ignoranți.
Iți crești flexibilitatea stopând credințe limitative
Acceptând perspectiva unor situații alternative.
Credința în Dumnezeu dă o flexibilitate aleasă,
Fii deci flexibil și viața va fi mult mai frumoasă.
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RIGIDITATEA

Rigiditatea e încăpățânarea față de ideile altora,
De-s bune sau rele, omul rigid nu le poate tolera,
Îi vine greu să afirme tendințe, ori emoții pozitive,
Nu are simțul umorului, dar are ținute explozive.
Omul rigid interpretează evenimentele neplăcute
Ca pe efectele actelor răuvoitoare, poate nefăcute,
Ia tot ca personal aspectele neutre, nelegate de el,
Iar la revendicarea drepturilor este neclintit de fel.
Rigidul își blochează sentimentele, manifestarea lor,
Încrucișează brațele pe piept, împotriva emoțiilor,
Are invidie pe cei care au și-n opinia lui n-ar merita,
Mimează perfecțiunea, cu teamă că se va „dezvolta‟.
Nu-i place să ceară ajutor, „ca el nu ar face nimeni‟,
El critică pe oricine, adesea, cu cei mai grei termeni,
Și este ambiguu în a se autoaprecia pentru ce merită,
Rana lui de nedreptate, e din autoreproșuri venită.
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Persoana care poartă masca rigidului e rar bolnavă,
Ea va simți acest lucru doar când boala e deja gravă,
De simte puțină durere, mecanismul intern o va opri,
Rana de nedreptate se vindecă, când capul o va popri.
Rana e trăită în raport cu părintele de același gen,
Face copilul să dezvolte această rană ca un blestem,
Suferind din cauza răcelii acelui părinte în acest fel
Și, criticile, intoleranța, autoritatea îl alduiesc rebel.
Nedreptatea este trăită, când crede că nu-i apreciat,
Cum crede el c-ar merita și, crede că este rău tratat,
Chiar când va primi ceva mai mult decât ar merita.
Această nedreptate, creează la copii individualitatea.
Religia poate avea impact mare asupra unui om rigid,
Datorită răului și binelui după care viața își face ghid,
Pentru rigid e important să merite ceea ce primește,
Iar dacă primește prea mult, ce-i în plus se risipește.
Dacă dominatorul are tendința pe alții să-i controleze,
Rigidul se controlează pe sine, ca să se perfecționeze,
Rigiditatea-i o pacoste, o boală ce vrea să prostească.
Prin crez să-L rugăm pe Domnul de ea să ne ferească!
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GENEROZITATEA

Generozitatea este nobleță și mărinimie,
Dispozițiune către binefacere și dărnicie,
Ea este antidotul ideal împotriva lăcomiei
Și-i virtutea de a dărui, cu mâna omeniei.
Să-ți dai seama că tu ești doar un garant
A ceea ce ai, folosit în scop pur „adjuvant‟,
E o dăruire fără a aștepta nimic în schimb,
Fără să gândești că-ți creezi vreun nimb.
Atent „iubește-ti aproapele ca pe tine însuți!‟,
Că binele ce-l faci Dumnezeu ți-l va însuti,
Nu te preocupe niciun avantaj pentru tine,
Consideră că nimic în schimb nu ți se cuvine!
Generozitatea este calitatea general-umană
Pe care mulți o dețin ca pe-o cerească mană,
Om generos este acela care oferă o favoare,
Cei buni, cu iubire în inimă, au astă ardoare.
De ai comori pe pământ, le mănâncă moliile,
Rugina, le sapă și le fură hoții, le rod cariile,
Strângeți-vă comori în cer, în sfera divină,
Că, acolo, comoara va fi alături de inimă.
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Omul mărinimos nu uită binefacerile primite,
Dar uită pe cele care de mâna sa îs dăruite.
Cine este generos nu poate rămâne singur,
Cine este egoist o să rămână singur, la sigur.
Generozitatea cred că înseamnă cu adevărat,
Să dai totul și să crezi că nimic nu te-a costat,
De veți fi generoși, cu iubirea voastră demnă,
Toată lumea va răspunde cu aceeași monedă.
Puteți dărui măcar din ceea ce vă prisosește,
Cine dăruie ceva al său, cu bucurie-l dăruiește
Dăruiți zilnic ceva cuiva și fiți cât mai conștienți
Asupra a ce-i în sufletul vostru, când oferiți!
Totuși, a fi generos mai implică și alte aspecte,
Tineretul trebuie educat pentru implicări directe,
Și mai presus de toate să ne rugăm încă o dată,
Doamne dă-ne generozitate și dreaptă judecată!
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ZGÂRCENIA

Zgârcenia dispune de multe fețe întunecate:
Calicenie, cărpănoșenie, lăcomie, rapacitate,
Avariție, arghilofilie6, parcimonie7, voracitate,
Cupiditate8, cumplitate9, aviditate și multe alte.
Despre zgârcit, popular se apelează la coduri:
„A fi zgârcit – a lega paraua cu zece noduri‟;
„A-și mânca de sub unghie‟; „A da oțet mâții‟;
„A coase petic pe petic‟; „Cumplit cu bănuții‟.
Iubitorii zgârceniei sunt ca și osândiții la ocnă,
Ocnașul intră în mină c-un târnăcop și-o lampă,
Și o mică sticluță, de ulei, lămpii să-i pună,
Află ora mesei, când temnicerul fulgeră și tună.

6

Dragoste de bani, lăcomie de bani.
Economie excesivă și meschină, legată mai ales de lucrurile
mărunte.
8
Lăcomie mare de bani, sete de câștig.
9
Zgârcenie excesivă.
7
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Nu vă cutremurați la o asemenea priveliște?
Zgârcitul, chiar mai crude suferințe primește.
Hristos, ca pe nefericiți pe zgârciți îi socotește,
Că lumina din sufletul lor ca întunericul este.
Ocnașii au măcar o lampă de-și luminează pașii
Iar noaptea ies afară, se adăpostesc, ca ocnașii,
Zgârciții n-au ăst privilegiu, din cauza lăcomiei,
Că până și noaptea îi frământă grijile neomeniei.
Zgârcenia e al doilea viciu după cel al invidiei,
Fiindcă invidia rămâne de-a pururi opusul iubirii.
Ea nu părăsește sufletul nici pe patul morții.
Zgârcenia însoțește omul și-n pragul neputinței.
Hagi Tudose muri cu fruntea pe-un porcoi de aur.
Nu există pe pământ vreun om darnic, mai singur
Decât zgârcitul, căci el își lasă averea sa altora,
Fără a se atinge de ea, chiar de boala-l va scutura.
Zgârcenia-i la fel cu lăcomia, dar pân-la un punct,
Înseamnă să iei pentru tine tot și, chiar mai mult.
Caracterul lacom dăunează oamenilor în relații,
Toți fost-am lacomi și zgârciți, dar nu cu aberații.
Zgârcitul latră noaptea pentru economie de câine,
Sufletul zgârcitului nu se satură de nici un mâine.
Fericire dublă: un zgârcit numără banii în oglindă
Doamne scapă poporul meu de-a zgârceniei obidă!
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HĂRNICÍA

Hărnicia înseamnă a ne investi timpul și energia,
De a duce la bun sfârșit sarcinile ce le-am avea,
Înseamnă un efort fizic sau intelectual susținut,
Cu tragere de inimă, să iasă un lucru bine făcut.
Toți avem o anumită vocație sau misiune-n viață,
Omul are o sarcină concretă, căreia să-i facă față,
El nu poate fi înlocuit, viața lui nu se poate repeta,
Rolul fiecăruia este unic, ca și ocazia de a-l realiza.
După cum știm toți „meseria este brățară de aur‟
Alături de ea e hărnicia, este și ea e „meșter faur‟.
Oare de ce nu învățăm de la furnici și de la albine,
Hărnicia, ordinea, disciplina, tot ceea ce face bine?
Numai sufletul celor silitori e de ajuns îndestulat.
Pe lângă faptul că asigură omului un trai adecvat,
Hărnicia e un eficient remediu împotriva plictiselii,
„Boală‟ ce roade în multe moduri majoritatea lumii.
Adevărat, suntem ființe, ne mai trebuie și relaxare,
Dar cei harnici fac mereu ceva util, fără frustrare,
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Activitatea aleasă din plăcere, ne aduce vitalitate,
Important să nu uităm că sârguința este o abilitate.
Mulți văd azi în muncă un mijloc de sclavie real,
Menit să robească chiar și conștiințe fără ideal.
Șefii impun subordonaților foc continuu la muncă,
Sau este ca o autodeterminare pentru încă și încă,
Ceea ce poate fi periculos trupului este epuizarea,
Dar și pentru suflet apare lipsa de spirit, erodarea,
Biserica nu recomandă munca în zilele de odihnă,
Ca trupul și sufletul să se poată reface în tihnă.
În comunism umblau cugetări cam pe românește:
„Cine-i harnic și muncește, e prost ori nu gândește‟
„Cine este harnic și muncește, are tot ce vrea,
Cine-i leneș și trândăvește, are mai mult de așa‟
Biblic vorbind, munca apare ca un fel de pedeapsă,
Dar Dumnezeu n-a vrut să-l bage pe om în eclipsă,
Ci ca un mijloc prin care omul să se autodisciplineze.
Doamne facă-se voia ta ca munca în veci să troneze!
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LENEA

Lenea este lipsa dorinței de a munci, e lâncezeală,
Inactivitate, indolență, moliciune, silă, trândăveală,
Lenea este o cucoană mare care n-are de mâncare,
Face degeaba umbră pământului, cu burta la soare.
Lenea te face să nu fii ce ți s-ar cuveni cu dreptate,
Dar a cui crezi că e vina? N-o căuta în altă parte!
Fugi de răspundere și arunci asupra altora degrabă
Disprețul față de tine. Lasă lenea și, treci la treabă!
Ți se pare că sunt vinovați cei harnici față de tine?
Am avut un schimb de cuvinte cu un arămiu „bine‟,
Care stătea cu mâna întinsă, cu un aer prostesc,
„-Meri la muncă!‟, zisei; „- Da-s prost să muncesc?!‟
Lenea poate duce la supărare, furie și chiar la hoție,
De-aici nu e departe până la tâlhărie și la pușcărie.
Oare de ce nu înțeleg leneșii că mai mult pot pătimi?
Trupurile și sufletele lor în rușine se vor compătimi.
Leneșul are doar planuri mari. Dar ce-i cu munca?
Ce caută un om de 75 ani la coasă, n-are ce mânca?
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Nici munca, dar nici lenea nu prea le are cu vârsta,
Dar de ai inimă și minte munca te poate și relaxa.
Lenea duce la ipocrizie, la apărarea vieții nemuncite,
Cel care fură crede că muncește și are multe merite,
Când lenea-i un mod social de viață, vine detestarea
De cel ce muncește, de cel ce-și respectă onoarea.
Fără lucru să nu fie nimeni, lenea povățuiește răul,
Ea este mama viciilor, căci pe ea o incită diavolul,
Leneșii nu trebuie disprețuiți, ci doar la treabă puși.
Nu ajutați leneșii, dar deschideți-le spre muncă uși!
Când îl prinde pe om lenea, sărăcia i se suie-n spate,
Pentru leneș zilele săptămânii sunt duminici toate,
Orice plăcere trupeasca vine dintr-o lenevire mare.
Poți birui lenea, fă ceva și roagă-te făr' de încetare!
Lenea schimbă duhu-n carne, iar carnea în putrezire,
De nu lucrează cineva, nu-L are pe Hristos în simțire!
Dumnezeule mare, Te rugăm să faci încât să dispară,
Toate răutățile vieții, care tot mai mult ne-nconjoară!
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IERTAREA

Iertarea-i atunci când ștergem din minte greșelile
Celor care ne-au făcut rău, afectându-ne interesele.
Mai presus de toate iertăm pe cine-și cere iertarea,
Cum apa stinge focul, al minții foc îl stinge uitarea.
Să fim îngăduitori, căci toți avem nevoie de iertare!
Atunci când ierți pe cineva, înseamnă și împăcare,
Ea aduce bine celui ce o face și celui ce o primește,
Iertarea este calitatea omului bun, mânia greșește.
Oamenii pot fi mai iertători decât ne putem imagina,
Dar mai întâi trebuie pe noi înșine să ne putem ierta.
Să ne eliberăm de amaruri, să mergem mai departe,
Iertarea e o virtute creștină, e bazată pe caritate.
Cei slabi nu iartă, iertarea-i atributul celor puternici,
Iertând te ridici mai presus de insultătorii netrebnici,
Dacă ierți, să ierți totul, altfel nu poți vorbi de iertare,
Să-ți ierți dușmanii, că nimic nu-i agasează mai tare!
Iertarea este mai nobilă și mai rară decât răzbunarea,
Ca dorința de răzbunare, nimic nu provoacă iertarea.
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Ne pierdem dușmanii, cu iertarea ni-i facem prieteni,
Să ierți prietenul, decât pe dușman cam greu ar veni.
Pentru astă lume tu să fii indulgent, iertarea-i în Cer.
Iertarea nu schimbă și nu șterge faptele, cum se cer,
Oamenii fac o confuzie, iau acceptarea drept iertare,
Noi imităm iertarea lui Dumnezeu, cu puterea-I mare.
Iartă cu ușurință, nu fii dușmănos, ura-i dureroasă!
A cere iertare înseamnă mai mult decât o angoasă.
Când nu am iertat eu însumi, mai pot să fiu iertat?
Să ne împăcăm prin iertare cu cel ce ne-am certat!
A cere iertare este mai mult decât a avea remușcări
Partea mai nobila a rațiunii e opusă oricărei înfurieri,
Ea spune ca-i mai prețios să ierți, să nu te răzbuni,
Ci, să ajungi la împăcare ca între niște oameni buni.
Dacă-i judeci pe alții n-ai iertare, te auto condamni,
Că toate judecățile, cât și iertările trec și prin inimi,
Nu este iubire fără iertare și nici iertare fără iubire.
Doamne adu-ne nouă iertarea cu toată a ei fericire!
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RESPÍNGEREA

Respingerea este o nesocotire a unor fapte greșite.
De starea de respingere inimile vor putea fi rănite,
Unii s-ar putea să reacționeze mai bine ca ceilalți,
Dependent de cât, pe plan personal, sunt dezvoltați.
Cei din prima categorie nu se simt afectați de refuz,
Ei nu se regăsesc în respingere, o văd cu ochi confuz,
Unii au dezvoltat o sensibilitate fără de respingere,
Iar alții în momentul refuzului, clamează o înfrângere.
Putem fi ades respinși de-un om sau de o situație,
Dar fiecare dintre noi decide ce-i oferă o așa dizgrație,
Mulți simt că nu pot continua în unele circumstanțe,
Întreaga situație se schimbă, căutând alternanțe.
Respingerea depinde de starea corpului nostru,
Corpul o vede ca pe un tigru, fioros monstru,
Dar în loc să se confrunte cu teama, preferă s-o evite,
E valabil pe moment, dar pe termen lung se simte.
Respingerea arată direcția în care să ne maturizăm,
Oricare eveniment din viață contribuie să ne formăm,
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Inclusiv clipele-n care suntem refuzați sau respinși,
E dificil, că nu suntem compatibili, putem fi convinși!
Să
Ce
Să
Și,

ne schimbăm felul și să-ncercăm a ne întreba:
este starea de respingere și, cum ne va inhiba?
ne-ntrebăm care-s beneficiile, pe care le-am vroi
dacă viața noastră nu-i ceea ce noi ne-am dori.

