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De unde vine Nefericirea!
Fericirea, cât ?i nefericirea sunt atributele aten?iei atât la interior, cât ?i la exterior, simultan.
De exemplu, dac? cineva m? supar? cu vorbe urâte, voi reac?iona s?-l potolesc ?i fericirea mea va
sc?dea. Sau dac? munca mea de luna asta nu a adus aceste X rezultate, fericirea mea nu mai este
la fel.
Comportamentul de fericire, în cazurile de mai sus, este direct propor?ional cu ce vine din exterior.
M-a? bate singur peste fa?? s? m? trezesc dac? v? v?d a?a ?i nu fac nimic.
Acest mod de alegere a fericirii, când doar exteriorul m? influen?eaz?, este pe deplin eronat din
cauza exteriorului efemer asupra noastr?. O frunz? nu poate fi verde tot anul la fel cum fericirea nu
poate fi a noastr? tot anul...înc?.
Distrugerea în mas? a deciziei interioare de a c?uta fericirea în ce este, a împins fericirea s? vin?
doar din exterior, din ce fac, ob?in, slujesc, primesc, ordon sau pl?ceri.
Decizia interioar? de fericire este voin?? pus? zi de zi în a aduce exteriorul în interior. În a lua ce
este afar? ?i a pune în?untru. În a strânge timpul la Acum.
Astfel, fericirea devine uniforma pe care o por?i indiferent de exterior, pentru c? interiorul t?u are
capacitatea s? o men?in?, indiferent de situa?iile din jur.
Bucuria pe care un om o poate c?p?ta din fericire, nu este de ordin împlinitor, satisf?c?tor sau
jovial. Acest tip de bucurie este statornic, vizibil ?i nealterat. Atributele acestei bucurii sunt
claritatea, prezen?a, esen?a, smerenia, altruismul, aten?ia, vigilen?a, nealterarea.
Nefericirea vine de la lipsa ?i în?elegerea acestora, de la nepracticarea ?i lenea omului c?tre ele.
Nefericirea este o stare nerecunoscut? de om, pentru c? dac? îi spui c? o are, se sup?r?. Iar dac? îl
pui s? fac? ceva, se sup?r? din om, ?i schimb? subiectul.
Ordinul ferici?ilor este mai mic decât cel al neferici?ilor, pentru c? cel al ferici?ilor presupune aceste
atribute sau virtu?i, care, odat? cu ele, vine ?i voin?a, efortul spre continuitatea lor, indiferent de
circumstan??.
Practica?i, nu fi?i neferici?i!
Testa?i, fi?i ferici?i!
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?coala Ezoteric? înseamn? supraeforturi c?tre libertate, în?elegere ?i trezire.
Începe lucrul asupra sinelui prin cur??area ?i repararea ma?in?riei umane.
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