Dieta
Min?ii

Mintea este cea mai puternicã armã, un instrument cu douã
tãiºuri: unul te îngraºã, celãlalt te slãbeºte. Mintea te poate
face frumos, deºtept, puternic ori slab, dacã vei ºti cum anume
sã o foloseºti. Experþii în nutriþie au apãrut ca o nevoie a
oamenilor graºi de a se ascunde dupã deget, ca o nevoie de a
complica o situaþie extrem de simplã, atât de simplã încât
grasului îi este ruºine cã odatã descoperit este supus oprobiului
public. Toþi graºii spun:
”Vreau sã mãnânc ºi sã slãbesc! Vreau sã mãnânc orice,
oricând iar corpul meu sã-ºi pãstreze o siluetã de invidiat! Nu
conteazã cã nu fac miºcare, cã nu dorm suficient, cã nu sunt
atent cu grãsimile, cu alcoolul, EU vreau sã mã simt bine în
pielea mea ºi sã dau bine în ochii celorlalþi. Refuz sã gândesc cã
fiecare bucãþicã pe care o bag în gurã este transformatã în
energie iar energia nefolositã se stocheazã în depozite
(grânarele statului). Nu îmi pasã atâta timp cât îmi place ºi
vreau sã mãnânc!”.
Este grasul un individ atât de consumat de propria imagine
încât s-a înecat în el însuºi ca într-un ocean de grãsime? Oare
nu are ºi el prieteni, cunoºtinþe care sã îi oglindeascã o vedere
mai sãnãtoasã, „mai suplã” despre el însuºi?

Foamea, ca de altfel ºi somnul, setea, sexul este o nevoie
fiziologicã ce trebuie satisfãcutã iar mâncatul este absolut
necesar supravieþuirii noastre ca fiinþe. Toate vieþuitoarele
mãnâncã! Absolut toate! Animalele, pãsãrile, peºtii, meduzele,
lichenii, etc – toate folosesc aceastã nevoie pentru a putea
supravieþui.
De multe ori, m-am întrebat: de ce oamenilor le place sã
mãnânce ºi nu le place, în aceeaºi mãsurã, sã bea apã?
Târziu, dupã ce acul cântarului meu nu mai arãta 110, ci 70
de kilograme am înþeles cã apa care nu îngraºã nu are nici gust.
Mintea nu poate avea poftã de apã aºa cum are poftã de o
prãjiturã cu friºcã sau de un tort de îngheþatã.
Nu te duci la un restaurant sã comanzi apã!
Mintea este unul dintre cele mai pofticioase organe ale
corpului! Mintea este un cercetãtor nebun care inventeazã tot
felul de reþete pentru a nu se plictisi.
Nevoia de a mânca se împleteºte extraordinar de bine cu
celelalte nevoi; nevoia de siguranþã, nevoia socialã, nevoia
personalã sunt pãrþi ale aceluiaºi întreg. Nu poþi spune cã un
diamant are o singurã faþetã sau cã automobilul este o roatã
sau numai parbrizul!
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Cum poate fi
satisfăcută
o nevoie?
Nevoia de a mânca poate fi
satisfãcutã în mai multe feluri. Este
uºor sã mergi la magazin, sã colinzi
printre rafturi ºi sã-þi întrebi papilele gustative ce ar avea chef ºi poftã
sã guste. La fel de uºor este ºi sã ieºi
la un fast food sau sã stai acasã ºi sã
primeºti mâncarea doritã printr-o
firmã care livreazã la domiciliu. Cei
mai mulþi dintre noi nu ºtiu cã, în

acelaºi timp cu satisfacerea nevoii
de a mânca, se satisface ºi nevoia de
socializare sau nevoia de a fi respectat. Cu prietenii ieºi la un fast
food sau la o terasã ºi socializezi, cu
partenerii sau cu persoanele în faþa
cãrora vrei sã te impui ºi sã te respecte te duci la un restaurant elegant ºi scump.
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Ce este mâncatul
şi la ce foloseşte
min?ii?
Mâncatul este arta de a satisface
în cea mai mare mãsurã trupul ºi
mintea. Mâncatul este o necesitate!
În România, oferta de produse se
diversificã de la lunã la lunã; apar
firme noi, din toate colþurile lumii,
care desfac produse care mai de
care mai bizare, mai gustoase, mai
frumos ambalate, mai viu colorate ºi
mai inteligent prezentate. Lupta
pentru impunerea pe piaþã, lupta

pentru a pãtrunde în mintea oamenilor este din ce în ce mai acerbã. La
prima vedere, bogãþia de alimente
satisface nevoia românului de a
alege, de a decide ce anume doreºte
sã consume; în realitate, aceastã
varietate de produse are câte un
instrument care luptã la nivel subconºtient pentru a le domina pe
celelalte ºi a deþine supremaþia.
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Imagineazã-þi o persoanã într-un supermarket.
Rafturi pline.
Abundenþã de produse!
Existã absolut tot ce îþi pofteºte inima –
începând de la sãpunuri, care miros mai puternic
decât o grãdinã cu trandafiri ºi
care satisfac nevoia de acceptare
din partea celorlalþi,
pânã la salamuri, brânzeturi sau
preparate mediteraneene
care satisfac psihologic nevoia/dorinþa
de a duce un stil de viaþã
italian, franþuzesc, malaezian, etc.
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Ce va face
persoana respectivă?
Ce vede
persoana respectivă?
Orice cu excepþia mâncãrii! Vede
spaghete italiene, pizza, sosuri
autohtone sau exotice, aripioare de
pasãre sau de rechin, dar în realitate mintea creazã alte imagini –
pe rafturi, frumos ambalate, stau cuminþi dorinþele, pasiunile sau frustrãrile acelei persoane. Întinde
mâna ºi pune în coº un pachet de
spaghete, o pungã cu orez
thailandez, o cutie de

suc din portocale roºii, un kilogram
de morcovi importaþi din Turcia, castraveþi din Spania, o sticlã cu ulei de
mãsline pe care scrie mare ºi
frumos numele þãrii din care provine. Persoana respectivã alege…
alege tot ceea ce mintea proceseazã, alege dorinþa, imaginea care
s-a format în spatele retinei ºi nimic
din ceea ce i-ar satisface nevoile
trupului.
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Mintea, aºa cum am mai spus, este cel mai
pofticios organ al trupului!
Mintea doreºte ºi comandã!
Mintea nu spune “te rog frumos”,
mintea porunceºte!
Ea este un stãpân absolut, puternic ca un taur
dar vulnerabil ca un fulg lângã
un foc de tabãrã.