Dacă ești respins, ce vei pierde ca să îl convingi,
Prin bunătate, dreptate poți respingerea s-o respingi,
Că în singurătatea ta nu aparţii nimănui, ci doar ție,
Și echilibrul tău sufletesc este cea mai mare filosofie.
Ceea ce ești este mult mai important decât ceea ce ai.
Ai grijă în ce investești și ai grijă la ce respingere dai!
Nu înceta să crezi și să lupți, să-ți meriți recompensa
De a nu mai fi etichetat nicicând ca o respingere a ta!
Să te apropii prietenos și cu, curiozitate de tine însuți,
Încearcă să te privești, nu-ți respinge pașii făcuți,
Ai grijă cum, cui, când și de ce dai cu respingerea ta,
Și nu uita de Domnul, singur în măsură cu judecata!
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INGENIOZITATEA

Ingeniozitatea înseamnă a găsi practice folosințe
Pentru ceea ce alții aruncă, negăsindu-le trebuințe.
Sinonime sunt multe: măiestrie, dibăcie, subtilitate,
Îndemânare, procedeu, spirit ingenios, inventivitate.
Pentru cine este ingenios, nimic nu este imposibil,
Raționamentul matematic poate fi privit ca plauzibil,
Schematic, un exercițiu de îmbinare a două abilități,
Numite intuiție și ingeniozitate, cu mari capabilități.
Prin abilitate se-nțelege un set de deprinderi ideale,
Teoretice și practice, rezultate după studii informale,
Reprezintă totalitatea cunoștințelor de orice natură,
Pentru a ajunge la un nivel de ingeniozitate matură.
Starea de nelibertate îl obligă pe om la inventivitate.
Libertatea fanteziei nu este un refugiu în irealitate,
Ea este îndrăzneală și inventivitate, o cătare aparte,
Inventator este acela care știe ideii să-i dea roade.
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Climatul pozitiv e cel care stimulează, impulsionează
Pe oameni la creație și la realizare, cu tot ce contează.
Cel mai ingenios gând poate duce la confuzie uneori,
Când îl exagerăm. Trebuie să-l privim cu sudori!
Trebuie să folosim lucrare ingenios realizată altădată,
Și interpretată corect de spiritul ingenios și va fi luată
Drept model la o nouă operă, mult mai bine cotată,
Încât să se potrivească pentru noua nevoie scontată.
Îndemânarea şi încrederea sunt o armată de neînvins.
Puterea şi îndemânarea nasc prezența de spirit decis
Și curajul în fața primejdiei, asemeni bisturiului precis,
Folosit pentru a vindeca, operând pe un cord deschis.
Piatra se supune în faţa dragostei mari şi îndemânării.
Politețea e îndemânare, nepolitețea-i prostia iritării.
Miliarde de oameni pe Terra, dar nu e niciun duplicat,
Asta arată că Dumnezeu, pe om, din iubire l-a creat.
Ingeniozitatea-i atribut complex, e creată de Domnul
Având printre componente, la bază, celula și atomul.
Ea e lumina fantastică care călăuzește omul mereu,
E creația divină care pe om îl animă, este Dumnezeu!
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RISIPA

Risipa poate fi definită ca o irosire de bunuri,
Cheltuială fără măsură, cu pierderi din conturi,
Ea este în opoziție cu economia și cu zgârcenia.
Cel ce risipește, cu remușcări se va acompania.
Dacă tu pui „nimic‟ în buzunar, „nimic‟ vei găsi,
Mai bine să te zgârcești, decât s-apuci a risipi.
Nu cheltui peste câștig, n-o să ai de mămăligă!
Cine varsă apa din cofă, poate s-o mai strângă?
Ai grijă cum economisești banii, risipa o alungă,
Nu-i mult să nu se gate și puțin să nu s-ajungă!
„Vine-o vorbă de la lume: cu risipa greu se trece,
Azi ai de saturi zece, mâine flămând vei petrece”.

103

104

MIRCEA IORDACHE

Avarii strâng avere ca și cum n-ar muri niciodat',
Cei risipitori cheltuiesc ca și cum ar muri imediat,
Economia dă la sărac, ce risipa fură de la bogat,
Asta depinde de cât bogatul este de obsedat.
Știm că „banii vorbesc‟, ei spun „la revedere!‟
A studia și a nu gândi este risipă de studiere,
Orice risipă este sora mai mică a sărăciei severe
Atâta risipă e-n lume, încât a ajuns la putere.
Să vrei să fii altcineva e o risipă a ceea ce ești,
Timpul e cel mai ușor mijloc să poți să risipești,
Primăvara e-n criză economică, o criză divină,
Ea face risipă de viață, de frumusețe, de lumină!
Iertarea poate fi considerată ca economia inimii,
Ne salvează de costurile urii și de risipa mâniei.
În dragoste e cea mai mare risipă de vorbe mari,
Evită să cazi în plasa unei inimi mâncate de cari!
Natura făcu mare risipă dându-ne oase și carne,
Era mai folositor dacă aveam doar idei plutitoare.
Schimbările reale și benefice survin când rațiunea
Consimte la sentimente nobile risipidu-le aiurea.
De la Sfântul Andrei noi căutăm întruna lumina,
Ea ar trebui să vină din noi, spre a ne lumina.
Se vrea doar putere cu risipă de tot și mereu,
Pe toate le aranjează moartea și Dumnezeu.
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INIȚIATIVA

Inițiativa înseamnă a recunoaște și a face
Ceea ce este de făcut, înainte de a ni se zice,
E însușirea celui ce îndrăznește cel dintâi ceva,
De a propune sau a face ceva înaintea altora.
Inițiatoru-i antrenează și pe alții alături de sine,
El își prezintă inițiativa, și cheamă la acțiune.
Fiind capabil să întreprindă din îndemn propriu,
Devine antreprenor, contractorul produsului nou.
Inițiative se fac în toate domeniile de activitate,
Inițiatorii au multe însușiri bune pentru calitate:
Au imaginație creatoare, agerime, ingeniozitate,
Iscusință, dibăcie, istețime, curaj, inventivitate...
Multe sinonime sunt legitime pentru un inițiator:
Promotor, fondator, pionier, creator, inventator,
Întemeietor, izvoditor, inovator, raționalizator....
Sunt substantive care converg prin numele lor.
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Inițiatorul adoptă totdeauna o poziție ofensivă,
Pentru cucerirea unui obiectiv nu bate-n derivă,
Aroganța celor meritoși este un act ostentativ.
Având în vedere că meritu-n sine este ofensiv.
Știm din practică, că birocrația distruge inițiativa,
Critică distruge imaginația precum și ofensiva.
Lasă, uneori, inițiativa gândului iar tu să o urmezi,
Meriți să ai încredere-n tine, și să experimentezi!
Ai simțit că ce faci zi de zi nu te mai reprezintă?
Că nu mai găsești plăcere în activitatea obișnuită?
Ai simțit nevoia de schimbări, dar n-ai știut care?
Dacă ai simțit astea, de ce ai apelat la amânare?
Nu se găsește la magazin vreun kil de inițiativă,
Inițiativa este în noi și trebuie s-o facem activă,
Lucrurile bune se-ntâmplă prin muncă și interes,
Mai trebuie ambiție și răbdare când o dai cu greș.
Să ne valorificăm maximal capacitățile creative,
Apropiindu-ne de Dumnezeu prin bune inițiative,
Să facem din imposibil, tot ce-i posibil mereu,
Și pentru împlinire să ne rugăm lui Dumnezeu!
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TRÂNDĂVIE

A trăi în trândăvie, a-ți trece vremea degeaba,
Înseamnă să fii certat cu munca și cu inițiativa.
Trândavul nu pornește la drum, că-i legat de pat,
De se scoală, se întinde, ca porcul pus la îngrășat.
Trândavul este cel mai veritabil aliat al nerușinării,
De aude o veste neliniștitoare n-are tăria mișcării,
Dar la vestea bună se bucură mai ceva ca un copil,
Iar la mânie, invidie, gelozie, și altele devine viril.
Dar, hai să vedem și care e dulceața din trândăvie!
Se crede că libertatea, lipsa de îndeletnicire să fie.
Ce-i mai rău decât omul care nu are nimic de făcut,
Că, doar, Dumnezeu cu legea muncii ne-a orânduit?
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Trândăvia strică totul, chiar şi mădularele trupului
Dar mai mult decât toate strică baierele sufletului,
Toate patimile țin, sau numai de a sufletului iuțime,
Sau de partea lui rațională, sau de a lui pofticiune.
Akedia10 e patima prinsă-n literatura duhovnicească,
Într-un fel ca o amorțire și o vlăguire sufletească,
În altul, ca zăpăcire și neorânduială a puterilor lui,
Lipsa zelului duhovnicesc, paralizia puterii sufletului.
Insatisfacţie generală, sufletul nu-i în al său larg
Și din această stare de insatisfacție interesu-i vag,
Omul prins de akedie nu mai e interesat de nimic,
Nu mai așteaptă ceva de la viață, totul devine cinic.
Să vedem cum putem aborda tămăduirea akediei,
Să luptăm cu ispita schimbării, a devierii atenţiei
Și să ieșim din toropeala sufletească și trupească,
Să nu fim prinși de toropeala ce vrea să ne pască!
Pentru asta avem nevoie de foarte multă răbdare,
Să răbdăm, să nu plecăm, să nu încercăm evadare,
Nădejde, că Dumnezeu ne va izbăvi de astă patimă
Și, de pocăință este nevoie, s-o prefacem în datină!
Mulți fac ceva-n viață și se pare că nu prea convine,
Alții trândăvesc, făcând nimic și totul le iese bine.
De-am să mă spovedesc îmi este teamă de rușine,
Îți cer iertare Doamne prin crez și rugăciune!

Akedia este lehamite, plictis, melancolie, urât, sentimentul
vidului sau inutilităţii, inactivitatea contemplativă sub o formă
de lene sterilă şi inutilă.
10
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ÎNȚELEPCIUNEA

Înțelepciunea e capacitatea superioară de înțelegere
Și judecare a lucrurilor, având o adâncă cunoaștere
A realității, cu experiența și echilibrul ce o încunună.
Din nefericire nu se împrumută, nici nu se cumpără.
Și dacă ar fi de vânzare, nu se vor găsi cumpărători,
Filosofii o consideră ca cea mai aleasă dintre comori,
Această comoară strălucește și niciodată nu se stinge
Îi caută pe cei demni cu bucuria nemuririi veșnice.
Înainte de orice ea are un caracter utilitar, practic,
Vizând garantarea unor șanse de reușită în uz faptic
Și, ferirea celui ce o are de insuccese și de alte rele.
Sinonime are: prudența chibzuința, buna prevedere.
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Cine trăiește fără greș, nu e înțelept după cât crede,
Prostul se crede înţelept, dar înţeleptul, prost se vede,
Gândul nu coboară acolo unde aude prea multă vorbă,
Dacă ești înțelept, prostului nu i te băga în „ciorbă‟!
Înțelepciunea este cu un grad neobișnuit de simțire,
Cel iubitor vrea înțelepciune, iar înţeleptul vrea iubire,
Tăcerea-i înţelepciune, să taci mereu nu e înţelept.
Înțeleptule, încearcă să vezi ce-i strâmb și ce-i drept!
A întreba un om înţelept e începutul înţelepciunii,
Cum, a-L întreba pe Dumnezeu e începutul rugăciunii,
Înţelepciunea-i contactul dintre îndoială şi fapta certă,
Culme: Înțelepciunea „să suie la cap golul din burtă‟.
Înţeleptul mereu e bogat, dar bogatul arar e înţelept,
Înţeleptul nu e decât un copil ce a crescut cu regret,
Bătrânii n-au înțelepciune, au ceva mai multă atenție,
Devin mai credincioși, pregătindu-se pentru veșnicie.
Se zice că înţelepciunea e dumnezeiască, sursa vieţii,
În ea sunt ascunse comorile inteligenței și ale științei,
Iisus le recomandă apostolilor săi, privind înțelepții:
„Fiţi nevinovaţi ca și porumbeii și înţelepţi ca şerpii!’’
Înțelepciunea nu e altceava decât o știință a fericirii,
E produsul încercărilor vieții, rodul trudei și al durerii,
Acest dar e rezultatul căutării, al cuceririi din mereu,
Al rugăciunii, cu o dragoste sinceră pentru Dumnezeu.
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PROSTIA

Prostia e caracteristica unei persoane fără inteligență,
Ea e atribuită omului pentru vorbe și reaua credință,
De acest termen numit prostie ne lovim cam zilnic,
Iar sensul peiorativ aduce un limbaj agresiv și cinic.
Prostul cel mai prost este prostul alterat de filosofie,
Nu ajunge stupiditatea, cu bune maniere vrea să fie,
Prostul este acela care înțelege toate lucrurile pe dos,
A fi sincer în cazul în care nu ești și prost, e periculos.
Două lucruri sunt infinite: universul și prostia umană,
De univers nu-s sigur, cred că nu vorbesc de pomană.
Prostul devine foarte credibil când o face pe prostul,
El, dacă nu este fudul, crede că nu este prost destul.
Proștii devin brusc deștepți când pun vreo întrebare,
Prostul găsește pe unul mai prost, să-i acorde onoare,
Și de-ar fi prudent și ar tace, filozof ar fi și-ar rămâne,
Este corect oare imnul : „Deșteaptă-te române!‟?
Cu cât mai mică-i mintea, mai mare-i îngâmfarea.
Prostia este infinit mai fascinantă decât îndemânarea,
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Un prost învățat e mai prost decât unul neînvățat,
Prostu-i incult și ignorant, cu oroare de anonimat.
Prostul se lăfăie în prostie, lăudându-se-n anturaj:
„Ştiu că-s prost dar când mă uit în jur, prind curaj!‟
Prostia este peste tot, și mereu e de dragoste avidă
Cum vine o vorbă: „mama proștilor e mereu gravidă‟.
Problema omenirii e că inteligenții-s plini de îndoieli,
În timp ce proștii-s plini de încredere, își sunt fideli.
Bineînțeles că deținerea înțelepciunii își merită prețul,
La polul opus este prostia, ce-și merită disprețul.
Cine se retrage din faţa prostiei, devine avangarda ei,
Proștii cred că oamenii mari sunt proștii istoriei.
Când prostia va primi aripi, va întuneca amarnic cerul,
Iar oamenii inteligenți, pe bune, nu pot afla misterul.
Tot întunericul istoriei poartă şi semnătura prostiei.
În tandrețea ei nu lasă umoriștii la mâna inaniției.
Dumnezeu l-a lăsat pe diavol s-aducă prostia în lume,
Tot El ne va lumina, de-L iubim, prin rugăciune!
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JUSTIȚIA

Justiție înseamnă a-ți asuma responsabilitatea
De a susține ceea ce e curat, drept, realitatea,
E o virtute morală de respectare a drepturilor,
De răsplătire/pedepsire, în cauzele disputelor.
În aprecierea raportului între drept şi morală,
Dacă ne referim la doctrina juridică actuală,
Sunt două direcții: „justiție prin drept și etică‟
Și „Ordine de drept fără morală‟, pur juridică.
Esența distincției între norma morală și etică,
E că ea se întemeiază pe a lor diferită logică:
Se spune că dreptul constituie etica obiectivă,
Iar de morală, că, constituie etica subiectivă.
Definirea e mai bună în drept decât în morală,
Morala e mai cu seamă-n conștiința individuală,
În drept, normele juridice pot da varii pedepse,
Iar încălcările moralei sunt ale sufletului eclipse.
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Obiectul moralei e legiferarea faptelor interne,
Al dreptului, e pentru faptele materiale externe,
În lumina intențiilor bune. Cam circulă bănuiala
Că progresu-n drept este-n asortare cu morala
Justiția e fericire socială, dată de ordinea socială,
E dorința constantă, perpetuă, fiecăruia loială,
Justiţia este stăpâna şi regina tuturor virtuților,
Ordinea de drept e una din materiile oamenilor.
Tribunalul pe care omul simte în el e conștiința,
Conștiința noastră-i judecător, frate cu credința
Timpul e cel mai cinstit şi cel mai dur judecător
Dar Dumnezeu este stăpânul judecăților tuturor.
Dumnezeu are braţe mai lungi decât orice justiție.
Să ai către El inimă de fiu, în veci tată să-ți fie,
Către aproapele tău să ai inimă bună de mamă,
Iar ție, minte de judecător, cu-a Domnului seamă!
Fii cel mai bun judecător al propriei tale purtări,
Că legile sunt arbitrare, arbitrul greșește uneori,
Crezi în Dumnezeu, slăvește-L în faptă și cuvânt,
El e judecătorul drept și bun, în cer și pe pământ!
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CORUPȚIA

Corupția e abaterea de la moralitate, de la cinste,
Este luarea unei atitudini inacceptabil de optimiste,
Și a fugii de datorie spre desfrânare și depravare,
E fenomen mondial, mai ales la țările în dezvoltare.
Am putea defini corupția și ca un abuz de putere,
În urma căruia se poate înregistra cu ilicită avere,
Și favoruri de protecție, cu tratament preferențial.
Scăpată de sub control, crește mereu în potențial.
Se înregistrează corupția drăguță, corupția mare,
Și mai mare - corupția de stat la țările în dezvoltare.
Corupția drăguță apare ca o strategie de stimulare,
Defensivă, aplicată pentru ieșirea din stări precare.
În corupția drăguță, în prim plan sunt funcționarii,
Care, cu picătura, cu picătura, adună lângă salarii.
În absența unor plăți, nu s-ar mișca deloc treaba
Și, privirea ghișeului, cu respingere verdictul ar da.
Zisele atenții, au efecte imediate asupra rapidității
Cu care sunt soluționate cererile la nivelul unității.
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Dintr-o așa meteahnă se vede că nu avem scăpare.
Ce păcat, corupția „drăgălașă‟ devine tot mai mare!
Corupția mare este atunci când este căpușat statul,
E furat și vândut cu sacul, iar plata o face săracul,
Clasa politică și economică abuzează de privilegii,
Primind comisioane pentru transferuri în afara legii.
În corupția cea mai mare sunt mafii cam peste tot,
Țările-n curs de dezvoltare și-aleg mafiile prin vot.
Sunt consorții mondiale care au puteri în toate,
Care dau verdicte dure pentru viață, pentru moarte.
Corupția sapă groapa concurenței și interesului public,
Deplorabil e că suferă cei care n-au ce pune-n „plic‟,
Când am scăpat de comunism am crezut în dreptate,
Aiurea, țara-i furată pe față, corupții își fac legi furate.
Normal ar fi ca justiția să funcționeze pentru dreptate.
Care justiție, care dreptate? Ea drepturi își împarte.
Văd mafii în guvern, parlament de mafii și, e noapte.
O, Doamne! Scoate țara din ciumă și din moarte!
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LOIALITÁTEA

