Frate ca frate dar brânza-i pe bani
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A fi și a avea un frate
Există multe tipuri de ”frați”. Astfel întâlnim ”frați buni”, ”frați vitregi”, ”frați gemeni”,
”frați de cruce”, ”frați de chefuri”, ... ”frați legați prin religie”, etc.
Dacă identificarea fraților buni, adică cei cu mamă comună și a celor vitregi, adică
cei cu un părinte comun, sunt ușor de recunoscut, pentru frați de cruce trebuie să ne
întoarcem în trecut, în timpul filmelor de capă și spadă. Frații de chefuri există pe
parcursul întregii istorii și în toate societățile. Frații legați prin religie sunt o categorie
mult mai restrânsă, ei fiind adepții unui anumit curent religios, de cele mai multe ori
fiind posesorii unui fanatism sectar uneori prea agresiv.
Dar să încercăm să definim profilul unuia căruia îi putem spune ”frate”. Odată ce
acest profil este creionat, putem încerca să vedem dacă pentru aceștia ”brânza” e
gratis sau costă bani.

Valoarea unui frate
Un frate are o imensă valoare în procesul de evoluție al fiecăruia dintre noi. Atenție,
vorbim aici de frații adevăraâi, nu de pseudo-frați, sau pseudo-prieteni.
Conform cercetărilor, legătura dintre frați nu presupune doar poziția lor în familie
alături de părinți sau de luptele pe ”telecomanda televizorului”. Să crești alături de un
frate sau o soră poate avea un impact asupra stării tale mentale și fizice și în plus te
poate modela în persoana care vei deveni ulterior în viață, respectiv într-un adult
responsabil și de încredere, dar și într-o ființă umană mai veselă, mai sănătoasă și
cu trăsături bine conturate.
Să ne oprim pentru început la frații buni sau cei vitregi. A avea un frate te ajută să
evoluezi. Astfel:
• Dacă ai un frate ești o persoană empatică
Conform unor cercetări recente se pare că dacă un copil are un frate/soră poate
dezvolta empatie. Cercetătorii au examinat relația dintre frați în mai mult de 300 de
familii și au descoperit că o relație de calitate cu un frate/soră poate promova
altruismul în rândul adolescenților, în special la băieți. Co-autoarea studiului, Laura
Padilla-Walker, a declarat într-un comunicat de presă că: "în cadrul studiului, cele
mai multe relații nu au fost la fel de importante pentru băieți precum au fost pentru
fete. Dar relația de frate a fost diferită. Se pare că s-au bazat pe afecțiunea unui
frate/soră la fel ca și fetele. Este o zonă unde părinții și terapeuții pot ajuta cu
adevărat băieții."
• Dacă ai un frate poți fi mai fericit ulterior în viață
Pentru multe persoane legătura frate/soră presupune o viață întreagă de sprijin
emoțional, o prietenie apropiată și un număr nesfârșit de glume. Din acest motiv
dacă menții o relație apropiată cu fratele sau cu sora ta, te poți bucura de fericire mai
târziu în viață. Cercetările au demonstrat că vârstnicii care trăiesc cu frați/surori au
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un simț ridicat al moralității, prin urmare conectarea cu ei nu este importantă doar
pentru perioada de creștere și maturizare, ci și pentru perioada mai târzie din viață.
O altă cercetare similară a demonstrat că o legătură apropiată cu un frate/soră în
perioada de mijloc a vieții sau la bătrânețe este corelată cu o stare pozitivă de
dispoziție și o sănătate bună în ansamblu. O relație suportivă a ușurat singurătatea
de mai târziu din viață.
• Un frate îți poate îmbunătăți sănătatea mentală
Câțiva cercetători de la Universitatea Brigham Young au descoperit că surorile, în
special, par să ofere fraților o ameliorare în starea de sănătate mentală în modalități
în care părinții nu reușesc. Rezultatele unei analize statistice realizate asupra a
aproximativ 400 familii au demonstrat faptul că, indiferent de diferența de vârstă,
relația cu o soră a protejat adolescenții împotriva sentimentului de singurătate,
absența dragostei, vină, conștiință de sine și teamă în perioada adolescenței. Chiar
și certurile ajută prin formarea unor instrumente importante din punct de vedere
relațional, precum un control mai bun asupra emoțiilor, este de părere
cercetătoarea Laura Padilla-Walker.