Mintea spune: „Vreau cola, dar
nu orice cola! Vreau cola light, fãrã
zahãr, deoarece zahãrul trezeºte
pancreasul, care declanºeazã insulina iar insulina, ca un bun lucrãtor,
acþioneazã asupra zahãrului ºi îl
“ajutã” sã pãtrundã în þesuturi pentru a furniza energie”. Tot mintea
spune: „Corpul are nevoie de
energie, EU am nevoie de energie”!
Dar “uitã” sã spunã cã energia
nefolositã se stocheazã imediat în
rezervele organismului ca grãsime.

Minþii nu-i pasã dacã rezervele
devin din ce în ce mai mari, dacã ea
este satisfãcutã. Ei bine, nevoia
minþii de a bea cola, de a-ºi satisface
o dorinþã, în jumãtate din cazuri va
þine cont de rezervele organismului
dar, în cealaltã jumãtate din cazuri,
nu o intereseazã decât satisfacerea
dorinþei de a proiecta imaginea a
tot ce reprezintã cola peste realitatea înconjurãtoare.

Concluzie
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Deci,
ce face mintea când
alege un produs?
Mintea împrumutã, fãrã remuº- individ poate vedea sute, mii de
cãri, identitãþi, experienþe, trãiri de astfel de funde roºii care sã nu-i
la ceilalþi oameni. Ea cautã în perma- spunã nimic; dar, dacã mintea
nenþã modalitãþi de experimentare, creeazã un eveniment, o amintire
cerceteazã ºi se dezvoltã de cele mai din conexiunile ei bizare între o funmulte ori în detrimentul corpului. dã roºie vãzutã în trecut ºi papionul
Mintea reþine tot felul de detalii ce pe care individul tocmai îl aranjeazã
par a fi neimportante ºi care, apa- la gât, acesta se poate simþi inundat
rent, nu au nici o legãturã cu lucrurile de un torent extraordinar
prezente sau trecute; ea creazã aces- de puternic de senzaþii
te legãturi din existenþele celorlalþi, sau trãiri din
cãrora le-a împrumutat identitãþile. perioada în care
Astfel, mintea aduce evenimente a vãzut funda respectivã.
sau trãiri din trecut ºi le suprapune
peste cele din prezent printr-un
singur ºi banal detaliu. Sã luãm, de
exemplu, o fundã roºie la gâtul unui
manechin. În decursul vieþii, un
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De ce?
Pentru cã mintea doreºte sã priveascã prin ochii omului ºi sã simtã ceea
ce considerã ea cã trebuie sã simtã. Mintea nu face diferenþa dintre trecut
ºi prezent, ea trãieºte într-un prezent continuu. Mintea este puternicã ca
un taur, da, un taur de o tonã. Dar de ce sã te sperii de un taur de o tonã?
Dacã ai fi suficient de atent, vei observa cã acest taur de o tonã care suflã
flãcãri pe nãri ESTE UN TAUR ORB!
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MINTEA
ESTE
UN TAUR ORB!
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Pentru a avea succes în procesul de slãbire ºi de menþinere a greutãþii
corporale, vã recomand sã urmaþi cele 10 sfaturi:

Rezolvaþi problemele minþii!
Orice gând este proces fizicochimic. Mintea gândeºte în imagini, în simboluri ºi în reacþii chimice! Când pofta de viaþã scade,
când graniþa dintre singurãtate ºi
libertate este dizolvatã, mintea
transformã imaginea persoanei singure într-o reacþie chimicã. Aminteºte-þi cum stãteai în faþa televizorului singur(ã), cum te plimbai
dintr-o camerã în alta, cum nu suna
telefonul, cum nu era nimeni care
sã te mângâie, care sã te þinã în
braþe, care sã te irite, cum simþeai
acut nevoia de a auzi glasul cuiva,
fie el ºi furios! Toate aceste imagini
ºi multe altele au fost procesate cu
o vitezã inimaginabilã de cãtre
minte ºi transformate în procese

chimice. Nevoia de
dulciuri, pe care
foarte multe persoane o considerã dependenþã, slãbiciune, viciu (multora le este ruºine cu aceastã poftã
uriaºã de dulce) este de fapt o imagine transformatã într-un proces
fizico-chimic, care elibereazã substanþe ce poartã numele de neurotransmiþãtori. Nu ei sunt responsabili cu pofta ta de dulce, ei doar vin
ºi regleazã ceea ce mintea ta considerã a fi un dezechilibru. Responsabil cu pofta ta de dulce eºti chiar
tu, este mintea ta!
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Învaþã sã limitezi miºcãrile taurului orb
ºi sã-l conduci în condiþii de stres maxim.

2

Lucrurile, dorinþele, oamenii nu se manifestã dupã o anumitã ordine,
nici chiar atunci când totul este planificat foarte bine. O dorinþã se va
schimba atunci când te aºtepþi mai puþin, când crezi cã eºti pregãtit sã faci
ceva, intervine o situaþie care te deturneazã de la planul iniþial. A învãþa sã
stãpâneºti taurul orb nu se predã la nici un curs. Nimeni nu îþi poate oferi
soluþia idealã. Toþi îþi vor spune cum au domesticit ei taurii lor, îþi dau
sugestii. Taurii lor nu au cum sã semene cu taurul tãu. Toþi sunt unici deºi,
teoretic, sunt la fel. Toþi oamenii au organe, toþi transpirã, toþi mãnâncã,
toþi vor sã facã sex sau sã doarmã dar... la nici unul nu se poate aplica
aceeaºi regulã. Mintea poate fi determinatã sã intre în turmã, dar asta nu
înseamnã cã ºi respectã legile turmei.

