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SPIRITUL DEŞERTULUI
Un om deştept niciodată nu cunoaşte totul; doar prostul ştie tot.
Proverb african.

Seara era puţin răcoroasă şi un vânticel uşor intra pe
geamul întredeschis al camerei de hotel, împrospătând atmosfera.
Geamul dădea spre deşertul care va fi gazda noastră pentru
următoarele zile. Uitându-mă spre depărtări, încercând să observ
un semn de viaţă în bezna ce învăluia totul, îmi trecură prin minte
imagini cu caravanele secolelor trecute ce traversau partea de vest
a deşertului Sahara, de la Fez (în Maroc) la Timbuktu, pe râul
Niger. În anii 1400-1600, Timbuktu a fost un important centru
comercial şi de cultură islamică; azi se află pe teritoriul statului
Mali, dar în trecut a făcut parte şi din statele Songhai sau Maroc.
Pe această rută erau transportate sticla, ceramica sau piatra lumii
meditaraneene în schimbul sclavilor, aurului, sării sau al fildeşului.
Acesta era drumul, mai precis o mică parte din el, pe care trebuia
să-l reconstituim cu grupul de turişti din care făceam şi eu parte,
mergând călare pe cămile din oază în oază.
Vedeam deja că va fi o noapte albă, emoţia aventurii şi
spiritul istoriei încă foarte prezent în aceste locuri alungând orice
urmă de oboseală. Sau poate „acţiona” asupra mea acel Spirit al
Deşertului despre care am tot auzit că îi influenţează pe cei ce
pătrund pentru prima dată în „regatul său”.
Am coborât pe terasa micului hotel şi m-am aşezat comod
într-un scaun împletit dintr-un soi de nuiele. Numai două persoane
mai erau pe terasă, un bătrân şi o tânără, simpatică, lucru pe care
urma să-l descopăr mai târziu. Nu îi cunoşteam şi nici ei nu păreau
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să se cunoască între ei. Bătrânul avea părul şi barba lungi şi albe,
îngrijite, purtând haine asemănătoare cu cele ale beduinilor:
cămaşa lungă din bumbac, numită thawb, prinsă cu o centură şi,
deasupra acesteia, o haină largă numită abaya. Singurul lucru care
îi lipsea era acoperământul capului, acel Shamagh, care era
susţinut de un cordon împletit. Tânăra avea o ţinută casual, o
cămaşă din material uşor şi pantaloni. Niciunul dintre viitorii mei
„colegi” de drum nu părea dispus să lege o conversaţie, ceea ce
promitea o noapte de aşteptare cam plictisitoare. Nu-mi rămânea
decât să mă aşez comod pe locul meu şi să discut cu mine însumi,
cum s-a întâmplat de atâtea ori când nu aveam altceva mai bun de
făcut.
Nu ştiu cât timp trecuse de când contemplam viaţa din jurul
meu, când am auzit vocea bătrânului, parcă venind de la o mare
depărtare: „De ce eşti nefericit?” În acea clipă nu reuşeam încă sămi dau seama dacă mie mi se adresa sau domnişoarei. Nici măcar
nu eram sigur dacă a fost rostit vreun cuvânt în exterior sau totul se
derula în capul meu, atât de adâncit în gânduri fusesem. Mi-am
deschis totuşi ochii şi am privit nedumerit spre bătrân, aşteptând să
repete întrebarea. Am observat cu mirare că şi el avea ochii închişi,
însă „interogatoriul” nu a întârziat să continue: „De ce eşti
nefericit?” De această dată am răspuns:
EU: Dar nu sunt nefericit. De ce credeţi asta?
EL: Te rog să mă tutuieşti. Suntem între prieteni aici,
răspunse bătrânul cu un zâmbet prietenos şi, deschizând ochii, se
uită spre tânăra care părea, la rândul ei, adâncită în gânduri. Să
revenim însă la întrebarea mea: de ce eşti nefericit?
EU: Nu pot să-ţi dau decât acelaşi răspuns: nu sunt
nefericit?
EL: Bun, îţi accept răspunsul şi voi pune altfel întrebarea:
eşti fericit?
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Ezitând şi întârziind cu răspunsul, bătrânul a continuat
uitându-se adânc în ochii mei:
EL: În viaţă ai două opţiuni: ori eşti fericit, ori eşti
nefericit. Când fericirea se află în viaţa ta, atunci eşti fericit, iar
atunci când fericirea nu face parte din viaţa ta intervine starea de
ne-fericire, adică lipsa fericirii. Am amintit numai aceste două
opţiuni, deoarece pentru a treia nu eşti încă pregătit. Deci, eşti
fericit?
EU: Ăăă... păi... nu ştiu... nu m-am gândit serios...,
încercam eu să resping atacul său atât de direct.
EL: Mda, este o boală a societăţii în care trăieşti. Oamenii
doresc să fie fericiţi, dar nu introduc fericirea între gândurile lor, în
limbajul lor, în acţiunile lor. Toţi cred că fericirea va cădea din Cer
sau o vor găsi pe după vreun colţ de stradă, la un partener ori
parteneră.
EU: Şi nu este aşa?
EL: Bineînţeles că nu. La aceeaşi concluzie ai ajuns şi tu
mai devreme, când te aflai adâncit în contemplaţie. Sau mă înşel?
Parcă şi acum simt cât de tare au început să-mi tremure
mâinile. Dacă mă trimitea cineva cu o găleată de apă în grădină, aş
fi udat răsadurile mai bine decât cu o stropitoare propriu-zisă. Am
avut nevoie de câteva secunde bune ca să mă liniştesc. Simţeam că
inima imi sare afară. Tropotul a o sută de cai – sau cămile, în acest
caz – se simţea în pieptul meu. M-am aşezat şi mai comod,
străduindu-mă să răsuflu adânc, recăpătându-mi încet liniştea şi
încrederea.
EU: Cine eşti?, am reuşit să întreb cu o voce stinsă.
EL: Am spus-o puţin mai devreme, un prieten, a venit
răspunsul la fel de calm, ca şi cum ne cunoşteam dintotdeauna.
EU: Cum adică un prieten, am întrebat acum ridicând uşor
tonul?!

9

Nici nu ştiam dacă să dau curs neliniştii care începea să-şi
facă din nou simţită prezenţa sau să râd ironic. Auzi tu, cică este
„un prieten”! Dar cum, am spus în gând, trebuie să-i cunosc pe toţi
cei care se prezintă cu „sunt un prieten”? Chiar atât de obosit sunt
sau am luat-o razna sub influenţa miticului Spirit al Deşertului?
EL: Nu ai luat-o razna, a venit răspunsul enervant de calm.
Şi da, chiar vorbeşti cu un prieten, nu-ţi mai frământa mintea,
pentru că nu-ţi foloseşte la nimic.
EU: Da, cu siguranţă am înnebunit de tot, continuam să mio spun deja cu voce tare. Aşa ceva nu este posibil! Lumea asta se
duce de râpă. Cu toţii o luăm pe ulei... Bătrânul râse, scoţând un
sunet cristalin, după care continuă:
EL: Te rog să te linişteşti dragul meu... Nu eşti nebun, nu ai
nici cea mai mică problemă mentală. Am luat hotărârea să vorbesc
cu tine, deoarece ai spus, mai precis te-ai gândit, că ai nevoie de un
sfat, de un prieten, de cineva cu care să întorci pe toate părţile
gândurile ce te frământă, nu doar în această seară, ci în ultimii ani.
Deci, sunt aici, gata pentru discuţii interesante şi inspiratoare. Plus
că vom avea la dispoziţie câteva zile în acest deşert frumos şi
liniştit.
EU: Este adevărat că aveam nevoie de un prieten cu care să
vorbesc, dar de un prieten, nu de un necunoscut!, am strigat,
uitându-mă cu grijă spre tânăra care avea ochii închişi şi părea că
aţipise, încercând să nu o trezesc. Eu nu sunt prietenul tău, nici
măcar nu te cunosc!
EL: Poate asta este şi problema, că nu eşti prieten cu mine,
că nu mă cunoşti şi nu vrei să comunici cu mine, că nu ai încredere
în sfaturile mele pentru tine, adică în intuiţia ta. S-ar putea să afli
lucruri utile. Ţi-ai pus vreodată problema în felul ăsta?
EU: Nu, am răspuns dezamăgit. Adevărul era că avea
dreptate... Oricine ar fi fost, o persoană cunoscută sau nu, o
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persoană reală sau vreo nălucă, spunea totuşi ceva... Crezi că asta
este soluţia, să dezbat cu tine despre dilemele mele?
EL: Dacă ai o soluţie mai bună, te ascult.
EU: Păi dacă asculţi, înseamnă că tot cu tine voi continua
să vorbesc, am răspuns uşor ironic.
EL: Şi ce ţi se pare aşa de rău în asta?
EU: Păi ce vor crede ceilalţi despre mine când am să le
relatez întâlnirea şi discuţia aceasta de „gradul 3”? Nu vor crede că
sunt puţin nebun? Crezi că vor mai dori să aibă de-a face cu mine,
familia, prietenii, colegii? Crezi asta?!
EL: Cu siguranţă vor continua să relaţioneze cu tine, pentru
că te iubesc. Iar atunci când iubeşti cu adevărat pe cineva, accepţi
acea persoană aşa cum este, cu bune şi cu rele. Dacă încerci s-o
schimbi, s-o modelezi după propria imaginaţie sau, mai rău, după
propriile nevoi, îi creezi confuzie în suflet cu privire la cine este în
realitate şi vei trăi cu o fiinţă sau vei avea ca prieten o fiinţă
(re)creată, nu una creatoare şi autentică.
EU: Da, cred că ai dreptate... Dar stai, de unde atâta
profunzime la tine dintr-o dată? Şi am continuat zâmbind şi
păstrând tenta de ironie: adevărul este că am auzit vorbindu-se şi
am citit despre bătrâni înţelepţi, cărora le place să se retragă în
deşert.
EL: Fiecare fiinţă are profunzime şi înţelepciune, secretul
este să le descopere şi să le aducă la lumină.
EU: Şi cum aş putea să fac eu asta, de pildă?
EL: Tocmai o faci. Trebuie să pui întrebări aşa cum ai
procedat mai devreme, după care să stai câteva momente în linişte
şi să aştepţi răspunsul. În această clipă primeşti nişte răspunsuri.
EU: Şi cam cât trebuie să aştept de obicei, am întrebat
curios?
EL: Depinde..., răspunse bătrânul cu un zâmbet oarecum
şiret. Depinde de cât de mult te afli în momentul prezent. Depinde
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de cât de multă încredere ai în Sinele tău, pentru că el îţi şopteşte
sfaturi de foarte multe ori, doar că tu nu pui valoare pe ideile,
gândurile, rezolvările venite, să spunem... „de nicăieri”. Chiar şi
acum ai probleme în a lua în consideraţie ceea ce-ţi spune un
prieten venit, tot aşa, „de nicăieri”, chiar dacă ceea ce poţi să afli
este în folosul tău. Ai învăţat că trebuie să-ţi provoci o „furtună în
creier” pentru ca ideile bune să răsară. Dar te asigur că doar atunci
când e soare în sufletul şi mintea ta se creează fertilitatea necesară
naşterii celor mai revoluţionare şi extraordinare idei. Dar este
nevoie de atenţie...
EU: Da, ca să observ acele idei bune... Şi am continuat
schimbând subiectul discuţiei: deci, acum sunt prins cu tine pe cap,
aşa-i?
EL: Nu neapărat. Sunt aici la cererea ta, a voastră, a celor
care vor să asculte şi nu doar să vorbească. Tot aşa pot să şi plec.
Doreşti să plec?
EU: Nu ştiu sigur... Nu ştiu ce vreau... Cred că nu. Oricum
nu am altceva mai bun de făcut, iar din grupul de turişti nu cunosc
pe nimeni.
EL: Prin urmare, ce-ai zice dacă am lua în dezbatere, pe
rând, fiecare problemă care îţi întristează sufletul şi care te
îndepătează sau te ţine departe de fericire?, întrebă bătrânul
ridicând braţul drept cu degetele arătător şi mijlociu întinse, aşa
cum făceau senatorii romani când doreau să ţină o cuvântare. Ce
zici?
Vocea era blândă ca un adevărat calmant, încât nu puteam
să spun decât DA. Bătrânul s-a aşezat comod în scaunul său, după
care s-a uitat întrebător în ochii mei...
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ÎN CĂUTAREA FERICIRII
Nu putem să-i învăţăm pe oameni nimic; putem doar să-i ajutăm să le
descopere în interiorul lor.
Galileo Galilei (1564-1642), fizician, astronom, filosof

Ce este fericirea...?
Înainte de a relua discuţia cu bătrânul, mi-am spus din nou
în gând: „Of, Doamne, chiar că am înnebunit de tot dacă am
acceptat să intru într-o astfel de conversaţie.” Abia am reuşit să
duc gândul la capăt, că l-am şi auzit:
EL: Nu dragul meu, nu, nu... Nu ai înnebunit. Este ceva
normal. Îţi este dor de tine însuţi.
EU: Ce vrei să spui?
EL: Când meditezi sau vorbeşti despre problemele
existenţiale care te preocupă este ca şi cum ai lua contact cu lumea
ta interioară, cu Sinele tău. Asta înseamnă evoluţie, maturitate
spirituală, înţelegerea întregului, a vieţii propriu-zise.
EU: Of, iar îmi vorbeşti ciudat.
EL: Nu, nu. Ai şi uitat deja? Tu eşti cel care a stabilit şi
stabileşte subiectele, tu eşti cel care a pus şi pune întrebările! Eu
doar te ajut, te învăţ să găseşti răspunsurile. Şi răse satisfăcut.
EU: Bine, bine, ştiu! am strigat disperat. Şi am continuat
ironic: ştiu, eu fac totul. Mintea mi-a plecat la plimbare, iar eu
vorbesc nu ştiu cu cine. Frumos, ce mai...
EL: Ştii, acum ai spus ceva foarte profund, chiar dacă ai
pus o doză de ironie la mijloc?
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EU: La ce te referi?
EL: Mă refer la faptul că, pentru a putea lua contact cu
lumea ta interioară, cu Sinele despre care am amintit deja, omul
trebuie să treacă dincolo de minte sau s-o lase să „plece la
plimbare”. În general, mintea oamenilor se află sub influenţa Euului lor şi a gândurilor, problemelor, grijilor care dau putere
acestui Eu. Prin urmare, atâta timp cât sunt „în minte” trăiesc prin
Eu, văd totul prin prisma problemelor şi grijilor, iar atunci când
scapă de sub influenţa minţii, chiar şi pentru câteva clipe, intră în
contact cu Sinele şi văd adevărata faţă a lucrurilor. Când se
vorbeşte despre Sine se vorbeşte şi despre conştienţă, adică despre
atenţia permanentă pentru tot, iar atunci când se vorbeşte despre
Eu, avem de-a face cu o „amnezie” la nivelul conştienţei. Cel care
reuşeşte să-şi sustragă mintea de sub tirania Eu-ului o face
devenind conştient şi o va plasa sub îndrumarea Sinelui. Ai
înţeles? A avut sens ce am spus?
EU: Da, cred că da..., am răspuns neîncrezător.
EL: Bun... Deci, poţi şi tu să observi cât de profund eşti,
chiar şi fără să-ţi dai seama. Oare ce s-ar întâmpla dacă te-ai afla în
contact cu fiinţa ta interioară mai des, mai mult? Dacă te-ai
manifesta mai atent, adică mai prezent în ceea ce gândeşti, simţi
sau se întâmplă în jurul tău? Nu crezi că ai vedea lucrurile altfel?
Sau chiar ar fi lucrurile cu totul altfel?
EU: Posibil... Nu ştiu ce să zic.
EL: Nu judeca prin minte, ci prin inimă. Ce ai simţit când
te-ai gândit la ceea ce te-am întrebat?
EU: Ăăăă... Am simţit că, parcă, ai avea dreptate. Că...
parcă aş vedea lucrurile dintr-un alt unghi şi le-aş înţelege altfel.
EL: Doar „parcă” sau eşti sigur?!
EU: Of, şi mai vorbeşti despre tirania Eu-ului, am strigat
zâmbind! Nu ştiu cine este mai mare tiran.
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Chiar dacă nu m-am uitat spre bătrân, la aceste cuvinte am
simţit din nou în interior acea căldură plăcută, care în mintea mea
trimitea imaginea unui zâmbet cald şi luminos.
EL: Să revenim la viaţa ta, la viaţa ta fericită.
EU: Ha-ha, fericirea...
EL: Da, fericirea... Toţi oamenii caută, într-un fel sau altul,
să fie fericiţi. Nefericirea lor vine din faptul că nu îşi acordă timp
pentru a se gândi la ea şi, cu atât mai puţin, pentru a face ceva în
această privinţă.
EU: Aici ai dreptate. Şi eu mi-am propus să scriu o carte
despre fericire, pentru aceasta rugându-mi cunoştinţele şi, prin
intermediul lor, alte persoane să-mi scrie părerea pe care o au cu
privire la fericire. Destul de puţini oameni, dintre cei la care a
ajuns rugămintea mea, au răspuns, însă eu scriu cartea oricum.
Şi acest exemplu întăreşte spusele tale, cum că prea puţini
oameni se opresc din ceea ce fac toată ziua şi îşi acordă câteva
clipe pentru a se gândi la fericire şi la viaţa lor fericită. În aceste
condiţii nici nu se mai pune problema să facă ceva concret cu
scopul de a atrage fericirea în vieţile lor.
După câteva secunde de tăcere am exclamat din adâncul
pieptului: Fericire... Mare cuvânt... complicat concept şi uneori de
neînţeles.
EL: Atunci hai să vedem ce-i cu acest concept, însă mai
corect ar fi s-o numim trăire.
EU: Să-i dăm o definiţie, vrei să spui?
EL: Nu cred că definiţie este cuvântul potrivit, deoarece
sentimentele profunde precum fericirea sau felul de a fi al cuiva nu
pot fi definite în modul în care oamenii înţeleg definiţia. Plus că ar
trebui să se de-a şapte miliarde de definiţii.
EU: Adică?
EL: Adică... Am să-ţi răspund prin cuvintele amicei tale
Iudit P., care, într-o postare de pe blogul ei, ce avea ca subiect
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tocmai fericirea şi pe care o prietenă încerca să i-o „predea”, scria
următoarele: [...] Am uitat să o rog să-i dea definiţia fericirii.
Fericirii mele, nu a ei. Dacă vroia să mă înveţe fericirea, trebuia
să ştie ce înseamnă pentru mine. Aici iarăşi am o mare îndoială.
Nu de alta, dar uneori nici măcar eu nu ştiu, cum ar putea să ştie
altcineva. Deci, dacă avem pe planetă şapte miliarde de oameni,
avem şi şapte miliarde de variante ale fericirii.
EU: Mda... Ai dreptate şi, la rândul ei, şi Iudit are dreptate.
Cine poate să ştie ce te face cu adevărat fericit. Poate să cunoască
unele lucruri exterioare: ce preferi să faci în timpul liber, unde
obişnuieşti să-ţi petreci vacanţele, care este mâncarea sau băutura
ta preferată, ce haine, bijuterii şi parfumuri îţi plac şi aşa mai
departe, adică lucruri care te pot face fericit pentru o oră, o zi sau
câteva zile chiar, dar este vorba despre o fericire care nu persistă şi
care trebuie mereu alimentată, precum focul.
EL: Aşa este.
EU: Dar dorinţele ascunse în adâncul sufletului tău cine şi
câţi le cunosc? Probabil că numai tu le ştii. Trăim încă într-o lume
în care suntem învăţaţi să facem ceea ce „trebuie”, ceea ce este
„bine”, nu ceea ce ne face fericiţi. Încă de mici li se dă copiilor
peste nas dacă au un vis care la prima vedere pare de nerealizat sau
dacă părinţii au impresia că acea dorinţă a odraslei lor nu este de
nivelul lor social, prea înalt sau prea jos. Oamenii sunt educaţi să
gândească limitativ, să împartă lucrurile în două categorii: posibile
şi imposibile. Dar cine stabileşte dacă ceva este posibil sau
imposibil. Eu cred că noi înşine putem să fim singurii judecători,
fiecare pentru cazul său special.
EL: Vezi câtă profunzime de simţire şi gândire există în
fiecare om? Trebuie doar să-şi încetinească ritmul cu care aleargă
prin viaţă pentru câteva clipe şi să o privească doar. Pur şi simplu
să o privească. Şi atunci va începe să observe lucrurile aşa cum leai exprimat tu acum în cuvinte.
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EU: Mda... Şi cum vrei să abordăm subiectul?
EL: Îţi propun să pornim de la o altă latură a problemei
fericirii, care este în legătură directă cu ceea ce spunea Novalis
(1772-1801), în acelaşi timp adevărat şi mereu actual, şi la care
prea puţini oameni se gândesc, şi anume că ...cel ce caută ceea ce
are deja, nu va găsi nicicând.1 Este, deci, nevoie ca fiecare să facă
o introspecţie şi să se întrebe dacă trebuie neapărat să caute
fericirea sau deja o trăieşte, fără însă a fi conştient de acest fapt.
EU: Este adevărat că de multe ori nici nu realizăm că trăim
ceva anume sau că ni se întâmplă ceva anume. Este ca şi când
apreciezi un lucru abia după ce l-ai pierdut. Cât timp l-ai avut fie
nu i-ai dat importanţa cuvenită, fie nici măcar nu ţi-ai dat seama de
existeţa lui.
EL: Corect. Această căutare în care se află oamenii aş
transpune-o sub forma unei scurte povestiri, pe care unii ar putea
să o considere ca fiind cu iz science-fiction, şi care ar suna cam
aşa: La început a fost Fericirea... Tu şi Fericirea reprezentaţi două
Universuri paralele. Dar misiunea Ta sacră este – fiind numai şi
numai misiunea Ta, deoarece Fericirea nu alege pe cine să facă
fericit, ci ea fericeşte pe toţi cei care aleg asta – ca prin decizii şi
acţiuni curajoase şi inteligente, să determini apariţia unei
joncţiuni în spaţiu şi timp între Universul Tău şi Universul
Fericirii. După această aventură interdimensională vei putea
striga din toată fiinţa ta ceea ce simţi: „Trăiesc Fericirea!”
EU: Ha-ha-ha! Chiar că are o tentă de fantastic.
EL: Din exterior aşa pare, însă este ceva perfect realizabil.
Iar cel mai important în această expunere este faptul că fericirea nu
trebuie să o cauţi, ci trebuie să o trăieşti, deoarece se află în
interiorul tău. Trebuie doar să aduci lumea ta interioară pe aceeaşi
„frecvenţă” de vibraţie cu cea a fericirii. Dacă chiar vrei, poţi să
1

Novalis, Discipolii La Sais. Heinrich von Ofterdingen, Editura Univers,
Bucureşti, 1980.
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identifici şi câteva lucruri exterioare care îţi produc fericire şi să le
incluzi în viaţa ta zilnică, dar fără să te ataşezi de ele. Esenţial este
să înţelegi că fericirea, pentru a-şi păstra permanenţa şi
prospeţimea, trebuie să devină un mod de viaţă pentru tine, felul
tău de a fi. Atât! Nici mai mult, nici mai puţin!
EU: Chiar zilele trecute am avut o discuţie cu o prietenă dea mea, A.S. Printre altele am ajuns şi la fericire. Mi-a plăcut ce mia spus la un moment dat: Oricum, viaţa e simplă... noi o
complicăm. Ca să fii fericit e nevoie de puţin. Dar noi nu suntem
mulţumiţi niciodată.
EL: Are dreptate. Omul nu are nevoie de prea multe pentru
a trăi fericit. Cu cât crezi că ai nevoie de mai mult, cu atât vor
apărea în calea ta sute de motive care să te facă să renunţi la
fericire, însă tu trebuie să cauţi mereu acel singur motiv care să te
facă să mergi mai departe. Cu cât manifeşti mai multă apreciere
faţă de momentele, lucrurile şi oamenii care sunt în viaţa ta în
fiecare clipă, cu atât te afli mai aproape de a face din fericire un
mod de viaţă.
Şi să-ţi mai spun ceva... Dacă ai fost atent la discuţiile tale
cu alte persoane ai putut remarca faptul că majoritatea spun că
după ce lucrurile din vieţile lor vor intra pe făgaşul lor normal, ei
vor deveni mai liniştiti şi împăcaţi cu viaţa şi, de ce nu ?, fericiţi.
EU: Da, cam acesta este punctul de vedere al celor mai
mulţi oameni. Uneori şi eu gândesc aşa.
EL: Atunci mă bucur că am atins şi această „coardă”. Dar
cum ar fi dacă nu ai mai gândi aşa, ci să întorci Cartea Vieţii, din
această poziţie pe care şi tu şi ceilalţi oameni o consideraţi
normală, cu susul în jos şi să vezi problema invers: să găseşti mai
întâi pacea interioară, liniştea şi apoi să vezi cum toate cele din
viaţa ta se aranjează ca de la sine.
EU: Nu m-am gândit la varianta asta.
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EL: Acum că am vorbit despre ea nu mai ai nici o scuză să
nu te gândeşti sau să nu aplici.
EU: Adevărat. Mă voi strădui să gândesc în acest fel.
EL: Nu te strădui, fă-o pur şi simplu!
EU: Aşa fac deja! Şi după câteva secunde de tăcere am
adăugat: cred că mai există un mod de a descoperi ce este fericirea.
EL: Şi anume?
EU: Cel care reuşeşte să răspundă la întrebarea „ce nu este
fericirea?”, va constata, cred eu, că ceea ce rămâne este chiar
elementul lipsă, elementul căutat, adică fericirea.
EL: Este şi aceasta o posibilitate. Ar trebui să o explorăm
puţin. Deci, ce crezi că NU este fericirea?
EU: Păi... să vedem: războiul nu este fericire; violenţa sub
toate formele ei (crimă, viol, jaf, furt, bătaie etc.), aici incluzând-o
şi pe cea împotriva altor fiinţe decât cele umane, nu înseamnă
fericire; sărăcia, foamea, setea, adică nevoile de bază ale unei
fiinţe, nu fac parte din fericire; îngrădirile de orice fel ale libertăţii
umane (de gândire, de exprimare, de mişcare, de decizie etc.),
manipularea şi profitul de pe urma încrederii oamenilor nu este
fericire; umilinţa, nesocotirea rolului tău în societate, ura şi
duşmănia, precum şi toate tipurile de comportamente dăunătoare
nu înseamnă fericire; şi, în general, toate lucrurile care produc
vreun neajuns unei fiinţe, NU reprezintă fericirea.
Luat uşor de val am ridicat puţin vocea, ceea ce a făcut ca
domnişoara, viitoarea noastră tovarăşă de călătorie, să devină
atentă la discuţie.
EL: Aşa este. Nici una dintre cele enumerate de tine nu
sunt componente ale fericirii, deşi există oameni cărora diferitele
fapte producătoare de rău altor fiinţe le aduce o anumită satisfacţie,
dar nu fericire, aşa cum consideră ei. Prin urmare, să înţelegem de
aici că lucrurile opuse celor enumerate de tine – în această direcţie
fiecare om poate să mai identifice şi altele care nu aparţin
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arsenalului fericirii şi apoi să caute opusul lor – luate separat sau
împreună, depinde de fiecare fiinţă, sunt cele care compun
conceptul de fericire, o generează.
EU: Da, eu cred că da. Cred că pacea (sufletească, mentală
şi cea exterioară, cu celelalte fiinţe, dar şi între grupurile de
oameni), iubirea faţă de toţi şi de toate, bunătatea, compasiunea,
înţelegerea, iertarea, respectul faţă de toate fiinţele, milostenia,
ajutorul reciproc, prietenia, cumpătarea, în general toate virtuţile
lăudate de înţelepţi de mii de ani încoace constituie „scheletul”,
suportul fericirii.
EL: Prin urmare, dacă urmăm o viaţă pe baza acestor virtuţi
vom fi fericiţi. Acum înţelegi de ce spuneam mai înainte că
fericirea este un mod de viaţă, este felul tău de a fi. Când trăieşti
după o conduită conform căreia gândeşti, spui şi faci doar ceea ce
este benefic atât pentru tine, cât şi pentru semenii tăi – din proprie
voinţă şi prin înţelegerea profundă a ceea ce faci şi de ce o faci –
generezi fericire în vieţile tuturor, fericirea ta devenind fericirea lor
şi invers.
EU: Nici eu nu puteam s-o spun mai bine, am răspuns cu
un zâmbet şugubăţ.
EL: Îţi mulţumesc pentru apreciere, mi-a replicat bătrânul,
în aceeaşi manieră.
Parcă la un semn nevăzut, care anunţa încheierea
conversaţiei din acea seară, atât eu, cât şi domnişoara, care de
altfel nu participase încă activ la discuţie, ne-am ridicat şi am
plecat spre camerele noastre.