Loialitatea este onorarea obligațiilor, fidelitatea,
Față de cei pe care-i slujim cu toată bunătatea,
Înseamnă devotament, credință, cinste, mereu.
Loialitate ne cere: „împreună la bine și la greu!‟
Ne transformăm în adulți autonomi, când putem
Să ne fim loiali, asumându-ne ceea ce suntem,
Ceea ce avem, ceea ce ne dorim, fără de vină,
Dar și fără îndreptățire, cu crez în Grația Divină
Învățăm să fim loiali, alerți și la nevoile celuilalt,
După cum bunicii și părinții noștri ne-au învățat.
Când părintele ascultă și înțelege ce copilul vrea,
Trecând peste grijile lui, îi construiește loialitatea.
Copiii care nu au loialitatea în relația cu părinții,
Vor găsi justificat să nu fie loiali tot timpul vieții,
A fi loial nu reprezintă pentru ei a avea o relație,
A fi loial înseamnă a fi prezent în orice situație.
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Măsura loialității este dată când treci peste tine,
Peste ceea ce crezi, ce simți, pentru a susține
Pe cei apropiați: familia, prietenii, să le fie bine,
Greul trece mai ușor, și totul doar de tine ține.
Loialitatea îl face pe fiecare să simtă siguranță,
Că are spre cine se întoarce, cu multă speranță.
Loialitatea dintre soț și soție, este baza căsniciei,
Loialitatea-n relațiile de muncă e baza vredniciei.
Ea se câștigă greu și doar pe căile emoționale,
Loialitățile pentru firme, sunt afirmații neloiale,
Ceea ce generează loialitatea este aprecierea,
Interesul conducătorilor să-și crească puterea.
Noi toţi suntem într-o barcă pe-o mare furtunoasă
Și, așa ne datorăm unii altora o loialitate fastuoasă.
Liderul vizionar să solicite loialitate cu prudență,
De insistă pe loialitate oarbă e un cult, o demență.
O loialitate adevărată în mulţi ani se construiește,
Și este nevoie doar de secunde când se risipește,
Loialitatea-i o comoară, acesta este crezul meu,
Nu omorâți loialitatea, că o să ne bată Dumnezeu!
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INFIDELITATEA

Infidelitatea ca lipsa de loialitate, are multe păcate:
Necredință, nestatornicie, neadevăr, inexactitate,
Trădarea în dragoste, încălcarea credinței conjugale,
Și alte tipuri de relații și comportamente neloiale.
Pentru copil lipsa loialității părintelui este dureroasă,
Îl învață că nu corespunde, dar și că de el nu-i pasă,
Contează aprecierile despre copil, făcute cu răceală:
Exemplu: „Al meu e dezordonat și neatent la școală!‟
Nu ai loialitate când copilul are nevoie să-i fii alături
Iar tu, mustrându-l în fața altora, din suflet îl înlături,
De teama să nu faci valuri sau să superi pe străini,
Alegi să nu fii în echipa copilului, călcând în străchini.
Neloialitatea în cuplu apare prin contradicții diverse,
Atunci când apare la mijloc vreun conflict de interese.
Sarcasmul îndreptat spre partener exprimat în public
Reprezintă o distanțare majoră, e dureros și impudic.
Neloialitate poate fi și între un angajator și angajat
Atunci când, la interviu, anumite condiții s-au fixat.
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Cum poate fi loial cel care cu un contract a venit,
Iar în cursul executării, ignoră cinic ce a convenit?!?
Cât de productiv poate fi cel cu programul crescut,
Cât se poate concentra să nu producă vreun rebut?
Dar poate apărea infidelitate, din partea angajatului,
Când el nu asigură nivelul calitativ al programului.
Am auzit ades despre lipsa de loialitate a românilor,
Angajați care se plimbă de colo colo de dorul banilor.
Cu toate că avantajele materiale sunt nesemnificative,
Văd loialitatea ca o rampă pentru ale lor perspective.
Lipsa de loialitate e una dintre cauzele majore de eșec
În toate domeniile vieţii. Multe divorțuri se petrec.
Mai știm că-n spatele puterii vizibile e una invizibilă
Ce nu datorează loialitate și-i cu răutate imprevizibilă.
Înlăturarea puterii invizibile, a legăturii indirecte,
Dintre acele afaceri corupte, cât și a politicii corupte,
Aceasta este cheia pentru o societate bună, curată.
Curăță-ne Doamne de infedelitate societatea toată!
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MĂRINIMIA

Mărinimie e a veni în întâmpinarea nevoilor cuiva,
Fără a avea ca motiv vreo recompensă sau altceva,
Înseamnă a fi bunăvoință, înțelegere, generozitate,
Îngăduință, milostenie, bravură, curaj, temeritate.
În viață te confrunți cu alegeri, cu responsabilități,
Poți să te codești pentru a nu-ți ieși din priorități,
Fie că te ferești de vreun eșec, evitându-i calea,
Fie fiindcă de regulă eviți dificultatea și provocarea.
Năzuința spre măreție e-n nucleul virtuții mărinimie,
Care înseamnă „măreția inimii‟, pentru a vieții linie,
Mărinimia dă orientare minții către lucruri mărețe
Spre lucruri care merită cinste, prin fapte îndrăznețe
Dar să vă prezentăm un exemplu de măreție colosal,
Totul a început din cel de al doilea război mondial,
Când biserica catolică și credința au fost grav atacate,
Atunci un croitoraș mărinimos a inventat ceva aparte,
A jucat un rol cheie în conservarea culturii poloneze.
Acel Tyranowski a inițiat grupuri pe care să conteze,
Numite Grupurile Rozaliu Viu, riscându-și chiar viața,
Slujind chiar în locașul său pentru a păstra credința.
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Această slujire clandestină a avut ecou în cei implicați,
Încât zece dintre ei au avut în final să devină prelaţi,
Unul dintre aceia deveniți preoți a fost Karol Wojtyla,
Acest mărinimos a devenit Papa Ioan Paul al II-lea.
Mărinimia judecă cu sufletul și gândește cu inima,
Un fel de inteligență superioară, o aduce bunătatea,
Ea e aceeași cu mărinimia, și e o iradiere a fericirii,
Bunătatea este o floare, esență a iubirii și nemuririi.
Mărinimia, ades te face prada acelora pe care îi ajuți,
Ea trebuie drămuită, pomii se pot rupe când îs copți,
Mărinimia este mâna care ajută, dar nu stă întinsă,
E când alegi să fii iubire, când inima-ți e plânsă.
Din mărinimie și din credință, muți și munții din loc,
Dragostea-i mărinimie, cutezi să bagi și mâna-n foc.
Frumuseţea-i strălucirea adevărului şi aura dimineții,
Dar Dumnezeu e mai presus decât esența frumuseții.
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EGOISMUL

Egoismul e atitudinea de exagerată preocupare
De propria persoană, iar a altora de nesocotire.
Egoism nu înseamnă doar să trăiești cum vrei,
Ci să trăiască și alții, după cum vor mușchii tăi.
Există o categorie specială de surzi, egoiști grei,
Geaba le vorbești, vor să audă numai ce spun ei.
Cei mai mulți oameni au capacitate cam infinită,
Care consideră că li se cuvine totul, fără limită.
Egoistul împarte cu alții doar grijile și supărările,
El este centrul universului și dirijează orientările.
Se spune că numai moartea egoistului e deplină,
Nimic nu le va rămâne altora, din cupa lui plină
Egoismul reprezintă sursa multor grele conflicte,
Fiindcă egoistul nu poate trăi fără să se respecte,
Face orice pentru binele lui, călcând în picioare,
Pe toți ceilalți, pentru atingerea scopurilor sale.
Mai trist e că egoistul nu-și dă seama că e egoist,
Când ceilalţi se îndepărtează de el, este pesimist,
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Nu pricepe că se simte rău fiindcă rămâne singur,
Că este om și are nevoie de ceilalți să-i fie în jur.
Fiecare vrea alături pe cineva căruia-i pasă de el,
Ce ție nu-ți place altuia nu-i face, tratează-l la fel,
Să nu facem lucruri care să-i rănească pe ceilalți,
Să nu fim egoiști cu ei, frezând în mai importanți.
Egoismul e temelia tuturor viciilor, cu derivatele lui,
Pentru a-l stârpi trebuie săpat la rădăcina răului,
Dar tot nu moare câtă vreme nu-i stârpim cauzele,
E ca un vierme la inimă care modifică sentimentele.
Spiritele, curățindu-se prin încarnările succesive,
Își pierd egoismul și celelalte impurități agresive,
Sunt oameni eliberați de egoism care practică mila,
Dar egoismul crește, societatea mereu îl va asimila.
Când omu-i prins de egoism, n-are judecata curată,
Învingerea suferinței, poate șterge a egoismului pată.
Egoistul nutrește o iubire pătimașă doar pentru sine,
Scapă-ne Doamne de egoism și fă să ne fie bine!
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METICULOZITATEA

Meticulozitatea presupune să nu neglijăm unii factori
Care vor diminua eficiența muncii și cea de vorbitori,
Înseamnă minuțiozitate, scrupulozitate, pedanterie,
Stăruință deosebită, migală, atenție în orice materie.
Meticulozitatea are printre sinonime scrupulozitatea,
Care e văzută de tip over11-religios, ca tulburarea,
Obsesiv compulsivă (TOC), cu idei dureroase, obsesii,
Care duc la comportamente repetitive și compulsii12.
Migala este tot o formă de exprimare a meticulozității,
E un mare avans mental întru împlinirea rigurozității,

Stil de înot rapid, pe o parte, care se execută cu, sau fără
scoaterea brațului deasupra ape
12
Nevroze caracterizate prin teama de a nu comite un act
impulsiv.
11
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Este important ca și în meticulozitate să fie o limită,
Altfel apare acel TOC, ce umple creierul cu dinamită.
Câteodată trebuie să renunți la tot, să te poți purifica,
Nu sta cu nemulțumirea-n tine dacă te deprimă ceva,
Ai să vezi de fii liber, creativitatea-ți va ieși la iveală,
Importantă în astă direcție este și ambianța socială.
Măiestrie, imaginație, meticulozitate sunt trei calități
Secrete ale produselor artizanale și ale altor bunătăți,
Orice bijuterie făcută de mână să-și arate unicitatea,
Ea va etala arta bijutierului, cât și meticulozitatea.
Copiii pun întrebări maturilor, să afle necunoscutele,
Întrebările sunt forme de acomodare cu evidențele,
Unele sunt stupide, care produc mirare și stupoare,
Exemplu: „De împuști pe Dumnezeu în cap, moare?!‟
Sau, ce curiozitate: „Tăticule oare râma are creieri?,
Am văzut o râmă cum făcea trotuarul, mai adineauri.‟
„Mămică te întreb cine-i mai deștept, boul sau vaca?‟
Întrebări care trebuie tratate cu toată seriozitatea.
Bătrânețea înseamnă o simplificare a multor întrebări,
Pe de altă parte trăiește în câte o întrebare adeseori,
Meticulozitatea sensului întrebării, devine o pedeapsă,
O ticăială, un tremur de mână, o lipsă de sinapsă13.
E normal să ne facem temele vieții cu meticulozitate,
Să fim meticuloși cu trup, suflet, cinste și dreptate,
Și, meticuloși, în credință înaltă, să ne rugăm mereu,
Că numai așa vom putea spera în mila lui Dumnezeu!

13

Punct de contact între doi neuroni
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INEFICIENȚA

Ineficiența se referă la ineficacitate, inutilitate,
Zădărnicie, netrebnicie, deșertăciune, sterilitate...
Caracterul a ceea ce e zadarnic, lipsă de folos,
Trăirea în perspectiva continuă de nemeticulos.
La noi zădărnicia este un sentiment definitoriu,
Vine mai ales din conștiința lipsei de repertoriu,
Este efectul neputinței de a dura în fața istoriei.
Multe proiecte începute n-ajung sub aura gloriei.
Nu continua să lucrezi pe postul care nu-ți place,
Caută-ți postul care-ți place și-ți vei dărui pace,
Ceea ce-ți va oferi eficacitate în tot ce vei face!
Nu vei deveni niciodată fericit de vei fi ineficace.
Nu pune-n căruța vieții tale decât ce poți duce,
Dacă pui prea mult te vei opri la prima răscruce,
Câteodată trebuie să renunți la tot, să te purifici,
Ia-o de la început, înainte cu semnul sfintei cruci!
Lucrul care ne salvează de birocrație e ineficiența
Că o birocrație eficientă ne amenință libertatea,
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Democrație înseamnă o guvernare prin dezbatere,
Dar doar dacă oamenii au poprire pe vorbire.
Un fulg rătăcitor prin aer e imaginea zădărniciei,
Sfâșietoare și simbolică, precum imaginea morții,
N-are rost să mai pui ulei, să mai ațâți arderea,
În opaițul în care s-a stins, din ineficiență flacăra
Nu alerga după umbră, îți pierzi timpul degeaba!
Românii au ratat, stând la ușile istoriei cu roaba.
Totul rămâne în stare de vise, proiecte, „strănut‟,
Nu pun punct, din care cauză trecutul nu-i trecut.
Când treci gol prin faţa unei oglinzi, bătrân fiind,
Te pomenești menit pieirii, trupu-i un zăcământ
De zădărnicie, în el mucegăiește gândul nemuririi,
Vedem că și opera Domnului e sortită mucegăirii.
Pe principiul biblic „celor care nu au li se va lua‟
Pe lumea asta amărâtă, solidară cu nimicnicia sa,
Se abate ineficiența, ca o fatalitate, cât și boala.
Doamne refă cu mila și vrerea ta, educația, școala!
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MULȚUMÍREA

Mulțumirea este o exprimare a recunoștinței,
Plăcere, bucurie, fericire, măsura satisfacției.
Mulțumirea, după adresant, are două versiuni:
A mulțumi pe altcineva și, a se automulțumi.
A mulțumi se face prin răsplătire, recompensă,
Arătarea recunoștinței prin apreciere cu adresă;
Automulțumirea e satisfacția avută de cineva,
Bucuria realizării, fără a cere aprecierea cuiva.
Unii bolnavi de „Legea insuficienței permanente‟
Sunt marcați pe viață de nemulțumiri insolente.
Nu găsesc că este mare lucru să te mulțumești
Cu o situație de mijloc, ci trebuie să mai crești.
Fii prudent, cheia eșecului n-o folosi, vei vedea,
Că, să mulțumești toată lumea nu vei putea,
Pentru că, să-i mulțumești pe toți este imposibil,
Dar să-i enervezi pe toți, totul este verosimil.
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Cine este modest în dorințe e bogat în mulțumire,
Să știi când să te oprești din drumul spre fericire,
Și să te mulțumești cu câtă fericire ai putut obține,
Domnul dă 86.400 secunde pe zi, folosește-le bine!
Ambițiosul nu-i mulțumit nici chiar cu fericirea,
Iar hotărâtul e mulțumit că-și frânge nehotărârea,
Că mulțumirea se obține prin împlinirea de nevoi.
Frumos altar e sufletul nefericit, mângâiat, din noi!
Adevărul nu poate să mulțumească pe toată lumea
Mulțumirea e importantă, că ne schimbă atitudinea,
Iubirea e infinită, ea se mulțumește și cu o floare,
Banii aduc mulțumire, dar sărăcia sufletului doare.
Motto-ul meu este: Să te mulțumești cu puţin,
Dar de vrei mai multe oferă-ți, singure nu vin.
Mulțumirea e hrănită cu credința în Dumnezeu,
Că El ne scoate din furtună, ne este curcubeu.
Îți mulțumesc Ție Doamne, că ai creat mulțumirea,
Și că am parte de ea, viața mi-a garantat fericirea!
Voi, oameni, prin rugăciuni mulțumiți lui Dumnezeu,
Că de-acolo, din ceruri, ne trimite mulțumire mereu!
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LĂCOMIA