• Frații mai mici pot fi mai amuzanți și mai dornici de aventură
În urma unui studiu realizat în 2015 a reieșit faptul că frații/surorile mai mici au șanse
mai mari să se considere drept a avea mai mult umor, în timp ce frații și surorile mai
mari se privesc de obicei drept a fi persoane serioase. Cercetarea sugerează de
asemenea și faptul că frații/surorile mai mici se pot dovedi firi mai exploratoare și
deschise la experiențe.
• Frații mai mari ajung în mod natural să fie mai responsabili
În continuarea punctului anterior, primii născuți au fost și mai dependenți. Sunt priviți
adesea drept a fi mai obedienți și mai responsabili. De asemenea, au tendința de a
se concentra mai mult pe valori familiale și loialitate. Jeffrey Kluger, autor al
cărții Efectul Fratelui, atunci când relevă legăturile dintre frați, spune că: ”fie ești
capabil să te bazezi complet pe fratele mai mare, fie ești fratele mai mare și atunci
cel mai probabil ai învățat să fii mai responsabil”.
• Frații mijlocii învață adesea să fie mai pașnici
Studiile desfășurate pe familii și care au ținut cont de ordinea la naștere sugerează
că fratele mijlociu poate fi cel care este priceput la compromis și la negociere. O
analiză din anul 2010 a relevat faptul că cei care au calitatea de copii mijlocii sunt
mai sociabili și pricepuți la relaționarea interumană cu persoane mai mari sau mai
mici ca vârstă.
• Dacă ai un frate poți fi mai sănătos pe plan fizic
Conexiunile apropiate au cea mai mare influență asupra obiceiurilor de sănătate.
Datele de la cercetarea globală Edelman Health Barometer 2011 sugerează că 46%
dintre persoanele din 12 state sunt de părere că prietenii și familia au cel mai mare
impact asupra alegerilor de viață, inclusiv asupra gradului de activitate fizică.
•

Dacă petreci timp alături de fratele tău vei experimenta un grad de stres mai
redus
Evident, concluzia este valabilă pentru cei care își consideră fratele drept cel mai
bun prieten. Cercetarea indică faptul că dacă petreci timp cu o persoană dragă poți
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scăpa de stres. Conform experților, prezența unui frate te poate proteja de efectele
negative ale stresului când ești copil.
• Un frate te ajută să trăiești mai mult
Legăturile umane puternice sunt corelate cu o longevitate sporită. Conform unei
cercetări publicate în revista Medicină PLoS, persoanele care au conexiuni mai
slabe au un risc mai mare de a muri (în medie este vorba de 7,5 ani) decât cei care
au conexiuni mai puternice. Este aceeași diferență de ani ca și în cazul fumătorilor și
nefumătorilor. Se întâmplă acest lucru deoarece familia și prietenii te încurajează să
ai grijă de tine și este un suport pentru perioada în care sănătatea fizică sau mentală
a ta este expusă riscului.
• Avantaje pe care le ai dacă ai un frate
V-ați gândit vreodată că cea mai lungă perioadă a vieții voastre este cea în care
sunteți frați?
Sunt aproape convins de faptul că cele de mai sus au părut aride și ”fără rost” într-o
lucrare care are ca subiect un proverb a cărui înțeles bate în cu totul altă direcție.
De bună seamă că vă veți întreba ce rost are să creem profilul unui membru al
familiei, din moment ce proverbul se referă la un aspect pragmatic și anume relația
dintre doi oameni ce se consideră ”frați”, indiferent de tipul lor de afiliație, mai ales
atunci când interacțiunea lor devine cuantificabilă?
La prima vedere ați avea dreptate, ... dar relațile interumane crează de cele mai
multe ori momente în care egoismul sau sentimentul de proprietate ne aduce în faza
în care suntem puși în situația de a ”uita” profilul clasic al celor implicați și să
cuantetizăm fiecare punct de interferență.