Gusturile nu se discută!
La primele raze ale soarelui, ce învăluiau plăcut terasa
motelului, ne-am adunat pentru a începe cele câteva zile de
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călătorie prin deşert. Emoţia acestei aventuri era amplificată de
curiozitatea care se trezise în mine în legătură cu dezbaterea pe
marginea fericirii ce urma să o avem cu bătrânul înţelept – aşa lam numit după ce m-am despărţit de el noaptea precedentă.
După ce am pornit la drum, în direcţia sud – sud-est,
oamenii s-au împărţit pe „bisericuţe”, purtând discuţii de tot felul,
despre caravane, despre supravieţuirea în deşert sau despre
legendarul Spirit al Deşertului, care se arată călătorilor sub diferite
înfăţişări umane, pentru a-i ajuta sau a-i duce la pierzanie. Eu şi cu
domnişoara din seara trecută ne-am apropiat de bătrân, formând un
grup separat şi rămânând mai la urma caravanei. După câteva
minute de mers în linişte, văzând că niciunul din noi nu pare să-şi
asume deschiderea unei conversaţii, bătrânul începu:
EL: Înainte de a merge mai departe cu discuţia noastră
despre fericire şi cum poate deveni ea componentă a vieţii noastre
de zi cu zi – bătrânul se uită spre tânăra de lângă noi, prin acest
gest făcând-o părtaşa conversaţiei noastre – aş vrea să înţelegeţi
ceva: fericirea nu înseamnă acelaşi lucru pentru toţi oamenii, iar
acest fapt, la fel ca şi gusturile în alte cazuri, „nu se discută”!
În principiu toate fiinţele umane sunt la fel, în esenţa lor şi
în Sursa primordială şi unică din care le-a pornit viaţa şi călătoria
spre desăvârşire. Însă în rest, „câte bordeie, atâtea obiceie”, ca să
utilizez o vorbă populară cunoscută. Prin urmare, după ce veţi
ajunge să înţelegeţi ce înseamnă fericirea pentru fiecare, după ce
veţi înţelege ce anume menţine permanent activă fericirea în vieţile
voastre, mai este necesar să înţelegeţi şi faptul că „reţeta” este una
personală şi că nu se potriveşte altora şi nici nu trebuie să încercaţi
s-o potriviţi celorlalţi oameni. Fiecare va face acest lucru pentru el
însuşi.
EU: Am înţeles.
EA: Şi eu.
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EL: Vedeţi voi... lucrurile în viaţă sunt simple, însă oamenii
au „darul” de a le complica inutil. Chiar dacă spun că înţeleg, aşa
cum faceţi voi acum, că ceea ce face fericit pe unul nu este valabil
pentru altul, partea lor egotică, controlată de Eu-ul lor, îi va
îndemna să-i tranforme pe cei din jur după propria viziune, să fie
fericiţi după aceeaşi reţetă. Însă acest lucru este irealizabil. Din
iubire pentru cineva un om poate accepta orice, poate spune orice,
spre exemplu că este fericit. Din iubire, un om poate să joace un
rol, cel al fericitului, însă în sufletul său, dacă îl va cerceta, va şti
care este adevărul, va şti că este nefericit. În timp, acest lucru îl va
mânca din interior şi se va ofili precum o floare care nu mai este
udată.
O să întâlniţi diverse şi poate ciudate moduri prin care
oamenii atrag fericirea în viaţa lor. Să nu-i judecaţi şi să nu
încercaţi să-i schimbaţi. Ceea ce fiecare poate însă să facă este să
fie un exemplu şi, în plus, să-i ajute pe semenii săi să-şi descopere
propria „reţetă” şi să o aplice în vieţile lor. O să întâlniţi numeroşi
oameni care iasă din tiparele trasate de societate şi care sunt foarte
diferiţi unii de alţii. Unii fac parte din diferite secte religioase,
adepţi ai unei vieţi cuminţi şi cu frică de Dumnezeu, pe când alţii
aparţin unor grupuri de motociclişti şi le place să aibă în jurul lor
multă băutură, femei frumoase şi muzică rock la maxim. Triburile
din jungla Amazonului sau din pădurile Africii, ce trăiesc la
nivelul epocii pietrei, însă spiritual sunt foarte dezvoltaţi, vor fi
interesaţi de vânarea sau culegerea mâncării pentru a-şi hrăni
familia şi de cum să ducă o viaţă cât mai în armonie cu natura; în
acelaşi timp oamenii civilizaţi din Europa, America sau Asia, unde
tehnologia sparge bariere aproape zilnic, însă din punct de vedere
spiritual regresul este mai mult decât evident, vor fi interesaţi cum
să achiziţioneze ultimul telefon superinteligent sau televizorul 3D
nou apărute pe piaţă. Pe un manelist îl va interesa să aibă în viaţa
lui cât mai multe femei, să aibă prieteni, duşmani şi mulţi bani, pe
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când o soprană va fi preocupată de cum va suna vocea ei la Teatro
alla Scala din Milano.
Exemplele prin care să vă atrag atenţia asupra
particularităţilor şi a preocupărilor diferite pe care le au oamenii
planetei noastre ar putea continua ore întregi. Şi vă veţi întâlni cu
multe dintre ele. Unele vă vor plăcea, iar altele nu. Însă, ceea ce
trebuie să înţelegeţi este că fiecare om este artizanul propriei
fericiri, iar voi nu puteţi decât să-l ajutaţi – fără să impuneţi nimic,
fără să judecaţi, doar să fiţi un exemplu – să o descopere şi să o
manifeste în viaţa sa. Atât!
După ultimul cuvânt al bătrânului s-a lăsat o scurtă tăcere,
amândoi gândindu-ne la cele spuse de el: să nu judecăm fericirea
altora...
Cum să NU cauţi fericirea
EL: Poate aţi observat şi voi, dar în mare parte a lumii se
duce o intensă campanie pro-fericire, de căutare a ei. Se pot vedea
peste tot îndemnuri la fericire, îndemnuri la respingerea emoţiilor
negative sau nefolositoare şi promovarea acelora care pot aduce
bucurie etc. Nu spun că este bine sau rău, ci spun că oamenii ar
trebui să fie atenţi. Atunci când vrei să fi fericit şi încerci să
promovezi în viaţa ta sentimentele utile, de bucurie, mulţumire şi
altele din această gamă este bine să fii conştient de faptul că nu
este o tragedie dacă uneori ai trăiri contrare acestora, şi anume
dacă simţi supărare, lipsă de orientare în lume sau sentimentul că
„ajunge!”. Poate că nu vor participa la transformarea vieţii tale
într-una fericită, dar nici nu o vor ruina dacă dacă te vei ocupa de
ele.
Văd că mă întrebaţi din ochii cum să vă ocupaţi de ele...
Păi, să vedem. În primul rând să nu le rezistaţi, considerându-le
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sentimente negative. Nu există aşa ceva. Negativ este o etichetă
pusă la ceva nefolositor. Există doar sentimente ce te pot ajuta să
trăieşti ceea ce vrei şi sentimente care nu te ajută, în cazul nostru
pentru a avea o viaţă fericită. Prin urmare, nu trebuie să vă chinuiţi
să scăpaţi de sentimentele inutile atunci când ele apar. Este normal
ca ele să apară, deoarece felul vostru de-a fi încă nu s-a postat pe
acea „frecvenţă” sau „lungime de undă” pe care acest tip de trăiri
nu vă mai dau târcoale, iar dacă se manifestă totuşi, ele dispar
foarte rapid, deoarece fiinţa voastră nu mai este impresionată şi nu
le reţine. Când spun că trebuie lucrat nu am în vedere o acţiune
violentă împotriva acestor sentimente, ci este vorba despre
acceptarea în viaţa voastră şi despre observarea lor detaşată, pentru
a descoperi sursa care le-a generat sau motivele ce le-au determinat
apariţia.
De-a lungul istoriei înţelepţii au tot repetat că omul îşi
creează lumea înconjurătoare prin gândurile pe care le cultivă.
Acele sentimente, trăiri şi idei vor modela lumea voastră interioară
pe care vă axaţi mai mult. Cum am spus deja, să nu vă opuneţi nici
conceptelor pe care le ştiţi că vă sunt nefolositoare, dar nici să nu
insistaţi asupra lor şi, cu timpul, ele vor dispărea de la sine. În
schimb încercaţi să vă menţineţi atenţia asupra gândurilor şi
trăirilor considerate de voi ca utile şi bune pentru ceea ce v-aţi
propus să realizaţi.
Trebuie să înţelegi că gândirea pozitivă nu este o
„cruciadă” împotriva gândurilor negative, ci o educare a fiinţei
fiecăruia să nu mai răspundă la sentimentele şi gândurile inutile, ci
numai la cele folositoare. Nu funcţionează „la secundă”, dar
funcţionează. Este la fel cum spunea Jeanne Wasbro despre
zâmbet: Zâmbetul e ca ştergătorul de parbriz: nu opreşte ploaia,
dar îţi permite să îţi vezi de drum. Gândurile şi trăirile negative,
atunci când apar, trebuie lăsate „să fie” şi atât. Dacă cineva are un
animal de companie şi nu îl mai hrăneşte, ce se întâmplă cu el? Îl
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părăseşte, deoarece omul respectiv nu îi mai acordă atenţia, grija
cuvenită şi el nu poate supravieţui în aceste condiţii. Aceeaşi este
situaţia şi cu gândurile inutile: când vă veţi obişnui să nu le mai
acordaţi atenţie, adică când nu le veţi mai hrăni cu atenţia voastră,
ele vă vor părăsi sau vor muri.
Şi, bineînţeles, să nu vă luaţi după oamenii care nu acceptă
şi alte sentimente decât cele pozitive şi luptă pentru ele sau
împotriva celor negative. Vă spun de la început că este o luptă
grea, cu mult consum de energie. Dacă veţi ţine minte ce v-am
spus adineaori, cum că trebuie acceptate şi gândurile sau
sentimentele nefolositoare, dar fără a li se acorda atenţie, fără să
persistaţi asupra lor, totul va fi bine, iar felul vostru de a fi va
deveni unul pozitiv, în care gândurile şi sentimentele negative nu
vor mai fi atrase.
Cum să cauţi fericirea
EL: Vorbind despre „căutarea fericirii” poate veţi crede că
ea trebuie căutată într-un anume loc, într-un anume fel, printr-o
anumită metodă. Da, ea trebuie căutată, dar nu într-un loc din
exteriorul vostru, ci în interior, în suflet.
EA: O bună prietenă, V., mi-a spus la un moment dat că
fericirea e în noi, trebuie găsită şi savurată toată viaţa.
EL: Şi a avut dreptate. Însă, „căutarea fericirii” este o
formulare improprie, deoarece omul nu trebuie să caute ceea ce
deja se află în constituţia sa spirituală, ci caută metodele şi/sau
sursele prin care aceasta poate fi trezită „la viaţă”. Drept urmare,
căutarea se face prin experiment, prin trăire. Fiecare om trebuie să
descopere el însuşi ce gânduri, ce trări, ce sentimente trezesc în
fiinţa sa fericirea. Această căutare poate fi asemănată cu o călătorie
iniţiatică, cu iniţierea în taina fericirii. Călăroria poate să fie mai
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scurtă sau mai lungă, mai uşoară sau mai grea, depinde de atenţia
şi sârguinţa discipolului. Numai după ce descoperă fiecare element
care poate trezi în el această trăire, omul poate să treacă la faza a
doua, la faza de manifestare în viaţa sa a „mecanismelor” ce vor
trezi la viaţă, în fiinţa sa, fericirea.
Aceste mecanisme – gânduri, sentimente, trăiri – sunt
foarte variate şi diferă de la om la om. Din această cauză este
nevoie ca fiecare să descopere propriile „mecanisme” de trezire a
fericirii.
EU: Ai amintit de gânduri, sentimente, însă nu ai zis nimic
de fapte, activităţi, acţiuni ce aduc sau trezesc fericirea.
EL: Adevărat. Nu le-am menţionat, deoarece fiecare
acţiune, fiecare activitate pe care o desfăşoară un om, declanşează
în el o trăite, un sentiment, o emoţie; acestea din urmă sunt
mecanismele ce trezesc la viaţă fericirea şi nu acţiunile în sine.
Gândurile, ideile şi sentimentele sunt cele care determină acţiunile,
care, la rândul lor, generează sentimente şi trăiri, iar acestea
declanşează în fiinţa omului fie stări de supărare şi vină, fie stări de
mulţumire, bucurie şi fericire. Astfel, căutarea fericirii trebuie să
fie interioară. Omul să observe care trăiri, stări şi sentimente îi sunt
benefice şi pe acelea să le cultive, bineînţeles cu ajutorul acţiunilor
exterioare, acolo unde este cazul.
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GÂNDIREA POZITIVĂ ŞI FERICIREA
Fericirea este în noi, niciodată în jurul nostru...
Mihail Sadoveanu (1880-1961), scriitor

EU: Vorbind despre fericire şi modul prin care am putea să
trăim o viaţă fericită, îmi vine în minte faptul că, în primul rând, ar
trebui să gândim pozitiv. Însă, am întâlnit destul de multe persoane
care nu au o părere bună despre gândirea pozitivă. Sunt unii care
spun: „Ok, dar gândirea pozitivă nu îmi rezolva problema cu care
mă confrunt în acest moment al vieţii mele!” Uneori chiar înclin să
le dau dreptate. Am şi eu momente în care îmi slăbeşte credinţa,
am încheiat zâmbind.
EL: Faptul că gândeşti pozitiv nu îţi rezolvă problemele,
dar ajută la depăşirea lor. Ştii bine că ideile, gândurile, emoţiile şi
sentimentele sunt unde energetice care interacţionează cu fiecare
aspect al vieţii tale. Ideea şi acţiunea prin care faci ceva pune în
mişcare o anumită cantitate de energie, care este întărită sau slăbită
de gândurile şi trăirile tale. Astfel, dacă vei manifesta neîncredere
faţă de ideea sau acţiunea în sine şi faţă de tine, cel care a gândit
ideea şi face acţiunea, vei trimite unde energetice cu încărcătură
negativă, ce vor slăbi acţiunea ta, probabilitatea ca ea să aibă
succes scăzând direct proporţional cu puterea pe care o pui în acele
gânduri nefolositoare.
În schimb dacă gândurile şi trăirile tale sunt pozitive, de
susţinere prin toate mijloacele a ideii şi acţiunii pe care o
întreprinzi pentru rezolvarea unei aşa-zise probleme, ele vor creşte
probabilitatea succesului întreprinderii prin întărirea energiei
27

alocate acţiunii respective şi prin atragerea de alte elemente şi
evenimente care vor contribui, la rândul lor, la atragerea mai
grabnică a succesului.
EU: Poate ar trebui ca fiecare om să trăiască orice clipă a
vieţii sale cu intensitatea cu care ar trăi-o dacă ar fi ultima şi atunci
gândurile şi emoţiile manifestate ar da mai multă intensitate ideilor
şi acţiunilor sale.
EA: Vorbele tale îmi amintesc de un film superb, Toamna
la New York, cu Winona Ryder şi Richard Gere în rolurile
principale. Winona interpretează rolul unei tinere foarte bolnave,
care mai avea de trăit maxim un an de zile. Oricând putea să îi
cedeze inima şi oricare din zile putea să fie ultima. Prin urmare,
tânăra trăia cu o mare intensitate şi bucurie fiecare zi din viaţa ei.
EL: Este un bun exemplu, însă fiecare om ar trebui să
conştientizeze faptul că viaţa sa este limitată – fără să fie trezit la
realitate de o boală incurabilă sau de un eveniment deosebit – şi că
fiecare zi poate să fie ultima, mai precis fiecare clipă poate să fie
ultima, ceea ce l-ar îndeamna spre o trăire intensă a fiecărui
moment din viaţă.
Revenind la beneficiile gândirii pozitive, aceasta determină
şi o tranformare a felului de a fi şi a acţiona a celui care o aplică,
ceea ce duce, de asemenea, spre fericire. Într-un dialog cu filosoful
Polus, reprodus de către Platon în cartea sa intitulată Gorgias,
Socrate spunea în legătură cu fericirea: ...căci eu afirm că cel carei frumos şi bun, e fericit, iar cel care-i nedrept şi rău, nefericit.2
Aici atributul de frumos trebuie înţeles ca virtuos, bun, deoarece în
viziunea grecilor antici un om frumos era automat un om bun, şi
invers. Iar această transformare vine din interior.
În viaţă este ca în povestea oului: dacă oul este spart printro forţă exterioară, acest lucru înseamnă distrugere, moarte; dar
Platon, Gorgias sau Despre retorică, Editura Vestala, Bucureşti, 2000, XXVI
– în continuare: Gorgias .
2
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dacă oul este spart de o forţă interioară, acest lucru înseamnă
începutul vieţii, evoluţie. Deci, şi în viaţă tot ceea ce înseamnă
început, evoluţie şi creştere vine din interiorul fiecărui om. Ceea ce
se întâmplă în jurul său, ceea ce vede în jurul său este o reflectare a
celor din interiorul fiinţei sale. O altă poveste ilustrează foarte
frumos acest lucru.
Într-o zi, dar în momente diferite, doi câini intră în aceeaşi
încăpere. Primul când a ieşit dădea fericit din coadă, însă al doilea,
când a ieşit din cameră, era foarte agitat, mârăia şi lătra furios. O
persoană care i-a observat pe ambii câini, fiind curioasă ce a putut
determina diferenţa de comportament a animalelor, a intrat în
camera cu pricina pentru a desluşi misterul. Spre surprinderea ei
camera era plină de oglinzi... Explicaţia este că, primul câine,
intrând fericit în cameră, a văzut o mulţime de alţi câini fericiţi,
ceea ce l-a binedispus şi mai mult; al doilea câine a intrat supărat şi
a văzut zeci de alţi câini furioşi, care nu au făcut altceva decât să-l
întărâte şi mai mult. Concluzia este că ceea ce un om vede în jurul
său în lume este o reflexie a ceea ce este el. Dacă este o fiinţă
pozitivă va percepe în jurul său oameni pozitivi şi întâmplări
pozitive, iar dacă este o persoană negativă, va fi înconjurată de
oameni negativi şi va observa în primul rând întâmplările negative.
Simplu!
EA: Aş dori să vă dau şi eu un exemplu, citit pe internet,
care atrăgea atenţia asupra importanţei modului în care oamenii
privesc lucrurile din jurul lor şi care poate avea o influenţă pozitivă
sau negativă asupra vieţii. Voi utiliza o alăturare de cuvinte din
limba engleză. Având în vedere că în ziua de azi foarte mulţi
oameni posedă noţiunile de bază ale limbii engleze nu cred că va fi
o problemă cu înţelegerea exemplului.
Este vorba de LIFEISNOWHERE... Aici sunt mai multe
cuvinte, dar important este cum le citeşte fiecare. Sunt două
posibilităţi: LIFE IS NOWHERE, adică viaţa nu este nicăieri sau
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LIFE IS NOW HERE, adică viaţa este acum aici. Aceste două
interpretări sunt dictate creierului uman de felul său de a gândi,
pozitiv-folositor (îi corespnde varianta a doua) sau negativnefolositor (căreia îi corespunde prima interpretare).
EL: La fel stă situaţia şi în privinţa tuturor lucrurilor
întâmplate în vieţile oamenilor. Pot fi văzute ca dăunătoare şi
aducătoare de necaz sau poate fi văzută partea lor pozitivă,
educativă şi aducătoare de înţelepciune pentru a trece mai bine şi
mai uşor peste încercările viitoare.
EA: Da. Şi acest exemplu ne-a arătat că dintr-o sclipire
lucrurile pot fi văzute din negre în roz sau invers.
EU: Dacă tot suntem la „ora de pilde”, vreau să ofer şi eu
una, cu referire la gândirea pozitivă şi, cu siguranţă, utilă celor care
o aplică. Pe peretele unui bar era dată definiţia optimistului:
Optimist... Cineva care înţelege că a face un pas înapoi atunci
când a făcut un pas înainte nu este un dezastru, ci mai mult un fel
de Cha-cha-cha.
„Sfârşitul nu-i aici...”
EL: ...Spunea regretatul Florian Pitiş în cântecul cu acelaşi
nume. Şi avea dreptate: sfârşitul nu-i aici! Prea mulţi oameni au
oroare faţă de sfârşituri, ceea ce alimentează fricile din sufletul lor
şi o gândire negativistă, astfel având în faţa ochilor fizici şi
sufleteşti mai mereu jumătatea goală a paharului şi nu pe cea plină.
EA: Da, există această frică pentru că oamenii nu ştiu ce va
fi după sfârşitul a ceva din viaţa lor.
EU: Deci, să înţelegem că această frică este produsă de
necunoscutul ce urmează unui sfârşit?
EA: Da, eu aşa cred.
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EL: Şi crezi corect. Omului îi este teamă de necunoscut şi
îşi face tot felul de scenarii ciudate despre ce va fi, în general
scenarii nu prea pozitive.
EU: Şi problema este că sursele acestei frici sunt
nelimitate. Există o infinitate de sfârşituri: al lumii, al vieţii, al
carierei, al relaţiei, al copilăriei, al puterii fizice, al vacanţei şi aşa
mai departe. Toate au un sfârşit la un moment dat.
EL: Da, la prima vedere aşa este, toate încep şi se termină.
Dar se poate privi această problemă şi din alt unghi. De ce să
considerăm când ceva se termină că este vorba de un sfârşit? De ce
să nu vedem ceea ce numim sfârşit ca pe un nou început, ca
început al unei noi etape în evoluţia unui anumit segment al vieţii?
Poate fi o nouă etapă în evoluţia lumii sau în evoluţia vieţii tale, o
nouă etapă în carieră sau în relaţia cu semenii. Orice s-ar întâmpla
în viaţă nu este vorba despre sfârşit, deoarece în accepţiunea largă
a vieţii, la nivel cosmic, nu există nici un fel de sfârşit, ci numai
puncte de trecere spre o nouă etapă, una superioară în devenirea ca
fiinţă.
EA: Mereu se spune când păţeşti ceva că trebuie să mergi
mai departe, că viaţa merge mai departe. Cred că există o fărâmă
de înţelepciune şi în aceste îndemnuri.
EL: Da bineînţeles că există, şi nu puţină. Toate vorbele
aşa-zise „din popor” sau „de duh” sunt transpuneri într-un limbaj
inteligibil pentru toată lumea a înţelepciunii ce era cunoscută de un
grup restrâns de oameni deja de mii de ani. Din acest motiv
îndemn mereu la atenţie, atât la ceea ce se întâmplă în jurul nostru,
cât şi la cuvintele ce sunt rostite, pentru că multe dintre ele sunt
purtătoare de înţelepciune şi învăţături.
EA: Cu siguranţă voi mai fi atentă, deoarece văd că este
spre binele meu.
EL: Foarte adevărat. Iar dacă vei alătura atenţiei şi
înţelegerea faptului că viaţa, după cum am mai spus-o, nu este
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statică, ci într-o continuă mişcare şi tranformare, vei constata că
sursa multor temeri nici măcar nu există, pentru că fiecare sfârşit
este doar un nou început, începutul unei noi etape în evoluţia ta pe
planul respectiv.
EU: Şi totuşi, oamenilor le este frică de necunoscut, de
aceea se tem de schimbări şi îşi fac scenarii negativiste despre
viitor.
EL: Vă mai spun un secret, care ar trebui să vă modifice
părerea despre viitor, schimbări şi crearea vieţii pe care o doriţi: în
necunoaşterea viitorului stă secretul modelării lui după propria
imaginaţie şi dorinţă.
Este suferinţa indispensabilă?
EU: În ultimul timp am întâlnit destul de multe persoane
care încercau să mă facă să înţeleg, uneori printr-un discurs chiar
convingător, că prin suferinţă se obţin lucrurile bune, importante
din viaţă, cum ar fi, spre exemplu, descoperirea spiritualităţii,
întoarcerea spre comoara noastră interioară. Spuneau că prin
suferinţă trece drumul spre bogăţiile sufleteşti extraordinare şi, prin
urmare, spre bogăţiile materiale, în cazul în care mai ai vreo
trebuinţă pentru vreuna dintre ele după ce le-ai obţinut pe cele ale
sufletului.
EL: Şi... după cum vorbeşti, presupun că nu ai fost de
acord...
EU: Păi... nu prea am fost, am recunoscut râzând. Nu o
resping şi nu îi opun rezistenţă atunci când apare, deoarece
rezistenţa doar înrăutăţeşte situaţia, dar nici nu o consider ca fiind
indispensabilă dezvoltării şi evoluţiei mele. Nu neg rolul ei de
învăţător în cazul multora dintre noi, dar sunt convins că ea poate
fi evitată. Când spun că poate fi evitată, nu mă refer la a fugi de
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suferinţă, ci de a lucra preventiv. Este ca şi în cazul bolilor: nu
trebuie să te ascunzi după dulap, ci să le previi. De multe ori şi
bolile devin învăţător pentru unii oameni, făcându-i să descopere
însuşiri şi forţe până atunci ascunse pentru ei, dar nu sunt
indispensabile pentru a ajunge la aceleaşi rezultate. Când vrei să ai
un trup sănătos, fără boli sau alte probleme fizice, ce faci? Duci o
viaţă care să te ajute să eviţi înbolnăvirile sau chiar să-ţi amplifice
calităţile fizice. La fel cred că se poate proceda şi cu privire la
suferinţele sufleteşti. Poţi să duci o viaţă care să te ajute să le eviţi,
să le previi. Ce părere ai?
EL: Da, cred că este posibil.
EU: Părerea mea este că moderaţia pe toate planurile este
cel mai bun păzitor împotriva suferinţelor, aici înţelegând şi pe
cele fizice, nu doar sufleteşti. Aşa cum pentru orice lucru sau
întâmplare există o explicaţie, cred că pentru orice problemă există
o soluţie, în cazul nostru fiind vorba despre o soluţie pentru
evitarea suferinţelor, dar să atingem totuşi cel mai înalt potenţial al
nostru în această viaţă.
EL: Te înţeleg. În ce priveşte bunăstarea, poate mai bine zis
împlinirea ori fericirea sufletească şi evitarea suferinţelor, dar în
acelaşi timp să fie şi descoperite comorile spirituale din interior, se
poate obţine printr-o conştientizare timpurie a rolului esenţial pe
care spiritualitatea îl joacă în exitenţa fiecărei fiinţe. Cel ce
înţelege acest lucru va avea parte cât de curând de bucuriile şi
liniştea sufletească ce poposesc în viaţa sa odată ce a păşit pe calea
desăvârşirii spirituale. Făcând acest pas foarte important din
proprie iniţiativă, în cazul său nu va mai fi nevoie de intervenţia
unor forţe exterioare, prin intermediul suferinţelor fizice şi/sau
sufleteşti, pentru a-l direcţiona spre această cale.
EU: Da, da, cam aceeaşi idee o avem şi eu în minte când
vorbeam despre prevenţie, despre evitarea suferinţelor, însă nu era
destul de coerentă atunci. Dacă înţelegem din timp care sunt
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secretele vieţii împlinite, fericite, şi păşim cu încredere şi hotărâre
pe calea aceasta, vom dezvolta un mod de viaţă în care nu mai
există loc şi pentru suferinţe.
EL: Aşa este. Dar nu trebuie să uiţi posibilitatea unor
devieri de pe calea cea dreaptă şi atunci, pentru a fi adus rapid
înapoi, s-ar putea să ai parte de mici impulsuri date de suferinţă.
EU: Adevărat, am omis acest aspect, am răspuns dând
aprobator din cap.
EL: În plus, chiar dacă afli şi eşti convins de viaţa pe care
ar fi bine să o duci pentru a avansa spiritual şi moral, începutul nu
este uşor. Prin urmare este nevoie de un anumit timp – mai scurt
sau mai lung, depinde de fiecare în parte – până când te vei
poziţiona pe „lungimea de undă” corectă, ce te poate scuti de
suferinţele care s-ar fi abătut asupra ta dacă nu ai fi pornit pe
această cale din proprie dorinţă.
În definitiv, important este să porneşti pe acest drum,
deoarece puterea sufletească, împlinirea şi fericirea dobândite în
timp ce îl parcurgi te vor ajuta să treci mai uşor peste orice
neplăcere apărută mai târziu în viaţa ta.
EU: Da... Trebuie să mărturisesc că acest lucru mă
linişteşte şi îmi dă putere.
EA: Şi mie...
EL: Mereu să păstraţi în minte şi inimă că sunteţi puternici
şi să nu vă lasaţi pradă neîncrederii şi deznădejdii. Dacă aveţi
încredere şi răbdare şi, bineînţeles, rămâneţi pe drumul bun pe care
aţi pornit, totul va fi bine pentru voi şi pentru lume.
EA: Îmi amintesc un îndemn deosebit făcut de părintele
Arsenia Boca, pe care doresc să-l înpărtăşesc cu voi: Iată cum sunt
oamenii, nu caută pe Dumnezeu sau nu-L caută decât la necaz. Iar
alţii la necaz Îl suduie şi de mai mari necazuri dau, mai rău se
scufundă, până ce necazurile le încovoaie ceafa şi atunci Îl caută
şi ei pe Dumnezeu. Situaţia stă aşa: oamenii se roagă lui
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Dumnezeu să-i scape de necazuri, iar Dumnezeu se roagă de
oameni să părăsească păcatul. Acum, care de care să asculte mai
întâi? Dumnezeu de oameni sau oamenii de Dumnezeu?
Se plâng oamenii că tare e grea viaţa pe pământ, că tare-s
multe boli, multe pagube, multe sudalme, beţii, bătăi şi toate
păcatele. „Fiii mei, aţi spus că tare e grea viaţa şi încărcată de
păcate. Atunci nu le mai faceţi!”3

Semnele...
După câteva minute de reflecţie în linişte asupra
îndemnului înţelept şi educativ al părintelui Boca, bătrânul a
continuat:
EL: Un lucru încurajator este şi conştientizarea faptului că
atunci când te afli pe „calea” spre un anumit ţel – indiferent care
este acela – viaţa îţi oferă diferite semne, însă numai de tine
depinde dacă le observi şi ţi seama de „îndrumările” pe care le
primeşti. Acum 1800 de ani, filosoful-împărat Marcus Aurelius
(120-181) scria către el însuşi: Greşeala este a mea dacă îmi
lipseşte ceva, fiindcă n-am ţinut socoteală de înştiinţările date de
zei, adică de lecţiile lor...4
EU: Mda... Dar cum să facem să „citim” aceste semne?
EL: Dacă repetiţia este mama studiului, voi repeta şi eu că
este nevoie permanent de atenţie şi observaţie. Cu ajutorul atenţiei
vei putea să identifici semnele din jurul tău.
EU: Poţi să ne dai un exemplu?