Lăcomia este pofta exagerată de a bea și a mânca,
Dar și dorința exagerată de avere, de a o apuca.
Meditând la scopul vieții pe lume, concluzia-i clară
Că strictul necesar ne satisface o viață mai ușoară.
Să aduni cât e destul ca să rămâi mereu tu însuți,
Pentru a avea timp de ai tăi și de Dumnezeu Însuși,
Să nu te aventurezi în valul de înavuțire nenatural,
Că lăcomia îți aduce daune mari vieții, în general!
Animați de nevoia excesivă de a ne asigura material,
Lăsăm dragostea, baza relațiilor sociale, în neesențial,
Și pe urmă ne lamentăm și transferăm vina pe soartă.
Asta e cauza nerealizărilor sufletești sau voia noastră?
Un proverb spune: „Avariția are în ea toate capriciile‟
Și se înțelege că se împlinește folosind toate viciile,
Lăsând iubirea, adevărul, cinstea și omenia în umbră.
Se spune că: „Uneori, omul de prea mult bine, turbă”.
Câtă răutate! Unu-și chinuie semenii în situații grele,
Cu mult sadism pentru a-și satisface pornirile rele,
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Altu-i medic celebru la un spital și cu halat de înger,
Îl jupoaie de bani pe unul în ultimul stadiu de cancer?!
Unii fură, jefuiesc, dar sunt mari specialiști în critică,
Alții cred că toate le aparțin, dacă au ajuns în politică,
Sunt ca vulturii de pradă, statu-l iau ca pe un stârv,
Lumea știe ce mafie și trădare este-n politica la vârf.
Unii cunosc doar trăirea și-i preocupă capra vecinului,
Însă nu cunosc îndeajuns ce-i aia - puterea destinului,
Dar sunt orbi și goi pe dinăuntru, și nu văd realitatea,
Ei cred că dețin puterea, averea, ce le dă identitatea.
Puterea reală vine doar de la Duhul lui Dumnezeu,
Nu-i păcat prin muncă să te realizezi, ține cont mereu,
Păcatul cel mare pentru înavuțire e să n-o iei altora,
Disprețuindu-le viața, atunci, în demon te vei colora.
Să ne gândim la cele de sus, nu la cele de pe pământ,
Și să-l slăvim pe Domnul, prin credință și prin cuvânt!
Să stârpim lăcomia, necătând în idoli icoana închinării,
Că va veni mânia Lui peste toți fiii neascultării!
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ONESITATEA

Onestitatea înseamnă a dobândi încrederea în viitor,
Prin relatarea corectă a trecutului, și a evenimentelor.
Onesitatea înseamnă cinste, corectitudine, integritate,
Are valori perene reflectate prin virtute și probitate.
Să fii onest e un lux pe care cu greu ți-l permiți azi,
De nu ești onest mereu cu oamenii, în ochii lor scazi,
Adeseori pentru a fi bun este de ajuns să nu fii rău,
Să nu fii egoist sau individualist, să ai blazonul tău.
Să nu iei ceea ce nu ți se cuvine, să nu minți,
Onestitatea-i investiție pe termen lung și, o să profiți,
Dar nu imediat, te va ajunge din urmă ca valul mării,
Vei face parte din ea în clipa în care ai dat-o uitării.
Se știu cele patru ingrediente ale prieteniei adevărate:
Grija față de aproape, încredere, bunătate, onestitate.
Relațiile de nu-s armonioase au gânduri negative,
Sentimente de frică, îndoială, ce pot fi neproductive.
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E dificil, dar mai eficient mod de a motiva oamenii,
E prin voința lor, că de-și doresc ceva, pe pofta inimii,
Atunci nu-i nevoie să-i convingi să facă lucrul acela,
Vor face din convingere, dar trebuie a li se cultiva.
Omul are instinct infailibil de a discerne binele de rău,
A fi onest cu tine, cu viața ta și a suferi în sufletul tău,
Aceasta determină ca onestitatea să fie ceva mai rară,
Cei incoruptibili rămân într-o stare materială precară.
Calitatea morală de preț, presupune judecată dreaptă
Și acord între ce simțim, spunem și facem, e artă,
E acea trăsătură de caracter de-a lungul vieții lucrată,
Nemoștenită genetic, și care ca siceritate-i tratată.
Onestitatea este primul capitol din cartea înţelepciunii.
Ea se regăsește în fiecare dintre noi în aura rugăciunii,
În respect, curaj, loialitate, onoare, bunăvoie, cinste,
Dar mai presus de toate e credința în Divinul Părinte.
Se zice că onestitatea e scara care suie la Dumnezeu,
Prin apropierea de El, gradul onestității crește mereu,
Așa calitate morală funcționează ca un far în întuneric,
Pentru calitățile bune, Domnul e cel mai bun sfetnic.
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INȘELAREA

Înșelarea e vătămarea prin minciună a omului în fire,
Ea înseamnă și trișare, amăgire, păcălire, ademenire
Și alte multe forme de înșelări ale așteptărilor cuiva,
Cu care se obțin mari foloase în detrimentul aceluia.
Înșelarea e starea în care ne aflăm noi, oamenii toți,
Stare căzută din căderea protopărinților în strănepoți.
Conștiința acestui fapt că suntem cu toții în înșelare,
E cea mai de nădejde pavăză, trebuie privită ca atare.
Cea mai mare înșelare e a te crede liber de înșelare,
Toți suntem înșelați, prinși în a minciunii încleștare,
Având nevoie să fim sloboziți de către purul adevăr,
Iar adevărul e Domnul Iisus, al adevărului Imperator.
Îngerul trimis de Domnul pe pământ a adus minciuna,
Din care pricină El l-a numit diavol mincinos, satana.
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Începutul răutăților este gândul mincinos, ademenitor,
Gândul ipocrit e al amăgirii demonice și de sine izvor.
Înșelarea e însușirea minciunii luate de noi ca adevăr.
După ce a fost primită de gând, îi devine inimii reper,
Va pune stăpânire pe ființa omului, otrăvindu-i trupul,
Și se revarsă asupra muncii lui, atingându-și scopul.
Starea de înșelare e de pierzanie, de moarte veșnică,
Tot mai mult se întinde înșelarea, ca boala endemică.
Natura nu e niciodată înșelătoare, ne amăgim singuri.
Atâta înșelătorie!, mâncăm cu mai multe linguri?!
Sunt anumite lacrimi care ne înșală adesea și pe noi,
După ce i-au înșelat pe alții, ele de fapt sunt doar zoi,
E o metodă de lamentare, care adeseori e-nșelătoare,
Care prinde naivii, credulii, pe toți cei fără de apărare.
Pasiunea este o speranță, care poate să fie înșelată,
Gloria e cea mai mare înșelătorie de oameni inventată
Urâm adevărul, vrem să fim măguliți, să fim înșelați,
De înșelătorie prin falsă modestie suntem însetați.
Cel credincios în Cuvântul lui Dumnezeu, nu se înșală,
El își frânează patimile, cu credință, cu a vieții școală.
Să ne rugăm, să credem în Dumnezeu, că El e mare,
Poate ne mântuie de cel rău și ne scapă de înșelare!
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ORDINEA

Ordinea e o stare de orânduială și de sistematizare,
Regula sau norma după care se execută o lucrare,
A mă organiza pe mine și ceea ce mă înconjoară,
Să pot înfăptui ceva și să am o eficiență superioară.
Se înțelege și modul de organizare a vieții politice,
Și dispozițiunea lucrurilor după o anumită matrice,
Topul valorilor dintr-un domeniu, un fel de ierarhie,
Are ca sinonime: regularitate, exactitate, economie.
Ordonatul e cel căruia îi place ordinea, o păstrează,
Este dichisit, disciplinat, echilibrat, rânduit lucrează,
E meticulos, atent, îmbrăcat cu grijă, curat, pedant.
Educația-i baza, nimeni nu-i născut pe lume ordonat.
Ordinea începe de la a nota tot și a-ți face planuri,
Nu-ți bate capul să ții minte, mintea mai dă rateuri,
Programează-ți timpul, să poți fi productiv și eficient,
Să faci lucrul la timp, să nu-l lași niciodată scadent!
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Ordonatul pune fiecare lucru acolo unde-i este locul,
Face continuu și sănătos ordine și curăță bine totul,
Nu adună lucruri de care nu are nevoie, le plasează
Acolo unde trebuie, poate sunt alții care le agreează.
Ordonatul nu cumpără chilipiruri, ci doar ce-i place,
Nu trebuie căzut în plasa promoțiilor, că nu se face
O așa greșeală, suntem prea săraci a cumpăra ieftin,
Iar cu lucrul bine făcut, îți vei bucura familia din plin.
Ordinea și disciplina - reguli de dezvoltare personală,
Reguli principale pentru a avea o viață bună, morală.
Este o mare valoare aceea de a fi permanent ordonat,
Succesul în viață, în muncă și în societate e garantat.
Ordonatul creează o impresie celor din jur, de invidiat,
Cine nu se comportă bine-n public e respins automat.
De vrei să te bucuri de timp, secretul e să fii ordonat,
Dezordinea e provocată de orice lucru care este uzat.
Vreau să mă schimb, sfătuiește-mă cu o idee clară!
Dar poate vreo autoritate să aducă ordine interioară?
Omul sigur poate, prin supunere față de legile divine,
Mă supun Ție Dumnezeule, fă-mă ordonat și pe mine!
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CONFUZIA

Confuzia e când cineva are dificultăți de înțelegere,
Cu situații care-s neclare, cu dezordine în gândire,
Poate fi însoțită, adeseori, de tulburări de memorie,
Dezorientare sau de a nu gândi rapid, și cu aporie14.
Ea poate să survină din motive medicale trenante,
Dar se poate instala și la cei cu ținute dezordonate,
Trebuie multă prudență când confuzia-și arată fața,
Că duce la modificarea stării mentale pe toată viața.
Pentru boala confuziei trebuie tratate bolile cauzale,
Iar în confuzia ordinii, să elidăm15 cauzele morale.
De asta, în loc de confuzie, vom discuta de dezordine,
De lipsa organizării, a disciplinei, lipsa de atitudine.
Oamenii dezordonați sunt cei nedeprinși cu ordinea,
Sunt neglijenți în îmbrăcăminte, sunt frați cu lenea,

Dificultate de ordin rațional, greu sau imposibil de rezolvat.
Elidare: a înlătura, în scris sau în vorbire, vocala finală a unui
cuvânt înaintea vocalei inițiale a cuvântului următor
14
15
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Cât și în păstrarea lucrurilor, în muncă, în gândire,
În felul de viață, pătrunși de confuzie și în vorbire.
Se vorbește despre dezordonat că este mai creativ,
Pentru că nu pierde vremea cu ceva nesemnificativ,
Dar dezordinea creează confuzii, și nu-i nici igienică,
Apare murdăria, apar microbii, parcă ceva te furnică.
Nu poți fi boem dacă umpli casa cu jeg cum respiri,
Nu ești nici artist să faci colecție de murdare amintiri
Nu ești nici Picaso când pictezi praful de pe mobilă,
Ești doar un leneș, căruia îi place doar starea imobilă.
Și apoi confuzia ce te paște, nu cred că nu te doare,
Nu te amuza că gândurile aiurea se pun pe picioare!
Energia statică din jurul lucrurilor din neorânduială,
Poate fi hiba întregii confuzii și a stărilor de oboseală.
Dezordinea afectează modul în care oamenii te văd,
De apari cam dezordonat te tratează ca pe-un nerod,
Poți să trăiești în dezordine și confuzie un lung timp,
Însă izolarea de societate te face să devii mai tâmp.
„Confuzie‟ e un cuvânt greu pe care l-am inventat
Pentru o ordine pe care nu o vom înțelege vreodat'
Dezordinea este pentru că universul iubește haosul,
Credem în haos, fiindcă Dumnezeu a creat universul.
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OSPITALITATEA

Ospitalitatea e însușirea de a oferi o bună primire,
De a împărți din inimă mâncarea și de adăpostire.
Ea se aşează pe treptele superioare ale omeniei,
Și e o expresie a lucidității maxime și a prieteniei.
A fi ospitalier vine a fi gazda celor care ne bat la ușă,
A tuturor acelora pe care i-a apucat seara fără masă,
Înseamnă a fi gazda omului frate întru destin cu tine,
Gazda făpturii lui Dumnezeu și a adevărului în Sine.
Și, înseamnă a fi deschis și generos, față de celălalt,
A oferi fără să ți se ceară, cu respect și cu spirit înalt,
Există ospitalitate în sens absolut, necondiționată,
Și un tip de ospitalitate - relativă sau condiționată.
De ospitalitate necondiționată? Toleranță? Refuz?
În condițiile comportării migratorilor totul este confuz,
Căci țara adoptivă îi primește cu omenie și respect,
Dar ce te faci când ei nu cam respectă legea de drept?
Ospitalitatea este inclusă printre virtuțile civilității,
Care ne îndrumă la respect cu respectarea legalității.
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Asumând legi necondiționale, vom face fărădelegi,
În care străinul poate abuza, impunând ale sale legi.
Toleranţa înseamnă îngăduinţă, aprobare a diferenței,
Mai presus de preferințele și opțiunile proprii ospeției,
Frustrările se ivesc prin fundalul insecurității și sărăciei,
Tiparul turistului este bine agreat în sfera civilizației.
Turistul convertește ospitalitatea în concept funcțional
Supus unei logici parteneriale, cu tact reciproc rațional,
Dar vagabondul fură, cerșește, fraudează, deranjează,
E indezirabil, va fi rejectat, prin subterane se izolează.
Ospitalitatea e virtutea care ne determină să găzduim
Anumite persoane care au nevoie de noi să le omenim,
Curtoazia și prietenia sunt întâlniri ale omului în om,
Am multă nădejde în neamul nostru cu suflet bonom.
Ospitalitatea nu-i înțeleasă în legile sociale ale moralei,
Numai prin cele spirituale, prin toată lumina credinței,
Fac apel la omenie, la spiritualitate, ăsta e crezul meu,
Și cred că gazda supremă a universului e Dumnezeu.
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IZOLAREA

Prin izolare omul se însingurează față de semeni,
Dar și prin singurătate pot fi solidari cu alți oameni,
A fi singur e un gol și, nu-i ruptă legătura cu lumea,
Dar se simte că lipsește ceva, și-i searbădă sinea.
Este ușor să trăiești în lume după opinia acesteia,
E ușor și în a ta singurătate. Mari oameni sunt aceia
Care cu o dulceață perfectă, în mijlocul mulțimii,
Păstrează independența singurătății, și nu-s ageamii.
Singurătatea, un navigator pe tărâmul propriei inimi,
E un afrodiziac al spiritului, e unul din prietenii intimi,
Este opera de convertire și de întrupare în tine însuți.
Dar când vrem să ne exprimăm iubirea, vom fi muți?
Singurătatea este o conștientizare a totalei izolări,
Nenorocirile vin și din faptul că nu putem fi singuri,
Un om însingurat, nu va-ncerca să dovedească ceva,
Nici sfințenia, cinstea și bunătatea, nici puterea sa.
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Este o stare dificilă a vrerii de a fi sau a nu fi cu alții,
Să ai, sau să nu ai cui cere ajutor, în varii situații.
Apoi, dacă ai casă și ești însingurat, să mai ai umor,
Seara, la culcare când n-ai cui spune „somn ușor!‟?
„Singurătatea e boala grea” spune o vorbă din popor,
Cu dragoste, să fie împărtășită, s-alunge răul izolator,
Mai des e-ntâlnită izolare singurătatea interpersonală,
Din lipsa abilităților de socializare, de izolarea globală,
Dar și de sentimentele contrarii față de intimitate.
A nu se confundă cu intimitatea de intra personalitate,
În care persoana are oful să separe părți din ea însăși,
Reprimând dorințele, nevoile, face ce trebuie, totuși.
Altă formă de singurătate e prin izolare existențială,
Conflictul cu moartea și libertatea dă o stare specială,
Conducând individul pe acest tărâm, al izolării totale.
Izolarea existențială e din felia celei interpersonale.
În viață omu-i alungat din stare fixă în una nedefinită,
Certitudine este trecutul, în viitor moartea e vădită,
E complicată singurătatea, cu mult rău și cu bine.
Dumnezeule, Împărate, nu ne lăsa singuri pe lume!
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PRUDÉNȚA

