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Toatã lumea o vrea. Toatã lumea o doreºte. Dar ce este?

Când ajunge la al treilea sigiliu, iubirea care a avut loc în primul
sigiliu se traduce în sprijin pentru copil, sprijinul partenerului, în facturi.
Vorbesc despre momentele când cursa hormonilor s-a oprit, iar acum
mintea voastrã face rotocoale de fantezii. Nu mai faceþi dragoste cu
bãrbatul sau cu femeia de lângã voi; faceþi dragoste cu altcineva, sau îi
priviþi fãcând dragoste cu altcineva, pentru cã, dacã v-aþi gândi cã face
dragoste cu voi, n-aþi mai avea niciun sentiment din actul acesta. ªtiþi
de ce existã fantezii sexuale ºi de ce ele au devenit un factor al naturaleþii,
în aceastã societate? Pentru cã e un indiciu cã, dacã te-ai gândi la
persoana cu care faci dragoste, nu ai avea cel mai mãreþ orgasm pe
care îl ai. ªi asta nu se aplicã tuturor, ci se aplicã acelui concept de
oameni cãrora le-aþi spus cã-i iubiþi, ºi „Întinde-te, cred cã te iubeºti“
sau – mã rog, tot nu-mi iese. Ei bine... Am învãþat destul în acest plan.
Deci, dacã trebuie sã aveþi fantezii despre partenerul vostru sexual, de
ce nu îi priviþi în ochi ºi nu le spuneþi: „ªtii ceva? Nu fac dragoste cu
tine azi. Fac dragoste cu cutare – ºi – cutare“ sau cu un lucru; dacã aþi
face asta, atunci asta v-ar porni pe calea iubirii.

Când sexul nu mai înseamnã a face dragoste

Deci, înþelegem cã iubirea sexualã – iubirea sexualã – primele
câteva dãþi este o implicare totalã cu cealaltã fiinþã; totalã. Asta se
numeºte iubire sexualã, implicare totalã; fãrã fantezii, doar implicare
totalã. Asta e iubire sexualã. Dacã sunteþi perverºi ºi aveþi fantezii – ei
bine, voi sunteþi cei care v-aþi mulþumit cu mai puþin. Am mai fost
acolo, am mai fãcut asta. Asta e iubire sexualã – când doreºti pe cineva
atât de mult, încât nu mai poþi sã aºtepþi sã ajungi la pat. Iar când
ajungeþi la pat, mintea voastrã e înnebunitã de acea persoanã, pentru
cã toate fanteziile voastre – ea a fost fanteziile voastre – persoana aceea
v-a ocupat gândurile; ea v-a ocupat emoþiile. ªi în sfârºit, ajungeþi în
pat ºi se întâmplã ºi e fabulos, aºa cã o mai faceþi o datã ºi încã o datã.
ªi ce se întâmplã în ziua în care mintea începe sã rãtãceascã un pic?
Ce se întâmplã atunci? Nu mai existã iubire sexualã; existã comoditate.
Da? Câþi dintre voi sunteþi de acord? Comoditate.

Ei bine, câþi dintre voi înþelegeþi, pânã acum? Vã întreb câþi dintre
voi înþelegeþi iubirea sexualã ºi când pleacã iubirea sexualã, când iubirea
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pãrãseºte sexualitatea ºi devine un obicei, în care substituim oameni,
locuri, lucruri, momente ºi întâmplãri? Ridicaþi mâna. Încã o datã, vã
rog. ªtiu cã aþi ezitat puþin, la asta, dar vã mulþumesc pentru sinceritate.
Dumnezeu sã vã binecuvânteze. Dumnezeu sã vã binecuvânteze.
Dumnezeu sã vã binecuvânteze. Dumnezeu sã vã binecuvânteze. ªtiþi
de ce? Pentru cã întotdeauna ar trebui sã cunoaºtem intenþia din spatele
acþiunilor noastre – întotdeauna. Bun. Câþi dintre voi aþi învãþat ceva
pânã acum?

Ei bine, ºi dacã v-aþi cãsãtorit cu o persoanã pentru cã sunteþi
îndrãgostiþi sexual de ea? Câþi dintre voi v-aþi cãsãtorit cu o persoanã
pentru cã eraþi îndrãgostiþi sexual de ea? Bun. Pentru o vreme,
persoana a rãspuns primului nivel de aºteptãri, dar nu ºi restului de
niveluri, nu?