Hai să vedem concret de cât de mult ajutor beneficiem de la un frate.
Să luăm un exemplu fictiv, clasic, plecând în calcule de la aceleași premise.
Părinții tăi s-au căsătorit la vârsta de 25 de ani, la 30 de ani te-au născut pe tine, la
35 de ani pe fratele/sora ta sau invers. Tu te căsătoresti la 25 de ani. La 30 de ani ai
primul copil și apoi și alții. Toți protagoniștii din exemplul nostru mor la 80 de ani.
În concluzie, matematic vorbind, ... ești copil 50 de ani, soț sau soție 55, părinte 50 și
frate sau soră...75 de ani.
Sunt desigur și multe excepții de la calculul de mai sus, dar în general cam așa se
întâmplă ... deci înțelegi ce vreau sa spun? Cea mai mare parte din viața ta ești sora
sau fratele cuiva ... și atunci de ce tocmai între frați, unde relația este cea mai
longevivă să apară atât de multe disensiuni și certuri, uneori chiar ură și rivalitate?
Dacă ai un frate sau o soră ai un prieten pe viață. Asta e premisa de la care trebuie
să pleci atunci când interacționezi cu fratele sau cu sora ta, așa că fă tot ce ține de
tine să ai o relație excelentă. Iar dacă nu se poate excelentă, măcar bună și
obligatoriu decentă.
Este foarte important ca încă din copilărie să existe o relație apropiată între frați.
Lucrul acesta se va menține și se va dezvolta spre maturitate, însă dacă bazele nu
sunt puse corect de către părinți, este dificil de recuperat, dar nu imposibil.
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Cel mai adesea între frati, încă de la vârstă mică se instalează gelozia. De la jucării,
până la afecțiunea părinților, de la porția de mâncare, până la moștenirea de la
nuntă ... din orice se poate ajunge la gelozie. Așa că a preveni rivalitatea dintre frați
este în primul rând datoria părinților, dar chiar și dacă ei și-au făcut bine treaba, și
chiar dacă ei au eșuat, ... de acum e responsabilitatea ta cum îți cultivi relația cu frații
și surorile tale.
Iată câteva principii de care ar fi util să ții cont:
• Stabiliți niște reguli de relaționare sănătoasă.
Acestea pot cuprinde hotărârile de a nu vă adresa cuvinte urâte, de a nu divulga
secrete, de a nu ține supărare, de a transmite clar și prompt nemulțumirile, de a
respecta intimitatea celuilalt etc.
• Negociați.
Mai mult chiar decât în viața de cuplu, negocierea este o parte importantă a oricărei
relații între frați. Așa că învățați să vă spuneți punctele de vedere diferite cu respect,
să ajungeți la o soluție care să fie agreată de toți. Într-o relație nu e cel mai important
să ai dreptate, ci să îl faci pe celălalt să se simtă iubit. Pe termen lung, aparenta
pierdere de poziție va fi de fapt un câștig.
• Luați-vă un timp pe care să-l petreceți împreună doar voi.
În unele părți ale lumii, în luna mai se sărbătorește ”Ziua fraților”. În orice colț de
lume ar fi, frații se întâlnesc odată pe an și petrec o zi împreună, doar ei ... fără
familia extinsă.
Poate uneori acest lucru este greu, mai ales când frații sunt adulți, și au la rândul lor
familii și poate copii, dar o zi pe an poate fi programată și respectată pentru acest
obicei frumos. Și nu doar odată pe an. Făceți-vă un obicei din a petrece sărbătorile
împreună, poate din când în când concediile, iar dăcă sunteți încă acasă, la părinți ...
luați-vă timp să stați de vorbă, să vă înțelegeți preocupările și frământările.
•

Comunicarea permanentă și activitățile împreună sunt cele mai sigure căi
spre întărirea relațiilor dintre frații.
Făceți-vă un obicei din a-i surprinde pe frați cu un gest de atenție, de iubire, cu o
vorbă frumoasă.
•
•

Niciodată nu vă vorbiți de rău frații, nici măcar de față cu părinții.