Prudența e precauție, circumspecție, prevedere,
Ferește de tot ce-ar putea produce vreo neplăcere.
A fi prudent presupune a fi grijuliu, treaz, atent,
A fi cu luare aminte și băgare de seamă, vigilent.
Precauția este fiica cea mai mare a înţelepciunii,
Repezeala aparține tinereții; prudența, bătrâneții.
Prudența-i duşmanca de moarte a operelor măreţe,
Prudentul nu culege lauri, dar moare de bătrânețe.
Dragostea şi prudența nu se pot împăca niciodată.
Măsoară și compară mereu, asta e filosofia toată,
La fericire, fii prudent; când vine necazul, fii dârz,
Cu băgare de seamă, nu-ţi risipi simțirile-n confuz!
Prudența-n acţiune depinde de cunoașterea situației,
Căci ea poate deveni cea mai bună parte a vitejiei,
Prevăzătorii iau învățăminte din primejdiile altora,
Nebunu-și arată mânia, prudentu-și ascunde ocara.
Fii prudent, nu fii laș, că în prudență stă fericirea,
Nimeni nu și-a obținut doar din prudență împlinirea,
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Omul care este prudent citeşte scrisoarea şi invers.
Iar curajosul nu-şi va pune viața-n pericol și-n stres.
Nimic în lume nu cere atâta prudență ca un adevăr,
Omul superior e prudent, da-n acțiune e cutezător,
Curajul numai însoţit de prudență duce la victorie,
A fi când îndrăzneț, când prudent este artă și glorie.
Zece feluri de oameni nu cunosc ce-i legea: cel beat,
Cel nebun, cel obosit, furiosul, cel grăbit, cel speriat,
Cu flămând, lacom, prost, și cu îndrăgostit fac zece,
De aceea cel prudent să nu aibă cu ei nimic de a face.
Multe lucruri pot să învețe înțelepții de la dușmani,
Suferința aduce prevedere la acei încercați oameni.
Omul curajos nu-şi pierde viaţa înfruntând pericolele,
Fricosul nu și-o păstrează, că astea îi sunt limitele.
Știm că nu toți „vecinii‟ noștri-s fascinați de Iisus,
Față de ei să fim prudenți, să nu-i privim de sus,
Dar să fim atenți, Hristos ne cere s-avem credință,
Că numai prin adevăr și credință dobândim biruință!
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PRIPEALA

Pripeală înseamnă că-i grabă mare, zor, precipitare,
Mai degrabă faci bine, decât o treabă în graba mare.
Cât de frumos sună încurajarea latină „Festine lente‟!
Graba te va duce unde nimeni n-o să te mai aștepte.
Afiș pe zidul unui cimitir aflat într-o curbă periculoasă:
„Nu vă grăbiți! Noi …... vă așteptăm! Suntem acasă!‟
Furibund pe sosea înseamnă un muribund la spital.
Graba duce într-un singur „mai devreme”: caz letal.
Trebuia să pornească la timp, după, în zadar aleargă,
Deseori, în loc de cinste poți să iei rușine din grabă.
De multe ori, zăbava ivită la timp este mai folositoare,
Graba unde nu trebuie, nu-i izbândă, e dăunătoare.
Pripitul promite ceva ce nu poate duce la îndeplinire,
Lamentările nu ajută, e bine să acționezi cu grăbire,
Faptele nu contează după grabă, ci după desăvârșire.
Graba e mama eșecului, cauză la orice nenorocire.
Graba ce o arătăm de a sfătui pe alții este un semn,
Al încrederii ce o avem în tot potențialul nostru intern.
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În fond graba este cel mai scurt drum pentru treabă
Și, nu faci nimic când lucrezi și prudent și cu grabă,
Nu poți schimba trecutul, îți poți distruge un prezent,
Îngrijorându-te de viitor, care nici nu-i concludent,
Poate unui ceas interior, îi învârtim grăbiți acele,
Ăsta-i aspectul moral al grabei, nu-l au dobitoacele.
Ce feluri de mers înainte sau a sta înapoi prin cuvinte?
Câteva ar fi: speculația de dragul ei, neavenite,
Prejudecata, judecata, ordinul, etichetarea și parada,
Dar poate că nonverbalul, mai bine, care arată graba.
În fond graba e din dorința de a rezolva ceva repede,
Dar pripa presupune izolare, fixată pe unele repere,
Există dorința în grabă, dar și o formă de zgârcenie,
Mai mult luăm decât dăm altora, deci e o neomenie.
Vedem graba când treaba nu merge, iese pe dos,
Lumea se grăbește, viața e grăbită deseori fără folos,
Raportul cu timpul ne arată a fi raportul cu noi înșine,
De fapt Domnul ne încearcă și ne pune la rugăciune

CARACTERUL – ÎNGER vs DEMON

149

PUNCTUALITATEA

Punctualitatea e lucrul potrivit la timpul potrivit,
Îndeplinire precisă a obligațiilor la termen stabilit,
Exactitate, regularitate în executarea unei lucrări,
Însușirea de a fi punctual, mergând fără înfrânări.
La prima vedere, apare simplu, e al timpului zor,
Se spune că punctualitatea este „politețea regilor‟,
Și ar fi bine să fie luată în serios expresia aceasta,
Dar pentru mulți oameni ea e spinoasă și ...basta!
În principal contează mesajul respectului de sine,
Alții vor observa dacă pot avea încredere-n tine.
Prin plecarea întârziată e greu să ajungi la timp,
Dar tot nepunctualitate se cheamă-n ultimul rând.
Întârzierea se va reflecta și în starea ta de spirit,
Afându-te în situație iritantă, vei deveni neliniștit,
Fapt care se poate dovedi a fi destul de agasant,
Sunt două traume ce le vei avea și vei fi perdant.
Încearcă să gândești motivele pentru care întârzii,
Și dacă ele-s pur „tehnice‟, judecă-le-n nopți târzii,
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Până ce reușești să estimezi de cât timp ai nevoie,
Nu peste mult timp vei observa că timpul e la cheie
O altă problemă ar fi intervalul de timp necesar,
Calculeză-l cu atenție și dă-i zece minute în „dar‟
Acest lucru ar trebui să excludă orice imprevizibil.
De zici „mai fac asta și gata‟, vezi, timpu-i admisibil!
Se zice că punctualitatea e un hoț care fură timpul,
E adevărat, dar cu nimic nu se poate face schimbul,
Eleganța contează, orice om vrea performanțe bune,
În multe afaceri, toți vor veni cu încredere în tine.
Acceptă că nepunctualitatea este rar acceptată,
Nu te gândi la scuze și motive, la „gogoașa umflată‟,
Nu folosi întârzierea ca pe o formă de manipulare,
Organizează-ți viața, fii conștient de a ta valoare!
Convinge-te singur că ești o persoană punctuală,
Să iei ideea de punctual ca pe o etichetă personală!
Punctualitatea este în fapt o calitate solicitantă tare,
Dar cu credință o împlinim, că Dumnezeu e mare.
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ÎNTÂRZIÉREA,

Întârzierea-i amânare în împlinirea unei acțiuni,
Neîncadrarea în îndeplinirea la timp a unei misiuni,
Neprezentarea la timpul potrivit la oricare întâlnire,
Tergiversare, tărăgănare, zăbovire, răgaz, păsuire.
Un studiu arată că oamenii care întârzie sistematic,
Prezintă anumite tipare, care îi definesc emblematic:
Amânarea sarcinilor, defecte privind controlul de sine,
Deficitul de atenție. Stilul de viață nu-i ordonat bine.
Ești mereu în întârziere? Trei pași te pot schimba,
Gândește cu ce pași întârzii, pentru a-i elimina!
Întârzierea e un obicei greu de eliminat, din păcate,
Având la bază trăsături de caracter bine înrădăcinate.
Cei mai mulți oameni chiar urăsc adânc să întârzie
Și, au încercat de multe ori să găsească o adopție:
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Deadline16 se bucură de presiunea ultimului minut,
Deseori pretinde că sub presiune are spor mai mult.
Producătorul vrea mai multe în timpul cel mai scurt,
Consideră că timpul necesar sarcinii e „frunză-n vânt‟.
Profesorul neatent e ușor de distras, în fapt genetic,
Pierde adesea măsura timpului, are timpul bezmetic.
Raționalizatorul nu recunoaște că-ntârzie, e zănatic,
Sunt multe persoane raționalizatoare până la fanatic,
Cel care se răsfață se pare că n-are controlul de sine,
Cel care se sustrage are nivel redus al propriei stime.
Rebelul soseşte târziu spre a-şi demonstra puterea,
În astă categorie-i bărbatul, dar mai nou și muierea.
Învață din nou să îţi cuantifici timpul, nu-l irosi aiurea,
Nu plănui să ajungi exact la timp și odihnește-ți firea.
Obișnuiește-te cu așteptarea, și să poți pleca la timp,
Dacă ești neliniștit, ocupă-te de altceva în schimb,
Dacă suferi, înseamnă că ești în întârziere cu ceva,
Eșecul înseamnă întârziere, nu este și înfrângerea ta.
La drept vorbind, Dumnezeu nu ne prevede nimic,
El vede, iar noi vedem cu întârziere într-un stil laic
Planurile Lui nu cunosc nici grabă, și nici zăbovire,
Să ne rugăm Domnului, să ne ferească de întârziere!

Momentul la care trebuie finalizată o activitate şi obţinute o
serie de rezultate; scadență, termen/ dată limită.
16
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Răbdarea vine a accepta o situație ostenitoare,
Fără a i se stabili vreun termen pentru finalizare,
Este o dispoziție firească de a accepta neplăceri,
Tăria de a aștepta în liniște cursul unor întâmplări.
E stăruința într-o lucrare grea și de lungă durată,
Ce cuprinde perseverență, tenacitate, luptă curată.
Răbdarea va realiza mai mult decât forța noastră,
Ea este capacitatea de a ne lumina fără siguranță.
Se cunoaște că răbdarea e cea mai mare virtute,
În răbdarea excesivă virtutea are niște limite,
Iar genialitatea este o aptitudine pentru răbdare.
Invenția e mai multă răbdare, decât talent mare.
Educația este abilitatea de a asculta pe oricine,
Fără să îți pierzi răbdarea sau încrederea în tine.
Lăudăm răbdarea, dar nu putem îndura suferința,
Că ea e o îmbinare a curajului moral cu prestanța.
„Dacă-i iubire şi răbdare, nimic nu este imposibil.”
Răbdarea este arta de a spera și de a fi capabil,
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Ea este ca o comoară, și-i în suflet bine ascunsă,
Domnul, peste puterile noastre, în ispită nu ne lasă.
Răbdarea e putere morală. Ea reușește să calmeze
Sentimentele de supărare și revoltă și să le sfideze,
Sau care liniștește toate durerile și suferințele grele.
Răbdarea alină suferința și adâncește experiențele
Răbdarea rezolvă ce nu poate nimeni altcineva,
Este o coroană de preț, și doar înțelepții o pot avea.
Uneori ne pierdem repede cu firea, în situații banale,
Uitând de lecțiile teoretice, cu filosofiile lor informale.
Unde nu există răbdare, acolo nu este nici iubire,
Faptul că nu faci un rău nu stă numai în mântuire,
Ci în faptul că rabzi răul cu mult curaj bărbătesc,
Cel fericit e cel care are răbdare în chip creștinesc.
Cine vrea să-nvingă ispitele fără rugăciune și răbdare,
Nu le va depărta, ci se va încâlci în ele și mai tare.
Să nu ne despărțim de iubirea-n Iisus și a Domnului,
Ci să răbdăm greul din suflet, așteptând ajutorul Lui!
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NERĂBDAREA

Nerăbdarea este dorința arzătoare de a face ceva,
Ea dă încordarea, neliniștea, iritarea, nervozitatea,
Cu toții ne pierdem răbdarea adesea, putem zice,
Dar consecințele-s grave dacă accesele-s zilnice.
Se spune că nerăbdarea dăunează grav sănătății,
Putem deveni victimele hipertensiunii și ale obezității.
Când nenorocirea îl lovește pe om, el este nerăbdător,
Și când fericirea îl cuprinde, este neobrăzat-sfidător.
Un moment de nerăbdare poate aduce o nenorocire,
Pe când o clipă de răbdare te salvează de năpăstuire,
Este nevoie de răbdare în iubire, dar şi de nerăbdare,
De lumină, dar și de loc pentru umbre de răcoare.
Viaţa nu este decât această nerăbdare de a decădea,
De a prostitua singurătățile virginale ce le are inima,
În dialog cu negația străveche și diurnă a Paradisului,
E o lecție universală – intoleranța e semnul „răului‟.
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Intoleranța e primul semn al unei educații inadecvate,
Persoana needucată se poartă cu nerăbdări arogante,
Lipsa educației dă naștere nervozității, cât și isteriei,
În vreme ce adevărata educație dă naștere modestiei.
E mică partea din viaţa noastră de care ne bucurăm,
În tinerețe, cu nerăbdare, ceea ce urmează așteptăm,
La bătrânețe, privim înapoi la lucrurile care au trecut,
Ca adulți privim la prezent, iar la viitor nu prea mult.
Nerăbdarea persistentă se transformă, chiar, în furie,
O izbucnire nervoasă, impulsivă, ce-i plină de mânie,
Izbucnirea e de obicei verbală, atingându-se violența,
Completăm „s-a umplut paharul‟, cu s-a topit voința.
Se spune că persoanele nervoase-s de fapt fricoase,
Frica e locul în care se nasc manifestările fioroase,
Care derivă din siguranță, iar asta-i adesea din iubire,
Gelozia fiind un motiv serios de frică și de războire.
Nerăbdarea este sămânța care are rod deznădejdea,
Suferința se alină în răbdare, și asta ne dă încrederea,
Încrederea și credința îs surori unite organic mereu,
Cu ele împreună să-i facem rugăciune lui Dumnezeu!
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RECUNOȘTINȚA

Recunoștința le arată altora prin cuvinte și fapte,
Cât au fost de binefăcători pentru viețile noastre,
E obligația morală față de cei ce ne-au făcut bine,
Recunoașterea unei binefaceri primite, gratitudine.
Recunoștința e una din forțele speciale din viaţă
Care crește pe măsură ce o dăruiești cu „dulceață‟,
E o energie spirituală – e ca flacăra unei lumânări,
Pe măsură ce-o dăruim, lumina ei crește fără-ntinări.
Domnul Iisus ne oferă multe lumânări de speranțe,
De liniște, credințe, iubire, de frumoase recunoștințe,
Cu cât aprindem mai multe cu atât mai mare-i lumina,
Și, mai multe miracole în viețile noastre vom lumina.
Când recunoștința noastră ne devine un mod de viaţă,
Succesul, pacea, fericirea și sănătatea ne stau în față.
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Recunoștința este o virtute, ce-i numită „rara floare”.
Nu e doar a mai importantă, ci-i raza luminii solare.
Universu-i imensă oglindă, ce-i trimitem ne întoarce,
De este iubire și recunoștință, pentru noi o vom face,
Dacă este dezamăgire și deznădejde, astea vom primi
Și ușor ne schimbăm destinul dacă să credem vom ști.
Adevărata avere este recunoștința pentru ce avem,
Și să nu ne gândim la fericirea pe care o așteptăm,
Pacea interioară e posibilă când vedem absurditatea,
Iar această pace e importantă că, ne dă identitatea.
De obicei, apreciem lucrurile când nu le mai avem.
Pentru cele ce suntem recunoscători, listă să facem,
Cum ar fi lucruri simple pe care le luăm de-a gata:
Familia, prietenii, sănătatea, o scrisoare de la tata!
Nu pot lipsi din această ecuație ochii dragi ai mamei,
Pentru care nicio nepăsare nu-și poate avea temei,
Și mai presus e doar recunoștința față de Dumnezeu,
Pentru că ne-a creat, și pentru lumina adusă mereu!
Să ne exprimăm recunoștința prin cuvinte și fapte,
Asta s-o facem față de Dumnezeu, înainte de toate:
Respectându-I legile, exersând, ades, generozitatea,
Rugăciunile și meditațiile și încercându-ne bunătatea
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NERECUNOȘTINȚA

