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STROPI DE FERICIRE SI SANATATE

Strang in suflet stropii calzi de fericire

Ce-i traiesc pe-aceasta glie ca pribeag,

Cand in mine simt clipele de nemurire

Si port in minte al credintei mele steag…

Prof. Dumitru Buhai

Am strans de-o viata intreaga stropii de fericire si bucurie in sufletul meu, ca

sa-i am cu mine pentru vesnicie cu Dumnezeu…De cand m-am imbarcat in

corabia timpului si calatoresc pe o mare capricioasa, care a fost adesea

agitata-n furtuna, cand fulgerele - pe cerul vietii mele – loveau cu putere

catargele ei, sau le mangaia briza de vant si-o sarutau razele jucause de lumina divina ce razbateau prin

norii-nghititi de caldura de soare, am cules roua de binecuvantare si mi-am lecuit rani ce s-au ivit, cand

vantul rece al soartei imi lovea sufletul prea tare, dar cu rabdare si cu credinta am ajuns la clipa

prezenta de beatitudine si biruinta!...

Destinul meu, de pe corabia timpului imprumutat, mi-a unit bucuria cu fericirea primita-n misterul divin

binecuvantat ce mi-a pus in minte seminte de fericire, ca sa le seaman in cuvinte de aur, de argint si de

fier… Gandurile sunt semintele!...

Trebuie sa-mi adun, azi, gandurile,

Cum se aduna semintele-n hambar,

Pe cand de ele multi nu au habar,

Desi viata o nasc tocmai semintele…

Fara seminte n-ar fi de aur recoltele;

Si n-am avea painea cu viata pe masa,

Nici fericirea dorita si bucuria in casa!

Ni s-ar usca corturile, de n-ar fi semintele!

Semintele de fericire le-am pus cu grija in „camarutele” mintii mele, ca sa mi se hraneasca sufletul cu

ele, cand Duhul lui Dumnezeu cerne faina gandurilor, ca sa-mi pregateasca painea cea mai buna-n

cuptorul creierului, ca toate celulele sa fie fortificate-n tesatura cortului de lut, ca sa lucreze dupa cum

au fost create, dupa comanda divina din computerul ce-l port, de cand am sosit pe pamant, pe umerii

mei… Si fiecare celula din corpul meu trebuie sa fie hranita dupa meniul ce ni l-a dat Dumnezeu, in

instructiunile Sale ce ni le-a lasat scrise, ca sa revizuim hrana ce o punem in aceasta „camaruta”, ca sa

traim sanatosi, pe pamant.

Microcosmosul celular din corpul uman este o lume uluitoare!

De fapt, am fost creati de Dumnezeu din „caramizi” celulare, care sunt „unitati morfologice si genetice”

in numar incalculabil. Celula (lat. cellula) „este elementul constitutiv fundamental al organismelor vii,

alcatuit din membrana, citoplasma si nucleu, reprezentand cea mai simpla unitate anatomica”(DEX).

Celula este cel mai simplu sistem viu, din care deriva un organism. De sanatatea celulelor depinde

starea organelor din corpul nostru uman si asemanarea cu „chipul lui Dumnezu”, dupa prototipul

capodoperei edenice: frumos, sanatos si fericit…

Am ramas uimit si fermecat de ce am aflat, dupa ce m-am studiat, am citit si am meditat: ca Arhitectul

chipului meu a pus in mine izvorul perfect si divin, ca sa aiba corabia timpului, in care m-am imbarcat,

de unde sa primeasca potentialul de energie, ca sa calatoreasca pe marea vietii pana la sosirea pe

taramul netimpului…
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Acest izvor de energie vitala este celula, in care semintele divine infloresc in viata tasnita in sangele ce

curge prin vinele din mine zilnic, facand cam 4000 de circuite, pompand cam 20.000.000.000(douazeci de

miliarde) de celule sanguine in tot corpul, ca sa transporte hrana celulelor din mine si sa colecteze

toxinele pentru a le elimina din corpul meu… Sangele, insa, n-ar pute circula sub presiune normala fara

munca continua facuta de inima mea: muschi permanent in miscare, ca sa traiesc…

Ce extraordinar!... Si eu nu aveam habar de lumea microcosmica ce o port in mine: sisteme vii,

camarutele divine nenumarate, numite-n romaneste “celule”. Aceste “camarute” au viata distincta, dar

prin asocierea lor intre ele, pot eu sa vietuiesc, sa gandesc, sa am sanatate, sa ma bucur, sa rad, sa

plang, sa fiu optimist sau pesimist, sa cred, sa sper, sa fiu fericit, sa traiesc ca om pe pamant, ca si tine,

oricine ai fi: creat sa fii fericit, ca si mine…

Fiecare fiinta umana poarta in cortul ei de lut, primit la imbarcarea pe corabia de chirias al timpului, de

imprumut, corole de minuni de „camarute vii” nenumarate: aproximativ 125.000.000.000.000 (o suta

duazeci si cinci de trilioane) de celule de marimi diferite: unele microscopice (cum sunt globulele rosii

din sange: de un diametru de 7 microni si de o grosime de 2 microni), altele ajungand pana la o lungime

de 1,5 m.(celula nervoasa). Cele mai multe celule sunt microscopice, avand marimi intre 20 si 40 de

microni. Celulele formeaza o lume de minuni ce o purtam in noi, ca un tezaur microscopic, in care se

ascunde cheia secretului picaturilor de fericire si sanatate…

Microcosmosul celular din corpul nostru fascineaza pe oricine intelege uluitoarea lume nevazuta pe care

a cladit-o cu cea mai desavarsita maiestrie Dumnezeu in noi. Este o lume de minuni pe care ne-a

incredintat-o Domnul, ca s-o ingrijim, pentru sanatatea si fericirea noastra. Sa ne incredinteze noua:

oamenilor, Dumnezeu peste 125 de trilioane de celule vii si sa ne aseze cu grija divina in scoarta

noastra cerebrala cele 14 miliarde de celule nervoase, iar in cei 5 litri de sange din organismul unui om

matur, cam douazeci -douazeci si cinci de miliarde…si sa nu ramai uluit de grija plina de dragostea

pentru fiinta noastra a Celui care ne-a creat?... Si sa nu ne ingrijim de trupurile si sufletele noastre?!...

Nimeni nu stie exact numarul de celule din corpul nostru uman. Acest numar de celule difera de la o

persoana la alta, dar ce este foarte important este sa stim ca, daca doar o celula este slaba sau se

imbolnaveste, tot corpul nostru sufera. De aceea, trebuie sa stim ca cele aproximativ 125 de trilioane de

celule cer de mancare si au nevoie de a fi curatate de impuritati.

Va urma
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