Părintele Arsenie Boca, Ridicarea căsătoriei la înălţimea de taină (Îndrumător
duhovnicesc), ediţie îmbunătăţită, Editura Agaton, Făgăraş, 2002, p. 82.
4
Marcus Aurelius, Către sine, traducere Alexie Horhoianu, Semnele timpului,
2007, I, 17 – în continuare: Către sine.
3

35

EL: Să spunem că te comporţi într-un anumit fel, egoist, de
pildă, faţă de semenii tăi. Dar, în loc să ai parte de beneficiile pe
care le sperai sau alături de câştigurile obţinute, vin spre tine
nenorociri mai mici sau mai mari. Ce crezi, ar putea fi acestea un
semn sau semne?
EU: Da. Cred că da. Ele pot să atragă atenţia asupra unui
comportament nefolositor, nici ţie şi nici celorlalţi.
EL: Aşa este. Ca urmare ce faci? Abandonezi respectivul
comportament care ţi-a adus necazuri şi încerci un altul, să fii
altruist, spre exemplu. De această dată atenţia îţi va fi atrasă de
lucrurile bune ce îşi fac loc în existenţa ta. Observi ceva şi cu
această ocazie?
EU: Da, acum poţi să observi că ceea ce faci este util
pentru tine şi, cu siguranţă, şi pentru oamenii cu care intri în
contact.
EL: Deci, dacă acorzi atenţie oamenilor, lucrurilor şi celor
ce se întâmplă în viaţa ta şi, din când în când, îţi acorzi câteva
minute pentru a medita asupra lor, vei putea evalua dacă cele
observate sunt nişte semne din care poţi extrage învăţături sau nu.
În cele mai multe cazuri, însă, se poate învăţa câte ceva util.
De-a lungul istoriei oamenii înţelepţi au descoperit diferite
legi ale naturii prin observaţie, legi care în zilele noastre au fost
confirmate prin experimente efectuate cu echipamente
performante. Chiar şi azi observaţia şi atenţia sunt „ustensilele”
principale ale celor ce doresc să cunoască mai bine lumea în care
trăiesc.
Am să vă mai împărtăşesc o metodă de a observa semnele
pe care Viaţa le pune în jurul oamenilor. În acest caz secretul este
concentrarea. Este vorba despre concentrarea pe un anumit lucru.
Prin mintea umană trec un număr extraordinar de mare de gânduri
în fiecare clipă şi tot o infinitate de lucruri se întâmplă şi în jurul
omului, dintre care este conştient de un mic număr doar. Atunci
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când se concentrează asupra unui anumit lucru, atenţia sa se va axa
pe acele gânduri sau întâmplări care au legătură cu obiectul
concentrării sale. De multe ori vor crede că sunt nişte coincidenţe,
dar nu este aşa, ci se află „pe aceeaşi lungime de undă” cu acele
gânduri şi întâmplări. Important este să le observe şi să folosească
aceste semne. Povestioara următoare este relevantă pentru
importanţa observării semnelor şi a utilizării lor:
Într-un orăşel trăia un om foarte credincios, ce ducea o
viaţă cuminte, în concordanţă cu oricare învăţătură spirituală. Întruna din zile o furtună puternică se abătu asupra regiunii respective,
provocând inundaţii extraordinare. Şi orăşelul în care trăia
credinciosul nostru începea să fie inundat. Pe când apa era pe la
genunchi, omul stătea în faţa casei sale, urmărindu-şi vecinii cum
fug din calea apelor. Câţiva dintre ei, urcaţi într-o maşină de teren,
îl chemară cu ei. Credinciosul le răspunse:
-Nu, mulţumesc, Dumnezeu va avea grijă de mine.
După câteva ore apa crescuse mult şi omul a fost nevoit să
urce la etajul casei sale. Stând la geam, este strigat de câţiva
oameni ce treceau cu o barcă pneumatică, să vină cu ei, să se
salveze. Credinciosul le dă şi acestora acelaşi răspuns:
-Nu, mulţumesc, Dumnezeu va avea grijă de mine.
Ploaia continuând foarte puternic, râul din apropiere
revărsă şi mai multă apă, astfel că aceasta crescuse până la
acoperişul casei, omul fiind nevoit să se urce pe acoperiş. La un
moment dat trecu un elicopter, din care i se lăsase o scară din funii,
pe care să urce şi să fie salvat. Credinciosul nostru avu acelaşi
răspuns şi de această dată:
-Nu, mulţumesc, Dumnezeu va avea grijă de mine.
În cele din urmă, apa creşte atât de mult, încât credinciosul
se îneacă şi ajunge în Cer, în faţa lui Dumnezeu. Omul, supărat,
începe să se lamenteze că el a fost foarte credincios şi om cuminte
toată viaţa şi uite care ia fost răsplata: să moară înainte de vreme
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prin înec. Atunci, Dumnezeu, uitându-se duios la omul
deznădăjduit, îi spune:
-Da, ai fost un om cuminte, tocmai de aceea nu te puteam
lăsa să mori şi ţi-am trimis în ajutor o maşină, o barcă şi un
elicopter...
EU: Ha-ha! Da, se pot întâmpla şi lucruri neplăcute dacă nu
suntem atenţi la semnele pe care Divinitatea le trimite.
EL: Dar semnele nu trebuie urmărite numai atunci când vin
direct de la o forţă superioară, ci şi atunci când sunt transmise,
conştient sau inconştient – în general ultima variantă este valabilă
– de către semenii noştri: parteneri de viaţă, membrii ai familiei,
prieteni, colegi. Expresiile faciale, tonul vocii, gesturi făcute din
mâini şi altele de acest fel pot să ne transmită la fel de multe
informaţii precum cuvintele, poate chiar mai mult, deoarece pot să
exprime sentimente şi trăiri pe care cuvintele singure nu le pot reda
în deplinătatea autenticităţii lor.
EU: Adevărat. În această perioadă de criză economică,
politică şi, mai important, socială şi identitară, a înflorit în Grecia
aşa-numita „artă de criză”. Este înpărtăşită publicului prin teatru,
muzică sau graffiti, iar populaţia înţelege şi se regăseşte în acest
nou mod de a face artă, piesele de teatru fiind jucate cu casa
închisă. Însă important este faptul că actorii comunică verbal
numai foarte puţin (în unele piese chiar nu vorbesc deloc), mesajul
fiind transmis prin gesturi (dans), expresii faciale şi, bineînţeles,
prin muzică. Spectatorii au declarat la finalul reprezentaţiilor că au
înţeles perfect mesajul şi că s-au regăsit în el într-un mod profund,
ca şi cum s-ar fi exprimat chiar ei pe scenă. Se pare că artiştii
înţeleg mai bine prin ce trece populaţia, şi nu doar în cazul Greciei,
ci a întregii planete, deoarece şi în Siria se poate constata acelaşi
mod de exprimare.
EL: Mereu artiştii au înţeles mai bine sufletul uman şi
trările sale decât au făcut-o conducătorii. De-a lungul istoriei arta,
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prin diferitele sale forme, a transmis sentimente, frustrări, trăiri,
dorinţe. Important este ca ele să fie observate pentru a se putea lua
măsurile necesare în vederea rezolvării lor.
Şi, după cum am spus deja, semnele transmise voluntar sau
involuntar de către semenii noştri ne pot ajuta să îi înţelegem mai
bine, să le descoperim nevoile şi dorinţele – pe care le putem
satisface, astfel aducându-le şi lor fericire în viaţă –, să evităm
conflicte şi neînţelegeri. Secretul este ca oamnii să fie atenţi pentru
a surprinde semnele şi a le utiliza în interesul cel mai înalt al
semenilor lor, dar şi pentru ei înşişi.
Meriţi să fii fericit?
EU: De multe ori şi în multe circumstanţe se vorbeşte
despre merite: cine merită să fie într-o funcţie, cine merită să facă
un anumit lucru, cine merită să primească un anumit lucru şi aşa
mai departe. Se spune că trăim, sau cel puţin pentru unele ţări este
valabil, într-o societate meritocratică, în care fiecare om se află
acolo unde merită. Însă, se pune astfel problema şi cu privire la
fericire? Adică, cine merită să fie fericit?
EL: Hmmm... Este o întrebare cu adevărat problematică,
dar legitimă. Sau, mai bine zis, este o întrebare cu un răspuns
problematic.
EU: De ce?
EL: Tocmai pentru că trăim sau tindem să trăim într-o
societate meritocratică, unde fiecare primeşte ceea ce merită în
raport cu ceea ce a făcut sau face pentru binele comun. Dar, mai
devreme am vorbit şi poate că vom mai vorbi despre existenţa unui
rol în lume pentru fiecare suflet, indiferent de ceea ce face. Şi
atunci, cerşetorul sau o altă persoană care nu participă efectiv la
bunăstarea comunităţii din care face parte merită sau nu să fie
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fericit? După ce legi să ne ghidăm atunci când stabilim cine merită
şi cine nu merită să fie fericit? După legile „umane” sau după cele
„divine”?
EU: Da, acum văd şi eu că răspunsul nu este unul simplu.
Dar ce înţelegi prin legile umane şi divine?
EL: Le-am denumit astfel, pentru a face diferenţa între
două puncte de vedere. Când spun legea „umană” am în vedere
opinia bazată prea mult pe logică, conform căreia croitorul ar
trebui să aibă cele mai multe şi bune haine, pantofarul cei mai
mulţi şi de calitate pantofi, medicii să fie cei mai sănătoşi oameni,
profesorii cei mai educaţi şi că este normal ca cei puternici să
supravieţuiască, iar cei slabi să dispară. În schimb, prin legea
„divină” înţeleg principiul egalităţii pe toate planurile dintre
oameni, indiferent de rasă, culoare, religie, opţiuni politice,
înclinaţii sexuale, greutate, frumuseţe, integritate fizică şi aşa mai
departe, în cele din urmă ajungând la egalitatea în dreptul de a trăi
o viaţă fericită. Iar acum, întreb din nou: în acord cu care dintre
aceste două variante de legi să stabilim cine merită să fie fericit?
EU: Cred că după legea „divină” ar trebui...
EL: De ce?
EU: Din câte observ, aşa-zisa lege „umană” nu prea mai
funcţionează şi nici nu avem certitudinea că a funcţionat vreodată,
mai puţin în ce priveşte supravieţuirea celui puternic şi eliminarea
celui slab, în care caz istoria ne înfăţişează numeroase exemple.
Dar şi această latură a legii dispare încetul cu încetul, doar în
anumite zone conflictuale ale planetei noastre mai fiind pusă în
aplicare, fără prea mare succes, sper eu... Bineînţeles, în lumea
animalelor se păstrează legea supravieţuirii celui mai puternic, însă
aici avem de-a face cu un alt tip de conştiinţă decât cea umană.
EL: Deci, dreptul oamenilor la fericire nu trebuie îngrădit
indiferent de rolul fiecăruia în societate?
EU: Da... Însă mi se pare că uităm ceva.
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EL: Şi anume?
EU: Uităm că o lege continuă să acţioneze, chiar dacă noi
oamenii nu facem nimic pentru a reglementa cine merită şi cine nu
merită fericirea. Este legea karmei. Chiar dacă eu sau alt om nu
îngrădim dreptul vecinului nostru de a fi fericit, el poate totuşi să
aibă nişte evenimente în viaţa sa care să-l facă nefericit,
evenimente generate de legea karmei, în cazul căreia numai el
singur poate să schimbe ceva.
EL: Foarte adevărat. Acesta era şi punctul la care trebuia să
ajungem.
EU: Vrei să zici că am fost manipulat din nou, am întrebat
zâmbind?
EL: Nu ai fost manipulat, ci ghidat, ca un elev, spre
deznodământul lecţiei. Trebuie înţeles că fiecare fiinţă are dreptul
de a fi fericită, indiferent dacă rolul ei în societate ţi se pare sau nu
important, deoarece misiunea ei în această viaţă poate fi de o aşa
natură, încât să nu o observi sau să nu o înţelegi. Apoi, trebuie să
realizezi că, în acord cu legea cauzei şi efectului, eşti singurul
responsabil de propria fericire prin felul tău de a fi, de a trăi, de a
acţiona şi de a te relaţiona cu semenii şi, de asemenea, prin modul
tău de a percepe lumea din jur – gânduri, sentimente, vorbe,
acţiuni. Pentru că degeaba vei primi un pahar cu apă de la cineva
care îţi doreşte toată fericirea din lume, dacă tu vei observa că
paharul este pe jumătate gol; sau, degeaba va primi o femeie un
trandafir de la cineva care doreşte să o facă fericită, dacă ea va
observa spinii de pe tulpină şi nu eleganţa minunată a florii. Când
ai înţeles aceste două lucruri, viaţa ta se va schimba, deoarece vei
privi într-un alt mod, dintr-un alt punct de vedere întregul scenariu
al vieţii.
În concluzie vreau să spun numai atât: Da, meriţi să fii
fericit! Numai de tine depinde!
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Crezi în tine!
EU: Îmi amintesc un fel de slogan, dar nu mai ştiu de unde,
dintr-o reclamă sau o melodie... Acestea ar fi: Dacă nu eu, atunci
cine? Dacă nu acum, atunci când? Cred că este un bun îndemn de
a avea încredere în tine însuţi, căci dacă tu n-ai, cine să aibă? Şi ar
fi bine să ai încredere acum, de ce să pierzi timp preţios?
EL: Aşa este! Şi oricare moment este perfect pentru a te
concentra asupra vieţii tale şi nu asupra vieţii altora, deoarece acei
oameni trăiesc în timp ce tu urmăreşti viaţa lor şi uiţi s-o trăieşti
pe-a ta.
EA: Îmi amintesc că până pe data de 22 iulie 2013, dar şi în
perioada imediat următoare, lumea şi bineînţeles media erau
înnebunite de naşterea copilului prinţului William şi a soţiei sale
Catherine. Oamenii si ziariştii au stat zile şi nopţi în faţa spitalului
pentru a fi martorii deosebitei naşteri. Oare între timp vieţile
respectivelor persoane s-au oprit, aşteptându-i să-şi satisfacă
curiozitatea? Cu siguranţă că nu. John Lennon a spus odată că
viaţa este ceea ce se întâmplă în timp ce tu eşti ocupat să-ţi faci
alte planuri. Parafrazându-l aş adăuga că viaţa ta este ceea ce se
întâmplă în timp ce tu stai „gură cască” la vieţile altora.
EL: Din nefericire ai dreptate. Prea mulţi oameni sunt
atenţi la ce se întâmplă în vieţile aşa-numitelor personalităţi şi
vedete, neglijându-şi propriile vieţi, pentru ca mai târziu să se
întrebe de ce viaţa lor nu este una reuşită, unde au greşit. Probabil
că nu erau atenţi la ceea ce le aducea propria viaţă pentru a putea
profita de oportunităţile ivite.
În Evanghelia (apocrifă) lui Toma (apostolul, zis şi
Geamăn – Ioan, 11:16) stă scris: Iisus a spus: Dacă cei care vă
conduc vă zic: „Uitaţi-vă, împărăţia este în cer!” atunci păsările
vor ajunge înaintea voastră în cer; dacă vă spun că împărăţia este
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în mare, atunci peştii vor ajunge înaintea voastră. Ea [împărăţia]
se află înlăuntrul vostru şi în afara voastră. Când vă veţi cunoaşte
pe voi înşivă, atunci veţi fi cunoscuţi şi veţi înţelege că sunteţi fii ai
Tatălui cel Viu. Dar dacă nu vă veţi cunoaşte pe voi înşivă, atunci
veţi fi săraci şi voi înşivă veţi fi sărăcie. (Evanghelia după Toma,
3.)
După cum a spus şi Iisus, împărăţia se află înlăuntrul
vostru, adică Viaţa este în oameni şi se manifestă prin ei în
exterior. Prin cunoaşterea de sine se modelează şi felul în care
fiecare vede „împărăţia”, bună sau rea, înbelşugată sau săracă. Iar
atunci când ucenicii l-au întrebat: În ce zi va veni împărăţia?, Iisus
le-a răspuns: Ea nu va veni în chip văzut. Nu se va spune: „Iată, în
partea aceasta” sau „Iată, în partea aceea”. Însă Împărăţia
Tatălui se întinde pe pământ, iar oamenii nu o văd. (Evanghelia
după Toma, 113)
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OMUL ŞI FERICIREA
Omul este măsura tuturor lucrurilor.
Protagoras (circa 490-420 a.Chr.), filosof

„Muzica şi dansul” vieţii
EU: Unii înţelepţi, filosofi sau învăţători spirituali au
susţinut şi continuă să susţină că adevărata fericire se obţine
ducând o viaţă armonioasă nu doar cu legile divine, dar şi cu
celelalte fiinţe. Am afirmat şi noi acelaşi lucru. Oare, este chiar
aşa?
EL: Ce înseamnă do fără re? Ce înseamnă mi fără fa, sol
fără la, si fără do, re fără fa sau sol fără do? Nimic! Doar nişte
simple note muzicale ce dispar într-o secundă. Dar ce înseamnă ele
în relaţie una cu cealaltă? Muzică! Viaţă! Numai în relaţie una cu
cealaltă trăiesc cu adevărat. Tot aşa sunt şi fiinţele umane. Numai
în relaţie armonioasă unele cu altele creează viaţa şi nu o distrug,
construiesc şi nu demolează, trăiesc cu adevărat şi nu mor...
De aceea, atunci când relaţionezi cu ceilalţi este bine să nu
te pui pe tine în prim-plan, ci pe ceilalţi. Nu vei fi în dezavantaj, ci
dimpotrivă. În Tao Te Ching se spune:
... De aceea înţeleptul îşi pune propria persoană pe ultimul
loc şi totuşi se află în locul cel mai important; îşi tratează
persoana ca şi cum ar fi străină şi totuşi această persoană este
păstrată (permanentă egalitate mentală).
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Oare nu pentru că nu are scopuri personale şi private,
aceste scopuri sunt împlinite?5
Este important ca intenţiile tale să fie curate şi sincere, fără
interese personale în relaţiile cu ceilalţi. Natura cunoaşte toate
nevoile tale, astfel îţi va împlini scopurile propuse în viaţă, numai
să trăieşti conform cu legile ei, a Naturii, mereu în prezent, atent la
ceea ce faci din iubire şi cu plăcere în serviciul celorlalţi.
Filosoful scolastic francez Pierre Abelard (1079-1142) a
scris următoarele, în cartea sa Etica, despre intenţii: ...Într-adevăr,
faptele, după cum am mai spus-o, sunt comune celor blestemaţi şi
celor aleşi; în sine ele sunt cu totul indiferente şi nu trebuie să fie
numite bune sau rele decât în virtutea intenţiei celui ce făptuieşte,
nu pentru că ar fi bine sau rău să acţionezi aşa sau altfel, ci pentru
că aceste fapte sunt bine sau rău îndeplinite cu intenţia cu care se
cuvine să fie făcute sau fără această intenţie.6
Când faci importantul pas de a intra într-o relaţie cu o altă
persoană – relaţie de iubire, prietenie sau colegialitate – este bine
să ai o atitudine pozitivă, de dăruire şi aşteptări zero. Nu intra întro relaţie pentru a primi ceva, ci pentru a oferi, dacă ai
posibilitatea... Din fericire, toţi avem posibilitatea de a oferi ceva.
Să nu uitaţi niciodată: atitudinea şi (non)aşteptările reprezintă
cheia unei relaţii de succes.

Lao Tzu, Tao te Ching (Calea şi Puterea), Traducător: Ion Vasilescu, Editura
Antet, 7 – în continuare: Tao Te Ching.
6
Gândirea evului mediu. Intre Antichitate şi Renaştere, Vol. I, Traducere,
selecţia textelor, prezentări, bibliografie, indici şi note de Octavian Nistor,
Editura Minerva, Bucureşti, 1984, p. 169 – în continuare: Gândirea evului
mediu.
5
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Oportunitatea schimbării
EL: În numeroase cazuri relaţiile dintre oameni nu decurg
aşa cum şi-au dorit. De nenumărate ori suntem martorii unei
convieţuiri sterile şi nu a unei relaţionări adevărate. Oare se
impune o schimbare pe undeva?
EA: Uneori şi eu am senzaţia că doar vieţuim unii pe lângă
ceilalţi, fără a exista un interes real a unui om faţă de alt om,
bineînţeles acest lucru nefiind valabil pentru relaţiile de familie sau
prietenie apropiată. Dar în rest... este jalnic...
EL: Da. Însă, în ultimul timp, foarte mulţi tineri – în special
ei acordă atenţie acestui fapt – simt că lumea în care trăiesc trebuie
schimbată, dar, din nefericire, fie nu reuşesc, fie nu ştiu cum să
facă, singura cale pentru ei rămânând evadarea din această realitate
într-una paralelă, în cele mai multe cazuri creată cu ajutorul
alcoolului sau a substanţelor halucinogene. Cotidianul din care
oamenii încearcă să evadeze are o problemă, este bolnav şi ar
trebui vindecat. Însă mereu intervine teama de schimbare, teama de
necunoscutul de după schimbare. Ce va fi? Cum va fi? Oare o sămi placă? Oare îmi va fi bine? Dacă va fi mai rău? Această ultimă
întrebare este piatra de moară ce atârnă de gâtul fiecărui om care
vrea să schimbe ceva în viaţa sa ori în lume, acestea, de altfel, fiind
legate ombilical. Dacă va fi mai rău, cine va fi vinovatul? Eu?!
Asta nu e bine deloc! Să accept să fiu vinovat?! Niciodată! Este o
responsabilitate prea mare şi grea.
EU: Şi eu gândesc aşa de multe ori...
EL: Nu este nevoie. Nimeni nu îndeamnă la schimbare de
dragul schimbării. Este bine să te schimbi atunci când momentul o
cere. Dacă simţi că schimbând ceva în viaţa ta va aduce o
înbunătăţire a experienţelor tale pe acel palier al existenţei, atunci
fă-o. Dacă nu vezi oportunitatea unei schimbări, atunci nu o face.
Este simplu. Nu trebuie să faci lucruri pentru că spun alţii sau
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pentru că n-ai altceva mai bun de făcut. Fă ceva numai atunci când
vezi oportunitatea creşterii tale ca fiinţă şi/sau a înbunătăţirii vieţii
tale şi a celor din jurul tău. Şi atunci nu mai ai de ce să te temi de
urmări, deoarece urmările îţi sunt benefice.
EU: Da...
EL: Însă, pentru aceasta este nevoie de curaj, de curajul
pentru a-ţi asuma responsabilitatea, indiferent de rezultat. Dar,
înainte, este bine să fi atent la vocea ta interioară, care îţi va spune
când şi unde este oportună schimbarea.
Obligaţiile sunt neplăcute
EL: Dacă sunteţi atenţi veţi observa că peste tot în media,
dar şi printre oamenii din jurul nostru există un „cult” al sfârşitului
de săptămână, al weekend-ului. Vineri deja toată lumea este
înnebunită că începe weekend-ul şi sunt liberi de la muncă sau de
la celelalte activităţi desfăşurate în timpul săptămânii. Mă întreb
ce-i cu această sacralizare a sfârşitului de săptămână? Singurul
răspuns adecvat care îmi vine în minte este că oamenilor nu le
place ce fac de luni până vineri şi acesta este motivul pentru care
aşteaptă cu sufletul la gură după-amiaza de vineri, când pentru
două zile şi câteva ore scapă de obligaţiile zilnice.
EA: Păi da, nu este normal să te bucuri de zilele în care eşti
liber/ă să faci ce doreşti?
EL: Cum să nu?! Este foarte normal. Dar, vă întreb eu, de
ce numai la sfârşitul săptămânii sunteţi liberi să faceţi ceea ce
doriţi şi vă place?
EA: Pentru că în restul timpului, de luni până vineri,
muncim. Unii avem program de 8 ore, alţii de 10 sau mai mult.
Prin urmare, timpul în care să faci ceea ce îţi place este foarte puţin
de luni până vineri, aşa că ne limităm la weekend.
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EL: Înţeleg... Obligaţiile sunt neplăcute.
EU: Cam da...
EL: Şi atunci ce-i de făcut?
EA: Să scăpăm de obligaţii!, strigă râzând tânăra.
EL: Corect! Nimic mai corect şi necesar: obligaţiile sunt
neplăcute, de aceea trebuie scăpat de ele. Şi cum ai face acest
lucru?
EA: Hmmm... Căutându-mi un loc de muncă pe placul
meu. Atunci, faptul că stau opt ore şi lucrez nu mi s-ar mai părea
ceva supărător şi obositor, ci dimpotrivă, satisfăcător şi plăcut.
EL: Este o soluţie bună, care îţi poate rezolva problema.
Dar, o rezolvă oare pentru tot restul vieţii tale sau numai pentru o
anumită perioadă de timp?
Neprimind nici un răspuns, bătrânul continuă: Eu cred că se
rezolvă numai pentru o perioadă de timp. Bineînţeles, cu excepţia
situaţiei în care munca pe care o faci îţi place atât de mult, încât să
nu te plictisească, să nu devină o rutină niciodată. Am întâlnit
destul de rar astfel de cazuri. Şi nu pentru că oamenii nu aveau
atracţie faţă de o anumită muncă, ci pentru că nu se străduiau să
descopere şi să facă ceea ce le plăcea cu adevărat. Se complăceau
în acest gând că munca este o obligaţie, deci este normal să nu-ţi
placă, iar pentru plăceri rămâne sfârşitul de săptămână. Însă acest
lucru este dăunător pentru tine ca fiinţă umană. Îţi dăunează
spiritual, emoţional, sentimental şi, în cele din urmă, fizic. Rutina
şi neplăcerea omoară creativitatea, imaginaţia şi dorinţa de a
creşte, de a evolua. Poate că nu este uşor să găseşti locul de muncă
potrivit, poate că nu este convenabil financiar să faci ceea ce-ţi
place, dar te invit să evaluezi ce este mai important pentru tine şi
apoi să hotărăşti dacă alegi rutina sau aventura.
Acest îndemn la introspecţie, la evaluare serioasă a
priorităţilor şi dorinţelor sufletelor voastre, este valabil în toate
celelalte aspecte ale vieţii, nu doar în ce priveşte munca cu care vă
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câştigaţi cele necesare traiului zilnic. Este valabil în relaţiile cu
ceilalţi oameni, în dragoste şi în orice domeniu al vieţii voastre
care credeţi că aduce o anumită contribuţie la împlinirea voastră şi
la dezvoltarea unei vieţi sănătoase şi fericite. Dacă raţionalul
pentru voi este rutina şi obligaţiile, care, bineînţeles sunt neplăcute,
este momentul să acţionaţi iraţional şi să faceţi lucrurile altfel...
Iraţionalul interior
EL: Vedeţi voi..., de multe ori, pentru a face fericită o altă
persoană, oamenii fac lucruri iraţionale conform cu gândirea lor.
Însă, ce este mai important? Să fie mereu raţionali sau să-i vadă
fericiţi pe cei din jurul lor. Pentru majoritatea femeilor răspunsul
este clar: să-i facă fericiţi pe cei pe care îi iubesc! Cu atât mai mult
cu cât fericirea celorlalţi este şi fericirea noastră, deoarece,
asemenea râsului sau căscatului, şi fericirea este contagioasă.
EU: Poţi să ne dai un exemplu?
EL: Situaţiile în care cineva poate să acţioneze iraţional
sunt numeroase, astfel că vă voi da nişte exemple simple. Când
scrieţi un mesaj de iubire pe oglinda aburită din baie, în timp ce
partenera/partenerul face duş, sau pe nisipul de la malul mării,
mintea voastră raţională va spune că nu are rost să faceţi acel lucru,
deoarece va dispărea imediat ce oglinda se va usca sau la
următorul val al mării. Însă iraţionalul din interior, unii l-ar
echivala cu inima, iar alţii cu sufletul, nu ţine cont de efemeritatea
unor acte, ci numai de efectul lor. Prin urmare, faptul că mesajul
produce sentimente de bucurie, apreciere, iubire în fiinţa căreia ia
fost adresat, contribuind astfel la alimentarea stării de fericire, este
mult mai important decât faptul că mesajul va fi şters peste puţin
timp. În suflet el va rămâne mereu, evident cu efecte benefice.
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EA: Mda..., exclamă cu un oftat prelung, venit parcă din
întreaga ei fiinţă, tânăra.
EL: În acelaşi fel se poate acţiona şi în diferite alte cazuri,
care pentru alţi oameni pot să pară compromisuri de neacceptat.
Dar... aici există un mare dar! Omul trebuie să fie, totuşi,
conştient, atent la compromisurile pe care urmează să le facă. Dacă
se simte confortabil cu ele şi dacă acestea nu atentează la
demnitatea sa de om în vreun fel, atunci poate să acţioneze în
direcţia fericirii celuilalt. În caz contrar mai bine aşteaptă o nouă
ocazie şi/sau o nouă persoană pe care să o facă fericită.
EU: Este posibil să împaci iraţionalul cu atenţia, cu
conştienţa?
EL: Nu este uşor, cel puţin la început, dar este posibil prin
muncă asupra ta, asupra felului tău de a fi. Acum ajungem la
esenţa funcţionării acestui iraţional interior. Când acţionezi în acest
mod situaţia nu este iraţională pentru conştiinţa ta, aflată sub
influenţa Sinelui, ci numai pentru partea din tine, mintea, aflată sub
controlul Eu-ului, care pentru tot ce face are nevoie de justificări,
de certitudinea că va obţine ceva, de explicaţii raţionale. În schimb,
partea din tine „sfătuită” de către Sine acţionează în vederea
instaurării armoniei, înţelegerii, funcţionării bune a relaţiilor de
orice fel dintre doi sau mai mulţi oameni. Această parte din tine va
vedea raţionalul şi acolo unde toţi ceilalţi vor vedea ceva iraţional.
Să nu vă fie teamă de a acţiona iraţional dacă este benefic
pentru voi sau o altă persoană, indiferent de ce vă vor spune alţi
oameni care nu înţeleg lucrurile la fel ca voi. Lăsaţi-vă ghidaţi de
conştiinţă, prin puterea intuiţiei, culegând şi savurând fericirea pe
care v-o produc sentimentele şi trările pe care unele acte iraţionale
le declanşează.
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Binele, răul şi intenţia
EL: Am să vă spun o povestioară. Un înţelept a spus odată:
- Cel mai bun medicament pentru oameni este iubirea.
- Şi dacă nu funcţionează, a întrebat cineva?
- Măriţi doza, a răspuns, zâmbind, înţeleptul...
Iubirea este cel mai bun medicament, spunea înţeleptul.
Adevăr grăia! Nu este bine să doreşti rău nimănui, cu atât mai mult
să-l faci. Este important din ce sursă izvorăsc intenţiile cu care faci
diferite lucruri în viaţă. Aceste cuvinte nu sunt praf în ochi, ci
lucruri cunoscute de mii de ani. Însăşi intenţia de-a păcătui îndură
asemenea pedepse. Cine plănuieşte în sinea lui o crimă, e vinovat
de parcă ar fi comis-o. Darmite dacă-şi îndeplineşte planul!, scria
autorul Satirelor, Decimus Iunius Iuvenalis, mai bine cunoscut
doar ca Juvenal, în satira cu numărul XIII7. Şi avea dreptate.
Intenţia este un gând, şi la fel cum gândul este energie şi
influenţează câmpul energetic din jurul său, intenţia acţionează în
aceeaşi manieră.
În realitate binele şi răul nu au putere proprie; faptele nu
sunt nici bune şi nici rele, ci sunt doar fapte; binele şi răul izvorăsc
din intenţia ce declanşează acţiunea care a fost catalogată drept
bună sau rea. Nici măcar urmările unei acţiuni nu sunt mai
importante decât intenţia cu care a fost înfăptuit un anumit lucru.
De asemenea, însă cu câteva secole mai devreme, Socrate,
în dialog cu sofistul Polus, discuţie surprinsă de Platon în Gorgias,
la întrebarea Va să zică, tu ai prefera mai curând să fii nedreptăţit
decât să nedreptăţeşti?, afirma următoarele: Ba eu unul n-aş vrea
nici una nici alta; totuşi, dacă ar trebui sau să nedreptăţesc, sau
să fiu nedreptăţit, aş prefera mai curând să sufăr nedreptatea,
decât să o comit. (Gorgias, XXIV)
Juvenal, Satire, Prefaţă, traducere şi note de G. Guţu, Editura Univers,
Bucureşti, 1986 – în continuare: Juvenal şi numărul satirei.
7
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De unde avea Socrate această putere interioară de a accepta
mai degrabă să sufere el din cauza altui om, decât să producă el
vreo suferinţă unui semen de-al său?
EA: Probabil că îi iubea pe oameni.
EL: Aşa este! Tot ceea ce spunea sau făcea rezultau din
intenţii ale căror izvor era iubirea, iubirea pentru fiinţa umană şi
pentru viaţă. Iubirea sa pentru viaţă ia dat puterea de a renunţa la
ea, atunci când i s-a cerut să-şi schimbe opiniile, modul său de a
gândi şi de a fi, lucruri pe care dacă le-ar fi acceptat, ar fi insultat,
la propriu, viaţa frumoasă pe care a trăit-o. Drept urmare, să fiţi
atenţi la intenţiile ce se ascund în spatele unor cuvinte sau fapte;
acest lucru să-l observaţi la ceilalţi oameni. În ce vă priveşte pe voi
înşivă, fiţi atenţi la intenţii înainte de a spune sau face ceva. Fiţi
atenţi de unde izvorăşte intenţia: din iubire (binele, am putea să
spunem) sau dintr-o trăire opusă (adică răul). Dacă intenţia vine
din iubire, din bine, atunci mergeţi înainte, dar dacă vine din rău
este mai bine să vă gândiţi încă o dată şi încă o dată şi încă o dată...
până când intenţia de a face acel lucru dispare.