Nu trebuie să ascundeți sau să fiți complici la greșelile lor dacă acestea le fac
rău, dar nu fiți niște pârâcioși care se bucură să câștige puncte în fața
părinților denigrându-și frații.

• Fiți conștienți de faptul că sunteți diferiți.
Chiar și gemeni dacă sunteți, știți că aveți multe în comun, dar mai multe sunt
aspectele în care sunteți unici. Așa că acceptați că nu puteți gândi mereu la fel,
respectați temperamentul diferit al fiecăruia și încercați să-l înțelegeți. Nu vă
comportați de parcă le-ați citi gândurile sau le-ați ghici intențiile. Lăsați-i să se
exprime și nu fiți surprinși să constatați că aveți puncte de vedere diferite, poate
chiar valori de viață diferite, așteptări și realizări opuse, chiar dacă aveți aceeași
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părinți și teoretic ați avut parte de aceeași educație. Evitați să vă comparați cu frații
voștri. La un moment dat, viața vă poate despărți, situațiile și ocaziile sunt diferite,
alegerile sunt altele ... așa că nu vă raportați întotdeuna la frați sau la surori când vă
evaluați succesul sau eșecul.
• Planificați împreună surprize plăcute pentru părinți.
Lucrul acesta vă va unii și vă va da un puternic sentiment de apartenență. Indiferent
cât de dezamăgiți veți fi la locul de muncă, la școală, oriunde v-ați afla, faptul că știți
că familia este una unită vă va crea un confort pe termen lung.
Cel mai frumos cadou pe care ți l-au făcut părinții tăi este faptul că ai un frate sau o
soră ... sau mai mulți. Biblia spune cât de valoroasă e prietenia, dar niciuna nu se
compară cu cea a unui frate. „Prietenul adevărat iubește oricând, dar în nenorocire
ajunge ca un frate”. (Proverbele 17:17).
Am făcut această pledoarie numai și numai cu scopul de a scoate în relief diferența
dintre un ”frate” adevărat și un ”pseudo-frate”. E foarte clar pentru oricine faptul că
proverbul se referă la ”pseudo-frați”, prieteni de conjunctură care mimează ”frăția”,
dar care, de fapt, sunt mânați doar de interese personale.
Dacă aveți răbdare și recitiți cele de mai sus, vă va fi mai ușor să înțelegeți de ce
uneori ”brânza” trebuie să aibă un preț pe care unii ”pseudo-frați” trebuie să o
plătească.
Fiecare dintre noi are câțiva prieteni, pe care, în anumite circumstanțe, îi considerăm
”frați”, unii mai apropiați decât alții. Asta nu înseamnă însă că toți sunt adevărați și
autentici. Există totuși soluții pentru a-i identifica pe cei care nu-ți doresc binele și
cărora, în mod normal, trebuie să le atragi atenția că ”brânza e pe bani”.
Prietenia este cea mai fascinantă formă de interacțiune umană, cu beneficii
semnificative pe termen lung. Din păcate, unele persoane îți sunt alături doar pentru
a profita de tine. Alți vor să te ajute într-un anumit set de circumstanțe, doar pentru a
fi siguri că vei rămâne dator, la rândul tău. În final, nu toți oamenii pe care îi cunoști
de mulți ani pot fi considerați prieteni, iar unii pe care îi crezi prieteni, în realitate nu
sunt.
Chiar și o persoană care pare drăguță și generoasă cu tine, poate să aibă motive
ascunse. Un gest aparent drăguț, de fapt poate să fie făcut pentru binele său, în
locul beneficiului tău. Relațiile între oameni sunt complicate, dar există câteva
particularități care trădează un prieten fals. În cazul în care vrei să fii sigur că ai
prieteni buni în anturaj, fie atent la aceste particularități. Aceștia:
• Se străduiesc în permanență să te mulțumească.
Un prieten fals va fi de acord cu tine, cu opiniile tale și viziunea ta asupra vieții de
fiecare dată, dar nu pentru că este de părere că ai dreptate sau vrea să fii fericit. De
fapt, ei se grăbesc să fie de acord cu oricine pentru că vor să fie acceptați și plăcuți
de toți, fără să aducă ceva util într-o discuție.
