
FRICA DĂUNEAZĂ GRAV
SĂNĂTĂŢII

de Constantin D. Pavel

NN
u mai încape nici un dubiu: când
îţi este frică, riscul de îmbolnă -
vire creşte semnifi ca  tiv! Aceasta

este conclu zia la care a ajuns o echipă de
medici australieni, în urma unui studiu efec tuat
pe un grup de peste două sute de persoane,
care s-a întins pe parcursul a doi ani şi jumă-
tate. Ei au demonstrat că frica micşorează dia -
metrul vaselor sanguine, din cauza revărsării
masive de adrenalină în sânge, ceea ce duce
la o subalimentare cu nutrienţi a tuturor orga -
nelor. Din această cauză apar boli cum ar fi
ische mia, afecţiuni ale pielii, hepatita, impo -
tenţa, fri giditatea, nevrozele, psihozele ş.a.

Dar de unde vine frica? Ce ne face să
ne te mem? Care este mecanismul profund al
fricii? De fapt, cine se teme: eu-l nostru spiri -
tual sau eu-l nostru lumesc, material?

Concluzia la care s-a ajuns? Singura
noastră parte care suferă de frică este ego-ul!
Lui îi e teamă să nu piardă, dar mai ales să nu
se piardă în neştiut. Ego-ul se agaţă de dorinţe
lumeşti, ajungând, în cele din urmă, să fie con-
dus de ele. Iar când e ameninţat cu pierderea
obiectului dorinţei, intră în panică şi începe să
se agite: „Trebuie să fac ceva, trebuie să lupt
pentru a păstra ce e al meu, trebuie să mă
războiesc cu duşmanul, trebuie să mă răzbun
pe el!“. Orbit de frică, ajunge să urască, să
jignească, să îşi dorească răzbunare. Şi toate
acestea se transformă pe dată în seminţele
viitoarelor afecţiuni ale trupului.

Ce se întâmplă, însă, când iertăm? Tot
medicii au constatat că iertarea, pur şi simplu,
vindecă trupul. Când iertăm, dăm voie întregu-
lui organism să se relaxe ze, să se calmeze, să

revină la un regim natural de funcţi onare. De
ase me nea, când ne ru găm pentru binele ce -
lorlalţi, mai ales pentru binele „duşmanilor“
noştri, răspândim în jur atâta iubire încât ni se
întoarce înapoi înzecit – şi aceasta este atitu -
dinea care înseamnă sănătate.

Când alegem să ne răzbunăm pe cineva,
„să ne căutăm dreptatea“, chiar şi dacă facem
asta într-un tribunal, sub aşa-zisa „oblăduire a
legilor“, ne coborâm la nivelul celui care ne-a
produs aşa-zisul rău. Ne înlănţuim astfel de
bună voie cu lanţurile fricii, atrăgând boală şi
sufe rinţă. Alegând iertarea, îl eliberăm pe ce -
lălalt din lanţurile urii noastre şi, în acelaşi timp,
ne eli be răm pe noi înşine. Ier ta rea înseamnă
libertate, iar libertatea înseamnă sănătate.

Fuga de asumare a responsabilităţii pro -
blemelor cu care ne confruntăm, apelarea la
„tactica struţului“ – în fapt, negarea evidenţelor,
în speranţa că ele vor trece de la sine –, ne
menţine, de asemenea, într-o permanentă sta -
re de frică, ceea ce conduce, evident, la ampli-
ficarea problemelor, de orice fel ar fi ele. Recu -
noaşterea şi acceptarea lor ca parte a lecţiei
de viaţă pe care trebuie să o învăţăm, duce la
iertare şi, într-un final, la sănătate.