DA sau NU?!
EL: La fel cum binele şi răul sunt forţe neutre, fără o putere
proprie, iar eticheta de rău sau bine este pusă de către intenţia celui
ce înfăptuieşte ceva, şi aprobarea (DA) sau respingerea (NU) sunt
neutre, efectul lor real fiind imprimat de intenţia din spatele celor
două litere.
Pentru că ne uitam întrebător spre bătrân, acesta a simţit că
este nevoie de o scurtă explicaţie:
EL: Am considerat ca util să atingem şi problema lui da şi
nu pentru a vă face să înţelegeţi importanţa folosirii ambelor
adverbe în vocabularul vostru. Viaţa unui om nu va fi mai bună
52

dacă va spune mereu da sau dacă va spune mereu nu. Ambele
trebuie folosite atunci când este cazul.
Deci, spuneam că atât da, cât şi nu sunt neutre, nu sunt nici
rele, nici bune. Intenţia cu care sunt spuse le dă această calitate.
Când vorbesc de intenţie, trebuie să înţelegeţi intenţiile atât faţă de
ceilalţi oameni, cât şi faţă de voi înşivă. De aceea trebuie să fiţi
atenţi la ce urmări pentru voi sau pentru semenii voştrii pot să aibă
vorbele sau acţiunile pe care sunteţi îndemnaţi să le exteriorizaţi.
Când intuiţia vă sugerează că ceea ce aţi fost rugat să faceţi sau vi
s-a ordonat de către un superior să faceţi nu este bine, adică va
aduce un neajuns vouă sau unui alt om, folosirea lui nu este pe
deplin justificată. De asemenea, şi în relaţia cu familia sau
prietenii, acolo unde interesul cuiva este lezat, puteţi să-l folosiţi
pe nu, fără a vă simţi vinovaţi. Când spui nu pentru a evita o faptă
dăunătoare unei alte fiinţe sau ţie însuţi, acelui nu i se imprimă
caracterul pozitiv pe care îl are şi intenţia din spatele refuzului
vostru. Aceeaşi este situaţia şi în cazul lui da. Spuneţi da numai
atunci când sunteţi convinşi că ceea ce veţi spune sau face va ajuta
persoana care vă solicită ceva, va ajuta alţi oameni sau pe voi
înşivă. În schimb, dacă spuneţi da pentru ceva ce aduce un
prejudiciu vouă sau unei alte fiinţe, acel da va primi amprenta
negativă a intenţiei din spatele său.
Să nu vă fie teamă de a folosi cele două adverbe corect,
când este cazul. Nici măcar atunci să nu faceţi excepţii când este
vorba numai despre voi. Să nu spuneţi: „doar mie îmi voi face un
rău; este în regulă...”. Răul făcut vouă înşivă este tot un rău, care
vă va afecta într-un fel sau altul, şi care, în viitor, ar putea să vă
împiedice să faceţi un bine. Singurul caz în care puteţi accepta ca
ceva rău să se abată asupra voastră, este atunci când, prin el, evitaţi
suferinţe aduse altor fiinţe sau acele suflete au parte de beneficii
care altfel nu ar fi intrat în vieţile lor. Cei pe care credeţi că îi veţi
supăra cu răspunsul vostru vor înţelege motivul care va determinat
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să daţi acel răspuns. Iar dacă nu vor înţelege... ei bine, atunci nu
sunt potriviţi să facă parte din viaţa voastră, deoarece nu sunt
pregătiţi să accepte fiinţa extraordinară care sunteţi atunci când
utilizaţi corect pe DA şi NU.

Încrederea... sau lipsa ei...
EA: Aş fi interesată cum stă treaba cu încrederea? Personal,
mi se pare că a devenit o problemă serioasă în societatea
contemporană.
EL: Da. Una dintre problemele de azi ale oamenilor este
lipsa de încredere unii faţă de alţii. Iar fără încredere este dificil să
stabileşti relaţii normale şi cu adevărat durabile şi benefice pentru
ambele părţi.
EU: Da. Încrederea este foarte importantă, dar, în acelaşi
timp, a devenit foarte greu de câştigat. Însă, poate că nu este totul
pierdut...
EA: Ce vrei să spui?
EU: Într-una din zile, uitându-mă pe internet, am dat peste
un site (se poate căuta după: Home Exchange For Vacation) ce
combina socializarea şi legarea de prietenii cu petrecerea unei
vacanţe frumoase şi la preţ convenabil. Aici oamenii stabilesc
relaţii de prietenie şi încredere – care nici pe acest site nu se obţine
uşor – după care fac schimb de locuinţe. Dacă se hotărăsc unde
doresc să-şi petreacă vacanţa şi găsesc o persoană sau familie din
acel loc, căreia sau cărora le este pe plac locaţia primilor, fac
schimbul de care vorbeam: familia A merge şi locuieşte pe timpul
vacanţei în casa familiei B, iar familia B în casa familiei A. Astfel,
fiecare îşi petrece vacanţa acolo unde doreşte, economisind suma
ce ar fi trebuit să o cheltuiască pe cazare, în acelaşi timp făcându-şi
noi prieteni. Evident, acest mod de relaţionare interumană se
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bazează pe încredere. Deci, cred că se poate, iar omenirea nu este
încă pierdută nici pe acest plan.
EL: Da, este o metodă ingenioasă de a-ţi petrece vacanţa
acolo unde doreşti, în acelaşi timp făcând economii financiare şi
legând noi prietenii. Dar cel mai important câştig îl consider a fi
încrederea care se naşte între cei implicaţi. Poate fi începutul unei
lumi mai bune. Cu siguranţă este una dintre căile care duc spre o
altfel de lume, spuse bătrânul cu un zâmbet satisfăcut.
Însă, dacă vorbim despre încredere, trebuie să vorbim şi
despre înşelătorie. De multe ori ceea ce numim noi înşelare a unei
persoane, a încrederii ei, este mai degrabă înşelarea unor aşteptări
pe care le are cu privire la noi. Dacă nu suntem sau nu facem cum
se aşteaptă respectiva persoană, ea se va simţi înşelată, deşi, în
realitate, au fost înşelate doar anumite aşteptări de-ale sale.
EU: Da, ar putea fi şi asta.
EL: Dacă vei fi atent o să poţi observa că despre înşelarea
unor aşteptări este vorba în toate cazurile. Este valabil şi în ceea ce
te priveşte pe tine, atunci când cosideri că cineva ţi-a trădat
încrederea. Tu ai avut anumite aşteptări de la acea persoană, iar ea
nu s-a conformat, ci a acţionat după cum i-a dictat propria
conştiinţă sau interes.
EU: Mda... Şi atunci ce e de făcut?
EL: Ar fi mai multe soluţii, însă cel mai bun rezultat îl vei
obţine dacă aplici două sau pe toate trei deodată: 1. să-ţi limitezi
aşteptările sau, dacă poţi, să le elimini de tot; 2. dacă nu poţi să le
elimini total, atunci fi mereu atent şi modelează-ţi aşteptările după
felul de a fi şi posibilităţile persoanei faţă de care ai respectivele
aşteptări; 3. să fii mai înţelegător cu semenii tăi; cu toţi, nu doar cu
familia şi prietenii, deşi în special cu aceştia trebuie să fii, deoarece
de la ei ai cele mai mari aşteptări. Cam aceste trei soluţii le văd eu
ca fiind cele mai importante şi eficace. Aplicându-le împreună,
negreşit vei obţine rezultate foarte bune. Dar şi dacă pui în aplicare
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numai una dintre ele, este un bun început şi te sfătuiesc, vă
sfătuiesc, să începeţi cât mai repede. Schimbarea care va avea loc
în voi nu se va lăsa aşteptată.
Cu cât veţi avea mai puţine aşteptări de la oameni, cu atât
va fi mai puţin lezată încrederea voastră în ei. Oamenii nu sunt răi
sau nedemni de încredere, dar în multe cazuri nu pot să se alinieze
cu aşteptările pe care alţii le au de la ei. Fiecare om are propriile
nevoie, probleme etc., astfel că nu tot timpul poate să se ocupe şi
de cele ale semenilor săi. Dar dacă va exista înţelegere între
oameni, înţelegerea că şi persoana lor este importantă şi trebuie să
se îngrijească de propriile nevoi sau poate de cele ale altor suflete,
atunci şi motivele pentru lipsa de încredere vor scădea
semnificativ. Fiecare trebuie să înţeleagă că nu este „buricul
pământului” şi că lumea nu se învârte în jurul său. Fiecare trebuie
să-ţi descopere şi să-şi conştientizeze locul şi rolul său în lume şi
atunci va putea să vadă imaginea de ansamblu a Vieţii, realizând
că fiecare vorbă sau faptă, care lui i se pare că îi înşeală încrederea,
aşteptările, are un scop bine definit, chiar dacă acesta nu este tot
timpul foarte clar pentru el.
În cazul în care există un anumit tip de înţelegere între doi
sau mai mulţi oameni, bazată pe încredere, iar unul dintre aceştia
nu-şi îndeplineşte cele asumate, atunci se poate vorbi despre
pierderea încrederii în ochii celorlalţi. Dar, şi în astfel de situaţii,
un om înţelept nu se grăbeşte în a judeca pe cel aflat, la prima
vedere, în greşeală. Înţeleptul, înainte să judece o persoană,
priveşte pentru câteva clipe lucrurile prin ochii ei, pentru a vedea
apoi câtă putere mai are judecata sa. Cât timp omul nu face acest
lucru, judecata sa faţă de un semen este incorectă, chiar şi atunci
când acel om nu şi-a îndeplinit cele stabilite de comun acord. Mai
întâi trebuie cunoscute circumstanţele şi intenţiile acelei persoane
şi abia după aceea se poate face o evaluare corectă a celor
întâmplate.
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Sfatul meu este, dragilor, să aveţi cât mai puţine aşteptări,
indiferent de situaţie şi de omul sau oamenii cu care aveţi de-a
face, şi fiţi înţelegători, mereu cercetând obiectiv faptele, vorbele
şi intenţiile acestora, înainte de a trage concluziile, care, de multe
ori, pot să aibă urmări semnificative.
Adevăr sau provocare (minciună)?!
EU: Ca să rămânem în domeniul conceptelor opuse, doresc
să vorbim şi despre anumite provocări din vieţile noastre, şi anume
provocările numite adevăr şi mincină. Cu toate că vorba din popor,
cum că minciuna are picioare scurte, este foarte adevărată,
oamenii continuă să se bazaze mult prea frecevent pe minciună în
relaţiile dintre ei.
EL: Din punctul meu de vedere numai minciuna reprezintă
o provocare, adevărul, după cum o ştim de mii de ani, ne
eliberează; mai precis, Iisus a spus: Şi adevărul vă va face liberi.
(Ioan, 8:32) Deşi contextul în care Învăţătorul a rostit aceste
cuvinte era altul, totuşi, şi în viaţa zilnică, atunci când spui
adevărul simţi o uşurare, o eliberare. Însă când minţi în legătură cu
ceva, atunci apare provocarea, în sensul că trebuie să ai mereu
grijă, căutând soluţii ca minciuna ta să nu fie descoperită.
EU: Ai dreptate. Am lansat discuţia despre adevăr şi
minciună, deoarece am vorbit despre momentele în care să ne
folosim de da şi nu; cred că ar fi bine să lămurim şi problemele
puse de momentele în care putem să spunem adevărul „în faţă” sau
în care este mai bine să spunem o minciună; şi, în plus, aş dori să
atingem şi problema comportamentului uman în societate: cum
este bine să fii, real-adevăr sau fals-minciună?
EL: Mă bucur că ai adus vorba despre aceste aspecte,
deoarece sunt foarte importante în devenirea noastră ca fiinţe
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avansate din punct de vedere spiritual şi moral, dar şi în ceea ce
priveşte trăirea unei vieţi fericite.
Cum cred că bănuiţi deja, vă spun din capul locului că
minciuna nu reprezintă soluţia nici unui fel de situaţie: punct!
Minciuna este în conştiinţa şi mintea umană precum virusul într-un
computer: lăsând-o acolo să se dezvolte, va produce prăbuşirea
întregului sistem. Minciuna, asemănător virusului, trebuie
eliminată din vieţile voastre. Începând de azi, dacă chiar vă doriţi
acest lucru. Dar, cum în lumea materială aproape nici o lege nu
este imuabilă, după cum se poate constata, există excepţii în care şi
minciuna este folositoare. Trebuie însă să fiţi atenţi şi să
transformaţi într-o lege personală ceea ce vă spun acum: când vă
folosiţi de o minciună pentru a face un bine, acest bine nu trebuie
să fie în scop personal, ci în beneficiul unui semen de-al vostru.
Ştiu că nu este uşor pentru un om crescut în societatea de azi, în
care minciuna este întâlnită la tot pasul şi, în special în interes
propriu, dar cu grijă şi atenţie se poate atinge un stadiu în care
nevoia de a minţi se dizolvă precum zahărul în apă.
Filosoful grec Socrate, adresândui-se lui Polus, un coleg
de-al său de breaslă, i-a spus la un moment dat: Deci, cel mai
fericit e acela care nu are vicii în sufletul său, deoarece am văzut
că acesta-i cel mai mare dintre rele. (Gorgias) „Deci”, pentru o
viaţă fericită cultivaţi virtuţile şi nu viciile.
În ce priveşte modul de a se prezenta al oamenilor în faţa
semenilor lor am observat şi eu că unii dintre ei consideră că este
mai bine să fie un fals cineva decât un nimeni real. Este vorba
despre punerea în aplicare a vechiului proverb decât codaş la oraş,
mai bine-n satul tău fruntaş, însă într-o altă manieră: dacă
însuşirile tale, componente reale ale felului tău de a fi, nu te
recomandă, chipurile, ca fiind o persoană extraordinară, atunci
preferi să joci un alt rol – unul fals, prezentând calităţi inexistente
cu adevărat –, dar care dă bine la public. Însă, această întreagă
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situaţie este artificială, deoarece este privită dintr-un punct de
vedere greşit.
Astfel de situaţii intervin în vieţile acelor oameni care nu
au ajuns încă la cunoaşterea a cine sunt ei cu adevărat. Nu sunt
conştienţi încă de calităţile şi defectele cu care s-au născut. Fiecare
dintre noi le are şi pe unele şi pe celelalte. Însă atunci când le
cunoşti, când le conştientizezi, poţi să lucrezi asupra ta,
cultivându-ţi mai departe calităţile, sau numai unele dintre ele, şi
corectându-ţi defectele, bineînţeles numai dacă acestea te
deranjează în vreun fel. Dacă te simţi bine şi împlinit manifestând
calităţile şi defectele pe care le ai, poţi fi declarat un caz fericit şi
nu mai este nevoie să lucrezi asupra lor decât atunci când
momentul o va cere. De asemenea, cunoscându-te cine eşti tu cu
adevărat, vei descoperi, mai devreme sau mai târziu, care este
rostul tău în această viaţă, ceea ce te va pune într-o relaţie de
armonie cu întreaga existenţă, ne mai fiind frustrat de lipsa de
apreciere a unora dintre semeni faţă de tine sau de lipsa lor de
înţelegere faţă de ceea ce faci. Când descoperi şi conştientizezi
esenţa extraordinară a omului care eşti, măştile, falsurile şi
minciunile nu îşi vor mai găsi loc în viaţa ta.
Se aşternu o tăcere de câteva minute, după care, schiţând
un zâmbet şiret, bătrânul reluă conversaţia:
EL: Dacă am vorbit despre minciună şi adevăr, insistând
însă mai mult pe minciună, pentru a balansa energiile ar trebui să
mai vorbim puţin despre adevăr. Dar, de această dată, voi aduce în
discuţie un altfel de adevăr şi nu adevărul întâlnit în viaţa zilnică.
EA: M-ai făcut curioasă, replică tânăra uitându-se spre
bătrân.
EL: Foarte bine, deoarece este nevoie de dorinţă spre
cunoaştere atunci când tindem să aflăm adevărul despre care vreau
să vă vorbesc. Acest adevăr nu este numai diferit, dar este
„adevărul adevărat”, dacă pot să-l numesc aşa. Este realitatea care
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vorbeşte despre esenţa a tot ce ne înconjoară şi influenţează.
Acesta este adevărul spiritual...
Pentru a descoperi şi înţelege adevărul spiritual este nevoie
de detaşare şi atenţie. În fiecare zi a vieţii sale omul este supus
plăcerii şi neplăcerii, bucuriei şi suferinţei, bunăstării şi durerii
etc., însă nu a simţit decât propriile senzaţii transmise de simţurile
sale senzoriale. Oamenii se lasă absorbiţi de plăcere sau de durere,
fără a înţelege adevărata lor sursă. Plăcerea şi durerea pot deveni
căi de cunoaştere, dacă omul nu se lasă acaparat de ele, ci încearcă
să le înţeleagă. Ceea ce este de înţeles reprezintă „esenţa” acelui
lucru care produce plăcerea sau durerea. Acel „lucru” nu trebuie să
fie neapărat un obiect, ci poate fi un om, un animal, o plantă şi aşa
mai departe. Prin observarea plăcerii sau a durerii omul poate
descoperi acel „ceva” care are puterea de a produce o anumită
senzaţie. Nu ochiul produce plăcerea unei culori şi nu urechea
creează încântarea sunetului, ci „ceva” din culoare şi din sunet.
Ochiul şi urechea sunt doar elementele ajutătoare prin intermediul
cărora ajung la sufletul uman influenţele exterioare. Dar ceea ce
produce influenţa se află în interiorul fiinţei sau a obiectului cu
care omul intră în contact.
Esenţa la care mă refer nu poate fi descrisă prin cuvinte. Ea
trebuie descoperită şi abia atunci puteţi înţelege despre ce este
vorba. De aceea vă îndemn să nu treceţi cu grabă şi superficial
peste lucrurile care vă ies în calea vieţii şi sunt importante pentru
voi, ci zăboviţi puţin şi străduiţi-vă să le înţelegeţi esenţa; să
încercaţi să descoperiţi spiritul din acel „ceva”. Acest adevăr,
atunci când îl descoperiţi, vă va arăta lumea înconjurătoare într-o
altă lumină, într-o lumină de înţelegere şi unitate pline de o iubire
şi trăire minunate. Nu are rost să vă spun mai multe. Vă las vouă
plăcerea de a descoperi restul. Încercaţi, străduiţi-vă şi veţi învăţa
să existaţi voi în Viaţă şi nu doar viaţa să existe în voi.

60

Ajutorul reciproc (necondiţionat)
EL: Un alt element de care omul este legat atunci când îşi
doreşte o existenţă fericită este cel al ajutorului reciproc. Eu vă
recomand ajutorul reciproc necondiţionat, deoarece acesta este acel
ajutor care izvorăşte din inimă, din iubirea pentru Viaţă şi
Creatorul ei, cărora le aparţin toate fiinţele din Univers. Situaţia în
care cineva are nevoie de ajutor, iar tu te afli în posibilitatea de a-l
acorda, este momentul pentru a-ţi manifesta ajutorul necondiţionat.
Simplu! Însă când te gândeşti că „îl ajut, pentru că şi el m-a ajutat
cândva”, sau „îl ajut, deoarece în viitor s-ar putea să am şi eu
nevoie de ajutor”, acela nu mai este un ajutor venit din inimă, ci
unul rezultat din interes. Acţionaţi în ambele cazuri, când ajutaţi
din interes şi când ajutaţi necondiţionat, iar apoi fiţi atenţi la trăirea
interioară: fericirea pe care o veţi experimenta ajutând
necondiţionat nici nu se va compara ca frumuseţe şi intensitate cu
cea trăită în urma ajutorului condiţionat.
EA: Da...
EL: Dar, chiar şi în momentele în care vreţi să ajuţi pe
cineva este bine să acordaţi atenţia cuvenită situaţiei. Nu toţi
oamenii doresc să fie ajutaţi sau poate nu în acel caz. Trebuie să
aveţi grijă, deoarece nu o dată un mare rău s-a născut din cea mai
bună faptă. Trebuie să aveţi înaintea ochilor sufleteşti situaţia în
care se află persoana pe care vreţi să o ajuţi şi să observaţi dacă
modul în care intenţionaţi s-o sprijiniţi este benefic pentru ea şi din
punctul ei de vedere, nu numai din al vostru.
EU: Da, înţeleg raţionamentul tău. Însă ştii ce am mai
observat? Parcă oamenilor le-ar fi silă de a-i ajuta pe ceilalţi. În
anumite oraşe din Statele Unite de pildă, unde ajutorul în
comunitate este destul de bine dezvoltat şi organizat, copiii nu sunt
învăţaţi să strige „ajutor” atunci când sunt în pericol, ci „foc” sau
„incendiu”. Din câte am înţeles este nevoie ca ceilalţi oameni să se
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simtă şi ei în pericol pentru a interveni, deoarece problema unuia
nu este o motivaţie suficientă pentru acţiune. Acesta este un caz
mai special, dar cred că aceeaşi atitudine o întâlnim şi în situaţiile
mai puţin importante.
EL: Este trist să constatăm că ajutorul pe care oamenii ar
putea să-l acorde unei alte fiinţe aflată în nevoie este condiţionat de
ceva.
EU: Da, este cu adevărat trist, deşi cred că situaţia se va
îmbunătăţi în perioada următoare datorită schimbărilor de
mentalitate în rândul oamenilor din multe ţări ale lumii, ca urmare
a campaniilor de dezvoltare spirituală lansate pe internet şi prin
intermediul cărţilor sau conferinţelor. Mereu apar noi mărturii, sub
formă de filme mai lungi sau mai scurte, ori de povestiri care aduc
în faţa noastră nu doar un exemplu de oameni extraordinari, dar şi
o dovadă încurajatoare că omenia încă nu s-a stins în sufletul
uman.
EL: Vezi, chiar şi expresia folosită de tine, „oameni
extraordinari”, ne transmite un mesaj trist, şi anume că cine sare în
ajutorul unui semen de-al său ori ajută o altă fiinţă aflată la anarhie
este o persoană ieşită din comun, este extraordinară, adică în afara
comportamentului ordinar, de zi cu zi, care, prin urmare, este acela
de a nu îi ajuta pe ceilalţi, de a nu fi săritor şi iubitor, milostiv şi
empatic.
EU: Ai dreptate. Oare cum s-ar putea schimba ceva în
această privinţă? O schimbare mai rapidă faţă de cea actuală şi care
să cuprindă o masă mai mare de oameni.
EL: În viziunea mea principalul mod de a determina o
accelerare şi intensificare a schimbării din inimile oamenilor în
raport cu semenii lor, şi chiar mai mult, în raport cu toate fiinţele,
este conştientizarea faptului că toţi suntem interconectaţi, că ceea
ce i se întâmplă unui suflet le influenţează şi pe celelalte, că
ajutând o altă fiinţă te ajuţi pe tine însuţi la un anumit nivel şi, de
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asemenea, pe Creator. Nu este o favoare făcută numai celui în
nevoie, ci un act extins spre toate fiinţele. Am mai discutat şi vom
mai aduce vorba despre faptul că toţi suntem copiii aceluiaşi
Creator, făcuţi după chipul şi asemănarea sa, adică din aceeaşi
esenţă divină. Când aceste lucruri vor fi înţelese în profunzime, în
suflet, şi nu doar la suprafaţă, adică în minte, cred că vor avea loc
schimbări mari şi rapide în relaţionarea dintre oameni şi în
raportarea oamenilor la celelalte fiinţe.
EU: Sunt de acord cu tine şi sunt încrezător că aceste
schimbări nu numai că au început, dar vor şi creşte în intensitate cu
cât mai multe persoane vor observa beneficiile şi fericirea care vin
odată cu schimbarea mentalităţii care a guvernat până acum
relaţiile interfiinţe, dacă pot să spun aşa...