Iar acum, revenim la misterul momentului trecãtor de iubire în
sexualitate. Nu mai mâncaþi. Întotdeauna mâncaþi atunci când sunteþi
nervoºi. Opriþi-vã; daþi aia la o parte. Eu nu sunt un program la televizor –
ºi vorbesc cu voi. Aºa sã fie. Bun.

ªi acum, ajungem la al doilea sigiliu. Sã vã spun ceva. Poate cã e
greu de crezut, dar practic, oamenii au fantezii despre moarte ºi despre
boalã, ca sã capete atenþia neabãtutã a altora – ºi fantezia aceea este
foarte puternicã. Fie cã voi credeþi sau nu – credeþi sau nu, voi, bãrbaþi
virili ºi femei – credeþi sau nu, oamenii aceºtia sunt cu un nivel deasupra
voastrã, în al doilea sigiliu. ªtiu cã e greu, dar dacã persoana pe care o
iubiþi se îmbolnãveºte, atunci ar trebui sã începeþi: „Uh-oh, lugu-lugu,
lugu-lugu-lu.“ Asta înseamnã cã persoana iubitã – persoana iubitã –
cautã o împlinire mai mare, un orgasm mai mare. Orgasmul mai mare
al iubitului este boala în cel de-al doilea sigiliu.

Hei, tuturor vã place sexul, dar gândiþi-vã la fiorul puternic de
adrenalinã pe care îl simþiþi atunci când persoana pe care o iubiþi are
grijã de voi ºi vã cocoloºeºte ºi vã îngrijeºte – sau asta aþi vrea sã facã ea.
E un orgasm mai mare decât sexul.

ªi acest mic toast este pentru voi toþi, care acum înþelegeþi –
ascultaþi – care acum înþelegeþi sãnãtatea în decãdere, bolile psiho-
somatice, obezitatea – care este antiteza obezitãþii? – slãbiciunea,
înfometarea. Toate astea sunt schimbãri fizice, dar schimbãrile fizice
au loc numai datoritã atitudinii.
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Deci, acum vreau sã fac un toast pentru faptul cã înþelegem  motivul
pentru care ne-am îmbolnãvit. „Noi“, nu ºtiu de ce spun mereu asta ºi
de ce mã aud ca ºi cum aº fi un profesor la ºcoala de duminicã; nu sunt
profesor la ºcoala de duminicã, vã rog frumos. Motivul pentru care v-aþi
îmbolnãvit, motivul pentru care aþi avut accidente, motivul pentru care
tânjiþi dupã atenþie este pentru cã acesta este urmãtorul orgasm, în
alinierea celor ºapte sigilii, celor ºapte trepte, pentru a dovedi iubirea
cea adevãratã.

Câþi dintre voi aþi avut fantezii despre cum vã loveºte o maºinã
sau cum vã înecaþi sau cum sunteþi uciºi sau contractaþi o boalã
catastrofalã ºi muriþi, astfel ca partenerul cu care aþi fãcut sex, cumva,
sã se îndrãgosteascã de voi mai profund, cu preþul propriei voastre
vieþi? Câþi dintre voi le-aþi avut pe astea? Ridicaþi mâna. Întoarceþi-vã.
Priviþi în jur. Priviþi la vecinii voºtri. Priviþi în jur. Haideþi. Priviþi în jur.
Vreau sã ºtiþi cã nu sunteþi singurii. Priviþi. Priviþi. Priviþi în jur. Vã rog,
priviþi în jur. Sã nu vã simþiþi singuri în toatã asta, pentru cã dacã o
faceþi, o sã credeþi cã e ceva special – ºi nu e.

Câþi dintre voi, de la acele zile de fantezii, aþi ajuns acum la un
stadiu complet dezvoltat al bolii? Ridicaþi-vã în picioare. V-am rugat sã
vã ridicaþi, pentru cã viitorul vostru se ridicã în picioare. I-am rugat pe
cei care, de la acele fantezii, au dezvoltat acum o boalã completã. Priviþi
ce produce nevoia de iubire din al doilea sigiliu în viaþa omeneascã.
Priviþi la aceºti oameni. Vã rog, priviþi. Nu e imaginaþia lui Fig Newton,
nu e imaginaþia nimãnui. Întoarceþi-vã. Priviþi-i. Acum, ei sunt cei care
vor vindecãri miraculoase. Hei, nu se referã la viaþa ta? Ei bine, ºtiþi, de
când o sã plec ºi pânã mã veþi vedea din nou o sã fie un spaþiu în timp –
ºi poate cã ºi voi o sã vã alãturaþi acestor rânduri. Deci vreau sã priviþi,
ca niºte santinele tãcute, la toþi colegii voºtri studenþi de aici – ºi vreau
sã vedeþi ce a creat pentru ei nevoia de iubire, negãsitã în viaþa lor.