Un alt obicei dăunător sănătăţii este re -
amintirea permanentă a durerilor din trecut; fă -
când acest lucru, tindem să le aducem în pre -
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zent şi să le perpetuăm. „Un necaz nu vine
niciodată singur“ este un aşa-zis adevăr cât se
poate de real în lumea oamenilor „săraci“, şi ei
ştiu asta şi se aşteaptă la asta. Ce nu ştiu este
că ei sunt cei care atrag toate neca zurile care
îl urmează pe primul, zăbovind în el cu gân-
durile, cu inima şi cu vorbele lor. Tot ce fac este
să povestească tuturor celor cu care se întâl-
nesc despre nefericirea lor, despre cum a por-
nit totul, cu amănunte peste amănunte.

Chiar dacă simţim nevoia să ne „ostoim
amarul“ şi să ne „descărcăm su fletul“ în faţa
altora, cea mai potrivită atitudine este să ne
abţinem de la aşa ceva, să nu vorbim niciodată
despre necazurile noastre, să nu ne plângem
nimănui. Căci a ne plânge de milă nouă înşine
nu face decât să păstreze problemele şi
necazurile în viaţa noastră prezentă.

Pentru a îndepărta problemele trebuie
să încetăm să mai căutăm mila şi compătimi -
rea altora, fiindcă numai aşa ne putem concen-
tra asupra soluţiilor la ele, învingând, în acelaşi
timp, frica. O atitudine proactivă, constructivă,
de reconciliere cu toţi şi cu toate, conduce in -
variabil către o viaţă lipsită de sufe rinţe, griji şi
probleme. Iubind tot ce există, iubindu-ne pe

noi înşine în profunzime, ca fiinţe spirituale,
vom ajunge să cunoaştem adevărata Iubire în
care se scaldă această lume minunată. Şi
atunci toate bolile vor dispărea, curăţate de
Iubirea noastră...
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LIFE-COACH – Arta de a Trăi
Eşti bulversat de vremurile pe care le trăim?

Simţi că ceva îţi scapă, că ritmul vieţii tale s-a ac -
celerat şi nu mai şti cum să faci faţă problemelor
şi stresului de zi cu zi? Te simţi adesea cuprins de
îngrijorare sau chiar de panică atunci când vine
vorba de viitorul tău şi al familiei tale?

Înseamnă ca te-ai „pierdut“ în hăţişurile
vieţii şi ai nevoie de un mentor care să îţi arate
drumul, de o mână de ajutor pentru a ieşi din nou
la lumină.

"LIFE-COACH - Arta de a Trăi" este mâna
de ajutor care îţi este întinsă la nevoie. Apuc-o,
strânge-o bine şi ieşi la lumină! Trăieşte-ţi Viaţa şi
fă din acest lucru o Artă! Meriţi tot ce e mai bun
de la viaţă - învaţă din această carte cum să ceri,
cum să primeşti şi cum să plăteşti cu inima curată
darurile minunate ale vieţii...
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INTEGRALA

KIYOSAKI ÎN ROMÂNIA
13 cărţi + BONUSURI substanţiale, doar la http://integrala.weebly.com

Cea mai nouã carte din
„Seria Kiyosaki“ în româneşte:

Creşte-ţiCreşte-ţi
IQ-ul FinanciarIQ-ul Financiar

Poţi deja să o comanzi AICI!!!

Câştigătorii Tombolei Dezvoltării Personale 2011Câştigătorii Tombolei Dezvoltării Personale 2011

Premiul Special
(1 abonament pe 12 luni la Programul pentru Succes +

1 abonament pe 12 numere la revista Profesor de... Fericire)

MARIAN BODEA - Galaţi

Premiul I
(1 abonament pe 12 luni la Programul pentru Succes)

ELENA ROŞIORU - Bucureşti

Premiul II
(2 abonamente pe 6 luni la Programul pentru Succes)

GABRIEL COSTEA - Piteşti
IOANA IOVAN - Lugoj

Premiul III
(3 abonamente pe 3 luni la Programul pentru Succes)

VALENTIN PÎRVULESCU - Bucureşti
MARIANA IUGA - Constanţa
IOANA POPESCU - Craiova

Menţiunea I
(4 abonamente pe 12 numere la Profesor de... Fericire)