•

Vorbesc rareori despre ei și viața lor.
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Un prieten fals refuză sau se ferește să răspundă la întrebări directe despre viața sa
și, aproape niciodată, nu-și exprimă opinii pe anumite subiecte. De frică să nu intre
într-un conflict sau să fie respins de cei din jur, vor să mute discuția pe tine și să
încerce să fie de acord cu tine.
• Îți fac cadouri exagerate.
Chiar dacă pare o particularitate ciudată, când cineva îți face un cadou exagerat de
scump sau ostentativ, disproporționat cu ocazia, acel gest nu este pentru tine sau
beneficiul tău. E doar ca să impresioneze alți oameni din anturajul tău și să pară
superiori, să pară prieteni mai buni.
• Au un respect exagerat pentru autoritate și putere.
Este bine să fii respectuos cu cei din jur, dar un prieten fals poate să ”dea cu tine de
pământ” în privat, dacă asta înseamnă că are ceva de câștigat de la o persoană
influentă, de la un factor de putere.
• Au nevoie permanentă de atenție.
Pe lângă faptul că nu vrea să vorbească despre sine, un prieten fals poate ajunge
foarte ușor să-ți fure poveștile și glumele. Ulterior, acelea sunt împărtășite într-un alt
cerc de prieteni pentru a se bucura de recunoștință din partea lor. Cu alte cuvinte, un
prieten care nu este autentic ajunge să se laude cu ceva ce ai făcut tu.
Uite, am ajuns să putem devoala un prieten / frate fals, a cărui interese primează.
Toți aceștia trebuie să știe că ”brânza e pe bani”, că tu ai discernământul de a
identifica ce e fals și ce e adevărat într-o relație, indiferent că e o relație cu un
prieten sau un frate.
În viață totul are o valoare, în viață trebuie să învățăm să prețuim valorile și să le
respectăm.
Dar să vedem ...”când brânza trebuie să coste”, căci trebuie să ținem cont de faptul
că în viață totul se obține prin muncă și fiecare realizare a noastră are înglobată în
ea resposabilitate și seriozitate. Nimeni nu trebuie lăsat să ignore munca noastră și
să își aloce merite care nu îi aparțin.
Așa cum am mai spus, hai să învățăm ... ”când brânza costă”.

... când ”brânza” costă?
Am început lucrarea cu o prezentare a tipologiei noțiunii de frate, uneori poate prea
idealizată, dar acest profil ne ajută să identificăm discrepanțele ce apar în viața
noastră de zi cu zi. Să nu uităm faptul că proverbul se referă în sens metaforic la
noțiunea de frate, căci dacă referirea ar fi la concret, am aplica integrum profilul
descris anterior, și în consecință orice formă de cuantificare a relaților noastre în
societate, nu își vor găsi sensul. Revenind la proverbul nostru, putem spune că e
perfect aplicabil atât la cei care se încadrează în tipicul profilului de frate autentic,
dar mai mult la cei care sunt de fapt pseudo-frați.
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Valoarea unei relații este definită prin gradul de respect și reciprocitate care trebuie
să o guverneze. Cred că o variantă mult mai explicită a proverbului ar fi fost: ”chiar
dacă mi-ai fi frate, nimic nu e gratis”.
E interesant faptul că în viața de zi cu zi, absolut totul e ”măsurat”, ”cântărit” și
”apreciat”. Totul are un preț, căci trăim într-o perioadă în care încă nu ne-am rupt
total de perioada în care luptam pentru supraviețuire. Suntem ancorați încă în timpul
în care tot ceea ce oferim e considerat ca având o valoare, și deci trebuie
valorificată.
Suntem încă în faza în care atunci când dăm ceva, ne așteptăm să primim ceva în
schimb. Poate veți spune că e ceva absolut normal lucrul acesta. Poate că vi se pare
logic ca atunci când dai ceva cuiva să pretinzi o recompensă sub orice formă.
Dar, vestea bună este că: ... vom depăși și această formă de materialism timpuriu.
Sunt convins că ați auzit de legea compensației universale.