Motivul: ajutor sau obstacol?
EL: Aprofundând puţin problema ajutorului condiţionat şi
necondiţionat, vreau să vă atrag atenţia asupra unui alt aspect al
condiţionării sau limitării. Mă gândesc la faptul că oamenii tot mai
des, dacă nu chiar permanent, au nevoie de motive, de motivaţie
pentru a face ceva. Poate că este ceva normal. Cum să faci ceva
dacă nu ai motiv? Pentru unele acţiuni chiar ai nevoie de motiv.
Însă mulţi oameni vor ajunge ca la un punct din viaţă să nu mai
aibă nevoie de motive pentru a face anumite lucruri, deoarece le
vor face din „natura” lor. Dar până atunci să vedem de ce au
nevoie semenii noştri de motive şi care este sursa acestora...
Fiecare om are dorinţe. Este foarte greu să trăiască fără
dorinţe. Pentru aceasta, omul ar avea nevoie de o împăcare cu
existenţa sa la un nivel atât de profund, încât să se lase pur şi
simplu „în voia lui Dumnezeu” şi să accepte senin tot ceea ce
apare în viaţa sa. Dar este cale lungă până la o astfel de împăcare
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cu viaţa şi numai foarte puţini ajung până la capăt, majoritatea
oamenilor nefăcând nici măcar un pas pe acest drum. În
consecinţă, rămânem cu dorinţele „pe umeri”. Însă, dorinţele nu
reprezintă ceva rău dacă suntem mereu atenţi şi „cernem grâul de
neghină”, adică dorinţele folositoare de cele nefolositoare. Nu este
greu să faci acest lucru dacă ai stabilit în sufletul tău cum vrei să
trăieşti. Când şti aceasta, te vei axa pe dorinţele care pot să
transforme viaţa ta în felul în care ţi-ai imaginat-o. În acest context
observăm că dorinţele se transformă în motive pentru a face un
anumit lucru, pentru a atinge un ţel. Deci, motivele se nasc din
dorinţe. Spre exemplu, dacă un om doreşte să-şi ajute semenii,
această dorinţă se tranformă în motivaţia de a deveni medic sau
asistent social, preot sau poliţist, adică de a-şi alege o cale prin
care poate să ajute pe ceilalţi oameni. Acesta este un exemplu de
motiv folositor, atât pentru omul nostru, ajutându-se să devină o
persoană mai bună şi să crească spiritual, cât şi pentru semenii săi,
care nu doar că sunt ajutaţi să depăşească problema pe care o au,
dar poate vor fi şi inspiraţi de dăruirea acestuia faţă de ei şi îi va
determina să acţioneze, la rândul lor, în folosul comunităţii din
care fac parte.
Să vedem şi un exemplu de dorinţă transformată în motiv
nefolositor. Să spunem că un om de afaceri doreşte să fie o
persoană de succes, care reuşeşte în viaţă, care este un model de
urmat, iar ceilalţi să se uite admirativ la el. Însă, într-o zi când
merge pe stradă, pe jos, vede un beţiv căzut la pământ, dar
demnitatea sa de om cu succes în ceea ce face, de om elegant, curat
şi la care oamenii se „uită-n sus”, nu îi permite să se coboare întratât încât să ridice de pe jos un om de nimic, care îşi iroseşte şi
distruge viaţa consumând alcool, care este murdar şi oferă o pildă
negativă pentru societate. Întâlnim destule cazuri de acest fel,
poate chiar şi noi ne-am comportat aşa uneori. Acesta este un
exemplu de dorinţă şi motiv nefolositoare, nici pentru omul în
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cauză, care va deveni tot mai distant de nevoile celorlalţi, şi nici
pentru semenii săi, care luându-l ca model, vor considera că acesta
este comportamentul omului de succes. În concluzie, motivul poate
să fie atât un ajutor, cât şi un obstacol în calea voastră, atunci când
vreţi să atingeţi un ţel propus – numai de voi depinde.
Îndemnul meu este să aveţi mereu atenţia trează şi să vă
evaluaţi bine dorinţele, deoarece ele vă motivează să faceţi una sau
alta, într-un fel sau altul. După ce vă veţi cunoaşte pe voi înşivă şi
veţi deveni siguri de felul cum vreţi să fie viaţa voastră, dorinţele
se vor alinia de la sine cu felul vostru de a fi, dar până atunci,
alături de ceea ce am discutat deja şi de ceea ce vom discuta în
continuare, atenţia şi voinţa voastră joacă un rol hotărâtor. Să nu
lăsaţi niciodată ca dorinţele şi motivaţiile altor oameni să devină
ale voastre. Voi înşivă sunteţi singurii care puteţi hotărâ ce fel de
viaţă este mai folositoare pentru ca sufletul vostru să fie fericit şi
împlinit.

Anturajul
EU: Se spune că eşti ceea ce gândeşti sau eşti ceea ce
mănânci. Cred că această „lege” este valabilă şi în ceea ce priveşte
oamenii cu care te înconjori şi de aceea a apărut vorba spune-mi cu
cine te înconjori ca să-ţi spun cine eşti.
EL: Şi aşa este. Dacă nu eşti un caracter destul de puternic,
cu timpul vei deveni asemănător celor pe care îi ai mereu în
preajmă. Te vor influenţa, în bine sau rău, depinde de felul lor de a
fi.
EU: Şi eu am crescut într-un cartier în care mulţi prieteni
abia dacă terminau liceul sau o şcoală profesională, erau fumători
şi consumau alcool destul de frecvent. Deşi stăteam mult cu ei, nu
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am adoptat nici una dintre viciile enumerate şi nici nu mi-am
abandonat studiile, mergând mai departe, la facultate.
EL: Înseamnă că ai avut tăria necesară pentru a nu te lăsa
influenţat de anturaj. Probabil că ai avut un ajutor şi în părinţi, care
te-au sfătuit corect.
EU: Este adevărat că părinţii m-au îndemnat mereu să
învăţ, pentru că aşa voi avea o viaţă mai bună.
EL: Vezi, acest lucru contrează mult, însă nu este de ajuns.
Mulţi părinţi sunt exemple extraordinare pentru copiii lor, dar, în
cele din urmă, copiii o iau pe o cale greşită. Este nevoie şi de tărie
personală, de discernământ, de a te gândi la binele tău. Dacă
anturajul nu te ajută, ci dimpotrivă, te îndeamnă spre lucruri
nefolositoare vieţii tale, este mai bine să renunţi la el, să te
îndepărtezi de oamenii a căror influenţă nu îţi este benefică. În
adolescenţă este mai dificil, deoarece tinerii nu sunt încă foarte
înţelepţi, deşi în ultimii ani suntem martorii unui număr tot mai
semnificativ de excepţii, tot mai mulţi adolescenţi, şi chiar copii,
dau dovadă de o înţelepciune adâncă. Acest lucru este extrem de
îmbucurător, deoarece vor fi un exemplu pentru ceilalţi copii şi
adolescenţi. Şi cei tineri, chiar dacă mai sunt în grija părinţilor,
sunt responsabili de propria viaţă, de ce se va întâmpla cu ea.
Numai de ei depinde dacă urmează sfaturile utile pe care le
primesc sau le adoptă pe cele nefolositoare.
Aceeaşi problemă apare şi în cazul adulţilor, care nu-i mai
au pe părinţi în spatele lor tot timpul şi care sunt în totalitate
responsabili de vieţile lor. Şi în cazul acestora anturajul poate să
fie dăunător. Cei din jurul lor pot să le dăuneze în diferite moduri:
prin viciile pe care le au, prin comportament, prin limbaj sau prin
idei. Cum am spus deja, fiecare este singurul resposabil de viaţa sa,
de ceea ce se întâmplă în ea, fie că ia decizii „de capul său”, fie că
se lasă influenţat de prieteni sau colegi. Trebuie să fie conştient de
cine este şi ce vrea de la viaţă, de cum tinde să devină (în cazul în
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care şi-a propus să schimbe ceva la el însuşi) şi cum doreşte să fie
viaţa sa în viitor (în cazul în care nu îi place cum este acum). După
ce a stabilit acestea, urmează să ia câteva decizii importante, care
în unele cazuri pot fi dureroase, cum ar fi: să-şi facă ordine în
anturaj.
Este foarte important cu ce fel de oameni vă înconjuraţi,
dacă aceştia vă sunt prieteni reali şi vă susţin în ceea ce vreţi să
faceţi sau sunt cu voi doar din interes şi fericirea ori succesul
vostru îi va supăra, îi va deranja. Dacă este vorba despre primul
caz, atunci sunteţi „fericiţi câştigători” şi vă veţi bucura de suportul
anturajului vostru în tot ceea ce veţi întreprinde; dacă este vorba
despre situaţia a doua, trebuie să fiţi tari şi să acţionaţi rapid: să vă
îndepărtaţi de cei care vă contrazic mereu, care încearcă să vă
convingă că nu faceţi bine ceea ce faceţi, atunci când voi sunteţi
convinşi că e bine, care încearcă să vă impună ideile şi modul lor
de a fi, în loc să vă susţină în ideile şi felul vostru de a fi şi de a
gândi, care, în cele din urmă, vă definesc. Poate că vă va fi greu să
vă despărţiţi de unii oameni, dar trebui să puneţi în balanţă ceea ce
doriţi: un autentic EU, cu o viaţă împlinită şi prieteni adevăraţi,
care vă iubesc pentru ceea ce sunteţi, sau un fals EU, care încearcă
să supravieţuiască înecului în torentul ideilor şi dorinţelor pe care
falşi prieteni se străduiesc să i le impună. Este numai şi numai
alegerea voastră!
Omul niciodată nu trebuie să uite că viaţa înseamnă
evoluţie şi devenire pentru el ca fiinţă şi că stagnarea în interiorul
unor paradigme şi a unor situaţii în care nu se regăseşte nu este o
opţiune, ori este o opţiune ce îi dăunează. De aceea trebuie să se
înconjoare de oameni aflaţi pe „aceeaşi lungime de undă” cu ei sau
care îi sunt prieteni adevăraţi şi îl vor susţine pentru a-şi îndeplini
visele. La un moment dat, moment de care cei mai mulţi oameni se
tem, deoarece este ultimul din viaţa lor, fiecare om va deveni o
amintire pentru cineva, pentru mai multă sau mai puţină lume,
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depinde de fiecare. Tot aşa depinde de fiecare în parte dacă va fi o
amintire plăcută sau una neplăcută pentru familia, prietenii, colegii
şi cunoştinţele lăsate în urmă.
Dar, există o situaţie, specială am putea să-i spunem, în
care nu este nevoie să vă „curăţaţi” anturajul de persoanele cu
influenţă nefastă. Atunci când un om este conştient de menirea şi
puterea sa ca fiinţă în această viaţă, nu este nevoie să se înconjoare
numai de oameni pozitivi şi care îl sprijină, ci poate păstra şi
provocări în viaţa sa, adică oameni cu o influenţă negativă asupra
celor din jurul lor. Când îi este totul clar în suflet şi minte, nu
există provocare destul de mare pentru a-l deturna de la scopul pe
care şi l-a propus şi doreşte să-l atingă. Dacă cei din anturaj nu vor
fi „acolo” pentru el, omul puternic va fi „acolo” pentru cei din
anturajul său. În acest caz va fi precum în întâmplarea următoare.
În Grecia antică se ştia despre filosoful Stilpon, originar din
oraşul Megara, că avea o fiică destrăbălată, măritată cu un discipol
de-al său, dar care obişnuia să „calce pe alături”, înafara căsătoriei.
Într-o zi, cineva îi spuse lui Stilpon că fiica sa îl face de ruşine. La
acestea filosoful a răspuns senin: Nu într-atâta cât sunt eu o cinste
pentru ea.8

Realitatea lor versus realitatea ta
EU: Citeam lunile trecute o afirmaţie a speaker-ului
motivaţional şi autorului Les Brown. Aceasta suna astfel: Nu
permite ca părerea cuiva despre tine să devină realitatea ta. În
lumea de azi mi se pare un sfat foarte important.
EL: Şi chiar este. Percepţia oamenilor despre tine sau a ta
despre ei este una subiectivă, mai ales că în primele momente este
Diogenes Laertios, Despre vieţile şi doctrinele filosofilor, Editura Polirom,
Iaşi, 1997, II.114 (în continuare: Despre vieţile...)
8

68

inconştientă, iar când devi conştient că evaluezi o anumită
persoană, beneficiezi încă de informaţii prea puţine pentru a ajunge
la o concluzie obiectivă. Se spune că aparenţele înşeală şi aşa este
în majoritatea cazurilor, iar în contextul la care ne referim acum nu
beneficiezi pentru a-ţi forma o părere decât de aparenţe.
EU: Ştiu ce spui. Am trăit acest lucru de mai multe ori.
Când am văzut sau făcut cunoştinţă cu o persoană mi-am făcut o
anumită părere, însă în cele mai multe situaţii, după ce am ajuns să
o cunosc mai bine, mi-am schimbat părerea despre ea cu 180 de
grade.
EL: Dar mai există aici o problemă pe care mă simt obligat
să o aduc în discuţie, deoarece, în general, oamenii nu ţin seama de
ea, ceea ce poate să le altereze percepţia în timp asupra celorlalţi.
Este vorba de raportarea la acţiunile întreprinse de semeni. Atunci
când vezi că cineva, un prieten, un coleg, face ceva ce ţie nu-ţi
place, spune ceva cu care nu eşti de acord sau are o concepţie
diferită de a ta, automat îl judeci, te deranjează că „ale lui” sunt
diferite de „ale tale”. Acelaşi lucru se întâmplă în mintea celorlalţi
oameni în raport cu tine. Şi atunci percepţia asupra cine eşti tu în
realitate poate fi deformată. Din această cauză este bine ca
semnalele pe care le primeşti din afară asupra felului tău de a fi, să
le treci prin filtrul conştiinţei tale, să simţi ceea ce este corect şi ce
este percepţie subiectivă – dictată de credinţele, educaţia sau
viziunea asupra vieţii – a celui care a generat judecata.
EU: Ai coborât în profunzimile acestor manifestări, de
aceea nu mă miră faptul că numai puţini oameni privesc lucrurile şi
din acest unghi.
EL: Tocmai din această cauză te avertizez, vă avertizez pe
amândoi, că este nevoie de o atenţie permanent vie pentru a
observa nuanţele din informaţia externă care vă bombardează
continuu mintea şi spiritul. Iar pentru a discerne între grâu şi
neghină este nevoie de cunoaşterea materialului cu care lucraţi, în
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cazul nostru trebuie să vă cunoaşteţi pe voi înşivă. Numai astfel
veţi putea înţelege ce este adevărat şi ce trebuie să treceţi cu
vederea dintre informaţiile exterioare referitoare la voi. Făcând
acestea, vă puneţi fiinţa la adăpost de a fi influenţată nefolositor
din exterior şi veţi evita ca realitatea altora, adică pe care o percep
ei, să devină şi a voastră şi să vă îndepărteze de drumul corect pe
care mergeţi.
Critica înseamnă dezvoltare
EL: Este bine să ştiţi şi faptul că, de-a lungul vieţii o parte
dintre oamenii cu care veţi intra în contact nu vă vor simpatiza, vă
vor critica, nu vă vor înpărtăşi ideile şi punctele de vedere, nu se
vor purta frumos cu voi, unii vă vor invidia, alţii chiar urâ,
indiferent dacă voi ştiţi că nu le-aţi dat motive pentru un astfel de
comportament. Asta este faţa ne-bună a monedei. Pe cealaltă faţă,
care este cea favorabilă vouă, scrie cu litere aurite: Nu are
importanţă! Şi aşa este: chiar nu contează toate acestea. Nu aveţi
nevoie în jurul vostru de aceşti oameni, nu aveţi nevoie de
aprobarea lor, de simpatia lor sau de altceva de la ei. Cei de care
aveţi sau veţi avea vreodată nevoie vor fi acolo pentru voi negreşit
şi nu vă vor evalua înainte de a vă acorda ajutorul, ci o vor face
necondiţionat. Aceştia sunt oamenii care contează în viaţă.
Dincolo de faptul că nu trebuie să fiţi supăraţi atunci când
cineva nu vă apreciează, critica şi faptul că sunteţi contrazişi din
când în când sunt utile. În dialogul său cu filosoful Gorgias,
consemnat de Platon, Socrate a spus la un moment dat: Eu socot că
a fi combătut e un bine cu atât mai mare, cu cât e un mai mare
bine ca cineva să scape el însuşi de cel mai mare rău, decât să
scape pe altul. Căci eu cred că nu există un rău mai mare pentru
om decât o părere falsă... (Gorgias, XII)
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EU: Adevărat, dar nu ar fi şi mai bine dacă ai reuşi să îi
scapi şi pe alţii de lucrurile rele din viaţa lor, cum ar fi părerea
falsă despre cineva sau ceva, ori de obiceiul de a critica?
EL: Bineînţeles că ar fi mai bine; însă rezolvând această
problemă la tine însuţi, printre altele acceptând criticile sau
combaterile la adresa ta şi considerându-le mai degrabă
constructive decât distrugătoare ale personalităţii tale, vei putea nu
doar ajuta pe alţii, dar vei putea s-o faci cu o eficienţă mai mare.
Deci, sfatul meu este că trebuie acceptată fără supărare orice critică
sau contrazicere venită cu intenţii curate – însă nu trebuie ignorate
nici dacă sunt emise cu rele intenţii – deoarece pot fi educatoare
bune ale spiritului nostru.
Când a fost întrebat dacă nu îl deranjează faptul că unii îşi
bat joc de el, acelaşi filosof atenian, Socrate, a răspuns: Trebuie să
ne livrăm cu bună voie poeţilor comici, căci, dacă ei ne
batjocoresc pentru defecte reale, ne fac un serviciu că le putem
îndrepta, iar de nu, insultele lor nu ne ating. (Despre vieţile...,
II.36)
În concluzie... omul înţelept nu se lasă descurajat de
criticile celorlalţi, ci se foloseşte de ele pentru a se dezvolta şi
evolua continuu.
Să luptăm pentru pace!
EA: Beneficiile ce pot rezulta schimbând câte ceva în
gândirea noastră sunt observabile de-a lungul întregii conversaţii
de până acum. Este bine să ne reevaluăm din timp în timp.
EL: Aşa este. La fel cum faceţi controale medicale regulate
pentru întreţinerea sănătăţii fizice, aşa trebuie făcut şi cu sănătatea
mentală şi spirituală, reevaluând regulat modul de gândire şi de
relaţionare cu lumea exterioară. În plus, uneori oamenii ar trebui să
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schimbe nu doar paradigma vieţii lor, dar şi pe cel al vorbirii.
Modul în care se exprimă influenţează lumea din jurul lor. Acesta
este un fapt cunoscut cu mii de ani în urmă. Iar din felul cum se
exprimă cineva se poate deduce foarte uşor cum gândeşte,
deoarece cuvintele reprezintă exteriorizarea gândurilor. Prin
urmare avem o problemă cu exprimările de genul: să luptăm
pentru pace!
EU: Ha-ha! Chiar că sună ciudat: să luptăm pentru pace...
EL: Mai grav este că suntem martorii unei contradicţii în
idei. Iar atunci când, în mintea noastră are loc această opoziţie,
nimic folositor nu se naşte în lumea exterioară.
EA: Cum aşa?
EL: Vă spuneam mai devreme că ideile, gândurile sunt
unde energetice care acţionează asupra câmpului eteric, energetic
al lumii din jurul nostru, influenţând, bineînţeles, şi alţi oameni,
mai precis gândurile lor. Vă mai spuneam că acele gânduri vor
avea o influenţă mai puternică, ce primesc mai multă energie de la
emiţător, adică de la noi, prin concentrare, prin atenţia îndreptată
asupra lor. Însă, când în gândul nostru se nasc idei, dorinţe
contrare, ele se neutralizează una pe alta sau se va materializa o
parte mai mare din dorinţa pe care vom insista mai mult, dintre
cele două.
Exemplul oferit de enunţul luptăm pentru pace este
revelant şi urmările sale pot fi observate în jurul nostru. Pacea, în
sine, presupune lipsa luptei, lipsa conflictului, iar lupta presupune
lipsa păcii, adică sunt două concepte contrare şi cu vibraţii diferite.
Ştim că pentru a obţine ceva, prin Legea Atracţiei sau a
Materializării, trebuie să intrăm pe aceeaşi frecvenţă de vibraţie cu
acel „ceva”. Când ne dorim pace în lume, întreaga noastră fiinţă
trebuie să aibă frecvenţa de vibraţie ca şi sentimentul de pace.
Apoi, când spunem că vrem să luptăm pentru pace este clar că ne
gândim la un conflict, fie fizic, fie doar verbal, însă este un
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conflict, a cărui apariţie în sufletul nostru creează o altă frecvenţă
vibratorie. Astfel, această nouă vibraţie o neutralizează pe prima,
pe cea care ar fi atras pacea. Iar dacă insistăm mult pe lupta pentru
pace, vom atrage în experienţa noastră exterioară tocmai lucrul pe
care insistăm, adică lupta. Oare nu din această cauză vedem atâtea
conflicte în lume, chiar dacă este plin de oameni şi organizaţii care
LUPTĂ pentru pace?
EA: Uau! Nu m-am gândit niciodată că şi printr-o astfel de
gândire putem să atragem în vieţile noastre lucruri nedorite, chiar
dacă în realitate noi doream ceva pozitiv.
EL: Aceasta este realitatea, chiar dacă multă lume nu ştie
cum funcţionează ea. De aceea spun că toţi oamenii ar trebui să fie
atenţi la exprimare, deoarece aceasta le poate arăta care este modul
lor de gândire, dar şi a celorlalte fiinţe, câştigând astfel
posibilitatea de a o corecta şi a-şi readuce gândurile pe frecvenţa
acelui lucru pe care doresc să-l atragă în existenţa lor.

Maturitate prin iertare
EL: De-a lungul istoriei s-a considerat despre o fiinţă
umană că devine matură atunci când împlineşte o anumită vârstă:
14 (în cazul femeilor), 16, 18 sau 21 de ani. Dar, este oare mai
importantă vârsta sau dezvoltarea fizică pentru a fi declarat matur?
Sau este mai bine să ne ghidăm după dezvoltarea sufletească? Eu
cred că adevărata maturitate este obţinută atunci când spiritul uman
atinge o anumită dezvoltare, capătă anumite însuşiri.
Iertarea este „unealta” care ne ajută să învingem suferinţele
cauzate de alte persoane sau de noi înşine. Ne ajută să învingem
trecutul. Ne ajută să accedem spre un nivel superior de
spiritualitate şi conştienţă.
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Am alăturat aceste două însuşiri, deoarece, în cele mai
multe situaţii, ele merg mână-n mână.
Fiindcă amândoi tăceam, bătrânul a continuat:
EL: Am să vă dau definiţia spirituală a maturităţii şi atunci
veţi înţelege. Pentru mine, un om matur este acela care atunci când
este rănit de cineva nu se grăbeşte să-i plătească înapoi cu aceeaşi
monedă şi astfel să se simtă bine – ceea ce, evident, este o iluzie –,
ci se transpune în pielea celeilalte persoane, încercând să înţeleagă
de ce a făcut ceea ce a făcut. Iar apoi, dacă mai simte nevoia, poate
să şi judece, să şi plătească înapoi...
EU: Şi atunci când poţi să înţelegi motivele care au
determinat pe cineva să acţioneze într-un anumit fel poţi să-l ierţi
mult mai uşor?
EL: Da! Amintiţi-vă ce a exclamat Christos pe cruce fiind:
Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac. (Luca, 23:34) De ce a spus
Iisus aceste cuvinte? Deoarece era conştient de faptul că, atât
poporul care ia cerut moartea, cât şi autorităţile care l-au judecat şi
răstignit, au acţionat necunocând intenţiile sale şi scopul său în
această lume; şi, în neştiinţa lor, au făcut o faptă condamnabilă,
însă Iisus i-a iertat.
Atunci când vă puneţi în pielea celui care vi se pare că a
greşit faţă de voi, puteţi descoperi dacă ştia ce face sau nu ştia ce
face. Înţelegând aceasta, vă va fi mai uşor să iertaţi. Însă, aceasta
este numai o etapă intermediară în drumul spre atingerea
maturităţii adevărate. Ea va fi atinsă atunci când iertarea
sălăşluieşte în om, ne mai având nevoie de nici o dovadă
amelioratoare, de nici un impuls pentru a ierta. Un suflet matur ştie
din natura sa că orice om care greşeşte faţă de el, o face neştiind ce
face. Pentru că, dacă cel care greşeşte s-ar cunoaşte pe el însuşi, ar
cunoaşte adevărata sa natură, nu ar mai fi posibil să facă ceva ce ar
putea să dăuneze unei alte fiinţe. Deci, dragii mei, păstraţi iertarea
în voi. Nu lăsaţi să fie alungată de nimeni şi nimic, oricâtă durere
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ar părea, la prima vedere, că vă produce ceea ce necesită iertarea
voastră.
EA: Mda...
EL: Ar mai fi ceva... Uneori trebuie să acordaţi atenţie
scuzelor care vă sunt prezentate, deoarece vor exista sau există
deja oameni care ţin mai mult la relaţia voastră de prietenie sau
colegialitate decât la demonstrarea cu orice preţ a propriului
adevăr. Astfel, unele cereri de scuze sunt sau vor fi făcute din
politeţe şi grijă, nu pentru că aţi avea dreptate. Iar dacă veţi fi
atenţi şi veţi fi lipsiţi de o gândire egoistă, veţi putea observa şi
îndrepta lucrurile, evident, dacă asta doriţi. Însă, maturitatea despre
care vorbesc aici, vă va îndruma spre a îndrepta lucrurile. Printr-un
astfel de mod de a relaţiona cu semenii voştri, în acelaşi timp vă
dezvoltaţi din punct de vedere moral, prin asumarea propriilor
greşeli, şi îi impulsionaţi şi pe ceilalţi să procedeze la fel, urmând
pilda voastră. Exemplele pozitive au darul de a ajunge până şi la
cele mai împietrite inimi.

Libertatea
EU: Cred că şi libertatea joacă un rol în atingerea stării de
fericire a omului. Ce părere ai?
EL: Corect. Dacă înţelegi ce înseamnă libertatea, atunci
poţi adăuga şi acest element la puzzle-ul foarte complex al fericirii,
pe care ne străduim să-l întregim prin această conversaţie.
EU: Ce vrei să spui prin: „dacă înţelegi ce înseamnă
libertatea”?
EL: În primul rând trebuie făcută diferenţa dintre tipurile de
libertate. Există libertate fizică şi de exprimare, libertate mentală şi
spirituală. Acestea pot exista atât separat, cât şi împreună. Dar, aşa
cum o nuia poate fi ruptă uşor, pe când un mănunchi de nuiele pot
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fi rupte mult mai greu, la fel este şi cu libertatea. Dacă posezi una
dintre tipurile de libertate, ea poate să fie uşor distrusă, dar când ai
parte de toate deodată, devi invincibil.
EU: Nu mi-am pus problema în felul acesta niciodată.
EL: Este de înţeles. Ţine foarte mult de societatea şi de
sistemul educaţional în care ai crescut. Niciuna dintre ele nu
cultivă libertatea cu adevărat. Toate se axează numai pe libertatea
fizică şi pe cea de exprimare verbală, iar libertatea fizică pare să fie
– cel puţin acest lucru este încrustat adânc şi cu litere de aur în
conştiinţa umană – singurul lucru care contează şi pe care se pune
cu adevărat valoare. Însă mult mai importante sunt libertatea minţii
şi, în special, libertatea sufletească.
EA: Cred că este greu să atingi libertatea pe toate aceste
planuri, nu-i aşa?
EL: Nu este foarte greu, în special datorită faptului că una o
determină pe cealaltă, la fel ca în cazul altor componente ale vieţii.
Când atingi libertatea sufletească, spirituală, poţi să te consideri
liber şi pe celelalte planuri. Dacă porneşti dinspre libertatea fizică,
s-ar putea să nu ajungi niciodată la cea spirituală, dar dacă obţii
libertatea sufletească le ai automat şi pe celelalte, libertatea
gândirii, a exprimării şi pe cea fizică.
EA: Înţeleg. Cum ai definii această libertate totală care
cuprinde în sine toate celelalte tipuri de libertate?
EL: Hm... Cred că libertatea totală se obţine prin detaşarea
faţă de rezultatul a tot ceea ce faci în viaţa ta.
EU: Atât?!
EL: Atât. Pentru mine ajunge. În momentul în care nu mă
ataşez de rezultate, sunt liber să gândesc şi să fac ce doresc, pentru
că nu există ceva care să mă limiteze în nici un fel. Totuşi, atunci
când ne gândim la independenţă în viaţa umană este important ca
cel în cauză să înţeleagă că niciodată ea sau el nu se află în control
100% a vieţii proprii. Cei care cred că deţin controlul total ajung să
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de-a greş şi să aibă experienţa unor dezamăgiri serioase atunci
când viaţa lor nu se desfăşoară aşa cum au programat-o şi cum
încercau să o modeleze prin control. Secretul se află tocmai în
această înţelegere şi în detaşarea amintită, pentru a avea acea tărie
interioară, născută din libertatea sufletească, de a te lăsa în voia
Vieţii, fiind conştient de faptul că Viaţa va face totdeauna ce este
mai bine pentru tine în acel moment, evident dacă tu nu vei opune
rezistenţă.
EA: Cred că ajungem din nou la nevoia cunoaşterii de sine
şi a scopului tău în această lume. Sau mă înşel?
EL: Nu te înşeli deloc. Libertatea sufletească se instaurează
tocmai atunci când descoperi, când înţelegi cine eşti tu cu adevărat,
când ajungi să te cunoşti pe tine însuţi. După ce realizezi libertatea
sufletească, ţi se va dezvălui şi misiunea ta în această viaţă, care îţi
va aduce libertatea minţii, libertatea de gândire. Când le posezi pe
acestea două, libertatea de exprimare în exterior şi cea de acţiune
(sau fizică) vin de la sine, deoarece când te cunoşti pe tine însuţi
(libertatea spirituală) şi şti care este rolul tău în lume (libertatea
minţii), nu mai există nici un obstacol care să-ţi îngrădească
libertatea de exprimare şi pe cea fizică.
De ce credeţi că avem atâţia eroi şi martiri de-a lungul
istoriei? Pentru că şi-au dezvoltat aceste libertăţi şi nimeni şi nimic
nu ia mai putut împiedica în drumul lor. Bineînţeles, aparent au
fost împiedicaţi prin suprimare fizică, însă acest lucru nu a făcut
decât să întărească mesajul pe care aceste fiinţe minunate le-au
adus în lume.
Şi ca să-mi închei răspunsul la întrebarea ta, continuă
bătrânul uitându-se spre mine, da, libertatea, atunci când o înţelegi
şi o realizezi, poate să contribuie într-o măsură nespus de mare la
fericire, atât la a ta personală, cât şi la a celor ce intră în contact cu
tine.