Nerecunoștința înseamnă neacordarea mulțumirii,
Pentru unele binefaceri, pentru primirea milostivirii.
Păcatul nemulțumirii este mai grav ca răzbunarea,
Căci nerecunoștința răspunde binelui cu agasarea.
Nerecunoștința e întotdeauna o ofertă a slăbiciunii,
Să o disprețuim ca pe cel mai urât cusur al inimii!
Să ne mire aceasta când facem bine pentru popor?
Dintre toate „jivinele‟, el e cel mai nerecunoscător.
Tot binele vine de Sus, după o anumită orânduire
Și, pleacă în ascuns de la nerecunoscătorii din fire,
Omul nu este prost, dar este nerecunoscător de fel,
Că oricât ai căuta, n-ai găsi pe cineva mai rău ca el.
Ce urâtă este nerecunoștința pentru o milostenie!
Cel care a fost salvat e nerecunoscător din manie,
Ateiști-s ingrați. Credincioși-s mereu recunoscători,
Nerecunoștința față de părinți, se întâmplă deseori.
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A dintâi virtute e să cinstești pe cel ce te-a născut,
Un fiu nerecunoscător nu-i decât un om necinstit.
Dumnezeu le dă multor oameni „norocul cu carul‟,
Dar e o vorbă veche: „nemulțumitului i se ia darul‟
Există o categorie de oameni mereu nemulțumiți
De tot ce întreprind ei, de ce de la alții sunt dăruiți,
De viața lor socială, personală, de cea profesională,
Sunt nerecunoscători, iar nefericirea lor e o boală.
Nemulțumirea creează cercuri vicioase periculoase,
Din care e greu de ieșit: frustrări, dureri, angoase,
Stă în firea omului o rea tendință de autodistrugere,
Negativismul ne poate distruge cu-a lui împungere.
Dacă e vară e prea cald, așteptăm să vină toamna,
Copiii au multe dorințe de care cândva se vor căina,
Nemulțumirile în probleme de bani nu prea au limite,
Oamenii nemulțumiți de cei din jur le caută negăsite.
Sunt mulți oameni care sunt nemulțumiți de ei înșiși,
Păcat că unii mulțumirea în Domnul nu-și pot însuși.
Să ținem seama că bunătățile lui Lui nu s-au sfârșit,
Să ne rugăm recunoscători Domnului, la nesfârșit!
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RESPONSABILITATEA

Responsabilitatea este a ști și a face ce se așteaptă,
Obligația de a efectua un lucru cu râvnă și judecată.
Sunt multe definiții pentru o bună responsabilitate,
În funcție de etapele vieții, și de o anume capacitate.
Copiii mici sunt protejați și educați de părinți și bunici,
Scolari-s ghidați de educatori să învețe, să fie cuminți,
Studenții să fie responsabili, iau modele din facultate,
Și, intrați în activitate, au deja responsabilitate.
Sunt responsabilități și la alte niveluri ale societății,
Dar, păcat că individualismul, dăunează grav echității.
Trebuie ca-n fruntea responsabilității să avem coloșii,
Aleșii, care legiuiesc și conduc țara cu proprii concesii?
E un lanț: cenzură, bun gust, responsabilitate morală,
Sunt 3 „R‟: Respectă-te, Respectă pe alții, și cu fală
Asumă-ți responsabilitatea pentru toate acțiunile tale,
De n-ai grijă de tine, neglijența îți va fi mereu în cale.
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Sănătatea e o responsabilitate, nu dați vina pe gene,
Nu puneți accent pe dispreț față de moarte, devreme,
Oricum ea vine cu responsabilitate, și de voi depinde,
De cât ați fost de cumpătați și responsabili pe lume.
Cea mai mare responsabilitate ne este să iubim,
Să fim în permanență blânzi cu noi și al nostru cămin,
Și tot așa de mare responsabilitate e de a fi strămoși,
Repere, modele pentru generațiile toate de urmași,
Fericirea se zidește cu cărămizi trainice, adevărate:
Prietenie, umor, bun simț, responsabilitate, loialitate,
Culoarea violet arată înţelepciune şi responsabilitate
Pentru credincioși, dar și supunere față de Divinitate.
Responsabilitatea mare e să deveniți ceea ce sunteți,
Nu numai spre binele vostru ci și al marii umanități,
Ea înseamnă să nu condamnați pe nimeni sau nimic,
Pentru situația în care vă aflați, să nu vă tratați cinic!
Mulţi oameni nu-şi doresc în adevăr libertatea,
Că se tem de responsabilități și nu au integritatea,
Cu dragoste de Domnul să primim responsabilitatea.
Doamne ne miluiește cu iubirea și cu bunătatea!
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IRESPONSABILITATEA

Iresponsabilitatea e însușirea de a fi iresponsabil,
Ea dă loc la indisciplină, la comportament labil,
Poate fi datorată lipsei de educație, de bun simț,
Dar este și o boală psihică, ca un demon aprins
Ea poate fi o stare de incapacitate psihico-fizică
A unei persoane care nu-nțelege semnificația civică,
A acțiunilor și inacțiunilor ei, având multă neputință,
Iar lipsa de educație dă iresponsabilitatea de voință.
Nu-i nimeni mai iresponsabil, care-și joacă rolul lui,
Decât omul care este scufundat în patima alcoolului.
Unii cred că indiferența îi scapă de responsabilități,
Dar iresponsabilitatea îi va cuprinde cu dezabilități.
Suntem generația iresponsabilă, în huzur și trândăvie,
Pe credite externe, împovărând urmașii ce or să vie,
Fiecare dă vina pe fiecare pentru greșelile trecute,
Iresponsabilitatea spune doar „petreceți pe întrecute!‟
A-ți asuma riscuri înseamnă curaj, dar nu te arunca
Cu capul înainte, că astfel rostul acțiunii se va strica,
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Calea cea dreaptă nu e întotdeauna cea mai plăcută,
De te ridici pentru dreptate poți avea cauza pierdută.
Suntem în ţara din care Caragiale a fugit exasperat,
Eminescu și-a pierdut mințile. Țara noastră a refuzat
Oferta lui Brâncuși de a-și lăsa întreaga operă în țară,
Și, mai nou, țara lui Papură Vodă, ce vinde totu-afară.
Suntem acea țară care și-a omorât elitele în pușcărie,
Multe elite mari de talie mondială n-au revenit în glie,
Suntem o țară care oferă muncitorii harnici în lume,
Iar conducătorii noștri, iresponsabili, se țin de glume.
Nesimțirea poate întrece adeseori cu mult simțirea,
Lipsa bunului simț este înlocuită de tupeul de-aiurea,
Trecem printr-o fază de langoare culturală continuă,
Suntem terorizați de tipul „mucosus" cu mină nouă.
De-a lungul vremurilor, clasa politică românească
Și-a dovedit marea iresponsabilitate „cetățenească‟,
Prin devalorizarea morală a vieții și a nivelului de trai.
Doamne, vino Doamne, să ne arăți cum este un rai!
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REZISTENȚA

Rezistența e tăria lăuntrică de a ține solicitărilor piept
Și de a da ce-i mai bun din noi, cugetul viu și înțelept,
Rezistent e cel care nu se lasă doborât de oboseală,
Iar voința-i mare poate da rezistență chiar și la boală,
Manifestările de rezistență-s diferite, funcție de cauze.
A nu înfrunta boala, oboseala, lipsurile, n-avem scuze,
Lupta cu atrocitățile vremilor, ne păstrează speranța,
O luptă e viața deci să ne luptăm cu toată prestanța!
Unde e putere și voință există, din plin, rezistența.
Rezistența este comună neobișnuinței, și ne va forța,
E mult mai ușor să reziști la început decât la sfârșit,
Persistența distruge rezistența, și omu-i mai oboist.
Rezistența înseamnă și să răspundem cu bine la rău,
Să zidim când altul demolează în favoarea binelui său,
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Să iubim strămoșii apropiați și depărtați, întru glorie,
Că mulți alții vor să ne lepădăm de-a noastră istorie.
Să
Să
Să
Să

păstrăm limba română, că vor să ne-o strice,
păstrăm tradițiile, „binefăcătorii‟ vor a ne dezice,
ne iubim, să ne ajutăm, nimic să nu ne dezbine,
muncim pentru frumos și iubire, spre a face bine!

Să ținem Legea Românească, în drepturile cele bune,
În vreme ce alții luptă să ne înstrăinăm de noi înșine!
Să păstrăm adevărul, într-o lume căzută în minciună,
Să fim lumina lumii! Cât de mici am fi, să fim lumină!
Să ne iubim în ciuda urii ce ei o răspândesc, între noi,
Să-i iubim și pe ei, dorindu-le trezire, ieșire din nevoi,
Să credem în Dumnezeu, pe care ei vor să-L ascundă,
În timp ce...cu ale necuratului legi, timpul și-l inundă!
Sunt de acord cu Dante, că locurile fierbinți din infern
Sunt cu cei care-n caz de criză morală se fac că dorm.
Este vremea ca rezistența prin cultură să fie mai pură,
Rezistență reală, morală, politică, civică, mai cultură.
Să ținem în minte şi-n suflet cuvintele lui Dumnezeu,
Ce spune că-n lume, cât va fi ea le vom avea mereu,
Nu ne rămâne decât rezistența, credința, spre a spera
Că Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, ne va proteja
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DESCURAJAREA

Descurajarea este acea stare a pierderii curajului,
Starea demoralizatului, cât și starea deprimatului.
N-ai pierdut nimic, dacă ți-ai pierdut doar averea,
Dar ai pierdut mult mai mult, pierzând sănătatea,
Dacă ai pierdut speranța și curajul, totul ai pierdut,
Mulți pierd totul, pierzând speranța-n ultimul minut.
Ucigă-l toaca ne ispitește să abandonăm speranța,
Această fiică a răbdării, care ne protejează credința.
„Prin răbdarea voastră veţi câștiga sufletele voastre‟
Așa spune Sfânta Scriptură, Duhul mântuirii noastre.
Se povestește că demonul a făcut mai multe pachete,
Spre a le vinde: supărare, crimă, și așa mai departe.
I-a mai rămas un pachet care n-a fost pus la vânzare.
Cineva a întrebat și demonul a răspuns cu îngâmfare:
Aceasta este una din armele mele cele mai de temut,
E descurajarea, pierderea speranței, la care țin mult.
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Fiecare poate fi descurajat cel puțin o dată-n viață,
Dar modalitatea gestionării ei diferă de la față la față,
E un sentiment de disperare în fața unor obstacole,
O stare de buimăcire, perplexitate, anxietăți majore,
Există câteva semne mai importante de descurajări:
Insomnia – mintea și sufletul sunt pline de îngrijorări.
Neliniștea în care se constată semnele de oboseală,
Automulțumirea, cu pierderea apetitului, e ca o boală.
Mai apar și gândurile negative, cu tendințe de suicid,
De trăiești chinurile descurajării, te vei simți stupid.
Întrebarea e: de ce descurajarea ne chinuie pe mulți?
E diavolul - educația? Oare ce ne face descurajați?
Să nu ne lăsăm pradă descurajării, are chit otrăvitor,
Îl ucide pe neînțelept, ca șarpele pe copilul neștiutor.
Descurajarea este cea mai urâtă boală a caracterului,
Avem o limită, moartea, ea este limita descurajatului.
Diavolul a învățat să atace mințile, că are șiretenia sa,
Scopul lui de a-i amăgi pe oameni și de a-i descuraja.
Dar Domnul este mare, și El, amăgirile le va alunga,
Să ne rugăm Lui, să ne ferească de cel rău, aleluia!
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SENSIBILITATEA

Prin sensibilitate percepem cu un sentiment matur
Atitudinile și emoțiile adevărate ale celor din jur.
Sensibilitatea e facultatea de a simți și a reacționa
La agenți exteriori, forța de a percepe și a rezona.
E capacitate de reacție afectivă, intensitate afectivă,
Stare de emotivitate, ce-i privită cu mină expresivă,
Și care presupune simțire, finețe, impresionabilitate,
Dar și ceva greu de suportat, adică susceptibilitate.
Oamenii sensibili sunt plăcuți și trăiesc în lumea lor,
Văd totul altfel: muzică, cărți, iubitori ai animalelor,
Văd frumosul unde omul mai puțin educat nu-l vede,
Operele de artă ca pe minuni ale Creatorului le crede.
Imaginile sunt un formidabil mijloc de comunicare.
Întâlnirea dintre o imagine și o persoană ce e oare?
Este o împărtășire fără de rezervă a ceea ce simțim,
Ceea ce, dincolo de aparențe, percepem, descoperim.
Atât imaginea, cât și personalitatea sunt sensibilități,
Imaginile declanșează asupra noastră reversibilități,
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În sensul că noi le interpretăm iar ele vor suprapune
Interpretările noastre, ajungând la forme mai bune.
Drumul ce-l parcurge, venind spre noi, o imagine,
Coincide cu acela parcurs invers, de noi cu noi înșine,
Este un efect concomitent exteriorizare – interiorizare,
Care ne afundă în profunzime starea de sensibilizare.
Există regrete că s-a renunțat la fantasmele trecute.
Unde e sensibilitatea pentru basme și iubirile trăite?
N-am auzit de mult trapul delicat pe aleile gândurilor,
Ce mai este astăzi, bun simț, sensibilitate, umor?
De-am avea putința să comunicăm prin sensibilitate,
De la suflet la suflet, poate am avea ceva seninătate.
Avem atâta nevoie de comunicare și de umanitate!
în astă epocă doar „pumnul și pistolul‟ fac „dreptate.‟
Gradul de sensibilitate depinde direct de inteligență,
Toți oamenii iluștri au mare sensibilitate în prezență,
Toți am dori să fim sensibili, empatici, dar mai presus
Să fim atrași de lumina sensibilității, lumina lui Iisus!
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ASPRIMEA

Asprimea e o atitudine severă față de cineva,
Căruia, cu severitate, tărie, i se impune ceva,
Constrângere, intransigență, câinie „curată‟
E o faptă sau o purtare severă neînduplecată.
Când un om ne pare aspru să gândim la o adică,
Că o cetate întărită nu este neapărat inamică,
Sfaturile date cu asprime nu aduc mare scofală,
Sunt ca ciocanele ce sunt respinse de nicovală.
Pieptul lovindu-ne, să spunem cu asprime așa:
„Multe îndurat-ai cândva, mai rabdă inima mea!‟
Răspunsul inimii e aspru, da-i dreptul ei ce spune:
„Stăpâne, vezi, dreptatea pare mai întâi asprime!‟
Pentru a combate cruzimea, trebuie percepută,
Dacă-n copilărie a existat, violența nu se impută,
Semenii vor fi acceptați în funcție de cunoaștere,
Și atunci se trece peste greșelile lor de deraiere.
Ei nu mai trebuie să fie perfecți în ochii noştri,
Nu-i mai judecăm cu asprime de sunt monștri,
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Dar știm că strălucirea vine doar din asprime,
Că, de ne face rău, într-o bună zi ne va fi bine.
Domnul l-a creat pe bărbat să fie familiei capul,
În multe cazuri diavolul l-a înzestrat cu pumnul,
Pe femeie, Domnul a creat-o să fie familiei inima
Dar și-a băgat diavolul coada cu toată asprimea.
„Învățați de la Mine, că-s blând și smerit cu inima,
Și veți afla odihnă sufletelor voastre!‟ ne zice Mesia,
Să ne iubim unii pe alții, să iertăm și ni se va ierta,
Să cunoaștem adevărul și adevărul ne va elibera!
Blândețea și smerenia nu-i exprimarea atitudinii
Unui comportament exterior, ci o stare a inimii,
Una este inima de rob și alta e a liberului om,
Robul e aspru constrâns, omul liber este bonom.
Trăim într-o civilizație ca o replică a celei creștine,
Prin inversarea sau răstălmăcirea faptelor divine,
A valorilor: dragoste, blândețe, cinste, smerenie.
Scapă-ne Doamne de asprime, cu a Ta milostenie!
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SIGURANȚA

Siguranța ne-o asigurăm prin cum ne-am structurat
Viața în jurul a ce nu poate fi distrus sau înlăturat,
Înseamnă lipsă de primejdie, sentiment de încredere,
Lipsă de îndoială, mare certitudine, fermă convingere,
A asigura, a da asigurări, a se convinge, a încredința,
A persuada17, a fi sigur, a oferi garanție, a garanta,
Cum și sinonime de siguranță exterioară și de sine,
Care conduc la lipsa de pericol și la o stare de bine.
Noi ne percepem dependent de gradul de autostimă,
Astfel că de ne auto-acceptăm, avem clară lumină
Dacă să ne apreciem pentru tot ceea ce facem bine,
Asta contribuind la autorespectul și încrederea-n sine
Dacă acceptăm că avem slăbiciuni, să fim toleranți,
Cu noi și cu alții, și să nu ne fim critici determinați,
E bine să existe un echilibru autoapreciere-autocritică,
Niciuna din cele două extreme nefiind prea practică!