Legea Compensației este legată de Legea Cauză-Efect, pe de-o parte și pe de altă
parte, trebuie să te gândești la faptul că absolut orice acțiune pe care o întreprinzi,
pe care o faci, orice gând pe care îl ai, are în compensație niște rezultate.
Gândește-te, de exemplu, că vrei să cultivi grâu și ai 2-3 boabe de grâu și le
plantezi. În momentul în care o să răsară și o să ai rezultate, câte boabe o să ai? Tot
3 câte ai pus? Nu, o sa ai mai multe!
Nu o să ai rezultatele respective în momentul în care plantezi căci totul este legat de
anotimpuri, la fel și rezultatele din viața noastră sunt într-un fel ca și anotimpurile: un
anotimp în care plantezi semințele, un anotimp în care le cultivi, în care ai grijă ca
semințele respective să crească, și un anotimp în care culegi rezultatele și în
momentul în care culegi rezultatele, acestea sunt exponențial mai multe.
Să presupunem că tu, te setezi sau îți setezi mintea să oferi valoare pe piață și la un
moment dat, oferi valoare cuiva oarecare care „îți trage țeapă” sau nu primești înapoi
ceea ce te-ai fi așteptat să primești.
Ceea ce trebuie să înțelegi, este că, în momentul în care tu oferi ceva, în univers
creezi un vid/gol, iar universului ”nu-i place vid-ul, golul” și îl va umple. De obicei,
universul umple acel ”gol” înzecit sau de ”n” ori mai mult decât e valoarea lui.
Deci nu trebuie să ți se compenseze ceea ce tu ai oferit la un moment dat, sau să
aștepți ceva de la persoana căreia i-ai oferit, ci poate să vină din cu totul altă parte
”recompensa”.
Uite, de exemplu, eu am un cabinet de terapie alternativă, împreună cu soția mea,
care e acum sus, acasă, dar care, de acolo, mă ajută. De la început am convenit ca
să nu luăm bani pentru ajutorul oferit celor care au nevoie de ajutorul nostru. Totul a
pornit de la cursul de Reiki, unde am devenit amândoi total nepopulari printre
cursanți, încă de la primul curs. Așa cum se procedează la fiecare curs, la început
ne prezentăm fiecare și suntem rugați să spunem motivul pentru care am venit la
curs. Fiecare își dorea să deschidă un business prin deschiderea unui cabinet, etc.
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Când ne-a venit rândul, amândoi am spus că motivul venirii noastre la curs a fost să
ne dezvoltăm pe noi înșine. Această notă, în totală discordanță cu scopul pentru
care colegii noștri au venit la curs, a creat premizele nepopularității noastre printre
colegi. Această nepopularitate a crescut în momentul în care Sensei ne-a spus că
trebuie să percepem taxă pentru serviciile noastre prestate, căci așa recomanda
Maestrul Usui. M-am ridicat, oarecum contrariat, ”cum să câștigi bani pe suferința
cuiva, dacă ai cu ce trăi decent”? Ulterior am înțeles motivul pentru care Usui
recomanda perceperea unei taxe. În cartierul în care trata el, veneau unii care doar
din curiozitate solicitau tratament, în detrimentul celor care chiar aveau nevoie. Deci
practic taxa era un mod de selecție naturală a celor care aveau întradevăr probleme.
Așa că am convenit cu soția mea să trecem pe site-ul nostru un preț, dar care atunci
când cineva ne solicita ajutorul, taxa este 0.
Am povestit acest episod din experiența noastră ca terapeuți, pentru a vă povesti o
întâmplare. La un moment dat am avut client un domn în vârstă, venit din altă
localitate, care avea mai multe afecțiuni. L-am ajutat și la plecare m-a întrebat cât îl
costă consultația. Evident că nu îl costa nimic, căci aveam din ce trăi, aveam un
acoperiș deasupra capului, etc. A plecat omul cam îngândurat, poate în sinea lui
crezând că ceea ce i-am făcut a fost ceva fără valoare. După un timp, uitasem de
omul respectiv, mă trezesc cu un telefon de la el, în care mă întreba dacă îmi poate
face o vizită. Îl întreb cum se simte, iar răspunsul a fost că se simte excelent. Am
crezut că vrea un control, așa că l-am programat. La data respectivă, vine omul cu o
cutie în care erau 12 sticle de balsam de rufe. Nu voia un consult, căci se simțea
excelent, voia doar să se recompenseze într-un fel pentru serviciul primit, și cum știa
că nu primesc bani, s-a gândit să îmi ofere balsam de rufe. L-am întrebat de unde
are atâta balsam și am aflat că are o fată care are un magazin gen ”la doi pași” și ea
i lea adus.