77

Ochelarii 3D
EL: Apropo... V-aţi gândit vreodată că lucrurile sau
acţiunile care vouă vă par mici şi cu urmări nesemnificative, pentru
alte persoane reprezintă un ajutor nepreţuit?
EU: Nu prea...
EA: Uneori...
EL: Este totuşi foarte adevărat. La fel cum micul pas pe
Lună a lui Neil Armstrong a reprezentat un uriaş pas pentru
omenire...
De asemenea puteţi vedea cum diferă viziunea oamenilor
asupra lumii care îi înconjoară. Pentru cei mai mulţi Pământul este
cam singura planetă din Univers, acest adevăr devenind vag doar
atunci când îşi amintesc de planeta roşie şi poate de Venus. Iar
stelele sunt cel mult nişte corpuri cereşti ce emană lumină, proprie
sau primită de la Soare, şi care, ne spune şi poetul Mihai
Eminescu: Era pe când nu s-a zărit, / Azi o vedem, şi nu e.
Pentru alte persoane în schimb, Universul conţine atât de
multe planete încât mintea noastră nici nu poate să înţeleagă acel
număr, iar aşa-numitele stele nu sunt corpuri cereşti, ci sisteme
solare cu un soare şi planete proprii. Dar această diferenţă de
perspectivă nu este dată de prostia unuia şi inteligenţa celuilalt, ci
de interesul pe care îl are asupra unei probleme. Când cineva este
interesat de ceva, se documentează, iar cine nu, nu. Puteţi lua ca
exemplu şi diferenţa dintre imaginile bidimensionale şi cele
tridimensionale. Daca vreţi să vedeţi un film 3D la cinema trebuie
să vă puneţi ochelarii respectivi. Doar cu ajutorul lor – ochelarii
reprezentând curiozitatea ta, dorinţa de a cunoaşte mai mult – poţi
vedea în profunzime. Astfel, atunci când cineva se află în nevoie şi
aveţi posibilitatea de a-l ajuta, nu vă mai gândiţi cât de puţin
înseamnă pentru voi acel ajutor şi că nu veţi schimba lumea
acordându-l, ci faceţi ceea ce simţiţi şi lăsaţi persoana ajutată să
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hotărască importanţa acţiunii voastre. Este ca şi când vă uitaţi
împreună la un film 3D, însă semenul vostru are ochelarii puşi
(nevoia), iar voi sunteţi fără, ceea ce face diferenţa de percepţie a
detaliilor.
Acestea au fost numai nişte exemple, însă diferenţa de
percepţie este valabilă pe toate palierele vieţii. De aceea este
indicat să vă puneţi ochelarii 3D ai atenţiei şi să priviţi oamenii,
faptele şi lucrurile în profunzime, în adâncime, în esenţa lor, nu
doar pe axele verticală şi orizontală. Numai aşa puteţi observa ce
până acum v-a scăpat percepţiei, numai aşa puteţi vedea lucruri
minunate acolo unde alţii nu văd nimic, numai aşa puteţi face din
existenţa voastră o succesiune de evenimente ieşite din comunul
observaţiei fără aceşti ochelari 3D. Astfel, succesiunea
evenimentelor deosebite vor tranforma vieţile voastre, vor aduce în
ele scopul, împlinirea şi, nu în ultimul rând, fericirea.
***
Abia terminase bătrânul ultimul cuvânt, că dinspre partea
din faţă a caravanei se auzi strigătul ghidului principal, care anunţa
într-o engleză destul de bună că imediat ajungem la oaza în care
urma să înoptăm.
Hmmm... Se încheia şi prima zi a călătoriei noastre. Dar,
parcă mai mult decât odihna bine meritată de după o zi lungă şi
foarte caldă, aşteptam discuţiile din ziua următoare. Mi se părea că
şi pe faţa tinerei noastre tovarăşe de călătorie citeam aceeaşi
nerăbdare de a porni la drum în dimineaţa următoare şi a relua
conversaţia cu bătrânul.
Noaptea şi pregătirile de dimineaţă trecuseră ca prin vis, iar
acum eram din nou în mişcare. Micul nostru grup se refăcu parcă
la semnul unei mâini invizibile. Bătrânul a fost cel care a rupt
tăcerea, după ce ne salută cu o uşoară înclinare a capului.
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LIMBAJUL VIEŢII, LIMBAJUL FERICIRII
Cel doritor de slavă îşi aşează propria fericire în cele ce face altul, iar
cel care-i pătimaş în împlinirea acestor patimi; omul cuminte în însăşi purtarea
lui.
Marcus Aurelius (121-180), filosof, împărat roman

EL: Vedeţi voi, oamenii s-au obişnuit să vorbească mult şi
să spună puţin. Le place să se ascundă după cuvinte numerose şi
pompoase, dar lipsite de semnificaţie, lipsite de esenţa lor, de
energia care conţine şi transmite informaţia prin intermediul
cuvântului rostit.
Popoarele vechi precum egiptenii – cu hieroglifele lor – sau
cele din America de Sud locuitoare în Anzii Cordilieri – cu acele
quipu9 – transmiteau printr-un desen sau printr-un nod într-un
anume fel făcut şi de o anumită culoare o mulţime de lucruri, fraze
întregi. Acum oamenii au nevoie de fraze întregi pentru a transmite
un simplu iartă-mă sau un te iubesc. Nu este ciudată situaţia? Iar
cei cărora le sunt adresate aceste mesaje chiar solicită abundenţa
de cuvinte, care le adoarme Eu-ul pentru o vreme şi le induce o
stare efemeră şi iluzorie de mulţumire şi fericire.

Quipu este un sistem de codificare / înregistrare a informaţiilor alcătuit dintrun mănunchi de sfori (din piele sau păr de lama ori alpaca) atârnate vertical şi
care au făcute pe ele noduri de diferite mărimi, combinaţii şi poziţii unele faţă de
altele. Aceste noduri, prin mărimea, forma şi poziţia lor, erau depozitarele
informaţiilor dorite a fi stocate şi transmise mai departe de către populaţiile din
Munţii Anzi, în special de incaşi (America de Sud).
9
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Acest sistem de transmitere a informaţiilor, conceptelor,
sentimentelor etc., care nu necesită zeci de cuvinte, există şi în ziua
de azi, numai că nu i se dă atenţia necesară. Dacă vă desenez un
brad de crăciun împodobit, pe lângă bradul în sine vă vor veni în
minte şi diferite întâmplări sau manifestări legate de Sărbătoarea
Crăciunului. Vă veţi gândi că este o sărbătoare foarte importantă
pentru creştini, că este vorba despre Naşterea Lui Isus Christos, că
în acea seară se fac cadouri celor dragi şi sunt cântate colinde
foarte frumoase, că în aer pluteşte un iz al miracolului, că afară
este o atmosferă de basm cu zapadă şi lumini peste tot şi aşa mai
departe. O singură imagine declanşează o avalanşă de alte imagini,
gânduri şi sentimente. Acelaşi lucru îl poate face şi o îmbrăţişare, o
atingere, o mângăiere sau un cuvânt; important este să le încărcaţi
cu energia necesară pentru a transmite toate acele informaţii.
Acesta este şi rolul comportamentului uman, de a transmite
informaţii sub diferite forme. O singură îmbrăţişare poate să
transmită o gamă largă de sentimente între cei doi oameni, care ar
necesita mai multe coli de hârtie pentru a fi scrise. Dar gesturile şi
cuvintele, intenţiile, ideile şi sentimentele oamenilor şi-au pierdut
consistenţa, şi-au pierdut esenţa, deoarece au fost folosite
neadecvat, alterându-le astfel semnificatia reală.
Despre asta vă propun să discutăm azi... despre limbajul
din spatele cuvintelor, gesturilor şi faptelor, adică din spatele
comportamentului, despre limbajul vieţii, care în cele din urmă
este şi limbajul fericirii, atunci când este cunoscut şi utilizat corect.
EA: Sunt de acord.
EU: Şi eu.
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Ideile şi influenţa lor
EL: Faptul că am ajuns din nou la gânduri, la efectele şi
influenţa lor, nu este o simplă coincidenţă, ci o coincidenţă
direcţionată special, deoarece ideile apărute în interiorul nostru au
un rol extrem de important în modelarea întregii vieţi. Gândul, o
idee care se naşte în mintea noastră este o posibilitate-cuantică,
cum ar spune fizicienii, căreia, dacă i se dă puterea necesară, are
capacitatea de a schimba realitatea din jur. Ştiu că am mai vorbit
despre puterea gândurilor şi despre cum influenţează şi determină
ele lumea ce ne înconjoară, însă aş vrea să înţelegeţi mecanismul
din spatele acestor adevăruri.
După cum bine ştim cu toţii Creştinismul afirmă că păcatul
se face cu fapta, cu vorba, cu privirea dar chiar şi cu gândul. La
nivelul lumii vizibile şi perceptibile prin corpul fizic nu se pot
observa direct influenţele gândurilor, acestea fiind sesizabile doar
la nivelul lumii spirituale. Însă vorbele, gesturile şi faptele au
efecte perfect observabile. Prin urmare, pentru lumea materială
principalele elemente modelatoare cu care trebuie să avem grijă
cum lucrăm sunt vorbele, gesturile şi faptele. Acestea sunt
exprimarea spre exterior a gândurilor, ideilor ce apar şi se dezvoltă
în interior. Adevărul este că deja de la apariţia lor gândurile sunt
automat exteriorizate, însă în mediul nostru spiritual, unde numai
foarte puţini oameni pot să le sesizeze şi să fie influenţaţi
conştient. Marea majoritate vor fi influenţaţi inconştient, neputând
judeca şi aplica liberul lor arbitru asupra a ceea ce vine spre ei.
Să revenim însă la ceea ce toate fiinţele pot să perceapă:
vorbele, gesturile şi faptele. Aş include aici şi limbajul corpului, al
gesturilor şi mimicii, deoarece, la rândul lor, transmit mesaje şi
influenţează pe cei din jur. Toate acestea, vorbe, fapte şi gesturi
interacţionează cu semenii noştri, în special cu cei cărora le-au fost
transmise, creând efecte – alte vorbe, fapte, gesturi, care, la rândul
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lor, devin cauze pentru alte efecte, astfel fiind pornită o avalanşă
de cauze şi efecte ce pot influenţa şi schimba, în bine sau rău,
folositor sau nefolositor, lumea înconjurătoare.
Insistând asupra faptului că vorbele, faptele şi gesturile sunt
forţe ce acţionează asupra celor cu care intră în contact, ajung şi la
ideea mea principală: aveţi grijă ce idei alegeţi să exteriorizaţi!
Este indicat ca omul, prima dată, să cugete asupra ideilor ce apar în
interiorul său şi abia apoi, după ce a făcut o minimă evaluare a
posibilelor efecte, să hotărască dacă le exprimă în exterior sau nu.
Este mai uşor să reţineţi în interiorul vostru şi să neutralizaţi acolo
nişte idei care ar putea să genereze urmări dăunătoare, decât să
reparaţi efectele produse. De multe ori nici nu puteţi evalua
daunele pe care o idee poate să le aducă. Prin urmare, când
observaţi că o idee poate să atragă un cât de mic efect dăunător
unei alte fiinţe, reţineţi-o în interiorul vostru şi străduiţi-vă să o
neutralizaţi cu un gând opus, pozitiv, sau să nu îi mai acordaţi
atenţie, lăsând-o astfel să-şi piardă puterea şi să dispară.
Am mai adus vorba de-a lungul conversaţiei noastre despre
legea cauză-efect. Am mai spus şi faptul că noi suntem singurii
responsabili pentru acţiunile noastre. Şi aşa este. Tot ceea ce
facem, spunem sau gândim reprezintă o cauză. Efectele lor devin
de asemenea cauze care generează noi efecte şi aşa mai departe.
Însă, la un moment dat, cauza iniţială se întoarce, la fel ca un
bumerang, la cel care a emis-o. Bineînţeles că ceea ce va percepe
omul care a exteriorizat gândul, vorbele ori fapta iniţială, va fi
oarecum diferit, deoarece cauza creată de el s-a modificat prin
ciclul de cauze şi efecte prin care a trecut până la întoarcerea sa la
sursă, astfel omul neînţelegând de ce se abat asupra sa anumite
evenimente ce îi aduc suferinţă. La acest aspect ciclic al vieţii, al
morţii şi al tuturor lucrurilor din Univers face referire legenda
şarpelui uriaş (sau dragon) Ouroborus (sau Urobolus), care
înconjura întreg Pământul (Universul), devorându-şi propria coadă
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pentru a se autosusţine. Prin urmare tot ceea ce exteriorizează o
fiinţă se va întoarce la ea, efectele fiind folositoare sau dăunătoare,
depinde de primele efecte pe care le-a generat gândul, vorba, fapta
sau gestul.
Deja v-am prezentat două motive pentru care să aveţi o
grijă permanentă faţă de ceea ce exteriorizaţi: efectele pe care le
produc semenilor voştri şi efectele produse, mai repede sau mai
târziu, asupra voastră. Ambele aspecte au o influenţă directă asupra
fericirii personale.
EU: Nu mai am nici o îndoială cu privire la necesitatea
atenţiei cu privire la ceea ce spunem sau facem şi, în ultimă
instanţă, asupra gândurilor pe care le cultivăm. Dar ce ne facem
atunci când nu descoperim care este chemarea noastră în viaţă?
Cum ne îmbunătăţim gândurile şi viaţa nefiind siguri ce drum
trebuie să urmăm?
EL: În situaţiile de acest fel este indicat ca omul să nu
dispere, să nu-şi piardă încrederea în Divinitate şi în faptul că
Viaţa are mereu un scop şi să se străduiască să şi-o îmbunătăţească
printr-o ţinută morală cât mai înaltă, cultivând virtuţile – bunătatea,
iertarea, caritatea, ajutorarea semenilor etc. –, şi printr-un fel de a
fi cât mai iubitor faţă de întreaga existenţă, faţă de întreaga Creaţie.
Dacă va proceda astfel, cu siguranţă va descoperi şi care este
chemarea sa. Fără îndoială că aşa va fi!
Adevărul din spatele limbajului
EU: Aş dori să revenim puţin asupra conceptului de adevăr,
pentru a-mi lămuri câteva lucruri. Dacă există sau nu un adevăr
absolut, adică un adevăr al tuturor sau există adevărul fiecăruia?
Sau există toate deodată? Se tot vorbeşte despre adevărul absolut şi

84

adevăruri parţiale. Mi se pare destul de complicat să înţeleg care
este realitatea în acest caz.
EL: Ai dreptate, problema pusă de conceptul de adevăr nu
este una uşor de explicat şi nici de înţeles.
EU: Plus că oamenii consideră ceva spus sau scris de o
persoană consacrată prin cărţi sau conferinţe ca fiind un adevăr
absolut, pe când ceva spus sau scris de către un om necunoscut
publicului este tratat doar ca o părere personală, care nu are nimic
de-a face sau se află foarte departe de adevărul absolut.
EL: În general adevărul fiecărei fiinţe umane este încă
departe de adevărul absolut. Trebuie să înţelegeţi că adevărul
absolut nu este revelat decât unei fiinţe ce se află pe o treaptă
foarte înaltă a evoluţiei spirituale, undeva aproape de nivelul
desăvârşirii, unde spiritul se reintegrează în Dumnezeu, adică
revine la Sursa din care a pornit pe drumul evoluţiei sale, cândva
foarte demult, în vremuri care nici nu pot fi concepute de mintea
umană. Până când fiinţa ajunge la acel stadiu înalt de evoluţie, ea
are parte numai de adevăruri adaptate nivelului de evoluţie la care
se află în acel moment. Dacă i s-ar oferi pe tavă adevărul absolut al
vieţii în Univers nu l-ar înţelege încă, probabil părându-i ceva
asemănător scenariilor din filmele fantastice. Aceeaşi este situaţia
şi în cazul meu: s-ar putea să vă spun lucruri care, deşi sunt
adevărate pentru mine, vouă ar putea să vă pară doar o simplă
fabulaţie. Însă şi eu mă aflu foarte departe de adevărul absolut şi
mai am nevoie să urc pe alte numeroase trepte ale evoluţiei pentru
a putea integra în fiinţa mea acest adevăr al Creaţiei.
Dar, să revenim. Să nu uitaţi că adevărul este informaţie,
iar informaţia este energie, fapt dovedit deja şi de către ştiinţa
zilelor noastre. Adevărul absolut sau adevărurile care se apropie de
el ca importanţă sunt informaţii cu o vibraţie şi o încărcătură
energetică atât de înaltă, încât ar produce numai neajunsuri unui
spirit încă nepregătit pentru a-l integra în fiinţa sa. Acesta este
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motivul pentru care şi adevărul are diferite grade de complexitate
şi importanţă, fiecare reprezentând o informaţie cu o vibraţie
energetică aliniată evoluţiei fiinţei căreia urmează ai fi revelat.
Am făcut această paranteză cu referire la înţelegerea
spirituală a adevărului, deoarece mecanismul este acelaşi şi în viaţa
fizică, fiind în funcţiune aceleaşi legi ale adevărului.
EU: Deci, să înţelegem că mintea umană poate să
proceseze doar lucrurile pentru care este pregătită în acel moment
al existenţei, informaţiile de un nivel mai înalt, cu o vibraţie mai
subtilă, nefiind înţelese?
EL: Exact.
EA: Să luăm ca exemplu un om îndrăgostit, fie femeie, fie
bărbat. Dacă are un partener cu care nu se potriveşte, se ceartă şi
nu le merge prea bine etc.; degeaba îi spui, nu te va crede. Îi vor
spune şi dovedi cu argumente şi fapte toţi amicii, dar ea sau el tot
nu va crede. Pur şi simplu mintea sa nu este pregătită în acel
moment – din cauza stării de realitate alternativă în care este
proiectat subiectul atunci când este îndrăgostit – să înţeleagă ceea
ce se întâmplă cu adevărat. Eventual va observa şi înţelege când
efectele dragostei se vor mai atenua.
EL: Da. Persoana în cauză şi adevărul trimis către ea se află
pe frecvenţe diferite de vibraţie, astfel că nu interacţionează
fructuos. La fel se întâmplă când unui om îi este dezvăluit un
adevăr superior: dezvoltarea sa spirituală nefiind încă la nivelul
necesar, el nu va putea integra şi decodifica informaţiile primite.
EA: Înţeleg.
EL: Pentru a înţelege mai bine aplicabilitatea acestor
informaţii în viaţa de zi cu zi, ar trebui să apreciaţi oamenii care vă
spun adevărul, chiar dacă nu este pe placul vostru. Este mai bine să
ai parte de un duşman onest, decât de un prieten care te minte.
Ceilalţi oameni sunt oglinda voastră. Comportamentul şi vorbele
lor faţă de voi, cu condiţia să fie sincere, reprezintă una dintre cele
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mai bune metode când doriţi să vă cunoaşteţi pe voi înşivă şi,
bineînţeles, când vreţi să vă schimbaţi în mai bine. Adevărul este şi
un semn al dezvoltării spirituale, morale. Însă, să nu uitaţi că nu
omul evoluat spiritual vorbeşte adevărul, ci adevărul, care este o
mare forţă energetică a Universului, se exprimă prin omul evoluat
spiritual.
EU: Dar în multe cazuri tocmai pentru că adevărul nu este
prea plăcut acoperim această „oglindă” de care vorbeai. Trecem
dincolo de ea şi spunem lucruri pe care cealaltă persoană ştim că ar
dori să le audă, pentru a-i menaja sentimentele.
EL: Nu trebuie să vă protejaţi prietenii, în faţa vieţii, prin
minciună, ci ajutându-i să iasă la liman atunci când au nevoie.
Oricum, am stabilit încă de ieri că „minciuna are picioare scurte”.
Şi când veţi avansa pe calea unei vieţi echilibrate şi morale, nevoia
de adevăr, de a-l spune şi de a-l auzi, va fi tot mai mare, la un
moment dat devenind natura voastră. Întreaga voastră fiinţă se va
plasa pe lungimea de undă a adevărului şi nu va mai fi atrasă de
minciună. De atunci înainte toate mesajele pe care le veţi transmite
prin vorbe, gesturi sau fapte, vor purta în esenţa lor adevărul vostru
şi vor genera efecte benefice acolo unde au fost trimise. Omul
frumos, sau Supraomul lui Friedrich Nietzche, va renaşte precum
pasărea Phoenix din cenuşa unei vieţi de minciună şi limbaj fără
mesaj...
După fiecare cuvântare cu final grandios precum acesta, în
care bătrânul se înflăcăra prezentând beneficiile inimaginabile ale
omului nobil, devenit înţelept, ce urmează calea cea dreaptă, calea
adevărului şi a moralităţii, se lăsa tăcerea. Atât eu cât şi prietena
noastră păstram liniştea până ce înţeleptul nostru camarad de drum
considera că este vremea să continuăm. Aşa se întâmplă şi de
această dată. Bătrânul reluă discuţia.
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Schimbarea, renunţarea... şi alte miracole...
EL: Ştiţi care consider că este cel mai mare miracol pentru
o fiinţă umană?
EA: Care?
EL: Schimbarea! Schimbarea atunci când simte că a venit
timpul. Să accesezi în interior acea putere, înţelepciune divină,
inteligenţă naturală şi voinţă de a te schimba, pentru a putea
modifica mai apoi şi lucrurile din jurul tău, evident într-un sens
pozitiv pentru toată lumea. Dar acest ultim lucru este de la sine
înţeles. Nici nu aducem în discuţie altfel de transformări decât
benefice tuturor, continuă zâmbind bătrânul. Să revenim însă la
importanţa schimbării personale şi a oportunităţii ei. Dacă faceţi o
comparaţie între ce ar trebui să obţineţi şi la ce ar trebui să
renunţaţi pentru schimbare, rezultatul este incredibil pentru cei mai
mulţi oameni, însă normal pentru cei care cunosc natura fiinţei.
EU: De ce să fie incredibil rezultatul?
EL: Deoarece nu trebuie să obţii nimic, însă trebuie să
renunţi la foarte multe.
EU: Acum văd şi eu partea incredibilă a problemei, am
răspuns făcând o figură neîncrezătoare. De ce nu avem nevoie de
nimic, decât să renunţăm la diferite lucruri?
EL: Pur şi simplu pentru că fiinţa umană conţine toate
însuşirile existente, toate însuşirile considerate a fi pozitive sau
negative, adică folositoare sau dăunătoare. Problema ce se pune
este pe care dintre acestea le vei favoriza şi dezvolta şi la care vei
renunţa.
EU: Înţeleg. Înseamnă că trebuie numai să identificăm
acele însuşiri sau vicii de care este indicat să scăpăm şi schimbarea
va avea loc, deoarece vor rămâne doar părţile utile, benefice ale
fiinţei noastre şi astfel vom putea spune că ne-am schimbat în bine.
Corect?
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EL: Corect şi nu prea...
EU: Iar mă pui la încercare?
EL: Nu, doar vreau să nu uiţi ceea ce am discutat spre
începutul dialogului nostru, şi anume că nu există greşeli, prin
urmare nu greşeşti dacă nu faci această schimbare, ci este pur şi
simplu o alegere. Dacă te schimbi în direcţia renunţării la tot ce
este nefolositor pentru fiinţa ta nu înseamnă că este bine sau rău, ci
înseamnă că ai evoluat, adică avansezi pe calea evoluţiei, care este
şi calea Vieţii, a lui Dumnezeu.
EU: Acum înţeleg. Să trecem totuşi la lucruri mai
pragmatice şi să vedem la ce ar fi folositor pentru noi înşine şi
pentru celelalte fiinţe să renunţăm.
EL: Bun, să vedem... Dacă vă vine şi vouă vreo idee, nu
ezitaţi să o exprimaţi. Poate că eu sunt bătrân şi mai înţelept, însă
sunt ceea ce sunt pentru că înţeleg şi cred că sunt înţelept, aşa cum
fiecare om poate să fie un înţelept dacă alege acest lucru şi
acţionează în acest sens, adică accesează înţelepciunea ascunsă în
interiorul său. Să fi înţelept nu este un merit sau un dar special, ci
este tot o alegere conştientă.
EU: Da..., am răspuns zâmbind.
EL: Bun... În primul şi primul rând, trebuie să renunţaţi la
rezistenţa în faţa schimbării.
EU: Uau! Prima renunţare este echivalentă cu prima
lovitură în plin sau cu o lovitură sub centură!
EL: Aşa este. Prima renunţare este şi una dintre cele mai
dificile. Dar fără acest prin criteriu îndeplinit, nu veţi reuşi mare
lucru.
EU: Cred şi eu. Cine nu vrea să se schimbe nici nu va
renunţa la lucrurile care îi împiedică schimbarea. Şi cum s-ar putea
realiza acest prim pas?
EL: Prin înţelegerea utilităţii schimbării. Este ca şi în cazul
dependenţilor de droguri, de alcool sau tutun. Atâta timp cât ei
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înşişi nu vor vedea oportunitatea renunţării la viciu, nu vor înţelege
deserviciile pe care le aduce dependenţa şi beneficiile care vor
rezulta dacă vor renunţa, nu vor fi pregătiţi pentru această
schimbare din viaţa lor. Tot aşa şi în cazul nostru: numai când vă
hotărâţi voi singuri, liber şi conştient, că schimbarea este benefică
pentru noile voastre vieţi, care încep în acea clipă, numai atunci
veţi avea puterea de a renunţa la rezistenţa în faţa schimbării.
Oamenii s-au obişnuit să se complacă în situaţiile care le oferă o
oarecare stabilitate, linişte, confort, fără să caute să privească spre
nivelele superioare ale acestor idealuri, dorinţe pentru unii, nevoi
pentru alţii. Dar când realizaţi că stabilitatea, liniştea şi confortul
pe care le aveţi, iubirea, compasiunea şi înţelegerea pe care le
manifestaţi faţă de semenii voştri, bunăstarea proprie şi contribuţia
voastră la binele comun pot fi ridicate la un nivel mult mai înalt,
dorinţa, chiar voinţa de schimbare vine ca de la sine.
EA: Aha! Dar temerile? Cum rămâne cu fricile, cu frica de
schimbare?
EL: Ai ales momentul perfect de a plasa următoarea
renunţare, şi anume renunţarea la temeri, la frici. Momentul este
bine ales deoarece teama este principalul obstacol după rezistenţa
la schimbare. Frica este un obstacol atât în faţa schimbării, cât şi în
calea altor realizări pe care şi le propune un om. Astfel, atingem
două scopuri dintr-o lovitură: renunţarea la fricile care vă
împiedică să faceţi ceea ce vă doriţi şi renunţarea la frica de a vă
schimba, atunci când simţiţi că asta vreţi.
EU: Acum sunt curios să aud ce leac ai împotriva fricii,
pentru că aici nu ajunge să înţelegi beneficiile schimbării sau cel
puţin aşa cred eu.
EL: Şi ai dreptate, dar numai pe jumătate...
EU: Ştiam eu, am răspuns râzând.
EL: Unul dintre ingredientele leacului împortiva fricii, cum
l-ai numit, este chiar înţelegerea beneficiilor pe care le aduce acel
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lucru pe care ţi-e teamă să-l faci. Dar, dacă te afli în situaţia în care
ai hotărât că vrei să te schimbi, odată înlăturând frica de schimbare
vei înlătura şi frica de a face ceea ce îţi place în viaţă.
Însă, dacă nu ţi-ai propus să te schimbi, ci ai frici în
realizarea unor dorinţe, a unor vise, cea de-a doua componentă a
leacului împotriva fricii este să-ţi pui problema în acest fel: ce aş
putea să păţesc dacă încerc? În general vei găsi nenumărate urmări
şi mintea ta va crea scenarii fantastice demne de Premiul Oscar,
care să-ţi demonstreze că mai bine stai cuminte la locul tău. Dar la
o analiză mai aprofundată vei constata că majoritatea urmărilor
posibile ale unei acţiuni curajoase nu aduc vreun prejudiciu nici
persoanei tale, şi nici altora, de al căror interes este bine să ţii
seama pentru a nu-i neîndreptăţi în vreun fel. Prin urmare, când
urmările acţiunilor tale nu au cum să fie prea serioase, de genul
„viaţă sau moarte”, nu ai de ce să nu mergi înainte plin de curaj. Şi
nu uita că intenţia, voinţa şi dorinţa făptuitorului determină o parte
din succesul faptei.
EU: Deci, să avem curaj când dorim cu adevărat să facem
ceva?
EL: Bineînţeles, şi în acest caz trebuie să evaluaţi corect
situaţia. Sub nici o formă să nu aveţi curajul, de pildă, să conduceţi
sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, ori să trageţi cu arma
în public în dorinţa de a vedea dacă reuşiţi să rataţi ţinta. Nu! Să
aveţi curaj numai în situaţiile pe care sufletele voastre le consideră
ca fiind oportune, ca fiind un real ajutor în împlinirea vieţilor
voastre.
EU: Da, asta e de la sine înţeles.
EL: Pentru unii da, pentru alţii ba, de aceea am simţit că
trebuie să precizez acest lucru.
EU: Ai dreptate, l-am aprobat zâmbind pe bătrânul nostru
prieten.
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EL: Şi uite că ai introdus în discuţia noastră şi următoarea
renunţare, adică renunţarea la nevoia sau dorinţa de a avea tot
timpul dreptate.
EU: Oho, altă piatră mare şi tare în calea noastră.
EL: Asta rămâne de văzut.
EU: Cum poţi să nu mai spui nimic, să nu-ţi mai susţii
adevărul, atunci când ştii sigur, cu dovezi clare, că tu eşti cel care
are dreptate?
EL: În privinţa renunţării la a avea dreptate poţi să aplici
aceeaşi strategie ca şi în cazul renunţării la frică. Trebuie să te
întrebi şi să-ţi răspunzi foarte sincer, ce ai de pierdut tu sau ce are
de pierdut cealaltă persoană dacă nu îţi impui părerea, chiar dacă
eşti convins că tu ai dreptate? În general răspunsul este că nimic.
Revine problema pusă mai devreme, şi anume dacă este vorba de o
situaţie limită, în care cineva poate să aibă de suferit, atunci este
indicat să-ţi faci cunoscut adevărul, chiar cu riscul de a-ţi crea
duşmani.
EU: Da, da, aşa mă gândeam şi eu. Însă, chiar dacă ştii că
nu pierzi nimic dacă laşi baltă problema şi nu-ţi exprimi părerea,
care este adevărul în acel caz, există ceva în interior care te
împinge, te roade, te determină să nu te laşi, ci să spui ce ai de
spus.
EL: Da, este vorba despre partea ta egotică, de Eu-ul tău
care se simte lezat că adevărul său nu este luat în seamă, că nu este
apreciat aşa cum ar fi normal. Dacă vei reuşi să rămâi „trezit”, în
momentul prezent, conştient de sine atunci când discuţi cu cineva
şi te vei controla de mai multe ori, după un timp nu vei mai simţi
dorinţa nebună de a-ţi exprima părerea când ceilalţi au luat-o pe
„câmpii înverzite” şi le „bat” la pas grăbit. Vei deveni un
observator distrat, care ştie de partea cui este adevărul şi care este
mulţumit în sinea sa că a descoperit acest lucru, iar dacă i se cere,
îşi împărtăşeşte generos descoperirea şi cu ceilalţi.
92