Dezvoltã relaþii cu propriul taur.
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Cea mai mare parte a oamenilor pot aplica o dietã
doar o singurã datã. Nu conteazã cã este extraordinar de bunã, la ei dã
randament doar o singurã datã. Crearea relaþiilor cu propria minte este
cea care asigurã randamentul dietelor viitoare (mai ales în cazul în care se
aplicã pentru o perioadã de timp numai o singurã dietã).
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Împrumutã idei, convingeri de la toþi cei
care practicã forme alternative de vindecare.
Fã acest lucru fãrã sã te gândeºti cã o idee intrã în conflict cu crezul tãu
religios. Aflã ºi verificã cum va reacþiona mintea la o astfel de provocare.
Devino cel mai bun prieten ºi client al unui sistem de vindecare, pânã
cunoºti mecanismul care îi motiveazã ºi îi ajutã pe ceilalþi. Verificã dacã o
idee din acel sistem îþi poate fi de folos ºi dacã aplicatã dã randament,
indiferent de stãrile emoþionale pe care le creazã mintea.
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Ascultã!
A ºti sã te asculþi tu pe tine este arta provocãrii. Corpul tãu îþi poate oferi
atâtea informaþii despre tine ºi despre mintea ta, câte ai nevoie, dacã ºtii
sã-l asculþi. Cei care reuºesc sã slãbeascã ºi sã se menþinã la greutatea
doritã îºi pun întrebãri ºi ascultã. Da! Se ascultã ei pe ei! Oamenii sunt
foarte buni în a-ºi pune întrebãri dar cei mai mulþi nu ºtiu sã asculte – ºi aici
greºesc. Adevãrat cã nu poþi vorbi ºi asculta în acelaºi timp. Fizic, este
practic imposibil iar o persoanã grasã îºi pune întrebãri non-stop, fãrã sã se
asculte. Grasul NU VREA sã asculte! Corpul îþi va spune tot ce ai nevoie sã
ºtii despre el pentru a-l ajuta sau a determina mintea sã-i permitã sã
slãbeascã dacã ºtii cum sã-l întrebi ºi cum sã-l asculþi. Nu uita cã mintea
adorã întrebãrile dar mai mult adorã sã se audã vorbind, sã rãspundã. Cei
care reuºesc sã se menþinã la greutatea idealã provoacã ºi ASCULTÃ!
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Cautã încontinuu modalitãþi
de îmbunãtãþire a relaþiilor cu propriul taur!

6

Porneºte în fiecare zi de la ideea cã metoda idealã de comunicare nu a
fost descoperitã ºi încearcã sã gãseºti soluþii pentru îmbunãtãþirea
comunicãrii. Fii creativ ºi spontan! Acordã-þi dreptul de a rãmâne copil în
interior chiar dacã vârsta trupului te contrazice. O casã, indiferent cum
aratã pe dinafarã, în interior poate rezerva surprize uriaºe!

Nu te autocompãtimi NICIODATÃ!
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Este extrem de uºor sã te vezi un gras fãrã motivaþie ºi fãrã putere. La fel
de uºor este ºi sã spui cã nu te poþi controla, cã eºti un om de nimic, cã nu
valorezi nici doi bani, cã ceilalþi sunt mai frumoºi, mai deºtepþi, mai bogaþi
decât tine. Întotdeauna vor exista unii mai frumoºti decât tine, mai deºtepþi
sau mai bogaþi dar schimbând SCAUNUL MENTAL în care te-a aºezat mintea
vei observa cu stupoare cã nimeni nu este mai bun decât altul, nimeni nu
este mai frumos sau mai puternic decât altul. Toþi sunt la fel ca tine! Toþi au
fost sau mai sunt aºa datoritã barometrului tãu, datoritã minþii tale. Unul
poate fi mai bun la matematicã decât tine, în schimb, s-ar putea sã nu ºtie
cum sã vândã o cutie cu chibrituri – domeniu în care tu excelezi. Altul ar
putea sã fie genial atunci când deseneazã o maºinã dar ar putea sã nu aibã
habar sã schimbe o roatã la maºina construitã dupã desenul lui. Tot ceea ce
conteazã pentru tine este SCAUNUL MENTAL în care te-a aºezat mintea!
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Schimbã-l sau rãmâi în continuare în el! Decizia îþi aparþine. Spui cã nu te
poþi controla în a mânca! Adevãrat! Mintea nu are chef sã acþioneze
sistemul de închidere al uºii, dar când este vorba de a-ºi controla vezica
urinarã plinã, într-un tramvai aglomerat, cum poate sã spunã NU? Cum
poate mintea unui bãrbat sau a unei femei care flirteazã, sã spunã NU
nevoii impetuoase de a elibera gazele care sunt gata sã spulbere sfincterul?
Cum ºtie mintea sã le opreascã? Cum ºtie mintea sã controleze dorinþa de a
scuipa pe jos în timpul unei discuþii cu cineva cu care ai putea încheia o
afacere de milioane? Mintea este cea care spune: „Vai ce gras sunt ºi lipsit
de putere! Ce nefericit sunt!”. De ce nefericit ºi lipsit de putere? Emoþiile,
sentimentele, senzaþiile, trãirile SUNT NEUTRE! Toate informaþiile care vin
atât din mediul interior cât ºi din mediul exterior sunt absolut neutre.
Mintea le înzestreazã dupã bunul sãu plac în pozitive – stãri de bine ºi
negative - frustrãri. De exemplu, dacã afarã ninge la sfârºitul lunii octombrie, mintea spune:” Extraordinar câtã mizerie, frig, drumuri înzãpezite,
gheaþã!” Dar dacã ninge în decembrie, mintea spune:” Extraordinar ce
frumos ninge în decembrie! Atmosfera va fi fantasticã de sãrbãtori cu zãpada asta superbã! Uite ce alb pur!” De ce nu ar fi frumos sã ningã ºi la
sfârºitul lunii octombrie? În decembrie nu se face gheþuº, mizerie, frig, nu
se înzãpezesc drumurile? Sigur cã da, dar mintea nu are chef sã proceseze
informaþiile aºa cum trebuie. Mintea este cârcotaºã! Ea trebuie sã modifice
fiecare informaþie în funcþie de nevoile, dorinþele ºi interesele ei ºi chiar
asta face!
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Concluzie

Mintea transformã tot ce vine în contact
cu ea în sentimente pozitive sau negative
care sã-i susþinã supremaþia!

Educã-te sã gândeºti proactiv în permanenþã!