Asta înseamnă Legea Compensației. Aici a lucrat această lege și din asta îți poți da
seama cum funcționează.
La asta trebuie să te gândești, este practic o chestiune de mindset, știi clar că în
momentul în care oferi valoare, nu oferi valoare cuiva, ci îți oferi tot ție și mai
devreme sau mai târziu, acea valoare ți se va întoarce înzecit.
E clar că în aceste vremuri e dificil să te gândești că vei fi ”răsplătit” de Univers la un
moment dat, dar vom ajunge cu siguranță în faza în care proverbul de care ne
ocupăm nu va mai avea relevanță.
Dar suntem confruntați și cu ”forțări” ale unei utilizări abuzive a proverbului:
”prietenul la nevoie se cunoaște”, proverb în care termenul ”prieten” poate fi înlocuit
cu ”frate”.
Iată câteva exemple des întâlnite în viața noastră de zi cu zi:
De multe ori relațiile de prietenie se întind până în zona afacerilor, și ajung să se
întindă atât de mult, până când trec de limita bunului simț.
De câte ori nu vi s-a spus “hai că ne înțelegem la preț, că suntem doar prieteni”? Să
ridice mâna sus cine nu a pățit-o sau cine nu a făcut la fel, măcar o dată.
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Dacă ai, de exemplu, un salon de coafură, dau năvala peste tine toate prietenele,
rudele apropiate sau verișoare de mult uitate și au pretenția să le vopsești gratis. Și
tocmai aceste persoane au cele mai multe pretenții și critici la adresa ta. Ba că e
prea caldă sau prea rece apa, că e prea amară cafeaua sau că le bate aerul
condiționat fix în ceafă.
Dacă ai deschis o cafenea, apar colegii de liceu și vecinii de la bloc, cu pretenția să
bea zilnic de la tine cafeaua gratis, căci doar sunteți prieteni, nu? Dacă ai dat deja
prima cafea gratis, te-ai nenorocit. Nu vrei să știi ce vor vorbi despre tine când le vei
întinde nota de plată, parcă și aud: “Zgârcitul, nu-l mai satură Dumnezeu, numai la
bani se gândește. A uitat de unde a plecat. Acum e patron, s-a ajuns. Ne ia banii
tocmai nouă?”
Însă în opinia mea, lucrurile ar trebui să stea efectiv invers. Dacă prietenul tău și-a
deschis o afacere, sprijină-l, încurajează-l, cumpără de la el și plătește preț întreg,
fără a-i lua profitul de la gură.
Așa că nu sunt cazuri izolate? Întâlnim ”la fiecare colț de stradă” prieteni / pseudofrați gata să profite de o relație privilegiată. Asta e viața, aceștia sunt prietenii /
pseudo-frații.
Sunt sigur că v-am pus în încurcătură cu desfășurătorul prezentării. Poate v-ați
așteptat să mă refer explicit la sensurile proverbului în sine. Poate că ați sperat să
găsiți în expunerea mea o explicație pertinentă a faptului că ”brânza” nu poate fi
gratis. Sincer să fiu, regret mult dacă v-am dezamăgit. Ceea ce v-am prezentat nu e
altceva decât un punct de plecare de la care voi să descoperiți singuri dacă și mai
ales când ”brânza” nu ar trebui să fie gratis.
Prin ”brânză” se poate înțelege absolut orice care stă la baza relaților interumane, iar
în postura de ”frați” se poate substitui fiecare persoană pe care viața ni aduce în
proximitate. Așa că învățați să deveniți frați și să vă respectați în sensul adevărat al
cuvântului.
Succes.
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