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Posibilitatea de a nu fi ca ceilal?i
Omul este o imitare a celor care i-au fost al?turi ?i de la care a înv??at procesele vie?ii.
El crede ca are liber arbitru, dar nu are pentru c? partea imitativ? este strâns legat? de
obi?nuin?ele de zi cu zi.
Ceilal?i, într-o anumit? m?sur?, ne dau una sau mai multe metode de imitat.
Imitarea este o parte a adapt?rii sociale.
Neimitarea este un proces decis de conjuncturile nefavorabile, grele, neobi?nuite. Acestea îl pot
duce pe om la liber arbitru, doar prin îndep?rtarea lui de ceilal?i.
Neimitarea are 2 aspecte.
Unul: decis prin discern?mânt propriu, unde omul alege în ce direc?ie s? fie, cum ?i unde,
neidentificat cu exteriorul.
Cel?lalt: decis de conjuncturile grele, cum am spus mai sus.
A fi ca ceilal?i este un lucru care ?ine de neaten?ie.
E?ti ca ceilal?i când:
- Urmezi moda
- E?ti nemul?umit
- Ai antipatii fa?? de oameni
- Dezvol?i rela?ii preferen?iale în func?ie de interesele tale, nu de ale lor
- Râzi la acelea?i glume la care râd to?i
- Dezvol?i acelea?i idei dezvoltate de al?ii- Ai prea mul?i prieteni
- Te aju?i mai mult pe tine ?i mai pu?in pe ceilal?i
- Nu ai echilibrul st?rilor ?i e?ti influen?at de ele
- Gânde?ti c? e?ti special ?i ca o stea va c?dea din cer pentru tine ?
- Ai a?tept?ri
Pe lâng? acestea, multe alte lucruri se imit? f?r? vigilen?a noastr?.
A nu fi ca ceilal?i este un lucru de aten?ie, în?elegere ?i direc?ie.
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Cei care sunt diferi?i prin modul lor de abordare social? sunt cei c?rora mama nu i-a obi?nuit când
erau mici s? spun? „Mul?umesc” sau „Bun? ziua” oricui voia ea. Cei mici au fost l?sa?i s? aleag?
prin decizia lor s?-i imite pe p?rin?i f?r? s? fie constrân?i în a face una sau alta.
?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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