8

În permanenþã înseamnã tot timpul – aceasta sã fie traducerea lui
permanent în mintea ta. De cele mai multe ori, mintea traduce permanent
în când am chef sau când îmi aduc aminte. A gândi proactiv este echivalent
cu a respira. Chiar dacã eºti sau nu conºtient cã respiri, organismul,
plãmânii asta fac: RESPIRÃ, inspirã ºi expirã. Identificã problemele înainte
ca ele sã se declanºeze ºi gãseºte-le soluþii. ªtii cã þi se va face foame peste
câteva ore, nu amâna momentul în care sã-þi satisfaci aceastã nevoie,
deoarece mintea are timp sã facã douã lucruri ºi anume:
a. Sã creeze dorinþa de a experimenta gusturi sau combinaþii care sã o
satisfacã în detrimentul organismului
b. Are timp sã intre în panicã ºi sã “ se gândeascã “ sã-ºi facã rezerve ca
data viitoare sã nu mai treacã prin aceeaºi situaþie. Este acelaºi lucru cu
faptul cã un consum de 2 litri de apã va declanºa dupã un timp
oarecare nevoia impetuoasã de a urina. ªtii foarte bine cã nu poþi
urina în plinã stradã la ora prânzului, când toatã lumea forfoteºte în
jur! Minþii nu-i place sã fie pusã în situaþii jenante. Nu-i place sã
atragã dezacordul celorlalþi. Mintea a fost educatã sã fie privitã cu
respect ºi atentã cu ceilalþi, dar asta nu înseamnã cã în intimitate
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sau când i se va oferi ocazia nu se va manifesta fãrã scrupule. Vor
apãrea întotdeauna situaþii la care nu te-ai gândit chiar dacã ai intuit o
mare parte din probleme înainte ca acestea sã aparã. Important este
cã la cele mai periculoase probleme existã deja o strategie pusã la
punct, cum este cazul foamei.

Reþine informaþii legate de organe,
de boli, de alimente, de ceea ce fac bun sau
nu unele produse, de avantajele ºi dezavantajele
consumului de carne, ouã, alcool, etc.
Este foarte important ca MINTEA SÃ ªTIE cã deºi
preferã, de exemplu, cerealele la micul dejun, acestea
conþin zahãr care le situeazã la categoria dulciuri ºi deci pot
fi repede transferate la întreþinãtori ai depozitelor adipoase.
Mintea mai trebuie sã ºtie cã un sandwich, care este uºor de mâncat ºi
nu necesitã tacâmuri, poate fi considerat, în acelaºi timp, o bombã caloricã
sau un plus de energie în cazul în care organismul intrã
pe avarie. Mintea trebuie sã aibã informaþii pentru a
putea da rãspunsuri favorabile corpului. Nu o
putem lãsa ca un cufãr gol, în care tot bãgãm mâna
dupã bijuterii ºi nu gãsim nimic. Cu cât îi dãm
informaþii, cu atât mai mult ne înzestrãm cu
instrumente pe care le putem folosi la

9
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Trãieºte ºi respirã!

10

Cautã sã afli ce face mintea ta 24/24. Sã nu crezi cã doarme vreo
secundã! Nu! Mintea lucreazã uneori 25/24. Mintea nu va veni niciodatã
sã te batã pe umãr ºi sã-þi spunã: ”Hei, acum mã gândesc la cât ai mâncat
iarna trecutã!” Mintea trebuie întrebatã, trebuie spionatã, cercetatã. Nu
te gândi cã dacã eºti la serviciu de la ora 9 la 17, are ºi ea acelaºi program ºi
face exact acelaºi lucru pe care îl faci ºi tu. Mintea poate trãi o adevãratã
aventurã în timp ce ochii tãi citesc ºtirile de pe monitor sau mâna ta
semneazã tone de acte. Mintea nu participã la ceea ce faci tu decât în
mãsura în care are ea chef sã o facã. Aºa cã, din când în când, opreºte-te din
ceea ce faci ºi spioneazã-þi mintea. Dar nu prea mult! Sunt suficiente
câteva secunde. Vei fi surprins sã constaþi cã mintea ta croºeta o poveste
sau crea strategii de subminare a celorlalþi. Mintea profitã de orice ocazie
sã se identifice cu corpul, sã-ºi trâmbiþeze nevoile ºi sã-ºi consolideze
poziþia. În concluzie, MINTEA NU SATISFACE NEVOI CI DORINÞE, IMAGINI.
Iatã motivul pentru care existã atâtea persoane grase!
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Aºadar, spune minþii tale
cã nu vrei sã te urci într-o maºinã
dacã nu o cunoºti ºi mai ales
dacã nu îi verifici frânele!
Viteza cu care te va îndemna mintea sã mergi
va depune în rezervele organismului
kilograme de energie!

Concluzie
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Ce trebuie
să ştim despre
mintea noastră?
Aº dori sã încep discuþia despre minte ºi despre ceea ce dorim sã aflãm
despre ea cu o glumã:

Într-o zi, un om intrã într-un cabinet medical, se aºeazã pe scaun ºi spune:
- Doresc sã mã vindecaþi.
- Desigur, rãspunse medicul amabil. Ce vã doare?
Omul tace, doctorul repetã întrebarea. Omul tãcea în continuare.
Doctorul se uitã la el apoi se ridicã de pe scaun gândind cã bietul om o fi
suferit vreun atac cerebral. Îl verificã, îl palpã, îl întoarse pe toate pãrþile, îi
luã sânge, îi verificã rezultatele analizelor ºi dupã o vreme, timp în care
omul tãcea, îi spuse:
- Nu gãsesc nici o boalã! Toate analizele sunt bune! Ce vã doare?
Într-un final, omul se ridicã de pe scaun ºi arãtã spre cap:
- Mintea! Mintea mea crede cã am probleme.
- Pãi ºi de ce nu aþi spus pânã acum?
Omul ridicã din umeri zâmbind:
- Am lãsat-o pe ea sã vã spunã, cã eu m-am sãturat de gura ei!
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Aceastã glumã ne aratã un adevãr pe care cei mai mulþi dintre noi
nu dorim sã-l admitem. Mintea nu
are instrumente care sã ne determine sã ºi facem lucrul pe care ea îl
doreºte. Noi putem alege dacã
vrem sau nu sã facem lucrul acela.
Mintea este cea care ne îngraºã ºi
tot ea ne slãbeºte pentru cã noi îi
permitem lucrul acesta. Degeaba
mergem la doctor ºi îi cerem sã ne
consulte, în speranþa ca acesta sã ne
gãseascã vreo boalã care sã ne fi
determinat îngrãºarea. Degeaba îi
cerem doctorului sã ne vindece
dacã mintea continuã sã vorbeascã
ºi noi continuãm sã o ascultãm.
Adevãrul este cã cei mai mulþi
dintre noi preferãm sã ne gândim la
inele stomacale, la operaþii de
îndepãrtare a grãsimilor dar nici
unul nu se gândeºte cã suntem
singurii în mãsurã sã îndepãrtãm
þesutul adipos.
De ce ne ducem la doctor?