ªtiþi de ce sunt ei aºa? Pentru cã fiecare dintre voi, în dreptul
vostru deplin, le-aþi spus oamenilor cã îi iubiþi numai ca sã puteþi sã
obþineþi de la ei bani sau ca sã obþineþi adãpost. Aþi fãcut asta. Aceºtia
sunt cei care au mers la nivelul urmãtor ºi care au contractat boala.
Nu toþi; unii dintre ei s-au ridicat pentru cã o simt cã o sã vinã. Dar eu
vorbesc despre boalã adevãratã aici.
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Oamenii aceºtia au nevoie de o cantitate extraordinarã de atenþie,
extraordinarã. Ei au nevoie sã fie iubiþi în cele mai fanatice condiþii pe
care ºi le-au creat în viaþã. E posibil acest lucru? Pentru cã, vedeþi voi,
dacã ei au creat asta ºi i-au pierdut pe oamenii cei mai de preþ din viaþa
lor, iar acum sunt blocaþi în fantezia lor – mã ascultaþi? – ei bine, acum
ei cautã iubirea la capãtul unei fantezii manifestate. Ei bine, nu pot sã
explic îndeajuns care este impactul acestui lucru. Rãmâneþi în picioare.

Deci, vreau sã vã întreb ceva: deci, voi toþi, suflete bãtrâne ºi fãrã
boalã, care staþi jos, cum credeþi cã aþi murit în viaþa voastrã anterioarã?
Tãcere. Acum sunteþi tineri, da, ºi fãrã boalã. Aþi murit vreodatã? Dar
nu puteþi nici sã vã imaginaþi asta acum, pentru cã sunteþi aºa de plini
de vitalitate ºi nu vã dor oasele, nu vã dor muºchii. Adicã, vã simþiþi
chiar proaspeþi. Aºa s-a întâmplat ºi cu toþi aceºti oameni. Aºa s-a
întâmplat cu fiecare dintre ei. Hei, credeþi cã lipsa voastrã n-o sã vã
ajungã din urmã? Oh, sigur cã o sã vã ajungã din urmã. ªtiþi cum de
ºtiu asta? Pentru cã aþi murit în viaþa voastrã anterioarã; apoi v-aþi
nãscut în viaþa asta. Dacã aveþi o zi de naºtere, atunci ºtim cã sunteþi
reîncarnaþi. Aºa sã fie.

Priviþi-i. Aceºtia sunt oamenii care au folosit fantezia pentru a
cãpãta atenþie, prin diminuarea propriei lor sãnãtãþi. ªi câþi dintre voi
aþi fãcut asta? Ridicaþi mâinile. Voi urmaþi. Aºa sã fie. Puteþi sã staþi jos.

Pentru apa vieþii,

claritatea adevãrului

ºi înþelegerea iubirii.

Aºa sã fie.

Deci, iubirea a fost folositã pentru a vã colecta trofeele sexuale.
Iubirea a fost folositã atunci când sexul, atunci când voi, ca fiinþe
spirituale, aþi început sã vã întrebaþi dacã sunteþi buni doar pentru sex.
Dacã tot timpul puneaþi asta pe corpul vostru, de ce o puneaþi pe corpul
vostru? De ce slãbeaþi? De ce mâncaþi prea mult? De ce? Pentru cã
accentul era pe orgasmul sexual.
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Leii ºi vulturii – Lecþii din împãrãþia animalelor