EU: Hm... Îmi place poziţia asta de observator echidistant
şi liber de dorinţa de a-mi împărtăşi adevărul meu cu ceilalţi, decât
atunci când mi se cere să o fac. Singurul impediment este să
reuşeşti să devii un observator.
EL: Dacă îţi propui la modul serios acest lucru, vei reuşi.
Trebuie numai să te controlezi pentru o vreme, iar după aceea
starea de observator va deveni parte din natura ta. Şi pentru că veni
vorba despre control, hai să enunţăm şi următoarea renunţare:
scăpaţi de nevoia de a deţine controlul tot timpul.
EU: Nu pare puţin cam neinspirat acest sfat? Eu îl văd ca o
propunere de a te lăsa în voia sorţii, mai bine zis la voia
întâmplării.
EL: Din nou răspunsul meu este: da şi nu. Nu este vorba să
renunţi total la control, ci să înţelegi că sunt părţi ale vieţii tale,
evenimente, lucruri pe care oricât ai încerca nu le vei putea
controla, deoarece rolul şi urmările lor sunt clar stabilite de forţe
superioare omului sau modificarea acestora nu face parte din
misiunea ta în această viaţă. Dacă observi că încercările tale de a
controla, de a influenţa ceva dau greş, renunţă, deoarece probabil
este unul dintre acele momente în care trebuie să laşi viaţa să se
desfăşoare după legea ei naturală, fără intervenţia ta.
Dacă nu ţii seama de acestea, eşecurile repetate în a
controla incontrolabilul vor duce numai la acumularea de frustrări
şi supărări în sufletul tău, care nu pot să ducă decât la urmări
nefolositoare: boli, lipsă de chef pentru viaţă şi, bineînţeles,
nefericire.
O să mai avem de-a face, şi nu o dată, cu această înlănţuire
a destinului şi a liberei voinţe din vieţile noastre. Consideră că
acele momente care nu depind de tine sunt componente ale
destinului, stabilite de către Dumnezeu, iar clipele în care îţi poţi
exercita libera voinţă pentru a schimba lucrurile sunt componente
ale liberului arbitru. Înţelegând şi acceptând importanţa ambelor,
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vei avea o viaţă împlinită şi de succes în realizarea scopului pentru
care eşti aici, scop pe care fiecare fiinţă trebuie să-l descopere
singură.
EU: Da, explicată astfel, pare logică şi naturală renunţarea
la a controla fiecare părticică a vieţii noastre şi să ne mai şi lăsăm
„duşi de val”. Este ca şi atunci când înoţi în mare şi oboseşti, iar
pentru a te odihni puţin, ca apoi să continui cu înotatul, trebuie să
te laşi un timp în voia valurilor, să nu li te opui. Dacă ai înota fără
încetare, probabil că ai obosi prea tare şi ai părăsi această viaţă pe
cale apei...
EL: Cam aşa ceva, spuse bătrânul zâmbind. Vezi că
înţelegi? Poate dacă nu ai sări să mă critici după fiecare afirmaţie
pe care o fac, discuţia noastră ar decurge mai lin.
EU: Păi... critica este una dintre „cadourile” zodiei mele.
Ce pot să fac?
EL: Momentan nici nu trebuie să faci nimic, pentru că ai
adus în conversaţie alte trei renunţări.
EU: Probabil că te referi la a nu critica de fiecare dată şi
pe toată lumea, am replicat râzând.
EL: Da, următoarea renunţare este la critica faţă de oameni
şi lucruri, iar celelalte două le veţi afla când terminăm cu critica.
EU: Nu înţeleg ce ai împotriva criticii, mai ales că în
vremurile noastre a ajuns chiar o „meserie”. Avem critici în
numeroase domenii, în special în zona culturii – critici de artă, de
film, critici literari – dar şi în modă sau sport. Din critică pot să se
nască idei noi pentru a înbunătăţi cele criticate.
EL: Poate că ai dreptate. Nu vreau să-mi impun dreptatea
mea asupra ta, dar eu văd altfel lucrurile. Impresia mea este că, în
general, criticii sunt oameni lipsiţi de darul creaţiei sau, mai corect,
oameni ce nu şi-au descoperit şi cultivat acest dar, care există în
fiecare fiinţă în stare latentă. În plus, critica este mai uşoară decât
creaţia. În viziunea mea un om nemulţumit de creaţia unui semen
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de-al său, decât să-l critice ar trebui să creeze ceva mai bun, astfel
arătându-i că se poate şi altfel, că se poate mai bine; iar dacă nu
poate să facă acest lucru, este mai bine pentru el să rămână în
linişte, deoarece faptele sale vorbesc deja în numele său şi spun că
nu se pricepe la acel lucru. Dacă totuşi are nişte idei care ar putea
să îmbunătăţească ceva, poate să facă o sugestie, pe care autorul
creaţiei în cauză o va pune sau nu în practică. Dar nu are rost să
critice. Critica nu doar că fragilizează relaţiile dintre oameni, dar îl
împiedică pe autorul criticii de a înţelege cu adevărat mesajul
creatorului, deoarece el vede numai ce nu este bine şi ce ar face
altfel.
EA: Dar există şi aşa-zisa critică pozitivă sau constructivă.
Chiar ne-ai vorbit despre utilitatea criticii.
EL: Aşa este. Latura constructivă a criticii este acceptabilă,
pentru că nu este altceva decât aprecierea, lăudarea unei creaţii şi
sugerarea unor posibilităţi noi prin care omul în cauză să se
dezvolte mai departe. Atât timp cât această apreciere este făcută
sincer şi corect, nu cu scopul de a linguşi sau de a lăuda, pentru că
aşa este frumos şi se practică în societatea contemporană prea
puţin meritocratică, este binevenită şi foarte folositoare.
În ce priveşte utilitatea criticii, mă refeream la propria
persoană, adică să acceptăm criticile altora. Dacă ai în grupul tău
de cunoscuţi oameni despre care ştii că au făcut paşi pe drumul
dezvoltării personale şi a cunoaşterii de sine şi ştii că vorbele tale
cu tentă critică vor fi primite constructiv, atunci este indicat să-ţi
spui părerea obiectivă, chiar dacă aceasta este critică.
EU: Of, sunt prea multe unghiuri din care trebuie să
priveşti lucrurile pentru a putea trăi fericit. Nu este de mirare că
există atâta nefericire în lume. Cine poate observa toate aspectele?
EL: Nu este nevoie nici să „împingi” 100 de kg. la piept,
cum se spune în culturism şi nici să execuţi un stând pe mâini cu
360 de grade întoarcere călare pe bârnă ca la gimnastică. Ajunge să
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priveşti lucrurile din unghiul sufletului tău şi eşti pe drumul
potrivit.
Cu acest răspuns voi trece la următoarea problemă:
renunţarea la a mai căuta scuze şi vinovaţi pentru ceea ce ţi se
întâmplă... sau nu ţi se întâmplă. Voi înşivă sunteţi singurii care
pot să vă ducă acolo unde vreţi să ajungeţi şi, de asemenea, sunteţi
singurii care vă puteţi pune „beţe în roate”. Alegerea este în
mâinile voastre, aşa că asumaţi-vă şi resposabilitatea. Vă simţiţi
bine când realizaţi ceva şi vă asumaţi responsabilitatea succesului?
EA: Bineînţeles! Cine nu s-ar simţi?
EU: Da, normal.
EL: Ei bine, tot aşa trebuie să vă asumaţi şi resposabilitatea
unei nereuşite. Asumarea responsabilităţii înseamnă putere
interioară. Puterea interioară înseamnă că, în ciuda eşecului, veţi
merge mai departe pentru a vă atinge scopul. Atingerea scopului
propus, mai ales dacă este benefic vouă şi unora dintre semenii
voştri, aduce satisfacţie în viaţă, iar satisfacţiile sunt o componentă
a fericirii. Prin urmare, asumarea răspunderii nu înseamnă să luaţi
bâte peste spate pentru că aţi greşit, ci înseamnă un pas spre
fericire.
EU: Dar vom întâlni alţi oameni sau superiori de la locul de
muncă ce nu vor vedea aşa lucrurile şi ne vor acuza.
EL: Foarte probabil că mulţi oameni care vor merge pe
această „cale” vor avea parte de aşa ceva. Dar ce este mai
important pentru voi: ce cred alţii sau ce ştiţi şi trăiţi voi?
EA: Evident că ceea ce credem şi ştim fiecare dintre noi!
EL: Atunci nu merită să luaţi în seamă şi să puneţi la suflet
părerile răuvoitoare la prima vedere, dar care sunt izvorâte din
ignorarea unor legi ale vieţii. Iar dacă acestea se întâmplă la un loc
de muncă şi nu mai rezistaţi, renunţaţi, mutaţi-vă în altă parte sau
reprofilaţi-vă.
Luaţi-vă
vieţile
în
mâini,
asumaţi-vă
resposanbilitatea, şi faceţi ceea ce simţiţi că este bine pentru voi.
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EU: Da, aşa ar trebui să facem toţi, ceea ce este bine pentru
noi.
EL: Şi nu lezează interesele altora.
EU: Aşa este, şi nu lezează interesele altor suflete. Dar
frica este „mare doamnă” şi şi-a instalat „salonul” în inimile
multor oameni.
EL: Eu am credinţa că, cei care vor dori cu adevărat vor
reuşi să-şi învingă fricile, iar după ce au trecut acest „hop”, luarea
celor mai bune decizii pentru ei înşişi şi semenii lor li se vor părea
lucruri perfect naturale.
EU: Dar totuşi, vinovăţia pe care o simţi atunci când
înregistrezi un eşec, în special când este vorba despre ceva foarte
important şi care afectează nu doar viaţa ta, te împiedică să învingi
frica.
EL: Îţi înţeleg temerea. Tocmai de aceea, următoarea
renunţare de pe lista noastră se referă la a nu te mai condamna şi
învinovăţi. Nu ajută şi nu foloseşte la nimic, decât să producă
deprimare şi să taie curajul de a încerca din nou, de această dată
mai înţelept cu o lecţie.
EA: Dar dacă ceea ce ai făcut a avut urmări negative, cu
toate că intenţia ta a fost bună, cum să nu te condamni?
EL: Să nu uitaţi vorba din popor conform căreia intenţia
contează. Plus că am dezbătut pe larg problema intenţiilor. De
asemenea, să nu uitaţi că vor exista momente în viaţă când
lucrurile nu vor ieşi aşa cum aţi vrut sau cum aţi intenţionat. Am
mai vorbit despre forţele externe care uneori influenţează acţiunile
oamenilor, forţe care nu se află sub controlul lor, chiar dacă îşi
doresc asta. Dar atâta timp cât intenţia este curată, este bună şi
utilă pentru toţi cei implicaţi, nu aveţi motive să vă învinovăţiţi
pentru eşecul acţiunii. Eşecul trebuie să fie o lecţie pentru voi, care
să vă arate, dacă sunteţi dispuşi să vedeţi şi să învăţaţi, ce trebuie
făcut altfel, pentru ca de această dată să fie bine şi toţi să aibă de
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câştigat. Dacă vă închideţi în casă şi vă învinovăţiţi, doar rău vă
veţi face şi nici semenii voştri nu vor avea nimic de câştigat din
asta. Aşa că, fiţi curajoşi orice se va întâmpla în vieţile voastre şi
consideraţi ca o misiune sacră încercarea de a scoate tot binele ce
poate ieşi dintr-o activitate la care participaţi, chiar dacă rezultatul
acesteia nu se potriveşte perfect cu intenţia voastră. Făcând
acestea, adică manifestând intenţii curate şi muncind pentru a face
cât mai mult şi numai bine, condamnarea proprie şi persistarea în
vinovăţie nu-şi vor găsi rostul în vieţile şi sufletele voastre, fapt pe
care îl vor recunoaşte şi ceilalţi oameni.
EA: Da, şi eu cred că intenţiile mereu bune şi spre folosul
tuturor, împreună cu convingerea că faci doar binele, pot învinge
sentimentele de vină care ar putea să dea târcoale sufletului tău.
EL: Şi tot în acest context putem include şi următoarea
renunţare, care, de asemenea, necesită manifestrea curajului
interior, şi anume renunţarea la a vă plânge şi victimiza.
EU: M-am plâns prea mult de-a lungul conversaţiei noastre,
am întrebat zâmbind?
EL: Nu mă refeream numai la tine, ci la toţi oamenii,
replică bătrânul, răspunzându-mi şi la zâmbet. Cei care se plâng de
ceva se recunosc a fi victime. Iar adevărul este că nu sunteţi
victime. Nici măcar atunci când vi se întâmplă ceva fără voia
voastră. De unde ştiţi că nu aşa trebuia să se îmtâmple pentru a vă
ajuta să creşteţi într-un fel pe care nu-l realizaţi chiar de la început?
Este o vorbă populară care zice că de unde nu-i, nici Dumnezeu nu
cere. Atunci cum ar putea să ceară de la un om mai mult decât
poate acesta? Nu o face, bineînţeles. Astfel, tot ceea ce vi se
întâmplă – considerat negativ de către voi – este o confirmare a
puterii şi curajului vostru, pentru că, dacă nu aţi fi în stare şi
pregătiţi să treceţi peste ele, nu vi s-ar fi întâmplat.
EU: Dar sunt atâtea exemple în care oamenii au cedat sub
greutăţile care le-au căzut pe umeri.
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EL: Acestea nu sunt exemple ale neputinţei, ci ale
nerealizării, neconştientizării curajului şi puterii lor interioare de a
trece peste încercări.
EA: Deci nu trebuie să ne descurajăm şi să ne plângem de
milă, ci să căutăm în noi puterea de a trece „şi peste asta”.
EL: Exact. Oamenii au numeroase scopuri în viaţă, dar cel
mai important este acela de a scoate tot ce se poate mai bun din ea,
deoarece există posibilitatea ca scopul să nu-l ducă până la capăt în
timpul acestei vieţi, ci împlinirea lui să fie undeva-cândva după
moartea fizică. De aceea nu trebui să vă descurajaţi dacă spre
finalul vieţii nu întrezăriţi încă rodul muncii voastre în slujba unui
scop asumat. Atâta timp cât în sufletul vostru sunteţi liniştit că vă
aflaţi pe drumul cel bun, nu aveţi de ce să vă faceţi griji şi puteţi să
fiţi convinşi că Dumnezeu continuă să-şi facă lucrarea prin voi.
EA: Înţeleg. Şi totuşi, sunt numeroase alte motive pentru
care oamenii se plâng. Cel mai frecvent este motivul pierderii a
ceva sau a cuiva drag.
EL: Aşa este. Pierderea a cuiva sau a ceva este unul dintre
cele două principale motive – alături de nereuşite, de neîmplinirea,
nerealizarea unor dorinţe – care îi determină pe oameni să se
plângă de viaţă şi/sau de soartă. Prin urmare trecem la următoarea
schimbare pe care este bine să o facă omul în viaţa sa: renunţarea
la ataşamente.
EU: Este o cerere atât de grea, aproape imposibilă, încât nu
ştiu câţi oameni ar putea să o îndeplinească, cel puţin cât timp sunt
în viaţă, am răspuns râzând. Mai ales când este vorba despre
ataşamentul faţă de alţi oameni, de cei pe care îi iubeşti, de pildă.
EL: Ai dreptate când spui că ataşamentul faţă de oameni
este greu să nu existe, în special într-o lume creată pe relaţiile şi
iubirea dintre fiinţele umane. Din acestea se vor naşte, aproape
inevitabil, şi ataşamente. Însă trebuie să facem distincţie între două
tipuri de ataşament: cel bolnăvicios, rezultat din gânduri şi
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concepţii nefolositoare, şi cel izvorât din iubire sinceră pentru
persoana în cauză.
Când este vorba despre ataşamentul din iubire veţi înţelege
că persoana de care sunteţi ataşată are viaţa şi libertatea ei şi că
uneori trebuie să ia decizii în folosul propriu, dar care nu vă includ
şi pe voi. Chiar dacă veţi simţi un uşor sau un mai puternic
disconfort în interior, iubirea pentru acea persoană şi fericirea ei vă
vor face să treceţi mai uşor peste despărţirea, mai mult sau mai
puţin, a drumurilor voastre. Prin urmare un astfel de ataşament nu
este nociv, ci poate să fie chiar util, pentru că va genera în vieţile
voastre evenimente cu ajutorul cărora vă veţi putea cunoaşte mai
bine, mai profund.
EU: Da, cred că sunt de acord cu tine până acum. Dar
există în vieţile noastre ataşamente de atâtea lucruri, încât – şi o
spun din nou – este imposibil să scăpăm de ele.
EL: Ai fi mirat să şti câţi oameni au reuşit, totuși. După ce
înţelegi că cele mai multe lucruri pe care le posezi de-a lungul
vieţii sunt acolo numai pentru a te ajuta să-ţi îndeplineşti mai uşor
sarcinile asumate şi nu pentru a trăi cu ele şi prin ele, nu îţi va mai
fi greu să renunţi la ceva atunci când vine momentul.
EU: Posibil...
EL: Nu posibil, ci sigur! Ai putea să faci câteva exerciţii
pentru a descoperi adevărata nevoie pe care o ai faţă de un anumit
lucru. Alege ceva din ceea ce deţii şi la care ţii foarte mult. Apoi
întreabă-ţi sufletul, adică pe tine însuţi, dacă ai putea exista şi fără
acel lucru, dacă îţi este indispensabil ori poate fi înlocuit sau chiar
ignorat. Dacă eşti sincer cu tine însuţi, vei descoperi că nimic din
ceea ce ai nu este indispensabil vieţii, că ea, viaţa, va merge mai
departe indiferent de ceea ce ai sau de ceea ce pierzi pe parcursul
ei. Tot ceea ce fac lucrurile din jur este să uşureze viaţa, să o facă
mai plăcută, iar ataşamentele vin din gândurile pe care le ai cu
privire la existenţă şi la lucruri. Dacă raportarea ta faţă de lucruri
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se schimbă în mintea şi, implicit, în gândurile tale, vei renunţa la
ataşamente în mod natural şi vei spune tot timpul: păi..., nu am
neapărată nevoie de asta sau de aia...
EU: Înţeleg punctul tău de vedere. Dar mai sunt şi alte
laturi ale problemei. Mulţi oameni fac diferite lucruri nu din
ataşament pentru cineva sau ceva, ci pentru că aşa o cere societatea
în care trăim, pentru a se integra undeva.
EL: Ai dreptate, este întâlnit foarte des și acest fapt, ceea ce
aduce în viaţa multora o consistentă doză de nefericire. Ce se poate
face în acest caz? Simplu! Trebuie introdusă renunţarea la
dorinţa de a impresiona pe ceilalţi.
EU: De spus pare mai uşor decât de realizat. În mod normal
aşa ar trebui să trăiască fiecare, liber şi cum crede că este mai bine
pentru el însuşi, bineînţeles fără a leza drepturile semenilor săi.
Dar, după cum am spus deja, societatea în care trăim a dezvoltat
această dorinţă – uneori am impresia că s-a tranformat în nevoie –
de a fi pe placul celorlalţi pentru a te putea integra într-un grup,
pentru a fi acceptat de societate până la urmă.
EL: Ştiu ce spui... Însă nu te obligă nimeni să te conformezi
cu anumite trend-uri ale societăţii. În ultimul deceniu a crescut o
generaţie de tineri cărora prea puţin le pasă de modă sau de ce
crede lumea despre ei. Trăiesc aşa cum simt ei că le este bine, că
sunt fericiţi. Dacă te tot conformezi cu ceea ce nu-ţi place nu vei
schimba nimic în jurul tău. Comportă-te natural, fii tu însuţi, oferă
un exemplu că se poate şi altfel, iar acest „altfel” nu înseamnă
greşit, ci este o simplă alegere liberă a fiecăruia. Unii vor cârti, alţii
te vor bârfi, dar, în cele din urmă, punctul pe „i” îl va pune cel ce
are răbdare şi încredere, adică tu.
În ce priveşte impresionarea celor din cercul în care te
învârţi este, din nou, ceva artificial, o nevoie născută din ignoranţă.
Este vorba despre ignorarea a cine eşti tu cu adevărat, în favoarea
unor exemple fără valoare. Degeaba te integrezi într-un grup prin
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hainele pe care le porţi sau maşina pe care o conduci, dacă
sufleteşte rămâi un outsider. Ar trebui să te îndrepţi spre acei
prieteni cu care relaţionezi sufleteşte şi nu doar la contul bancar şi
firma lenjeriei intime. Adevăraţii prieteni vor fi interesaţi de tine ca
om, ca fiinţă, nu ca potenţială victimă a interesului lor. Deci,
spune-mi cu cine umbli, ca să-ţi spun cine eşti... Din fericire
prietenii şi cunoştinţele poţi să le alegi, de aceea fă-o inteligent şi
conştient, fără ataşamente şi fără păreri de rău.
EA: Da, trebuie să ne facem curaj să fim noi înşine, chiar
dacă societatea, prin felul ei de a fi, ne cam îndepărtează de la
sursa noastră divină. Şi totuşi, mulţi oameni au o puternică credinţă
că numai dacă urmează o cale deja netezită de alţii pot să răzbată
cu succes prin viaţă.
EL: Renunţarea la credinţele limitative este una dintre
cele mai importante schimbări. Aceste credinţe vă pot restrânge
într-o aşa măsură atenţia asupra ceea ce se întâmplă cu adevărat în
jurul vostru, încât veţi trece cu vederea nenumărate oportunităţi
perfect valabile pentru a reuşi în viaţă. Nu voi aprofunda subiectul
acesta, deoarece despre credinţele limitative s-a vorbit în multe
locuri de către mulţi oameni, dar vreau totuşi să vă avertizez că
cele mai nesănătoase limitări sunt chiar cele create de voi înşivă.
Ceea ce vă spun alţii despre viaţă şi despre voi este mai uşor de
ignorat, dar ceea ce credeţi voi, ceea ce gândiţi voi este
determinant pentru vieţile voastre. Prin urmare, aveţi grijă ce şi
cum gândiţi despre voi şi despre vieţile voastre, deoarece se
întâmplă după cum a spus Buddha: Suntem ceea ce gândim!
Aici aş încadra şi credinţa cum că trebuie să răspundeţi cu
aceeaşi monedă la acţiunile semenilor faţă de voi. Dar dacă faceţi
tocmai contrariul, credeţi că n-ar fi de bine? Iisus spunea: Iubiţi pe
vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine
celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă
prigonesc... (Matei, 5, 44) Iar cu 150 de ani mai târziu, Marcus
102

Aurelius scria: Dacă cineva prin silnicie ţi se împotriveşte,
întoarce-te întru bunăvoinţă şi veselie, foloseşte-te de această
împotrivire pentru a da pe faţă altă virtute... (Către sine, VI, 50)
Îndemnul spre bunătate se află în sufletul fiecărui muritor şi
nemuritor, trebuie doar să îl asculte şi să-i dea curs. Un astfel de
comportament din partea voastră nu doar că ar întrerupe
prelungirea conflictului, dar poate că exemplul oferit ar fi urmat şi
de alţi oameni şi aţi fi părtaşi fericiţi la schimbarea atitudinii lor
faţă de viaţă şi semeni. Însă, pentru că esenţa discuţiilor noastre
este fericirea, nu uitaţi că toate acestea vă vor aduce multă fericire
în suflete, fericire care va radia şi asupra celorlalţi oameni din
preajma voastră, influenţându-i pozitiv.
EU: Bun, dar oamenii au aşteptări unii de la alţii, iar dacă
noi ne comportăm altfel decât se aşteaptă ei, nu ni se vor deteriora
relaţiile?
EL: Mă bucur că ai adus discuţia în această direcţie, pentru
că este cazul să renunţaţi la a vă mai trăi viaţa după aşteptările
pe care ceilalţi le au de la voi.
EU: Of, imediat ajungem la punctul în care va trebui să
renunţăm şi la viaţă, am strigat râzând!
EL: Încă nu, dar va veni şi acel moment peste nişte ani, mia răspuns bătrânul, râzând la rândul său.
EU: Da... ştiu...
EL: Să nu te plângi acum! Atâta timp cât mai ai de trăit făo în aşa fel încât să nu ai regrete. Trăieşte după propriul scenariu şi
nu cel pe care alţii îl scriu pentru tine. Fii un actor-patriot în filmul
tău şi nu un actor-mercenar în filmul altuia. În viaţă ai avut şi vei
avea o mulţime de regizori care vor încerca să-ţi modeleze filmul
după chipul şi asemănarea lor, iar datoria ta va fi să-i faci să
înţeleagă că se află în studioul greşit şi ar fi cazul se revină în
studioul propriu şi să se îngrijească ca filmul lor să fie de succes.
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Cât timp eşti încă un copil şi nu ai intelectul dezvoltat
adecvat, ai un motiv întemeiat ca să te laşi în grija părinţilor, care
ar trebui sau, cel puţin, ar fi indicat să ştie ce este mai benefic
pentru tine. Apoi, la liceu şi la facultate, dacă este cazul, încă mai
ai un motiv să laşi părinţii să decidă pentru tine în momentele
majore ale vieţii tale, deoarece eşti dependent financiar de ei. Dar
după ce ai devenit independent nu mai ai nici un motiv să laşi pe
alţii să hotărască ce este bine pentru tine. Eşti singurul care ştie cu
adevărat acest lucru sau ar trebui să-l ştii, iar dacă încă nu eşti
sigur, atunci nu sta pe gânduri, ci caută să descoperi în interior
dorinţele şi aspiraţiile sufletului tău, pentru a nu ajunge în situaţia
de a fi condus după dorinţele neîmplinite sau nevoile de a controla
ale altor suflete.
EA: Cunosc oameni ale căror părinţi, în schimbul ajutorului
financiar, le-au impus copiilor lor facultatea la care să studieze,
chiar dacă dorinţa acestora a fost alta. Rezultatul, cum era de
aşteptat, a fost că respectivii tineri au făcut studiile în silă, fără
chef de a învăţa, cu note mici şi restanţe. Cei cu mai multă hotărâre
şi curaj şi-au promis că vor face facultatea pe care şi-au dorit-o
după ce vor fi independenţi financiar. Este bine că vor să facă,
chiar dacă mai târziu, ceea ce tot timpul şi-au dorit, însă tot sunt 34 ani pe care îi vor percepe ca şi pierduţi, ani în care nu au făcut
ceva util pentru ei înşişi.
EL: Aşa este. Ar fi bine totuşi să se detaşeze şi să uite acea
perioadă, dacă o consideră nefolositoare pentru ei. Şi cu această
ocazie ajungem şi la ultima renunţare majoră din lista noastră. Este
vorba despre renunţarea la a mai trăi şi a vă mai raporta la
trecut. Dacă puteţi să păstraţi doar momentele frumoase ale
trecutului este foarte bine, dar renunţaţi neapărat la amintirile
neplăcute, la frustrări şi neîmpliniri. Nu vă aduc nimic bun, doar
gânduri inutile care pot influenţa deciziile voastre din prezent întrun mod nedorit. Şi mai mult: vă pot chiar împiedica să mai luaţi
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vreo decizie de unul singur, deoarece memoria aşa-ziselor greşeli
trecute vă va umple de frică şi nesiguranţă.
EU: Da, mari neplăceri îţi poate produce permanenta
raportare la trecut.
EL: Trecutul este bine să fie o carte închisă, pe care s-o
scoateţi din raft numai pentru a revedea cu prietenii anumite
imagini frumoase trăite împreună. În mintea voastră conştientă să
păstraţi doar învăţăturile pe care le-aţi tras din evenimentele trecute
şi atât.
Aceste schimbări şi renunţări fac parte din complexul
limbaj interior al fiecărui suflet. El ştie cel mai bine ce trebuie
modificat în limbajul său pentru ca viaţa sa să devină una mai
bună, mai fericită. Să nu uitaţi niciodată: viaţa nu este un film
oarecare, cu buget redus, în care jucaţi un rol oarecare; viaţa este
un film de „box office”, în care nu doar jucaţi un rol, ci trebuie să
vă trăiţi cu adevărat rolul...
Era deja după-amiază. Timpul trecuse părcă ar fi zburat cu
un avion cu reacţie. Dar aşa se întâmplă când faci ceva plăcut,
pentru că, deşi a început cam ciudat, conversaţia noastră a fost în
ansamblul ei una frumoasă, antrenantă şi cu multe învăţături. După
câteva clipe, bătrânul zise:
EL: Înainte să trecem la alt subiect, haideţi să recapitulăm
cele 13 renunţări mai importante, pe cele minore urmând să le
descoperiţi fiecare în parte, cunoscându-vă pe voi înşivă şi
observând ce ar fi bine să mai schimbaţi în vieţile voastre. Eu nu
pot decât să vă deschid uşa, însă fiecare trebuie să intraţi singuri.
EU: Da, să recapitulăm „cele 13 renunţări ale înţeleptului”,
am spus şi eu râzând.
EL: Îmi place cum sună: „cele 13 renunţări ale
înţeleptului”. Deci, să le reluăm:
- renunţarea la rezistenţa în faţa schimbării;
- renunţarea la temeri, frici;
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- renunţarea la nevoia sau dorinţa de a avea tot timpul
dreptate;
- renunţarea la nevoia de a deţine tot timpul controlul;
- renunţarea la a critica de fiecare dată şi pe toată lumea;
- renunţarea la a mai căuta scuze şi vinovaţi pentru ceea ce
vi se întâmplă;
- renunţarea la a vă mai condamna şi învinovăţii;
- renunţarea la a vă plânge şi victimiza;
- renunţarea la ataşamente;
- renunţarea la dorinţa de a impresiona pe ceilalţi;
- renunţarea la credinţele limitative;
- renunţarea la a vă mai trăi viaţa după aşteptările celorlalţi;
- renunţarea la a mai trăi şi a vă mai raporta la trecut.
Viaţa: luptă sau şcoală?
EU: Din renunţările despre care ne-ai vorbit, dar şi din
altele pe care probabil că le vom mai descoperi fiecare pentru el
însuşi, rezultă că viaţa nu este tare uşoară, ci o luptă permanentă,
un război când împotriva unui lucru, când împotriva unui
sentiment sau gând.
EL: Da, poţi să vezi şi astfel încercările vieţii, ca pe o luptă
permanentă. Însă depinde de fiecare în parte ce fel de luptă duce:
una cinstită sau una necinstită. Depinde de fiecare dintre voi dacă
îşi respectă sau nu adversarul, indiferent dacă acesta este un gând,
un sentiment, un obicei sau o credinţă limitativă. Este esenţial de
ştiut că adversarul nu se află niciodată în exterior, într-o altă fiinţă,
ci în interiorul vostru. Dacă într-o luptă adevărată cel mai mare
avantaj este dat de rezistenţă, în lupta vieţii avantajul este răbdarea.
Aceasta este rezistenţa de care aveţi nevoie. Oricine poate să-şi
dezvolte muşchii (tupeul, minciuna), nu este greu, însă şi cei
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musculoşi obosesc. Dar cei care au de partea lor rezistenţa
(răbdarea), vor ieşi, mai devreme sau mai târziu, învingători.
Înarmaţi-vă cu răbdare şi mergeţi înainte.
Dacă vedeţi viaţa ca pe o luptă, atunci vă spun că nu puteţi
trece prin ea fără luptă şi fără a face greşeli, nu puteţi face ceva cu
viaţa voastră fără acestea. Dacă vedeţi viaţa ca pe o şcoală, atunci
tot de răbdare aveţi nevoie şi vă spun că nu puteţi face nimic cu
viaţa voastră fără să învăţaţi şi fără să faceţi greşeli. Să nu
confundaţi şcoala propriu-zisă cu şcoala vieţii, deoarece diferenţa
este fundamentală, diferenţă sesizată foarte corect de către Tom
Bodett, care spunea: La şcoală eşti învăţat o lecţie, apoi ţi se dă un
test. În viaţă, ţi se dă un test care te învaţă o lecţie. Şi să nu fiţi
speriaţi sau supăraţi când vă vorbesc despre greşeli; adevărul este
că nu există greşeli, doar loc pentru a mai învăţa una-alta. Şi
indiferent de viziunea pe care o aveţi asupra vieţii, singura opţiune
viabilă este să vă înarmaţi cu răbdare şi să învingeţi în fiecare luptă
sau să asimilaţi fiecare lecţie a vieţii.
Faptul că vă apar încercări diferite în viaţă este limbajul
prin care ea, Viaţa, vă anunţă că sunteţi pe drumul dezvoltării
voastre. Dacă vă tot loviţi de aceeaşi încercare, înseamnă că nu aţi
învăţat încă lecţia respectivă (sau nu aţi câştigat încă acea luptă) şi
că ar fi cazul să vă străduiţi mai mult. Aceste semne, dacă sunteţi
atenţi şi le observaţi, vă pot ajuta mult în mersul înainte al vieţii şi,
mai important, vă ajută să vă îmbunătăţiţi experienţa de a trăi, s-o
faceţi mai frumoasă, mai înplinită şi chiar mai fericită. Pentru că
atunci când vă concentraţi asupra unui anumit lucru, asupra unui
gând sau a unei acţiuni, atenţia vă face să observaţi toate semnele
din jurul vostru, care mereu sunt la locul şi momentul potrivit,
numai că este nevoie de această permanentă atenţie pentru a le
atrage în conştiinţă, pentru ca apoi, bineînţeles, să le utilizaţi
inteligent şi cu maximum de beneficii.
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Concluzia este că, tot ce interferează cu voi prin imagine,
sunet sau atingere, conţine şi un mesaj ascuns, mesaj transmis
printr-un limbaj simplu de înţeles pentru cei ce sunt atenţi şi trăiesc
în momentul prezent, nu zboară cu gândul printre nori şi visează la
„cai verzi pe pereţi”. Observaţi aceste semne, înţelegeţi limbajul şi
mesajul lor, daţi dovadă de răbdare şi viaţa voastră nu poate să fie
decât una reuşită şi fericită.