Singurul lucru care poate influenþa mintea este preþul pe
care îl plãtim pentru o consultaþie. Da, aþi citit bine. Niciodatã
mintea nu va accepta ceva gratis,
tocmai pentru cã este gratis ºi ea are
impresia cã le ºtie pe toate.
Dar, dacã la o consultaþie se
percepe taxã, consultaþie în
care mintea aude ceea ce ºtia deja,
toate acele informaþii devin, ca prin
farmec, valoroase, sugestiile doctorului capãtã dintr-o datã valenþe magice, au un preþ. Preþul consultaþiei
reprezintã, în cazul unui gras, diferenþa dintre nevoie ºi dorinþã: nevoia de a se hrãni sau dorinþa de a
„rade” frigiderul. Diferenþa este
foarte importantã tocmai prin faptul cã se poate declanºa conºtientizarea nevoilor ºi a dorinþelor, separate unele de altele prin natura lor.
Pentru un gras, preþul nu este
frustrant decât în mãsura în care îl
limiteazã în satisfacerea dorinþelor.
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Dacã doctorul spune cã obezitatea îl
poate costa viaþa, mintea grasului îi
rãspunde: ”ªi dacã tot mor, mãcar
sã mor sãtul ºi fericit!” Pe minte nu o
sperie suferinþa, nu o intereseazã durerea. Mintea este extrem de vicleanã! Nu este suficient sã spui cã
îþi cunoºti mintea, ci trebuie sã pãtrunzi în spaþiul ei, pentru a vedea
cum se manifestã ºi abia atunci sã începi procesul de cunoaºtere în sine.
Pentru a cunoaºte mintea, grasul
trebuie sã rãspundã la 3 întrebãri
majore:
Ce anume trebuie sã cunoascã
despre minte?
Cum poate cunoaºte mintea?
De ce este nevoie sã-ºi cunoascã
mintea?
Ei bine, aceste 3 întrebãri nu rezolvã problema greutãþii corporale
ºi nici nu pot satisface nevoile
corpului ºi ale minþii decât dacã
aceste nevoi sunt cunoscute, înþelese ºi corectate.

Grasul trebuie sã mediteze asupra rãspunsurilor singur, sã le rumege, sã le disece. Rãspunsurile întrebãrilor îl pot surprinde prin simplitatea lor ºi anume:
Comportamentul minþii
Prin studierea comportamentului minþii
Pentru a putea corecta ºi alege
strategia cea mai eficientã,
pentru ºi manipula ºi a-ºi
supune mintea.
Prin studierea comportamentului minþii, grasul aflã cum alege mintea produsele care îi mãresc depozitele adipoase ºi care sunt factorii
care influenþeazã comportamentul
minþii. Cu alte cuvinte, aflã cum ia
mintea decizia de a alege un produs
indiferent de preþ ºi de consecinþe ºi
care dintre caracteristicele acestui
produs influenþeazã mintea sã ia
aceastã decizie. Existã un numãr extraordinar de întrebãri însã importante pentru gras sunt doar acestea:
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Cine este mintea mea?
Corpul meu este mintea mea?
Din câte nevoi este formatã mintea?
Ce amintire vrea mintea sã întreþinã prin alegerea
unui produs sau a unei mâncãri?
De ce mã îndeamnã mintea sã cumpãr acel produs sau acea mâncare?
Care dintre nevoi participã la decizia de cumpãrare?
Când anume mã determinã mintea sã mãnânc acel produs?
La cât timp de la cumpãrarea produsului, mintea mã determinã sã-l
mãnânc?
De ce vrea mintea sã cumpãr produsul respectiv sau mâncarea
respectivã numai dintr-un anumit loc?
Existã mai multe categorii de
graºi, dar toate acestea sunt reprezentate de graºi cãrora nu le pasã
dacã mãnâncã singuri, închiºi în
casã, în picioare, în faþa frigiderului,
singuri pe canapea, întinºi în pat, în
timp ce lucreazã la calculator, se uitã
la televizor sau citesc o carte. Aceastã categorie de oameni, a oamenilor
graºi, este influenþatã de factori care
îºi pun amprenta asupra comportamentului lor, ºi anume:

Factorii culturali care se referã
la valori, modele de comportament
pe care grasul, ca de altfel oricare
alt individ, le învaþã în „cei 7 ani de
acasã”, deci în copilãrie, în familie ºi
în ºcoalã. În funcþie de aceºti factori, se va observa cã un gras din România va avea alte preferinþe culinare dacã pãrãseºte þara dar îºi va
întreþine stratul adipos înglobând
aceleaºi nevoi, sub diferite forme
de manifestare, pentru a rãspunde
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dorinþelor ºi nevoilor minþii. Un gras conform principiilor impuse sau suromân se va diferenþia ºi în funcþie gerate de familia în cadrul cãreia s-a
de regiunea din care provine (Mol- nãscut. Toate deciziile pe care le va
dova, Muntenia, Transilvania, Olte- lua pe parcursul vieþii vor fi influennia) ºi în acelaºi timp ºi în funcþie de þate de educaþia primitã. Grasul
apartenenþa religioasã (ortodox, ajuns la maturitate va prefera sã mãcatolic, protestant, martor al lui nânce ºi sã trãiascã la fel ca familia
Iehova, etc). Obiceiurile diferite ale lui. Spre exemplu, deºi în prezent
zonelor ºi grupãrilor religioase, de- existã o varietate de produse care nu
terminã ºi întreþin mentalitatea gra- îngraºã ºi nu întreþin þesutul adipos,
sului. Prin urmare, dacã un gras din grasul va face abstracþie de ele ºi va
Moldova se mutã în Oltenia, el va alege aceleaºi produse cu care a fost
continua sã mãnânce la fel diver- “educat”. Mintea lui nu va permite
sificându-ºi meniurile, nu schim- conºtientizarea existenþei acestor
bându-ºi atitudinea.
produse ºi nici nu concepe trãdarea
“alegerii” fãcute de familie. Mintea
Factorii sociali cuprind familia, grasului a fost educatã sã îngraºe
statutul social, etc. Familia repre- corpul ºi sã întreþinã grãsimea. Acest
zintã cel mai important aspect în comportament permite minþii sã-ºi
viaþa grasului deoarece influenþeazã diversifice poftele ºi sã-ºi amplifice
cel mai mult comportamentul aces- dorinþele, asociind valorile familiei
tuia. În cadrul familiei se formeazã cu „nevoia de a avea pofte”. Un gras
anumite modele de comportament, din familie ajuns la maturitate îºi va
mintea se structureazã în funcþie de forma la rândul lui o familie în cadrul
familie iar grasul va trãi toatã viaþa cãreia va avea grijã sã-ºi cultive
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valorile gastro-familiale. Familia leascã legãturi cu propria fiinþã.
grasului nu apare aici ca un mediu Grasul devine conºtient de el, învaþã
închis, chinuitor, ea nu oferã grasului sã se exprime, sã cearã, sã controlemotive pentru care sã o critice. ze orice cu excepþia propriei dorinþe
Pentru el, familia reprezintã un sãlaº de a se bucura de mâncare. Grasul
liniºtitor, în care poate sã se este un copil ºi va rãmâne un copil
manifeste, chiar dacã acest sãlaº nu care se comportã ca un adult deoaîºi exercitã funcþia sa iniþiatoare de a rece legãtura profundã cu familia
stabili contacte cu societatea. Gra- nu-i permite sã contribuie la propria
sul, prin familia lui, reuºeºte ceea ce educaþie ºi implicit la formarea prin
alþii nu reuºesc ºi anume sã stabi- el însuºi.