FLORENTINA AIOANEI - Suceava
AURICA MIHĂILESCU - Eforie-Nord

DANA CIOARĂ - Sântămăria-Orlea
MARIANA IUGA - Constanţa

Menţiunea II
(6 abonamente pe 6 numere la Profesor de... Fericire)

CRISTIAN SORANU - Bucureşti
IULIAN POP - Satu-Mare

CRINA MIHALACHE - Sinaia
MIHAELA ŢONEA - Cluj-Napoca

MIHAELA CUPTOR - Bacău
RĂZVAN ION - Braşov

Menţiunea III
(12 abonamente pe 3 numere la Profesor de... Fericire)

CONSTANTIN DUMBRAVĂ - Bucureşti
MIOARA CUMPĂNESCU - Bucureşti

GABRIELA POSTA - Oradea
SALOMEEA VASILESCU - Iaşi

CIPRIAN MAREŞ - Ploieşti
ELENA BUCUR - Suceava

ANDREI TOMA - Bucureşti
ION IVĂNESCU - Mangalia

SIMONA POPESCU - Cluj-Napoca
SAMIRA POPOVICIU - Bucureşti
ŞTEFAN DORIAN - Piatra-Neamţ

DARIUS GEORGESCU - Timişoara
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LA VÂNĂTOARE...
(fragment)

de Constantin D. Pavel

Eram copil pe-atunci... Doar un copil.
Însă ştiam că de cum dădea prima ză -
padă aveau să apară iepurii şi căprioa -

rele pe câmp. Şi mai ştiam că nici vânătorii n-au
să întârzie mult să-şi descarce puştile acolo,
departe, în pădurea de după calea ferată.
Aveam vreo şase anişori, dar nu pridideam să
mă trezesc dis-de-dimineaţă, cu noaptea-n cap,
pentru a verifica laţurile puse de cu seară în
câmpul de pe care tataie strânsese în toamnă
varza. Mai rămâneau pe loc, ici şi colo, verze
mici, majoritatea aproape mucegăite, care atră -
geau ca un magnet iepurii înfometaţi din câm -
pie. Ba, cu două ierni în urmă, avusesem no -
roc, eu şi tataie, că veniseră chiar şi căprioare
– şi una se prinsese în laţ! Câtă bucurie pe
mine, Dumnezeule! Abia aşteptam să mănânc
carne de căprioară! Dar lui tataie i s-a făcut
milă de ea când a văzut-o... Era o căprioară
tânără, aproape un ieduţ – şi i-a dat drumul.

„Las-o să crească – a zis tataie, mângâindu-
mă încet pe obraz şi bărbie –, să se facă mare
şi ea. Şi-abia după ce-o face pui o s-o prindem
şi-o s-o mâncăm. Acum e doar toitănică, n-a
avut cum să cunoască viaţa!“

Nu l-am înţeles atunci pe tataie, ba chiar m-am
bosumflat şi aproape că am plâns un pic de
ciudă, dar mi-am revenit când am constatat că
într-un alt laţ se prinsese un şoşoi frumos şi
gras – unul care sigur avusese timp să cu noas -
că viaţa şi să facă şi pui! A ţipat când tataie l-a
scos din laţ şi a dat să-l muşte şi să-l zgârie...

Mi se părea, pe atunci, că toţi iepurii din
lume şi toate căprioarele şi toţi fazanii sunt de
prins şi de aruncat în oală ori pe jar. Erau din
plin în acei ani şi ne obişnuisem cu toţii să ve -
dem pe câmp o mulţime, pe timp de iarnă.
Aveau ce mânca şi în pădure, fiindcă pădurarul
şi cei de la ocolul silvic le lăsau mâncare în fâ -
neţele special construite de cu toamnă la mar-
ginea poienelor, dar parcă mai bună e hrana
când e condimentată cu puţină aventură. Cred
că, aidoma omului, şi animalele simt nevoia să
trăiască experienţe mai deosebite atunci când

îşi procură hrana. Şi pentru că întotdeauna gă -
seau câte ceva de ros prin grădinile ţăranilor,
preferau să ia la picior câmpul cel mare şi să
se strecoare până-n buza satului, după cotoa -
re de varză, de sfeclă ori după morcovii uitaţi în
pământ de gospodari, uneori întradins pentru
aceşti musafiri deosebiţi.