17

A determina să vrea să facă un anumit lucru.
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Siguranța de sine este sentimentul nostru de valoare,
Identitate, statornicie emotivă, stimă, auto favoare,
Pentru aceasta ori te naști cu un aplomb de obraznic,
Ori câștigi, încetul cu încetul, al tău echilibru organic.
Imaginea de sine și siguranța de sine ne influențează,
Cu o imagine de sine bună, armonios se relaționează
Cu ceilalți, prin atingerea scopurilor și performanțelor,
Imaginea de sine negativă dă scăderea motivațiilor.
Unirea conștientului cu forma de exprimare va crea
Siguranța, ce poate domina cu toată convingerea,
Dacă cel care vorbește, nu e convins de ce spune.
Cum convinge interlocutorul de convingerile bune?
Siguranța e atunci când totul este stabilit cum trebuie,
Când nimic nu ni se poate întâmpla, și nu ne sperie,
A năzui la siguranță este și a trăi în durere și frică,
Să facem planuri de libertate, că-i sfântă, nu strică!
Libertatea noastră este mai mult decât siguranța,
Că ea face siguranța sigură și dacă îi dăm și speranța,
Teama, răbdarea, râsul, cinstea, adevărul, dreptatea,
Domnul ne va lumina și ne va mântui cu puterea Sa.
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ÎNGRIJORAREA

Îngrijorarea ne face să inspirăm sau să simțim,
Neliniște, grijă, teamă, încât ne face să suferim,
Ne frământă, ne intrigă, ne sperie și ne tulbură,
Totul depinde de necazurile care ne perturbă.
Oricine se îngrijorează, are teamă de necunoscut,
Îngrijorarea vine de când este lumea pe pământ,
Fricile pot fi mai mari sau mai mici, după cauze,
Producând stări patologice, care pot să cauzeze.
Pot cauza inimii, psihicului, confortului sufletesc,
Dar și acțiunilor, eforturilor și confortului trupesc.
De fapt, îngrijorarea vine ca mecanism de apărare,
Previne oamenii de locurile cu riscuri „otrăvitoare‟.
Există teama de întuneric, de locuri necunoscute,
De eșec, de a vorbi în public, de a pleca la lupte,
Și multe altele, care aduc palpitații și tensiune,
Apar și atacuri de panică cu o chimicală agresiune.
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Temerile mai mari sau mai mici ne abat convulsiv,
Ne sunt obstacole în atingerea potențialului creativ,
Nu vom putea fi medici dacă ne temem de sânge,
Dacă ne temem de apă, navigația nu ne va atinge.
Sunt îngrijorări cu motive, care ne pot proteja,
Sunt și fără motive, de care trebuie a ne degaja.
În prima situație emoțiile din teamă pot stimula,
Iar în a doua situație ca pe boli le vom acumula.
Nu e nevoie de îngrijorare, Domnul ne veghează,
Și dacă este să se întâmple ceva, ce mai contează?
Nu putem înlătura îngrijorarea, decât prin rugăciune,
Îngrijorarea-i pierdere de timp, nu-i nicio minune.
Deși unii o neglijează, îngrijorarea este cotidiană,
Mulți devin victimele ei, fiindcă n-o iau în seamă,
Ea este dușmanul sănătății familiei și al trupului,
De la ea pornesc bolile inimii și sufletului omului
Biblia spune că îngrijorarea este un mare păcat,
Nu te mai poți gândi la Domnul, că devii blocat,
Rețeta cea mai corectă este pocăința și încrederea.
Doamne, vin cu plecăciune să-mi iei îngrijorarea!!
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SINCERITATEA

Sinceritatea e dorința de a face ceea ce e bine
Din motive transparente, și are multe sinonime:
Franchețe, loialitate, corectitudine, integritate,
Cinste, probitate, onestitate, credință, fidelitate,
Devotament, naturalețe, dezinvoltură, simplitate,
Spontaneitate, veridicitate, inocență, puritate,
Nevinovăție, candoare, credulitate, obiectivitate,
Confidență, destăinuire, mărturisire, naivitate....
Omul e într-o permanentă căutare a adevărului,
Sinceritatea este arma noastră împotriva răului,
A fi sinceri cu alții, trebuie mai întâi cu noi înșine,
Cu ceilalți să fim sinceri, chiar de nu ne va fi bine!
E mai bine să provocăm o rană mică de moment,
Cu timpul se va vindeca, decât un rău permanent,
Că sinceritatea adeseori doare, dar alungă greșeala,
Pe când lipsa ei, mângâie, și instalează betejeala.
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Sinceritatea în gânduri și-n fapte ne duce-n firesc,
Că prin sinceritate omul și adevărul se întâlnesc.
Omul sincer își vede neputința în fața păcatului,
Și înțelege că neputințele-i sunt la mila Domnului.
Omul sincer văzându-şi neputinţa se smerește
Din toată inima sa și milă, iertare, iubire dorește.
Omul care iubeşte sinceritatea este un om fericit,
Sufletul lui poate fi privit ca fiind un glas aurit.
Sinceritatea este o mare calitate, o mare virtute,
Merită să trăim întreg frumosul prin sinceritate,
De-am afla puritatea ei, prin ea ne-am vindeca,
De-am ști cât adevăr are, a sinceritate am defila.
Fiecare poartă în inimă ceea ce i se vede pe față,
Să căutăm la cin' ne prețuiește inima, și ne-nvață
Că gândul, cât ar fi de înalt, nu-i de luat în seamă.
Privirea omului sincer e precum inima de mamă.
Sinceritatea este partea esențială a caracterului,
Ea dă naștere iertării și primirii în grija Domnului,
Adevărul e afirmarea iubirii lui Dumnezeu în noi,
Că El este „Calea, Adevărul și Viața‟ la orice nevoi.
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IPOCRIZIA

Ipocrizia este comportamentul de continuă duplicitate,
Cu fățărnicie, vicleșug, minciună, fariseism, falsitate,
Perfidie, prefăcătorie, mascaradă, .... ..machiavelism,
A avea simultan două convingeri, zise cu fals altruism.
Ipocriții spun doar minciuni crezând sincer în ele,
Uitând orice fapte ce s-ar putea dovedi neconvenabile,
Pot avea simultan două opinii ce se anulează reciproc,
Știind că ele-s contradictorii, dar le dau același soroc.
Dubla gândire e de fapt abolirea subiectului autonom,
A individului apt de discernământ moral, „policrom‟.
Dubla gândire corupe spiritul, ritualizează realitatea,
In plan mental colectiv, supraviețuiește dualitatea,
Rezistă fariseismul în comportamentele publice,
Cu disprețul pentru ceea ce înseamnă normele etice,
Metehnele dublei gândiri duc la fluența atașamentelor,
Altfel nu putem explica metamorfozele politicienilor?
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Dubla gândire permite astfel de acrobații, le justifică,
Chiar le dă acel nimb al inocenței, cum că se purifică,
Plagiatorul spune că nu a plagiat, deși el o știe bine,
Asigurându-ne că n-a fraudat, se asigură pe sine.
Eroarea celor ce mai continuă cu dubla gândire
E că n-au înțeles că lumea nu se lasă-n prostire,
Că timpurile înrolării polițienești au trecut de mult,
„Peștele de la cap se strică‟, de la parlamentul ocult.
Unicul viciu greu care nu merită a fi iertat e ipocrizia,
Căci aduce mult rău omenirii, nu se poate exorciza,
Pocăința, pentru ipocrizie e însăși ipocrizie murdară.
Ipocrizia-i distanța între cel ce e și ce vrea să pară.
Ipocrizia e un omagiu pe care viciul îl aduce virtuții,
Cu un ochi lucind de iubire și altul lucind de ambiții.
Discreţia e denumirea politicoasă pentru ipocrizie,
Nimeni nu poartă mult timp masca de prefăcătorie.
Mulți își ascund caracterul fals și viclean după situație,
Dar mereu timpul scoate la iveală oricare execrație,
Sufletele rele se bizuie numai pe nobleţea celorlalte.
Doamne, ne scapă de ipocrizie și fă în lume dreptate!
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SMERENIA

Smerenia este atitudinea umilă, respectuoasă,
Comportare plină de bună-cuviință și supusă,
Smeritul e plin de evlavie, cucernicie, pioșenie,
De credință, religiozitate, devoțiune, cuvioșenie.
Smeriții au conștiința că reușitele sunt rezultate
Ale investițiilor din viața lor, care-s de alții făcute.
Smerenia e poarta căii strâmte spre dumnezeire,
Care ni se deschide să putem merge la mântuire.
Dumnezeu ne-a dăruit ca jug smerita cugetare,
Să iubim smerenia și ea ne va păzi de pătare,
Neprețuirea de sine înseamnă a nu te compara,
Și a nu spune despre un lucru bun că e opera ta.
Nici cel trufaș la cugetare nu-și cunoaște căderile,
Nici cel smerit la cugetare nu-și cunoaște virtuțile,
Nu orice om care este liniștit este smerit cugetător,
Dar orice smerit cugetător este un liniștit trăitor.
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Mândria este moartea virtuților și viaţa păcatelor
Iar smerenia e moartea păcatelor și viața virtuților.
Precum sufletul nu este cunoscut de ochii trupului,
Așa și smeritul nu e cunoscut de ochii semenului.
Se cere smerenia tinerilor și dragostea bătrânilor,
Este bine ca smerenia să intre în casele oamenilor,
Că ea, chiar și fără fapte, iartă oamenii de păcate.
Smerenia înseamnă și să te evaluezi „ca la carte‟.
Smerit este cel vrednic de fală, care nu se fălește,
Este acela care se consideră pe sine că ticălos este,
Se socotește lipsit de învățătură, dar e aflat înțelept.
Din ascultare se naște smerenia și viitorul deștept.
Să căutăm iubirea și să o trăim cu smerenie multă,
Unde nu este smerenie, nimic nu este, viața-i mută,
Omul smerit are totdeauna odihnă, minte limpede,
Iubind smerenia, nu lăsăm inima de ea să se lepede.
Mai înainte de toate să fim smeriți față de Dumnezeu,
Pentru credința noastră să ne ferească de duhul rău,
Doamne, venim smeriți la Tine, cu multă rugăciune,
Ca smerenia să primeze și să lumineze întreaga lume!
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MÂNDRIA

Mândria este un sentiment de mulțumire și fală,
De satisfacție, laudă, auto-încrederea personală,
Sentiment de încredere exagerată-n propria viață,
Orgoliu, trufie, îngâmfare, râsul sardonic18 pe față.
Mândria este satisfacția ce-i cauzată de o victorie,
Mândria exagerată vine din atitudinea de fudulie,
O atitudine nejustificată față de alții, de măreție,
Atitudine de înfumurare, creanță de falsă senzație.
Cineva poate fi mândru de propriile sale calități,
În localitatea natală, în țară, față de alte entități.
Mândria e pregnantă în unele culturi sau popoare,
Ea se manifestă verbal, dar și prin o gestică atare.
În religia creștină mândria este considerată păcat,
Religia vede mândria ca, virtutea sufletului bogat,
Distingând-o de vanitate, cumpătare, sau umilință,
Despre om zice că e mândru, de-i apt și cu credință.

Care exprimă o batjocură necruțătoare sau o satisfacție
răutăcioasă, diabolică.
18
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Cine crede că-i capabil peste puterile sale e un prost,
Dar niciun om virtuos nu poate fi nebun sau anost.
Că cine crede că este capabil de puțin este cumpătat,
Dar nu este mândru, căci mândria implică mult tact.
Am aflat cum că mândria e coroana tuturor virtuților,
Că le face mai tari și nu poate exista fără aportul lor,
Prin urmare este greu să fii cu adevărat mândru,
Că-i lucru imposibil fără noblețe și caracter tandru.
Un mentor mi-a zis să-i spun colegului cuvintele:
„Tu ești mai bun decât mine!‟ Oare-mi vrea binele?
M-am întrebat în sinea mea: „De ce să-i zic asta?‟
Am gândit un pic: „De ce nu?‟ Poate așa vrea casta.
Lenea și mândria sunt izvoarele tuturor viciilor,
Orgoliul este o fiară, care trăiește în creierii munților.
Multe bunuri mai are omul, dar virtutea cea mare
Este să nu se țină mândru cu virtuțile pe care le are.
Diavolul, spirit mândru nu suportă să râzi de el,
Iubirea-i pentru umili, cei mândri nu iubesc de fel,
Mândria este dată de necunoașterea lui Dumnezeu.
Doamne, aș vrea să disprețuiesc meteahna ei mereu!
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STIMA

Stima se definește ca limitarea propriilor libertăți
Încât să nu fie stânjenite dorințele altor entități,
E un sentiment de prețuire și respect, determinate
De meritele sau calitățile persoanelor marcante.
Este un sentiment favorabil dat de o opinie bună,
Față de o persoană, pentru o comportare demnă,
Înseamnă a avea respect pentru cineva sau ceva,
Având în vedere că are calități, pe care poți conta.
Practica stimei față de alții începe cu stima de sine,
Contează respectul de sine și calitățile acelei stime,
Este ce credem noi despre noi, nu-i de alții alduită,
Conștiința este stima de sine, în ochii altora privită.
Stima, acceptarea externă, urmare a stimei de sine
Și a acceptării de sine, în interior consolidate bine,
Începe cu iubirea de sine, cu valoarea ce-ți atribui,
Cu stima de sine și încrederea-n forța pe care te bizui.
Bunătatea față de alții e mare bunătate față de sine,
Robirea față de sine-i victorie, față de alții e o rușine,
Stima de sine este ca o adevărată baghetă magică
Prin care putem forma viitorul unui copil prin logică.
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Stima de sine a unui copil poate afecta existența lui,
Fiecărui domeniu al vieții, îi devine esența viitorului,
Fiecare persoană, pe măsură ce înaintează în vârstă,
Are un pic de experiență de la sine, de la alții multă.
Respectul este o formă de stimă de sine și de alții,
El se arată prin comportament și prin unele tratații.
A avea respect pentru cineva înseamnă a-l prețui
Ca persoană, gândurile sale, cât și sentimentele lui.
Există încă ceva ce banii nu pot cumpăra: respectul,
Stima de sine, stima pentru alții, dragostea, gândul.
Ele se pot ușor câștiga prin comportament, automat,
Când se iau în considerație nevoile celui mult stimat.
Cu mare credinţă, cu plecăciuni și rugăciuni mereu
Pentru stimă și stimare, să ne-nchinăm la Dumnezeu,
Să fim miluiți cu ale stimei de sine sfinte veșminte,
Și să mulțumim Lui, că ne-a alduit cu suflet cuminte.
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GROSOLĂNIA