Aten?ie, deci!
Nu vã încãrcaþi copiii cu un bagaj adipos!
Lãsa-þi-i sã alerge, sã se joace,
nu sã stea închiºi în casã, în faþa calculatorului,
cu un platou de prajituri în faþã, frustraþi
de colegii lor care le fac mizerii tocmai
pentru cã sunteþi voi inconºtienþi!
Dacã tot îi alimentaþi, alimentaþi-i
cu libertate, cu iubire, cu posibilitatea de a
experimenta, de a cunoaºte!

Concluzie
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Statutul social este un alt factor
care îl va influenþa pe gras. Tot ce el
va achiziþiona va trebui sã exprime
statutul lui în cadrul societãþii. Un
porc la rotisor în mijlocul curþii nu va
arãta niciodatã ca un munte de grãsime pentru mintea grasului, ci ca o
abundenþã pe care grasul o afiºeazã
conform statutului sãu social. Tot
ceea ce cumpãrã ºi mãnâncã un
gras cu un anumit statut social, reprezintã un simbol pe care îl va afiºa
în permanenþã. Spre exemplu, un
individ, care de-a lungul anilor a
înaintat în societate de la muncitor,
angajat al unei firme, la statutul de
patron sau politician, va fi „îndemnat” de cãtre ceilalþi, ba chiar de
propria minte sã-ºi schimbe modul
de alimentaþie care nu mai corespunde noului sãu statut social. Grasul în devenire devine gras tocmai
pentru a-ºi afiºa statutul social!
Mentalitatea statutului social tinde
sã se menþinã ºi astãzi în ciuda

sloganului: “Bogaþii îºi permit sã fie
slabi, tocmai prin cheltuielile de
menþinere a greutãþii corporale!”
Grasul îmbrãcat la costum ºi cravatã
se impune atât prin ocuparea spaþiului cât ºi prin atitudinea lui de
„gras avut - gras înavuþit”. Stratul de
þesut adipos devine astfel simbolul
poftelor noi, a dorinþelor noi ºi al
îndeplinirii acestora.
Factorii personali sunt legaþi de
ocupaþia grasului, de venituri, de
personalitate, de vârstã, de stilul de
viaþã. Veniturile ºi ocupaþia grasului
influenþeazã, aºa cum am mai spus,
ceea ce poate cumpãra ºi consuma
un gras. Un venit mediu îndeamnã
grasul sã-ºi satisfacã dorinþele prin
cantitate nu ºi prin calitate. Veniturile nu vor limita niciodatã ceea ce
poate consuma un gras, indiferent
de sentimentele pe care acesta le
are despre propriul corp. Aºa cum
un fumãtor înrãit care nu are bani,

29
fumeazã din cerºit sau adunã resturi de þigãri de pe jos, un gras înrãit,
dependent de mâncare, nu va fi
niciodatã limitat de lipsa veniturilor.
Grasul va mânca orice, oricând, cu
orice risc. Grasul nu este un gurmand. Ideea cã un gras este neapãrat gurmand este falsã. Gurmandul
este un rafinat, un gurmand mãnâncã puþin, îºi rãsfaþã simþurile cu
calitate, nu cu cantitate. Un gurmand, deºi mãnâncã la fel ca ºi
grasul, cu toate simþurile, cu mâinile, cu ochii, cu nasul, cu mintea,
ºtie unde este limita dintre dorinþa
dorinþei ºi necesitatea dorinþei.
Gurmandul trãieºte ºi simte fiecare
bucãþicã mâncatã! Gurmandul este
aripa ºi zborul unei pãsãri, grasul
este pinguinul ºi modul acestuia de
deplasare. Personalitatea grasului
se referã la modul în care el reacþioneazã în mod repetat în anumite
situaþii. Grasul poate avea o personalitate dominantã, agresivã sau

ascultãtoare în funcþie de felul în
care ceilalþi interacþioneazã cu el.
Un gras tolerat de cãtre anturaj
poate fi un partener extraordinar
de discuþie sau poate fi un plângãcios. Un gras cãruia îi este scoasã
în evidenþã la fiecare pas greutatea
corporalã poate deveni extrem de
agresiv sau profund introvertit.
Indiferent de tipul lui de personalitate, grasul nu va înceta niciodatã sã acuze anturajul ºi modul
acestuia de manifestare pentru
incapacitatea lui de a se controla.
Mintea lui nu va accepta niciodatã
cã problema nu e la ceilalþi, aºa cum
preferã el sã creadã. Singurul
avantaj al personalitãþii grasului
este acela cã, indiferent de cât de
agresiv sau de docil este, i se
îndeplinesc 6 nevoi esenþiale:

Dieta Min?ii
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Grasului îi place ºi are nevoie sã flirteze.

1

Mintea permite personalitãþii lui acest “drept”, creându-i iluzia cã este
foarte senzual sau sexy, în funcþie de câtã atenþie i se acordã de cãtre
anturaj.

Grasul are nevoie ºi îi place sã facã sex.