Dar eu eram doar un copil pe-atunci, prea crud
pentru a înţelege profunzimea legăturii dintre
oamenii câmpiei şi animalele sălbatice ce vie -
ţuiau în pădurile aflate departe. Eu însumi eram
doar un animal, plin de instincte şi dorinţe sim-
ple, vii, curate, neatinse de judecata rece a
fiinţei umane adulte. Dacă îmi doream să văd
iepurii la frigare, pur şi simplu, asta îmi doream,
fără să mă gândesc vreo clipă la viaţa acelui
animal, la faptul că avea poate pui de crescut
şi de hrănit. Dacă îmi doream să prind o căpri -
oară sau un fazan, pur şi simplu asta îmi do -
ream, fără să mă gândesc la consecinţe. Pe
atunci, pentru mine, viaţa era simplă, doar în
alb şi negru, aşa cum este viaţa tuturor copiilor
vii şi liberi!...

Ninsese câteva zile la rând, ninsoare calmă,
curată, cu fulgi mari şi rari, de parcă Dumne zeu
alesese să îmbrace în tăcere natura în mantia-I
preacurată a Vieţii. Când m-am trezit, dimi nea -
ţă, nu mai ningea, se oprise. Şi o linişte side -
rală cuprinsese satul întreg, ca într-o poveste
sosită din vremile facerii lumii. Dar pentru un
năpârstoc de şase anişori liniştea e ca boala,
doare. Trebuia să fac ceva, să mă bucur din
plin de minunea albă de afară, să trăiesc clipe
de care să-mi bucur sufletul la maximum!

Ardeam de nerăbdare să zburd prin marea
cea albă de afară, dar mamaie o ţinea una şi
bună, că mai întâi trebuie să-mi beau laptele
cald şi să-mi mănânc jumările. Ca pe ţepi m-am
frământat la masa din bucătărie, cuprins de o
dorinţă aflată dincolo de puterea mea de stăpâ -
nire şi, deşi laptele cald îmi plăcea, deşi mă dă -
deam în vânt după ouă jumări, acum toate mi
se păreau imposibil de înghiţit. În plus, căldura
sobei parcă mă frigea pe interior, iar zăpada
de-afară îmi şoptea că e rece şi că de-abia mă
aşteaptă să-mi răcoresc fiinţa înfierbântată.
Ardeam de dor de ducă...

Mamaie, însă, nu m-a lăsat cu una, cu două...
Mi-a tras în picioare ciorapi noi de lână, făcuţi
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chiar de mâinile ei hranice, cămaşă de corp şi
un ilic întors tot de ea pe andrele de lemn, hai -
nă groasă şi pantaloni roşii de fâş, căciulă şi
fular la gât. Mănuşi mi-a dat două perechi, unele
mi le-a îndesat cu de-a sila în mâini, iar pe ce -
lelalte în buzunarele hainei, ameninţându-mă
cu o privire blajină:

„Să nu te pună dracu’ să le pierzi, că te mă -
nânc! Şi dacă le uzi p-alea din mâini, să le iei pe
alilalte, să nu stai ud, să răceşti, că mă omoară
mă-ta!“

Aşa era mamaie, grijulie şi cu gura mare, dar
cu un suflet de aur încrustat cu diamante!

Când am deschis, în sfârşit, uşa de la antreu
şi am tras în piept prima gură de aer rece, în
mine a urlat libertatea! Mi-am luat avânt şi m-am
aruncat direct în nămetele uriaş făcut de tataie
cu lopata de lemn, după ce trăsese potecă spre
poartă. Ţipam şi strigam de plăcere, singur şi
fericit, doar eu şi nămetele, îmbrăţişându-ne re -
ciproc, aidoma a doi buni prieteni care se bu -
cură nespus să se revadă, după o lungă peri -
oadă de timp.