Fiecare animal ºi fiecare bacterie face sex. Deci, e ceva natural?
Absolut. Nu e ceva rãu; nu e niciodatã ceva rãu. Dar aþi venit la o
ºcoalã spiritualã. Aþi venit la o ºcoalã, ca sã fiþi mai mãreþi decât oamenii
obiºnuiþi de pe stradã. De aceea v-aþi investit timpul ºi banii ºi o parte
din viaþa voastrã ca sã studiaþi aici. Acum, am sã vã spun cã tot ce se
face în afara acestor ziduri este adevãrul? Bineînþeles cã asta o sã vã
spun, pentru cã este adevãrul; este adevãrul lor. Dar voi aþi venit aici ºi
aþi spus: „Eu ºtiu cã oamenii cred asta, dar nu sunt mulþumit. Am fãcut
aceste lucruri. Le-am spus oamenilor cã îi iubesc, apoi am râs de mine
sau m-am îndoit ºi m-am simþit prost din cauza asta. Dar nu puteam sã
mã abþin, pentru cã tânjeam sexual dupã acea persoanã. Prin ea îmi
primeam satisfacþia.“ Îmi primeam satisfacþia; pot sã spun ceva mai
ostentativ decât asta? Îmi primeam satisfacþia. „Eu am vrut sã fac sex
cu ea, dar nu puteam sã trãiesc cu ea ºi nici ea sã trãiascã cu mine.“
Desigur, asta e natural. Întotdeauna a fost natural. Niciodatã n-am fost
fãcuþi nenaturali. Acesta e adevãrul.

Nu suntem oameni rãi pentru cã facem sex. Asta nu ne face
oameni rãi, dar ne face nedemni de încredere ºi animalici ºi lipsiþi de
prioritãþi, la fel cum este împãrãþia animalelor. Cu alte cuvinte, asta
înseamnã cã creaturile se împerecheazã; cerbul acela mãreþ se
împerecheazã cu mai multe cãprioare. Cãprioarele acelea nu spun:
„Sã nu te împerechezi cu nimeni altcineva, decât cu mine.“ Cu toatele
fac mânji cu armãsarii grupului. Dar când s-a încheiat sezonul
împerecherii, toate cãprioarele stau împreunã ºi îºi cresc împreunã
puii. Este un grup select. ªi toþi bãrbãtuºii pleacã ºi trãiesc cu „bãrbaþii“.
ªi în viaþa voastrã existã indicii în acest sens. E ceva foarte animalic.

Deci, voi negaþi ºi spuneþi: „Pãi bine, Ramtha, dacã acesta e
adevãrul ºi e natural, atunci cãsãtoria nu e naturalã.“ Aveþi dreptate;
aºa este. Aveþi dreptate. Aveþi dreptate. Existã specii în împãrãþia
animalelor care se împerecheazã pentru toatã viaþa? Da, da. Este asta
ceva natural? Da.

Ce facem cu un mare vultur – un mare rãpitor, cu aripi mari ºi
masive – care îºi gãseºte iubita ºi face dragoste cu iubita lui ºi o aduce
în apropierea unui râu, ca sã poatã sã o hrãneascã ºi sã o iubeascã ºi
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sã îºi construiascã un cuib cu ea ºi sã facã dragoste, ei doi? ªtiþi de ce
fac ei dragoste, în comparaþie cu cerbul ºi cu cãprioara? Pentru cã
cerbul face doar dragoste sexualã cu cãprioara, dar nu o iubeºte. Cerbul
acela n-o sã apere cãprioara, în afara sezonului, de niciun fel de rãpitor.
N-o sã-i salveze viaþa ºi n-o sã salveze viaþa copiilor lui. Un leu ºi o
leoaicã: leul face parte dintr-o haitã. ªi cei mai mari vânãtori de pe faþa
Pãmântului nu sunt bãrbaþii, ci femeile. Ele sunt cei mai mari, cei mai
violenþi, cei mai rãi, cei mai deºtepþi vânãtori care existã. Un leu îºi
creºte o haitã de leoaice; le creºte atunci când ele sunt în cãlduri. Iar
când ele aduc o pradã, el e primul care participã la masã. Vreþi sã-l mai
numiþi ºi în continuare regele animalelor? Cred cã ar trebui sã le numiþi
pe concubinele lui reginele animalelor. ªi dacã vine vreo femeie – ei
bine, acesta este sindromul tatãlui vitreg – dacã vine vreo femeie în
haita lui cu copii din altã descendenþã, el îi omoarã. ªi câþi copii au
fost maltrataþi de taþi vitregi? Ridicaþi mâna. Ridicaþi mâna. Câþi dintre
voi aþi trãit cu taþi vitregi ºi aþi fost maltrataþi psihologic sau fizic de
aceºtia? Ridicaþi mâna. Asta se numeºte lumea animalelor. Iar primul
obiect este cã îi omoarã sau îi calcã ºi îi separã de mama lor. ªi rãmâne
cu ea atâta timp cât ea e în cãlduri, dar în clipa în care nu mai e în
cãlduri, dupã aceea se duce la altcineva.