2

Mintea nu spune: „Eºti gras ºi nu poþi face poziþia cutare, deci eºti
limitat, grasule, la o poziþie care sã permitã cuplarea organelor sexuale!”
Mintea spune: “ Ah, fac sex! Nu conteazã cã partenerul(a) meu este
“inundat(ã)” de colãceii mei, de transpiraþia mea, de miºcãrile mele ca de
elefant într-o grãdinã cu narcise! Fac sex! Asta e tot ce conteazã! Mã simt
bine!” Mintea grasului refuzã sã proceseze faptul cã partenerul(a) poate fi
nesatisfãcut(ã). Dacã grasului i-ar trece prin minte sã se priveascã în
oglindã în timp ce face sex, ce crezi cã ar vedea? În nici un caz, colãceii care
atârnã! Grasul va vedea ceea ce mintea lui doreºte sã vadã! Va vedea o
imagine plinã de senzualitate, o imagine eroticã ºi nimic altceva.
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Grasul are nevoie ºi îi place sã leneveascã.
Grasul oboseºte repede din cauza greutãþii pe care o poartã zilnic dupã
el, dar mintea lui nu permite procesarea cuvântului obosealã sã se traducã
prin neputinþã. Mintea traduce cuvântul neputinþã drept lene; grasul este
un bonom rafinat, aristocrat, grasului îi place sã umble în halat, înfãºurat în
prosop sau în haine cât mai largi pentru cã mintea lui proceseazã toate
acestea drept rãsfãþ. Da, grasului îi place sã creadã cã se rãsfaþã ºi leneveºte.
Mintea are nevoie de astfel de artificii pentru a se bucura în continuare de
satisfacerea poftelor. Mintea este bonomã! Mintea este leneºã ºi tot ea are
nevoie sã se rãsfeþe!

3

Grasului îi place ºi are nevoie
sã vorbeascã despre el însuºi ºi sã dea sfaturi.
Datoritã stratului de grãsime nivelul de estrogeni (hormoni feminini),
creºte ºi atunci echilibrul dintre masculinitate ºi feminitate oscileazã. Grãsimea este cea care face în interior diferenþa dintre bãrbat ºi femeie. Mintea
devine astfel un instrument hormonal. Partea proastã este cã grasului, odatã cu creºterea hormonilor estrogeni, îi creºte ºi nevoia de a exagera lucrurile – asta în special în cazul bãrbaþilor graºi. Bãrbaþii graºi devin dintr-o datã
uluitor de rãbdãtori, de înþelegãtori, lucru care nu se aplicã ºi în cazul bãrbaþilor slabi. De fapt, slabii ºi graºii nu au sex întrucât oamenii se împart
NUMAI în douã categorii: graºi ºi slabi. Sunt graºi: bãrbaþi ºi femei. Sunt
slabi: bãrbaþi ºi femei. ªi slabilor le place sã discute despre ei înºiºi ºi sã dea
sfaturi dar plãcerea cu care o fac nu echivaleazã nici pe sfert cu cea a graºilor.

4
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Grasul are nevoie de bunãstare fizicã ºi psihicã
ºi le place sã se bucure de aceasta.

5

Concluzie

Pentru un gras conteazã dacã pe masa VEDE 5 platouri cu mâncare sau
frigiderul plin. Mintea lui are nevoie sã vadã abundenþa fizicã pentru a putea crea starea de bunãstare. Grasul este bogat în toatã sãrãcia lui financiarã. Pentru un slab, o farfurie cu mâncare (o porþie) este suficientã dar mintea grasului refuzã sã se sature dacã nu vede cel puþin 2-3 farfurii puse pe
masã.

Grasule, daca vrei sa te saturi, pune pe
masa un castron urias cu salata de
legume, o farfurie sau un platou cu peste
la gratar sau carne slaba, taiata cât mai
lunga dar cât mai subtire, un bol cu
muraturi sau un castron cu supa. Nu îti
pune portii mici si nici nu mânca în farfurii
pentru copii pentru ca mintea ta stie smecheria
si
nu va accepta sa nu îsi satisfaca dorinta de mai mult.
Pune, deci, tot ceea ce e putin dar mult, sarac în
grasimi dar bogat ca priveliste pe farfurii cât mai
plate cu putinta. Da-i mintii tale tot ce vrea, dar
învata cum anume sa-i dai si atunci vei fi cu adevarat
multumit când vei privi acul cântarului.

33

Grasul are nevoie sã se compare cu altul.
Doreºte sã se compare! Impulsul de a se compara îl face sã se simtã
complexat, îl amãgeºte cu ideea inferioritãþii sale care, paradoxal, îi oferã
un sentiment de superioritate absolutã în mintea lui. Grasul se simte
superior în tot sentimentul lui de inferioritate. Prin comparaþia cu ceilalþi,
grasul îºi întreþine incapacitatea de a decide sã scape de grãsime. Este un
fel de experienþã sado-masochistã, care îi satisface minþii dorinþa de a
vedea corpul supus chinului ei. Mintea grasului este cea care doreºte
comparaþia ºi tot ea anuleazã starea de disconfort printr-o poftã culinarã.
Grasul se simte satisfãcut de comparaþie ºi de anularea acesteia prin gestul
pe care îl face – acela de a duce la gurã instrumentul torturii – mâncarea.

Factorii psihologici ai grasului –
includ motivaþia ºi anume motivaþia
de a nu se motiva, percepþia lui în

raport cu percepþia celorlalþi, atitudinea lui, opiniile grasului în
raport cu opiniile celorlalþi.

a. Motivaþia grasului de a nu se motiva este o forþã extraordinarã,
electrizantã, ce genereazã anumite comportamente care îi satisfac
nevoile. Un gras, aºa cum am mai spus, are o mulþime de nevoi iar
motivaþia de a nu se motiva provine tocmai din îmbinarea acestor
nevoi ºi a existenþei impulsului ce îl împinge de la spate sã mãnânce.
Grasul are ºi el nevoi fiziologice, nevoi de siguranþã pe care ºi le
satisface imediat ce nevoile fiziologice au fost îndeplinite, nevoi