Grosolănia e atitudinea de urâtă comportare,
Care se manifestă cu fapte sau vorbe murdare.
Dintre sinonime menționez: mojicie, bădărănie,
Impolitețe, mahalagism, necuviință, mocofănie.
Se mai potrivește și cu: necioplire, vulgaritate,
Impertinență, mârlănie, nedelicatețe, brutalitate...
O întreagă suită de coborâșuri morale, murdare,
Care, prin educația de astăzi nu cam au rezolvare.
Ne-am obișnuit să ne caracterizeze grosolănia,
Că suntem europenii sortiți să purtăm mârlănia,
Aleșii noștri ne dau tonul în direct la televiziune,
Ca grosolănia să ne consolideze proasta viziune.
Grosolănia este imitația de tărie a omului slab,
Cu grosolănie, azi, orice ales poate deveni ștab,
Cultura de masă e astăzi agramatism, ignoranță,
Aleșii dau tonul la tot ce-i mai rău, cu prestanță.
La educație i se dă cu piciorul, facem economie,
Ironia este o artă. Bășcălia este ca o grosolănie.
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Când inviți pe cineva la masă nu-i faci un serviciu,
Expresia de „a face cinste‟ e o grosolănie, capriciu.
În primii șapte ani, copilul are parte de emoții,
Ele pot fi pozitive sau negative, chiar grosolănii,
Curiozitatea, lipsa de interes și superficialitatea
Creează omul de mâine, marcându-i identitatea.
Parcurgem acum o perioadă de concepte înalte,
Cu mare depreciere galopantă a culturii noastre,
De nu vom pune limite acestei scurgeri confuze,
Riscăm să nu ne mai înțelegem și, n-avem scuze.
Cultura e viață, da-n niciun caz nu-i grosolănie,
Viața include și grosolănia, dar ca pe-o prostie,
Cultura n-are nevoie de grosolănie, nici de probă,
Dar are forme deviate, în ciuda valorii ce-și arogă.
De obicei, comportamentul grosolan e incultură.
Ce ne facem că cel al oamenilor culți e bravură?
Doamne, miluiește-ne pe noi cu o nouă natură,
Să nu devenim grosolani, prin simț și coloratură!
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Toleranța ne face să vedem că ființa semenului
Este la diferite nivele de formare a caracterului.
Despre toleranță se vorbește azi tot mai puțin,
Poate pentru că tot mai puțini discipoli o susțin,
Sinonimele dragi: îngăduință, indulgență, noblețe
Sunt și ele uitate într-un ungher de indiferențe,
Că nu mai suntem toleranți, și acuzați, ca atare,
Că nu facem distincție între toleranță și nepăsare.
Ar trebui să acordăm mai multă atenție educației,
Atenție mărită, să dezvoltăm educația toleranței,
Alungând prejudecățile și stereotipiile de tot felul,
Care fac discriminări între oameni, cu tot tupeul.
Exercițiul toleranței ne molipsește cu noi virtuți,
Tinerii să fie îndrumați, fiind ai toleranței recruți,
Ei vor duce mai departe steagul bunei cuviințe,
Și strănepoții vor primi la rândul lor învățăminte
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Iar lumea de mâine va deveni tot mai tolerantă,
Purtarea în lume va câștiga o ținută mai elegantă.
Trebuie văzută mai întâi bârna din ochi, de e mare,
Și apoi de vorbit despre paiul din ochii lui cutare.
Va fi greu să fim toleranți, uitând valoarea iertării,
Să iertăm, lăsând simțul eului, să fim voia răbdării,
Toleranţa este marea chezășie a libertății creştinilor,
Are la bază iertarea și jertfirea de sine a sfinților.
Azi, toleranţa se referă la acceptarea diversităţii,
Ca o formă superioară de exprimare a umanității,
Azi, nu mai este o concesie pe principii de putere,
Act de bunăvoință față de cei de niveluri inferioare.
E atitudinea de a accepta fără a judeca sau critica,
Diversitatea de idei, opinii, credințe, rase, etcetera,
Diferite de ale noastre, cu care nu suntem de acord.
Toleranța permite a trăi-n pace, fără bătăi de cord.
Cel mai bun rezultat al educației este toleranţa,
Nu trebuie a permite să ne conducă indiferența!
Voi, oameni, învățați de la Ceruri toleranța mereu,
Învățați toleranța și iubirea de la bunul Dumnezeu!
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Acuzarea vine ca o completare la intoleranțe,
Care nu suportă respectarea de așa credințe,
Care nu respectă libertatea de a altora gândire,
Sunt neîngăduitori, fanatici, sunt săriți din fire.
Vinovăția are auzul foarte ager pentru acuzare,
Unicul act nu poate primi acuzarea, cel de iubire,
Reproșul duce la acuzare, care-i cu cearta soră,
Cearta-i soră cu dușmănia, a înstrăinării mamă.
De ești bun cu oamenii te pot acuza de interese
Și intenții ascunse. Fii bun oricum, să nu-ți pese.
Dacă ești cinstit și sincer oamenii te pot înșela,
Fii cinstit oricum, să nu-ncerci nicicum a-i acuza!
De găsești liniștea și fericirea oameni-s geloși.
Fii fericit mereu! Ce dacă ei nu-s așa generoși.
Binele care-l faci azi, oamenii îl vor uita mereu.
Fă bine oricum! Totul e între tine și Dumnezeu!
Femeia de-i bună de folosit, dar nu și de păstrat,
Va acuza destinul la bătrânețe, că s-a însingurat.
Lauda e camuflată. Invidia nu se poate ascunde,
Ea acuză și judecă fără dovezi, ce, cum și unde.
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Invidia mărește defectele, ea are pentru greșeli
Denumiri enorme, că graiul ei este plin de țicneli,
Exagerări și de ofense, de careva către cineva.
Acuzația vine a afirma vina sau josnicia altcuiva.
Știința e acuzată, pe nedrept, cam pentru toate,
Să vorbim și de subminarea gradului moralitate.
Omul e în stare jalnică, gândindu-se cât poate,
La frica pedepsei și speranța de bine după moarte.
Unde găsim un om care să-și fie cenzor sever?
Oare poate să-și recunoască vina un judecător,
Care se cheamă la judecata propriei conștiințe.
Să se recunoască vinovat, cu una din sentințe?!?
Când cotidianul ni se pare sărac să nu-l învinuim,
Să ne acuzăm, că îl vedem bun de ne îmbogățim,
Vinovăția are auzul foarte ager pentru acuzare.
Îți mulțumim Doamne, că mai ai cu noi răbdare!
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VIGILENȚA

Vigilența, atitudinea de observare atentă și susținută,
O supraveghere continuă a ceea ce în jur se întâmplă,
Astfel ca la timpul oportun să avem reacțiile potrivite,
Să putem preveni și combate toate acțiunile nedorite.
Este o comportare cu grijă, atenție și conștiinciozitate,
Atitudine deosebită de băgare de seamă-n activitate,
În scopul de a preveni sau a descoperi unele aspecte
Care aduc în jur acțiuni ostile, dușmănoase, defecte.
„Vigilența‟ din familie cu: priveghi, veghe și a veghea,
A veghea este a nu dormi în noi conștiința, mintea.
Putem să nu dormim și s-avem conștiința somnolentă,
Sau să dormim, dar cu conștiința mereu atentă.
Conștiința e asemenea unei lămpi, de educație dată,
Care, la ființe evoluate, nu se stinge niciodată.
Sunt unii oameni labili, care se plâng din „te miri ce‟,
La orice vorbă, atingere, semn că-s lipsiți de iubire.
Celor cu o aură mare putem să le spunem orice,
Ele nu se simt tulburate și nu ajung în situațiile critice,
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Nu se simt niciodată jignite, fiindcă au multă iubire
Și vor preveni curenții negativi să nu le intre în fire.
Înțelepților li se citește în priviri, certitudini aprinse,
Că prin crez, muncă și timp greutățile pot fi învinse,
Se pot vedea pe chipul lor brazde lăsate de suferințe,
Dar domină luminile lucitoare, care iradiază credințe.
De nu sunteți vigilenți nici Dumnezeu nu vă va ocroti,
„Știu că mă iubești, dar că-ți fac munca nu te socoti!‟,
Așa-ți spune El, când vei crede că îți va veni-n ajutor.
Fără vigilență, iubirea și meritele, au aburi de nor.
Vigilența e necesară în toate sectoarele de existență.
În viața personală, educație, societate, cu vigilență
Se poate zidi libertatea unei națiuni și civilizarea ei,
Și mai presus pacea, că e al prosperității bun temei.
Trebuie doar să trăim viața așa cum ni se cuvine,
Lăsând totul la-ntâmplare, dar cu vigilență și agerime.
Înţelepciunea presupune o doză de necunoaştere,
Dar și prin rugăciune, cu a Domnului recunoaștere.
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NEGLIJENȚA

Neglijența e o atitudine de nepăsare și de delăsare
În îndeplinirea datoriilor, dezordine, neîngrijire mare,
Neglijența părinților față de copii, față de nevoile lor,
De îngrijirea practică, de educație, spre răul minorilor.
Din păcate, față de abuz, ea este greu de depistat,
Rămâne în familie și doar în exces e problemă de stat,
De-i cu efecte negative severe la copilul în dezvoltare,
Fizic, educativ, emoțional, după de felul de neglijare.
Lipsa de îngrijire a copilului e neglijență intenționată,
Iar neglijența neintenționată este îngrijire neadecvată,
Din sărăcie, bolile părinților și a mediului familial,
Care-i dezorganizat, agresiv, a aurei mediului stradal.
Efectele cele mai adânci sunt cele în planul emoțional,
A i se refuza copilului afecțiunea părinților este acefal,
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Va fi copil cu imagine negativă, fără încredere-n sine,
Fără iubire, curaj și putere, fără speranțe de bine.
Putem vorbi de neglijență, ținând cont și de școală,
Copiii văd colegi de-ai lor că au bună starea socială,
Și capătă imagine tristă asupra școlii și a viitorului lor,
De asta cam contribuie cu neglijență și orice educator.
Pe lângă asta neglijența multor educatori în educație
Prin lipsuri, prin programe încărcate cu anarhie,
Dar și de la lipsa de etică a lor, că mulți își bat joc
De esența meseriei lor, dar și statul este la mijloc.
Neglijență, dacă nu, chiar rea intenție au conducătorii,
De la cei mai mici până la cei mari, se țin de mânării,
Încât biata țară e înstrăinată, furată bucată cu bucată,
Aleși-s acolo, buni de judecată, cu bunăstare furată.
Dar, până la urmă, neglijența-i a poporului care alege,
Că votează, totdeauna , camarilele fără de vreo lege.
Să nu fim neglijenți, la luptă să pornim cu toții,
Să păstrăm țara, nu e de glumă, ne blestemă nepoții!
Nu tăceți mereu din neglijență, frică sau lașitate,
Sida atacă imunitatea țării, e legalizată prin acte,
Doamne, prea se strecoară în țară neglijența în toate,
Ne închinăm Ție, purifică-ne cu vigilență sau moarte!
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VIRTUTEA

Virtutea este însușirea dominantă a caracterului,
Care va aduce excelență morală vieții individului,
În măsura în care face consecvent ce este bine
Din punct de vedere moral și prin activități bune.
Este o însușire de caracter care vizează idealul etic,
Binele, integritatea morală și frumosul statornic,
E o manifestare a cunoștinței care susține virtutea,
Iar virtutea e hrana sufletului, ne aduce fericirea.
Virtuțile, ca știința și arta, se câștigă prin practică.
Virtutea pe măsură ce-o deprindem, e mai falnică,
Cu cât înaintăm pe calea ei, ne e mai ușoară calea
Dintre averi, singură, virtutea nu se poate înstrăina.
Dreapta socoteală e împărăteasa tuturor virtuților,
Mai presus sunt virtuțile teologale, ca ale sfinților,
Aici este vorba despre credință, speranță și iubire,
Apoi virtuțile cardinale, care dau primelor trăire.
Virtuțile cardinale, sau morale ne dau identitatea,
Ele sunt: prudența, cumpătarea, tăria, dreptatea.
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Și altele, ca: dărnicia, blândețea, curăția, umilința,
Ascultarea, disciplina, iertarea, mila și sârguința.
De virtute se spune că e rațiunea devenită energie,
Ea este o torță ce luminează precum o flacără vie,
Virtutea e talentul înfrânării, arta de a nu fi tu însuți,
Ea este fundamentul amiciției, pe care-l putem însuti.
Virtutea nu înseamnă doar a ști, ci și a face multe,
Ea e demnitatea de a nu accede la mizeriile inculte,
Virtutea prețioasă adesea se ascunde sub zdrențe,
Aurul lucește, virtutea strălucește, iar viciul orbește.
Rădăcinile virtuții sunt amare, dar fructele-s dulci,
Toate trăsăturile divine pot deveni mult mai adânci,
Dacă sunt strâns legate între ele, întreținute mereu
Și trăind după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Abandonarea acestor principii a adus situația de azi,
Pe care-o condamnăm cu toții și suntem indignați.
Doamne, învață-ne pe noi toate principiile morale,
Și dă-ne virtuți să putem slăvi toate minunile Tale!
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VICIUL

Viciul înseamnă defect, neajuns, cusur, lipsă,
El poate fi: de conformație – diformitate fizică;
Și de formă – greșeli esențiale făcute în dosare,
Pornire spre rele (desfrâu, dezmăț, destrăbălare).
Partea interesantă a viciului e pericolul ca atare
Asupra propriei vieți și a altora, este o alterare
Prin libertatea de a asuma ceva care dăunează.
Viciul dă dependență mare, voința o blochează.
Multe cugetări fac viciile să aibă chip deosebit:
Că oamenii fără vicii, sunt așa că nu și le permit;
Oamenii fără vicii sunt morți la naștere, de fapt,
Oameni fără vicii sunt doar cei care n-au cutezat.
Fiecare dintre noi avem un viciu sau mai multe,
La vedere-s cele asumate și lumea le admite.
Mulți oameni sunt fumători, alcoolici, afemeiați,
Viciul e felul nostru de a ne diferenția de ceilalți.
Din cauza viciilor, apar bolile sau se agravează,
Dar plăcerea, adeseori, cu greu se gestionează.
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„Oare viața de apoi, prezentul o compensează?‟,
Se întreabă necredincioșii, și credința-și trădează.
E război al declarațiilor: fumători – nefumători ,
Am ajuns ca, pentru vicii, să fim îngăduitori.
Dar ce libertate e dependența de a-ți face rău,
Mult rău, mai întâi ție și apoi celor din jurul tău?
A! Economia are viciul drept unul din motoare:
„Economia să-nflorească, ce dacă se mai moare!‟
Dar îndreptarea nu începe cu damnarea publică,
Să vedem viciul ca factură socială și nevrotică!
Pe lume sunt trei clase sociale: conducătoare,
Care are bani și pentru vicii și pentru mâncare,
Cea de mijloc, care are doar de mâncare bani,
Și cea de jos, la care numai viciilor le sunt fani.
Așa cum educația, fără a te coborî, nu reușește,
Smerindu-ne, la nivelul celui educat creștinește,
Vom ajunge cu credință la împlinirea bunei meniri.
Doamne, fă așa ca viciile să nu mai facă cuceriri!
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VOIOȘIA

Voioșia-i cu voie bună, veselie, bună dispoziție.
Bunătatea, frumusețea și adevărul aduc voioșie,
Sunt idealuri care ne luminează pe calea vieții,
Și care-s tratamente pentru păstrarea tinereții.
Înțelepții nu stau nicicând să-și jelească pierderile
Ei caută totdeauna cu voioșie să-și vindece rănile.
Oglinda voioșiei e-n ochii cărora le dăm fericirea,
Privind în ea sorbim cu prisosință voioșia și iubirea.
Să lăsăm ca o influență dulce să ne umple casa,
Să ne creăm un cămin în care locuiește dragostea,
De este exprimată prin cuvinte și fapte, îngerii vin
Încântați să-și manifeste prezența în acordul divin.
Copiii sunt atrași de o purtare veselă și radioasă,
Să le arătăm multă bunătate, să se simtă acasă,
Ei vor manifesta același spirit pentru noi și între ei,
Să-i educăm pe copii să primească spiritul voioșiei!
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Zâmbiți părinți, zâmbiți educatori și să fiți iubitori,
Chiar dacă inima vă este tristă și plânge adeseori,
Lăsați voioșia să vă lumineze fața, să fie firească,
Adaptați-vă la copiii voștri, faceți-i să vă iubească!
Bucuria și voioșia nu stau în lucruri, ci stau în noi,
Nu se compară cu voioșia chefliului căzut în noroi,
Sau cu a prostului fudul, care crede că este voios,
Și mai crede că nu-i prost destul, dacă nu e fălos.
Voioși sunt și îndrăgostiții, chiar dacă nu au habar
Că se pot înșela, trăgând doar vreun loz veleitar,
Iar bătrânii, ei ce să mai aștepte pentru voioșie?
Depinde de stare, dar fie voioși, orice-ar fi să fie!
Voioșia creștină este chiar frumusețea sfințeniei,
Cuvintele plăcute-evlavioase aduc lumina voioșiei,
Aceste cuvinte costă mai puțin ca cele mânioase,
Care, datorită răutății, aduc neplăceri crase.
Să ne facem lucrul plăcut prin cântări de laudă,
Să nu privim credința-n Domnul ca pe o corvoadă,
Ci ca pe o sfântă și plăcută mireasmă de voioșie!
Doamne fă ca voioșia să aducă credință și omenie!
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AUTOCOMPĂTIMIREA

Autocompătimirea e manifestarea părerii de rău,
E mila față de sinele supus la suferințe, la greu,
E mentalitatea de victimă, cu atitudine de jelire,
Este ca un acid care face găuri amare în fericire,
Atitudinea de victimă este aceea care caută motive,
Că viața nu-i decurge în pace și liniște, fără derive.
Cei care gândesc așa își pierd liniștea sufletească,
Pierd pacea și oportunitățile care pot să se ivească.
Dar ce se ascunde în spatele rolului de victimă?
De cele mai multe ori e nevoia de a evita o vină
Și de a atrage atenția pentru a primi compasiune.
Victimizarea și autocompătimirea ne pot răpune.
Este un pericol mare să ne trezim plini de întristare,
De sindromul „bietul de mine‟ care este o frustrare,
Asta o facem din speranța că durerea va fi potolită,
Oamenii sensibili sunt înclinați, victime să se simtă.
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Sensibilitatea este capacitatea de empatie alduită
Și e echipamentul lui Dumnezeu de viață simțită,
Da-n loc să-L aducem pe El în problemele noastre,
Ne plângem, ne văităm, cu acuzațiile cam „albastre‟.
Autocompătimirea ne ușurează durerea la greu,
Dar o facem astfel, încât Îl ignorăm pe Dumnezeu,
Ea este sensibilitatea ce e transformată în egoism,
Preferăm o cale de a rezolva durerea fără altruism.
Ion Creangă în „Amintiri din copilărie‟ așa spunea:
„Milă mi-e de tine, dar de mine mi se rupe inima...‟
Această expresie reprezintă bine autocompătimirea,
Dorința șireată de căinare spre a atrage milostivirea.
Să înțelegem că autocompătimirea e obicei negativ,
Prin el ne justificăm refuzul pentru efortul executiv.
Gândind ce e comun între iubire și auto compasiune,
Vedem că nu-s compatibile că-s pline de suspiciune.
Creștinul are valori morale și va rămâne în picioare,
Să ne fie milă de orice animal, știm ce greutăți are,
Dar omul știe ce să facă, binele de rău să-l separe.
Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru auto consolare!