Ei bine, în lumea animalelor, au învãþat sã se ajusteze. Se întorc la
surori, la cele mai bune prietene ºi surorile stau împreunã. Iar bãrbaþii
bãtrâni, aceºtia stau împreunã, atâta timp cât nu trebuie sã se lupte
pentru vreo femeie. Dar leii din aceeaºi haitã, un leu mascul se va
lupta cu un alt leu mascul pentru o femeie? Absolut. ªi de ce? De ce?
Pentru cã ea este în cãlduri ºi îi va purta urmaºii. El nu poate sã tolereze
urmaºii ei de la alt leu. O sã-i omoare pe aceia. Asta se numeºte gelozie
absolutã ºi locul în haitã. Asta este umilirea haitei în aroganþã. Nimeni
n-o sã-i iubeascã vreodatã mai mult pe copiii tãi, decât tu însuþi.

ªtiþi cum îºi marcheazã un leu teritoriul? Se piºã peste tot. Dar
leoaicele nu fac asta. Nu vi se pare interesant? Bãrbaþii urmeazã acelaºi
stil; la fel ºi femeile. Ei bine, asta e natura animalului.

Dar marele vultur ºi unele turturele ºi alte pãsãri mai mici, ele îºi
gãsesc o pereche ºi se împerecheazã pentru toatã viaþa ºi, odatã ce au
gãsit acea fiinþã – ºi aici, ºtim acest lucru despre vulturi, pentru cã în
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vremea nãpastei aceleia de DDT7 acei vulturi mãreþi, femele ºi masculi –
care se hrãneau cu creaturi mai mici, care mâncau fructe, legume ºi
grãunþe stropite cu DDT – cã nu le-au ieºit pui din niciun ou, aºa cã an
dupã an, n-au putut sã aibã pui. ªi acum, oare masculul a pãrãsit femela
pentru cã a crezut cã e vina ei, cã nu voia sã aibã pui? Niciodatã. Iar azi,
în zilele noastre, asta e înþelepciunea vulturului, asta e înþelepciunea
unor turturele, asta e înþelepciunea unor pãsãri; nu a tuturor – doar a
câtorva. ªi pe aceste „câteva“ ar trebui sã le luãm ºi sã le plasãm în
punctul cel mai înalt al ordinului lor genetic. Aceste pãsãri se
împerecheazã pentru toatã viaþa. Dacã ucideþi masculul, femela n-o sã
se împerecheze niciodatã cu un alt mascul, niciodatã. Dacã ucideþi
femela, masculul, despre care toatã lumea ºtie cã e condus de ceea ce e
între coastele lui, masculul acela n-o sã se împerecheze niciodatã cu
altã pasãre.

ªi acum, vreau sã vã întreb ceva: deci, ca fiinþe omeneºti, ne aflãm
în ordinul animalelor, sau ne gãsim în ordinul oamenilor? ªi putem sã
cãutãm, în împãrãþia animalelor ºi sã gãsim iubire adevãratã, loialitate
ºi încredere, sau demitem partea animalicã din noi, spunând cã toate
animalele sunt la fel?

Pânã ºi în împãrãþia animalelor existã iubire. Iar iubirea despre
care vorbesc este o iubire care rezoneazã în ºapte sigilii; ºi o sã învãþãm
despre asta, cã pânã ºi vulturii cunosc iubirea absolut profundã,
pasionalã; ei cunosc încrederea absolutã, dependenþa absolutã ºi ºtiu
cã perechea lor e de neînlocuit. ªi cu cât sunteþi voi mai mãreþi decât
vulturii? Nu prea mãreþi, cred. Nu prea mãreþi deloc, cred, pentru cã
vulturii masculi tot îºi iubeau femelele atunci când coaja oului lor era
prea subþire ºi nu putea sã le susþinã puii. Deci, avem sindromul clasic
a douã fiinþe care nu sunt capabile sã producã pui vii, dar care rãmân
împreunã. Nu e ceva neobiºnuit sã vezi un vultur mascul zburând ºi
fiind singur – ºi cu toþii sunt singuratici. El nu aleargã. El este o fiinþã a
naturii care ºi-a gãsit deplinãtatea, iar în deplinãtatea lui, nu are nevoie
ºi nici nu are îndemnul mãcar sã facã pui la fiecare început de
primãvarã; nici mãcar nu mai are nevoia imperioasã de a face pui.