6
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sociale care îl îndeamnã sã interfereze cu ceilalþi, nevoi personale
care îl împing la tot felul de gesturi menite sã-i satisfacã dorinþa de a
fi respectat, de a fi stimat. Toate aceste nevoi interfereazã în mod
straniu cu motivaþia lui.
b. Percepþiile grasului – în general, un gras este gata sã cumpere ºi sã
mãnânce tot ceea ce îi cere mintea dar mãsura în care el va acþiona
sau nu depinde de percepþia pe care o are despre mâncarea respectivã. Pentru unii graºi, a cumpãra ºi a mânca fast food reprezintã
dorinþa de socializare, pentru alþii reprezintã un mod de a mânca repede, ieftin ºi pierdut în marea de oameni, poate la fel de graºi, care
mãnâncã lângã el. Grasul se uitã la ceilalþi când mãnâncã, urmãreºte
felul în care aceºtia mestecã, gesturile, felul în care ei percep
mâncarea. Uneori, grasul are tendinþa de a se înfrupta din resturile
celorlalþi, considerând cã aceºtia nu iubesc ºi nu respectã suficient
mâncarea lãsând-o în farfurie. Grasul are un simþ al datoriei faþã de
ceilalþi extraordinar de bine dezvoltat. El crede cã se sacrificã pentru
o cauzã nobilã: de ce sã rãmânã mâncare în farfurie ºi sã fie aruncatã
la coºul de gunoi când în lume sunt atâþia flãmânzi? Mai bine nu o
cumpãrau! Un gras înfometat percepe mult mai repede o informaþie
despre mâncare, despre nevoia de hranã a populaþiei sãracã decât un
slab înfometat. Percepþia grasului nu mai este selectivã deºi
informaþiile de unde poate alege sunt suficiente, grasul selecteazã
din start informaþia care îi va satisface dorinþa de a mânca.
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c. Atitudinea ºi opinia grasului - trist, disperat, anxios, grasul este
martor al conflictului dintre el ºi ceilalþi. El se resimte profund
dezamãgit iar atitudinea lui nepãsãtoare este, de fapt, o carapace
prin care înºealã pe cei care îl înºealã cu acceptarea lor momentanã.
Grasul desfãºoarã un joc care nu face altceva decât sã-i înteþeascã
suferinþa ºi îl ajutã sã nu dezvãluie adâncimea rãnii de care suferã.
Ostilitatea dintre el ºi ceilalþi, decepþia pe care ei o reprezintã,
sentimentele de inadecvare pe care ceilalþi i le provoacã grasului se
reflectã inevitabil în atitudinea lui. Grasul este dependent de
oameni ºi mai ales când este tolerat, el se dovedeºte extraordinar de
sensibil la tot ceea ce-l priveºte, cu atât mai mult cu cât ºi propria lui
nevoie de siguranþã ºi socializare este în joc. De aceea, grasul
reacþioneazã la cel mai mic semn de conflict, chiar dacã acesta nu
este exprimat în cuvinte ci numai printr-un simplu gest. Este
adevãrat cã grasul are un potenþial de adaptare extraordinar de bun
ºi de rezistenþã la conflicte, dar este ºi mai adevãrat cã grasul
mânuieºte exemplar arta de a interzice celorlalþi sã se amestece în
relaþia lui cu mâncarea.

Dieta Min?ii
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Ce trebuie să facă
grasul în cazul în care
doreşte să slăbească?

1

Grasul trebuie sã recunoascã existenþa unei nevoi în primul rând ºi abia
pe urmã satisfacerea unei dorinþe – pofte a minþii.

Grasul trebuie sã caute informaþii.

2

Dupã ce realizeazã cã are o nevoie nesatisfãcutã, urmãtorul sãu pas este
cãutarea informaþiilor necesare satisfacerii acelei nevoi. Grasul trebuie sãºi aminteascã cum era în trecut, planurile, gândurile, aspiraþiile avute. El
trebuie sã-ºi aminteascã ce anume, în trecut, îi îndeplinea nevoia. Pentru a
se ajuta, el poate apela la surse externe de informaþii, adicã la familie,
prieteni, vecini care sã-l ajute sã se redescopere prin prisma lor. Procesul
de cãutare poate fi extrem de dureros dacã grasul, înainte de a se îngrãºa,
era o persoanã cu greutate normalã pentru înãlþimea lui. Mintea lui va fi
bombardatã cu tot felul de expresii: ”Te-ai îngrãºat cam mult de când nu team mai vãzut! Eºti bolnav? Þi-ai dereglat glanda! Suferi cu glanda!” Foarte
rar, ceilalþi vor spune: ”Ai probleme! Te-ai îngrãºat pentru cã eºti nemulþumit, nefericit, singur, frustrat!”. De regulã, cei mai mulþi dintre oameni evitã
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sã pronunþe astfel de “lucruri intime despre celãlalt”. Tuturor le este mult
mai comod sã spunã: ”Îþi merge bine! Vãd cã ai investit serios în tine! Se
vede prosperitatea! Te-ai ajuns!”. Aceste expresii sunt oglinda celor
implementate în copilãrie: ”Gras ºi sãnãtos! Plezneºte de gras ºi sãnãtos ce
este! Cine e gras are de unde!“.

Grasul trebuie sã afle ce anume cautã el la ceilalþi:

3

Protecþie, supraprotecþie, respingere, acceptare, inacceptare. De cele
mai multe ori, protecþia, supraprotecþia ºi respingerea se aseamãnã din mai
multe puncte de vedere, ele coexistând într-o proporþie mai mare sau mai
micã în cadrul aceleiaºi relaþii. Realitatea este cã toate trei sunt, de fapt,
expresia aceleiaºi stãri afective. Nici una dintre ele nu acordã atenþie
trebuinþelor reale ale grasului. Acceptarea ºi inacceptarea la gras reprezintã
suma experienþelor pe care el le-a trãit pânã în prezent. Grasul vrea sã fie
inacceptat, nu pentru faptul cã este gras ci pentru n pretexte, cum ar fi
culoarea ochilor, pielea sa prea coloratã sau prea albã, etc. Acceptarea, în
schimb, se poate referi la aptitudinile pe care grasul
Nu am de gând sã scriu o carte
le dezvoltã individual. Grasul se dezvoltã ca gras
despre nutriþie pentru graºi ºi
acceptat datoritã anumitor calitãþi pe care ceilalþi
nici sã dau o soluþie pentru
nu le au. El se toarnã într-un tipar printr-un act
nefericirea lor. Rolul pe care îl
de voinþã proprie, ca expresie a neputinþei ºi
are aceastã carte este acela
supunerii lui. Grasul prin acceptare înþelege
de a scoate la suprafaþã
libertate, libertatea de a fi aºa cum este,
lucruri pe care graºii le ºtiu
libertatea de a se simþi apt sã iubeascã, sã
împartã afecþiune.
deja dar nu întotdeauna le

conºtientizeazã.