Deodată, în liniştea care învăluia satul, s-a
auzit, de departe, de foarte departe, înfundată,
o împuşcătură. A urmat imediat încă una, apoi
alta şi alta, apoi mai multe deodată, făcându-mă
foarte atent. Ieşiseră vânătorii la vânătoare!

Tare mult mi-aş fi dorit să pot să merg şi eu
la vânătoare! Văzusem în filme, la televizor, cum
mergeau oamenii mari la vântoare, ba chiar ci -
tisem în „Scufiţa roşie“ şi văzusem în poze cât
de viteaz este un vânător. (Da, nu vă miraţi, la
vârsta aceea învăţasem să citesc şi să scriu,
fiindcă mamaie avea „prostul“ obicei să mă al -
toiască, aşa, bătrâneşte, a dojană şi îndemn,
cu coada de la mătură, dacă nu învăţam să
citesc şi să scriu încă de la grădiniţă... Aşa că
am preferat cititul şi scrisul în locul cozii de mă -
tură abil mânuită de mamaie...) Şi mintea a în -
ceput să-mi zburde alături de vânătorii din nean -
tul alb, în timp ce stăteam lungit pe spate în nă -
metele de zăpadă, privind în gol la cerul lăptos
ce părea a se uni cu acoperişul casei noastre.
Mă şi vedeam cu puşca în mână – o puşcă mai
mică, ce-i drept, în imaginaţia mea... –, pitindu-
mă după un copac gros şi ţintind cu atenţie ie -
puraşul ce rodea de zor un morcov mare, por-

tocaliu, ţinut între labele din faţă... Apăsam
brusc trăgaciul şi iepurele cădea lat, fără să
mai mişte. Iar eu, bucuros, mă repezeam să-l
iau...

„Cătăline!“ – îmi destrămă deodată visul, gla -
sul lui Mircică, vărul meu. „Cătălineeeeeeee!“

N-avea cum să mă vadă de după nămetele
pe care mă aflam, deşi eram foarte aproape de
poartă. Aşa că am profitat din plin de situaţie,
am făcut repede câţiva bulgări de zăpadă şi,
fără să mai stau pe gânduri, ridicându-mă brusc
în picioare, am început să-l bombardez ca la
Plevna, cu ghiulelele mele albe şi moi.

„Stai, băi, nebunule! Stai! Nu mai da, că n-am
venit pentru asta! – strigă el, încercând să se
ferească din calea tirului meu dezlănţuit. Am
venit să te iau cu noi!... Dar dacă nu vrei să
mergi, treaba ta, poţi să stai acasă...“

M-am oprit imediat, ca la comandă.
„Unde?!“ – am întrebat curios, fugind spre

poartă.
„Cum unde? La vânătoare!“
Am sărit în sus de bucurie.
„Mergi?“ – m-a întrebat Mircică, de formă.
„Cum să nu merg?! Haide!“
Şi am plecat, închizând poarta după mine.

Nu i-am spus nimic lu’ mamaie, fiindcă dacă i-aş
fi spus, nu m-ar fi lăsat să plec. Din prea multă
iubire şi dorinţă de protecţie, bunicii mei m-ar fi
privat de foarte multe experienţe frumoase, de
care cu drag şi nostalgie îmi amintesc acum...
Ştiam, totuşi, că odată ajuns seara acasă, aveam
să primesc papara cuvenită, însă eram dispus
fără nici o ezitare să plătesc acest preţ pentru
o partidă bună de vânătoare!...

Notă:
Fragmentul de faţă face parte din volumul „Amin -

tiri dintr-o copilărie“, de Constantin D. Pavel, lucrare în
lucru. Vă puteţi înscrie pentru a o primi cu autograful
autorului şi 20% reducere, tri miţând un email la adresa
comenzi@pavcon.ro, cu titlul „Do resc Amintiri dintr-o co -
pilărie“.
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Programul pentru SuccesProgramul pentru Succes!
— pentru cei care ştiu ce vor în viaţă —
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