7 Insecticid chimic utilizat pentru agriculturã. A fost interzis în SUA din 1973.(n.t.)
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Mulþi dintre voi n-aþi ieºit niciodatã din propria voastrã sufragerie
sau de la masa voastrã de mâncare, dar dacã v-aþi aventura ºi aþi observa
natura, aºa cum am fãcut eu ºi cum au fãcut câþiva dintre voi, aici, în
acest public, veþi afla cã cel mai mãreþ dintre sexe, în naturã, este femela,
pentru cã susþinerea celor mici e pe umerii ei. Acesta este cel mai
mãreþ dintre sexe. ªtiu cã vouã, bãrbaþilor nu vã place asta, dar daþi-mi
voie sã vã spun ceva: numiþi-mi toate creaturile din naturã care, dupã
copulaþie, sunt lãsate cu responsabilitatea de a îi sprijini pe cei mici. ªi
acum veþi înþelege cât sunt de puternice femeile ºi cât de puternic este
genul femeiesc. Existã ºi excepþii. Energia femininã dintr-un bãrbat nu
este ca sã-i facã un vagin. Energia femininã dintr-un bãrbat este tãria
de a-ºi duce mai departe responsabilitatea, lucru pe care majoritatea
bãrbaþilor nu sunt obiºnuiþi sã îl facã. Acesta este un adevãr.

Ei bine, animalele migratoare cunosc iubirea? Da, au iubire sexualã.
Bun, puritanii dintre voi o sã numeascã asta comportament umanist
sau animalic, sau comportament de animal, ca fiind pur ºi simplu
sezonul în care are loc propagarea speciei. Dar practic, atunci când
hormonii gonesc prin orice creaturã, inclusiv prin voi, vã veþi da jos
pantalonii în faþa oricui care vã spune cã sunteþi speciali. Iar pentru o
cãprioarã cu un cerb mãreþ ºi chipeº, ea e regina zilei, timp de vreo trei
zile; iar pentru leoaicã, ea e regina vreme de vreo zece zile. Pentru o
cãþea, ea e reginã atâta timp cât e în cãlduri. ªi asta nu e la fel ca ºi în
viaþa voastrã? Cã, atâta timp cât aþi fost în cãlduri, totul a mers bine,
totul era special, voi eraþi unici, eraþi singurii. Voi – voi, voi, voi; caut
cuvântul urmãtor, voi, voi – voi v-aþi împreunat în multe ocazii, apoi,
temperatura a început sã scadã ºi a urmat o luptã. E adevãrat. Bãrbaþii
care rãtãcesc sunt animale. Femeile care aleargã de la unul la altul cautã
cerbul cel mare, în ciclul de cãlduri de trei zile, de patru zile, de ºapte
zile, de paisprezece zile. Iar dupã aceea, sunt furioase pe bãrbaþii lor, cã
aceºtia merg de la una la alta. Ei bine, la naiba, s-au cãsãtorit cu un animal.
S-au culcat cu un animal. La ce te aºtepþi?

ªi apoi, mai existã ºi acele creaturi mãreþe, speciale. Motivul pentru
care spun asta – hei, ºtiu cã voi credeþi cã sunteþi cea mai mare inteligenþã
de pe faþa Pãmântului. Nimeni nu vã înþelege, nici mãcar un fluture.
Da, sigur. Vedeþi voi, eu nu trebuie sã vã învãþ aceste lucruri. Tot ce
aveþi de fãcut este sã studiaþi natura – ºi veþi descoperi cã existã cu
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siguranþã iubire în împãrãþia animalelor; o iubire atât de pasionalã,
încât – imaginaþi-vã asta: un mare rãpitor. ªi apropos, acesta se întâmplã
sã fie unul dintre cei doi rãpitori care fac asta; cei mai mulþi dintre
rãpitori nu fac aºa. Dar marele vultur este ºi el – el ºi cu ea nu sunt pur
ºi simplu niºte animale carnivore sunt omnivore, dar nimeni nu îi vede
vreodatã culegând mure ºi frunze ca sã-ºi hrãneascã puii.

Deci, cum explici ce înseamnã un vultur mascul uriaº, care îºi
vede soþia împuºcatã sau sfârºind în firele de electricitate, iar el îºi
petrece restul vieþii solitar? Ei au ceva minunat, ceva minunat. Se
numeºte iubire. Cuplul acela în care s-au pierdut unul pe altul era aºa
de complet în acel parteneriat, încât acel parteneriat nu poate fi înlocuit.
Asta cãutaþi ºi voi. Voi cãutaþi femeia perfectã ºi bãrbatul perfect care,
în viaþa voastrã, sã fie de neînlocuit.
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