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Cineva care te cunoaşte atât de bine!
Ioana Fântână
Te aştept acolo unde se întâlnesc prietenii tăi seara târziu. Mă ascund în spatele
televizorului când tu nu te poţi hotărî să îl stingi. Vorbesc prin gura celor care acuză şi
manipulează. Mă propag cu ajutorul reclamelor şi al propagandei. Deşi lumea crede că
mă controlează şi are putere asupra mea, eu o domin, o determin şi o motivez.
Mă numesc INFLUENŢĂ.
Eu nu am o formă stabilă. Mă modelez potrivit fiecărei persoane ca să pot
pătrunde în toate domeniile vieţilor lor. Eu aduc orbire spirituală. Puţini sunt cei care
mă recunosc şi mă îndepărtează. Unii însă, deşi mă recunosc, se complac în satisfacţia
dulce pe care le-o ofer. Cei mai mulţi neglijează complet realitatea existenţei mele.
Lucrez prin oameni. Oameni nesiguri, fără standarde şi principii, fără o temelie
rezistentă sunt ţintele mele principale. Mânaţi de o judecată greşită, ei vor începe să îi
copieze pe cei din jurul lor până într-acolo încât vor crede minciunile altora fără a
încerca să analizeze şi să înţeleagă alegerile şi consecinţele alegerilor lor. Vor deveni
oameni fără caracter, fără temelie. Oameni-roboţi care vorbesc mecanic, acţionează
mecanic şi trăiesc o viaţă artificială. Astfel de oameni au condus ţări, au ucis popoare,
au inventat religii, au manipulat milioane de minţi.
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Cu toate acestea, încep să pierd teren. Constat că un singur om cu o temelie
rezistentă, de stâncă, cu principii şi sistem de valori reale poate atinge inimile celorlalţi
cu o forţă mult mai mare ca a mea. Această forţă depăşeşte starea lor de oameni. Ea
vine de la DUMNEZEU. Acolo unde este El, eu nu mai am nici o putere. Avantajul
meu este că foarte mulţi oameni nu cunosc acest lucru şi se mulţumesc cu starea lor
mediocră. Controlul meu asupra celor care mă aleg e puternic numai atâta timp cât ei
nu conştientizează setea dupa ADEVĂR din inima lor. Aceasta este limita mea.
Dumnezeu nu are limite. Cei care înţeleg acest lucru şi încep să lupte împotriva
mea mă vor învinge inevitabil. Ca cele mai multe lucruri din viaţa lor, eu sunt nisip.
M-am născut din incertitudine, din teamă, din neîncredere. Când vântul bate, mă
risipesc lăsând în urmă suflete goale şi suferinde.
Adunăm în inimile noastre atâtea influenţe pe care uităm să le aducem înaintea
lui Dumnezeu. Privim oameni, tineri sau mai puţin tineri, care îşi irosesc viaţa alergând
după castele de nisip. Influenţa anturajului, a reclamelor comerciale, a locului în care
lucrăm sau învăţăm, influenţa deciziilor noastre greşite şi a circumstanţelor. Deşi apasă
şi împing tot mai hotărât, Dumnezeu ne promite să ne adăpostească în braţul Său
puternic. Ne va da putere şi încredinţare şi ne va lua neliniştea. Vom deveni oameni de
caracter.
Întrebări de reflecţie:
1. Care este primul gând ce ţi-a venit în minte când ai citit materialul?
2. Care este legătura dintre material şi "duşmanul" care ne stă în preajmă în această
perioadă?
3. Ce resurse interioare poti identifica în tine însuţi?
4. Ce putem învăţa din experienţele prin care trecem pentru a ne fi de folos în viitor?
5. Ce rol are atitudinea în faţa unei provocări/suferinţe/catastrofe/etc.?
6. Ce rol are credinţa în Dumnezeu - Singurul care dă viată, sănătate şi care susţine
întregul Univers?
7. Care este interdependenţa dintre responsabilitate şi reuşită?
8. Fiecare zi este o nouă şansă la viaţă...scrie câteva rânduri despre scopul tău în viaţă,
despre percepţia ta asupra vieţii, despre principiile de viaţă pe care vrei să ţi le dezvolţi.
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