Semnele... de dincolo...
EL: Înainte de a pune punct discuţiei despre semnele ce ne
ajută şi ne ghidează de-a lungul vieţii, bineînţeles, dacă le
observăm şi înţelegem, aş vrea să vă mai atrag atenţia asupra
semnelor venite dintr-o altă lume, din lumea spirituală, unde
plecăm atunci când părăsim lumea fizică. S-ar putea să vă pară
ceva fantastic să primiţi astfel de semne, însă nu este aşa, acestea
fiind ceva normal, fiind experimentate de mulţi oameni, fără a
înţelege de unde vin şi care este adevărata lor semnificaţie.
Aceste semne sunt primite de oameni atunci când cineva
drag lor pleacă din această viaţă. În acele momente, cei rămaşi în
urmă sunt copleşiţi de durere şi au nevoie de consolare, însă
ajutorul venit din exterior, de la alţi oameni – de tipul: „nu mai
plânge că nu ajută” sau „timpul va rezolva şi asta” – nu are puterea
consolării venită din interior, prin sugestie spirituală. Cel mai des,
aceste semne ajung la cel în nevoie prin intermediul visului.
Persoana care a plecat dincolo apare în visul celui rămas aici,
făcându-l să conştientizeze faptul că nu a plecat de tot şi că mereu
va fi alături de cei dragi când va fi nevoie. O altă modalitate de
transmitere a mesajului de dincolo este prin simţământul unei
prezenţe plăcute, iubitoare şi liniştitoare, care creează în sufletul
persoanei consolate o stare de bine şi de conştienţă că cel/cea
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plecat/ă îi este alături. Atracţia, inexplicabilă şi parcă automată,
spre contactul cu un obiect ce a aparţinut fiinţei plecate dintre noi
este un alt semn că celor trecuţi în lumea spirituală le pasă de cei
rămaşi în lumea fizică şi că sunt alături de ei oricând au nevoie.
Acestea ar fi principalele şi cele mai generale modalităţi de
transmitere a unui mesaj, însă puteţi întâlni şi situaţii particulare:
să auziţi des melodia pe care obişnuiaţi să o ascultaţi împreună, să
vedeţi maşina preferată sau animalul preferat al celui/celei plecat/e.
Trebuie numai să acordaţi atenţie detaliilor aparent
nesemnificative.
Pe lângă faptul că semnele descrise au o mare putere de
consolare şi de ajutorare pentru a accepta trecerea dincolo a unei
fiinţe iubite, aceste mesaje întăresc credinţa că nimeni nu este
niciodată singur. Chiar dacă din punct de vedere fizic nu se află
cineva în preajma voastră, trebuie să conştientizaţi faptul că
niciodată nu sunteţi cu adevărat singuri şi că mereu cineva este
alături de voi, fie că simţiţi sau nu acest lucru. Cu cât veţi crede
mai mult, cu atât veţi simţi mai mult această prezenţă spirituală în
vieţile voastre.
EA: Of! Abia acum înţeleg!
EU: Ce?
EA: Asta era! Erau mesaje de la ea!, exclamă din nou
tânăra şi ochii i se umplură de lacrimi.
EL: La ce te referi? Spune-ne, te rog.
EA: La o bunică de-a mea. Mulţumesc Cerului, părinţii mei
şi ceilaţi bunici mai trăiesc. S-a întâmplat acum câţiva ani. Ştiţi...
noi două am fost foarte apropiate; de când eram mică o ajutam la
gătit, la copt şi la curăţenie, la cumpărături... eram mai mult ca
două prietene, nu ca bunică şi nepoată. Apoi, când a murit... eram
deja majoră, dar tot am trecut greu peste pierderea ei. Am avut
nevoie de mult timp ca să accept ceea ce s-a întâmplat.
EL: Înseamnă că ai iubit-o foarte mult.
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EA: Da... Practic am crescut alături de ea. Şi în prima lună
după plecarea ei, cea mai grea, a tot apărut în visele mele. Chiar
foarte des. Când mă trezeam după acele vise aveam o senzaţie
ciudată, cum că ea ar fi în viaţă, doar că ceilalţi nu văd şi nu înţeleg
acest lucru. Şi era atât de liniştitoare senzaţia...
În timp ce povestea, lacrimile şiroiau pe obrajii tinerei, însă
nu făcea nici un gest pentru a le opri sau îndepărta. Cu adevărat sau iubit şi se mai iubesc mult cele două fiinţe. Cred că aceasta este
iubirea adevărată despre care au vorbit Krişna, Christos, Buddha.
O iubire care după mai mulţi ani poate declanşa trăiri atât de
puternice, nu poate să fie decât iubirea adevărată, divină.
EA: Şi abia acum înţeleg... că încerca să mă consoleze, să
mă ajute să accept plecarea ei, să nu mai fiu supărată şi copleşită
de durere, să ştiu că este cu mine şi că aşa va fi mereu. Abia cum
înţeleg... Mă bucur că ne-ai vorbit despre aceste semne. Chiar şi
acum, după atâţia ani, simt o fericire enormă că înţeleg ce s-a
întâmplat în acele zile şi că iubirea noastră a rămas la fel de vie. Îţi
mulţumesc pentru acest moment.
EL: Eu îţi mulţumesc că ai împărtăşit cu noi această
experienţă minunată a înţelegerii că cei care pleacă de lângă noi nu
ne părăsesc, ci îşi urmează propria cale a vieţii, iar iubirea şi
prezenţa lor rămâne cu noi şi în continuare.
EA: Acum ştiu şi simt că aşa este.
EL: Şi veţi putea spune şi prietenilor voştri ceea ce aţi aflat,
aducând bucurie şi înţelegere, adică un mare ajutor, în vieţile lor.
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FERICIREA UNEI VIEŢI ÎMPLINITE
A fi fericit nu înseamnă că totul este perfect, ci înseamnă că tu ai decis
să vezi dincolo de imperfecţiune.
Gerard Way, muzician

Destinaţia vieţii tale
EA: De multe ori mă opresc din alergătura zilnică şi mă
gândesc la viaţa mea, la ce am realizat sau ce mai doresc să
realizez înainte de „a pleca” sau unde vreau să ajung înainte să o
părăsesc.
EL: Şi care este concluzia ta până în acest moment?
EA: Vai, nu ştiu... Uneori sunt mulţumită de ce am făcut
până acum, iar alteori totul mi se pare fără rost. Şi aici am în
vedere întreaga mea viaţă: tot ceea ce am făcut şi continui să fac
mi se pare fără vreo utilitate, atât pentru mine, cât şi pentru ceilalţi
oameni.
EL: Este un mod mai puţin benefic de a vedea lucrurile.
EA: Ştiu, ştiu! Dar uneori mă pierd... a răspuns tânăra cu o
voce stinsă.
EL: Viaţa este precum o carte, deschisă pentru tine şi
parţial deschisă sau închisă total pentru restul oamenilor.
Majoritatea celor din jurul tău pot să vadă numai titlul ei, o altă
parte poate arunca câte o privire şi asupra cuprinsului şi doar puţini
pot să citească paragrafe întregi. Dar să nu uiţi un lucru esenţial: tu
eşti singura persoană care poată să cunoască întregul adevăr ascuns
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în cartea care este viaţa ta. Trebuie numai să-ţi doreşti să îl afli.
Trăind şi acţionând conştient, mereu în prezent, analizând atât
lucrurile pe care le percepi a fi bune, cât şi pe cele văzute ca
negative, vei reuşi să pătrunzi misterul creat în jurul cărţii tale în
momentul în care a ajuns pe rafturile acestei lumi.
De-a lungul vieţii vei fi criticată, vei fi contrazisă, unii se
vor supăra pe tine, iar alţii te vor urâ de-a dreptul, însă mereu să fii
conştientă că ceea ce eşti şi faci în fiecare clipă este cel mai bine
pentru tine, dar şi pentru semenii tăi, chiar şi atunci când ei nu văd
acest lucru. Îţi dau un exemplu: ce părere ai despre rolul
cerşetorului în societate?
EA: Nu ştiu...
EL: La prima vedere este doar un simplu ratat, însă la o
analiză mai profundă, pe care o vom face mai târziu, se poate
observa şi utilitatea sa printre noi. Toate fiinţele au un rol bine
stabilit în lume, problema fiind că prea puţine îşi acordă timpul
necesar pentru a şi „vedea” ceva acolo unde tocmai se uită. De
aceea vă spun – asta e valabil pentru toţi oamenii –, să nu vă simţiţi
niciodată inutili, deoarece tot timpul faceţi ceea ce trebuie, ceea ce
este folositor. Atâta timp cât viaţa voastră are ca reguli iubirea şi
dreptatea, nu aveţi de ce să vă faceţi griji. Trăind astfel, vă aflaţi
tot timpul pe drumul cel bun, chiar şi în momentele în care drumul
pare prea lung sau dificil.
EU: Chiar crezi asta?
EL: Da, cu toată credinţa de care este capabilă fiinţa mea.
Am să-ţi împărtăşesc ce am înţeles eu despre viaţă până acum. În
al doilea rând am realizat că viaţa este simplă şi frumoasă.
EU: Scuză-mă, dar ai uitat de „în primul rând”, am
intervenind zâmbind.
EL: Ajungem acum şi acolo. Am început cu concluzia mea,
iar acum îţi voi arăta de unde a rezultat această concluzie. Ceea ce
trebuie să înţeleagă fiecare om este că toate lucrurile sunt în
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legătură, în conexiune unele cu altele şi se generează şi
influenţează unele pe altele. Aceasta face ca misiunea noastră să
fie una singură, şi anume de a învăţa să lucrăm, să manipulăm
constructiv – nu în alt fel! – energia Vieţii. După cum au arătat-o şi
oamenii de ştiinţă, totul este energie în Univers. Spre exemplu,
corpul uman, asemănător oricărui organism viu, este alcătuit din
celule, acestea din molecule, care, la rândul lor, sunt compuse din
atomi, ultimii constând dintr-un nucleu dens ce conţine neutroni
(sarcini electrice neutre) şi protoni (sarcini electrice încărcate
pozitiv), în jurul cărora se află o perdea de electroni (cu sarcină
electrică negativă), adică vorbim despre particule energetice.
Corpul uman în esenţă este energie. De asemenea suflul vital este
un soi de energie, însă una foarte subtilă, iar această energie este
sursa tuturor celorlalte energii pe care le utilizăm şi cu care lucrăm
în vieţile noastre, fie că o facem mecanic sau conştient. Când mă
refer la toate energiile, aici înţeleg iubirea, compasiunea, bucuria,
fericirea, ura, supărarea, furia, indiferenţa şi aşa mai departe. Toate
gândurile, sentimentele, emoţiile, acţiunile, vorbele sunt energie la
bază. Cele pe care le considerăm a fi bune, pozitive (iubirea,
iertarea, înţelegerea, compasiunea, empatia, ajutorul etc.) sunt cele
pe care eu le numesc constructive, pe când cele negative, rele (ura,
violenţa, furia, supărarea, indiferenţa etc.) sunt cele distructive.
Deci, scopul vieţii este să învăţăm să utilizăm energiile
constructive în folosul nostru propriu, dar şi al semenilor noştri, cu
care suntem mereu în conexiune la un anumit nivel.
EA: Aha, înţeleg, trebuie să învăţăm să trăim într-un mod
constructiv prin manifestrea iubirii, iertării, înţelegerii, adică a
virtuţilor despre care vorbeşte mereu şi Iisus, precum şi ceilalţi
învăţători ale principalelor tradiţii religioase ale lumii.
EL: Corect, dar să nu spunem că „trebuie”, ci ideal este să
alegem fiecare acest lucru, pentru că dacă eşti împins de la spate să
faci ceva, nu tot timpul înţelegi rostul acelui lucru, dar când alegi
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conştient să faci ceva, se întâmplă în urma unei înţelegeri
prealabile a importanţei şi utilităţii acelui lucru.
EA: Aşa este, ai dreptate.
EL: Mulţumesc. Tot în acest context vreau să vă readuc
aminte, deşi am mai vorbit şi o vom mai face, despre încă foarte
actualul îndemn înscris cu litere de aur, acum mai mult de două
milenii (după unele părerii prima dată l-ar fi rostit filosoful grec
Socrate), la intrarea în templul de la Delphi, loc pe care grecii
vechi îl considerau a fi centrul Universului: Cunoaşte-te pe tine
însuţi! Dar cum să faci acest lucru când nu ştii ce să cauţi şi unde
să cauţi. Vă propun să aflăm împreună care ar trebui să fie obiectul
cunoaşterii.
EU: Să-i dăm drumul!
EL: Bun... Probabil ştiţi şi voi că s-a dovedit ştiinţific faptul
că toate celule din care este alcătuit corpul uman se reînnoiesc la
fiecare 7-10 ani, acestea fiind în număr mai mare decât stelele din
galaxia noastră. Prin urmare, corpurile voastre din prezent nu mai
sunt cele de acum 10 ani, iar peste 10 ani vor fi altfel decât sunt în
acest moment. Dar voi aveţi convingerea că sunteţi aceleaşi
persoane. Mai înţelepte sau nu, mai deştepte sau nu, mai împlinite
în viaţă sau nu, dar sunteţi aceleaşi personalităţi. Şi atunci vă
întreb: vă identificaţi cu aceste corpuri care se schimbă 100% la
fiecare 7-10 ani ori este vorba despre altceva ce contează cu
adevărat în a fi o fiinţă umană?
EA: Este, evident, vorba despre acel „altceva” şi nu despre
copul fizic. Eu personal, cred că suntem, în realitate, un spirit, acel
suflu divin trimis peste corpul modelat din lut despre care relatează
şi Biblia sau alte cărţi sfinte ale umanităţii.
EL: Deci, când vorbim despre cunoaşterea de sine nu
trebuie să ne limităm la corpul fizic, care are o viaţă temporară, ci
să mergem mult mai departe, mult mai în profunzimea a cine
suntem cu adevărat, la acea scânteie eternă. Bineînţeles, trebuie să
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ne cunoaştem şi corpul fizic pentru a putea să-l îngrijim cât mai
bine, ca să ne fie de folos şi ajutor pentru o perioadă de timp cât
mai lungă, dar principala muncă trebuie să o facem cu spiritul şi cu
modul în care personalitatea transpune manifestările spiritului în
lumea tridimensională în care momentan ne ducem existenţa.
Ce-ţi doresc eu ţie, dulce... Viaţă...
EL: Parafrazând titlul unei poezii a lui Mihai Eminescu,
vreau să ştiţi că înţelegerea şi conştientizarea sinelui, a scânteii
eterne ce animă corpul fizic, despre care vorbeam, se află într-o
permanentă legătură cu dorinţele pe care le au oamenii pentru
vieţile lor. Şi pentru că vremurile se schimbă mai mult la exterior,
dar visele rămân asemănătoare într-o mare măsură, în ce priveşte
dorinţele oamenilor zilelor noastre de la Viaţă şi, în acelaşi timp
fricile lor, sunt asemănătoare cu cele avute de către romani acum
1900 de ani. În a X-a satiră, Juvenal scria:
De ai avea cu tine, pornind la drum în timpul nopţii, chiar
numai nişte văseluţe de-argint necizelat, te-ai teme, cred, de sabie
şi de ţepuşă şi-ai tremura de umbra unei trestii ce se clatină în
lumina lunii; drumeţul fără ban în pungă va trece cântând prin
faţa hoţului. Primele rugăminţi făcute zeilor şi cele mai obişnuiten toate templele sunt să ne crească bogăţia şi averile, caseta
noastră să fie cea mai mare din forul întreg. Nici un fel de otrăvuri
nu ni se dă să bem în vasele de lut; numai atuncea teme-te, când
vei lua în mână pocale încrustate cu pietre preţioase, şi-n vasul
larg va scânteia setinul [este vorba despre renumitul vin de Setia].
[...] Dar chiar şi-n vremea lui, filosoful grec (autorul se
referă la Democrit) găsea subiect de râs oricând se întâlnea cu
oamenii... [...] Râdea de grijile şi tot aşa de bucuriile prostimii,
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uneori chiar de lacrimile ei, fiindcă Soartei ce îl ameninţa el îi
trimitea laţul să se spânzure sau îi dădea cu tifla.
Deşarte lucruri, deci, sau chiar dăunătoare mai cer
oamenii şi pentru acestea se cade să păteze cu ceară genunchii
zeilor (ceara de la lumânările aprinse în cinstea zeilor). Pe unii-i
prăvăleşte mărimea lor expusă invidiei altora, iar lunga şi
strălucita listă de onoruri îi afundă...
EU: Da, cred că faptul permanentei comparări a zilelor
noastre cu Antichitatea nu este o coincidenţă, ci este o urmare a
multiplelor asemănări între priorităţile, bucuriile şi fricile societăţii
de atunci cu a celei de azi, bineînţeles acum trăite la un alt nivel
mental şi de conştiinţă.
EL: Aşa este. Şi veţi vedea în continuare, deoarece vom
mai discuta despre priorităţile oamenilor în vieţile lor, câte alte
asemănări vom descoperi şi nu doar cu Antichitatea.
EU: Parcă unele lucruri nu se schimbă niciodată.
EL: Aşa pare, însă acum ne aflăm în pragul unor schimbări
profunde în conştiinţa şi mentalitatea umană, ceea ce m-a îndemnat
să arătăm, nouă înşine, dar şi celor care vor alege să vadă, ceea ce
nu este constructiv şi poate fi lăsat în urmă, abandonat de-a
dreptul. Cred că a sosit timpul ca oamenii să audă unii de alţii nu
după ecoul vocii lor, ci după cel al faptelor lor. După cum obişnuia
să spună şi filosoful grec Myson, considerat a fi unul dintre cei
şapte înţelepţi ai lumii antice, cum că nu trebuie să cercetăm
faptele în lumina vorbelor, ci vorbele în lumina faptelor; căci
faptele nu se săvârşesc în vederea vorbelor, ci vorbele în vederea
faptelor. (Despre vieţile... I.108)
EU: Sunt total de acord!
EL: Însă înainte de a merge mai departe, să vedem cum îşi
încheie Juvenal amintita satiră, pe care o face nu doar într-o notă
înţeleaptă, ci, mai important, intuind adevărul divin: De vrei un
sfat, lasă în seama zeilor să cântărească ce-i bine pentru noi şi ce116

i folositor pentru ale noastre. În loc de ce ne place, zei ne-or da tot
ce-i mai potrivit cu fiecare, căci omul li-e mai drag decât îşi e el
sieşi. [...] Dacă e vorba să le ceri ceva... trebuie să-i rogi să-ţi dea
o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Cere-le un suflet tare,
netulburat de groaza morţii, care să privească ultima parte a vieţii
ca un dar al naturii, să poată suporta orişice chinuri, să nu se
mânie de nimic, nimic să nu dorească, să fie încredinţat că
muncile lui Hercule şi strădaniile lui grozave sunt de preferat
amorului, ospeţelor şi pufului cel moale al lui Sardanapal (ultimul
rege al Asiriei, ce a dus o viaţă plină de lux, lene şi dezinteres). Eu
îţi arăt ce chiar tu însuţi îţi poţi da. O singură cărare spre viaţa
liniştită ne e deschisă: ea trece prin virtute. Nu ai, Norocule, nici o
putere, dacă am fi înţelepţi. Noi, noi te facem zeu şi te-aşezăm în
cer. (Juvenal, X)
EA: Mda... Atât dorinţele, cât şi leacul lor au rămas
aceleaşi, doar în alte condiţii.
EU: Cum spune şi vorba din popor: aceeaşi Mărie, dar cu
altă pălărie.
EL: Da, aprobă bătrânul, zâmbind bine-dispus. Principala
formă de realizare în viaţă, de construire a unei vieţi de succes, a
rămas cea pe cale materială. Credinţa conform căreia dacă ai destui
bani se rezolvă toate problemele tale este încă foarte răspândită,
deşi vedem numeroşi milionari care mor, fără a putea fi salvaţi de
marea lor avere. În aceste condiţii ce-i de făcut?
EU: Chiar, ce-i de făcut? Ce sugerezi?
EL: Ceva simplu. Trebuie să vă schimbaţi perspectiva
asupra vieţii.
EU: Da, simplu de spus...
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Vieţi paralele
EL: Dacă nu aţi auzit despre cartea Vieţi paralele a
scriitorului grec Plutarh (46-125), am să vă spun că este vorba
despre o culegere de biografii ale unor oameni iluştri greci şi
romani, prezentate în paralel. Am adus vorba despre ea, deoarece
şi eu doresc să vă vorbesc despre nişte vieţi paralele, însă ale
zilelor noastre. Vieţile paralele pe care le am în vedere nu au fost şi
nu sunt toate ilustre, ci numai unele dintre ele, marea lor majoritate
fiind considerate, în special de către cei ce le trăiesc, simple şi
banale.
Oare de unde vine credinţa acestor oameni că viaţa lor este
banală? Pentru a descoperi acest lucru le-aş propune – dar vă
propun şi vouă – un exerciţiu: începând din această clipă, nu mai
târziu, mâine sau poimâine, ci chiar din această clipă să devină
atenţi la ceea ce se întâmplă în vieţile lor, să acorde atenţie fiecărui
moment, aşa-zis banal. Ce credeţi că se va întâmpla dacă vor face
acest lucru? Surpriză! Vor avea parte de o surpriză mare. „Peste
noapte” existenţele lor vor ieşi din umbra banalului şi a lipsei de
însemnătate, intrând în lumina reflectoarelor puternice ale
importanţei, semnificaţiei, direcţiei clare şi a scopului. Vor
descoperi, la propriu, ecuaţia care defineşte fiecare viaţă din
Univers, şi anume: moment + moment = Viaţa. Vor înţelege că
fiecare moment al vieţii lor are însemnătatea sa şi că nu a apărut
acolo din întâmplare, ci cu scopul de a întregii şi a da sens la ceva.
La ce anume? Bineînţeles, la Viaţă!
Prin urmare, conceptul de „vieţi paralele” nu există cu
adevărat, pe de o parte al unor vieţi extraordinare, importante,
semnificative, cum au fost şi sunt cele ale marilor artişti, oameni
politici sau învăţători spirituali, şi vieţi banale, aproape stinse, fără
sens real, pe de altă parte. Nu există această paralelă. Sunt doar
vieţi şi atât! Dacă apare sau persistă vreo problemă în viaţa cuiva,
118

se întâmplă pentru că omul în cauză nu acordă atenţia şi
semnificaţia cuvenită fiecărui moment care face parte din viaţa sa.
Depinde de fiecare în parte să descopere şi să înţeleagă importanţa
şi scopul propriei vieţi. Iar acest lucru trebuie început de pe acum.
Chiar acum!
Preţul succesului
EL: Să trecem însă şi la lucruri mai puţin încurajatoare pe
care le vedem în jurul nostru în aceste vremuri tulburi. Aceste
situaţii vreau să le aduc în discuţie, deoarece influenţează în
special viitorul lumii, adică al tineretului, al adolescenţilor, tocmai
acele suflete aflate într-un moment crucial al existenţei: momentul
în care trebuie să se decidă ce fac cu vieţile lor, ce exemple vor să
urmeze şi altele de acest fel.
EA: Presupun că te referi la faptul că unele dintre aşanumitele vedete feminine care pot fi văzute peste tot la televizor
reprezintă un model pentru numeroase fete tinere. Faptul că „au
reuşit în viaţă”, că au „făcut rost” de casă, maşină, un job bun, bani
etc., reprezintă o atracţie faţă de acest tip de „a reuşi”, în special
pentru adolescentele din satele şi oraşele mici, unde posibilitatea
de a obţine toate acestea, mai ales prin muncă cinstită şi serioasă,
este foarte redusă sau chiar inexistentă.
EL: Este tentantă şi periculoasă această modalitate de „a te
ajunge”. Şi aici nu mă refer doar la pericolele de moment, ci la
urmările pe care le pot avea anumite fapte ale lor. În a doua
jumătate a secolului al XVII-lea, în romanul său intitulat Justine,
Marchizul de Sade (1740-1814) surprindea destul de plastic
drumul tinerelor sărace spre o viaţă bună: Fără îndoială că drumul
a fost spinos; acest fel de domnişoare îşi deschid calea plecând de
la ucenicia cea mai ruşinoasă şi grea, iar aceea care azi este în
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patul unui prinţ, mai păstrează poate urmele înjositoare ale
cruzimii libertinilor depravaţi în mâinile cărora au aruncat-o
tinereţea şi lipsa de experienţă a începutului.10
EU: Ooo, crezi că Sade este autorul cel mai potrivit din
care să citezi, am întrebat surprins?!
EL: De ce nu? Ştiu că de-a lungul vremii a fost prezentat ca
un pervers notoriu, „inventator” al sadismului, însă la începutul
secolului XX a fost aşezat pe locul care i se cuvenea, şi anume
între valorile culturii universale, mulţumită lui Guillaume
Apollinaire (1880-1918).
EU: Bine, bine, am răspuns zâmbind. Trebuie, totuşi, să-i
dau dreptate. Astfel de experienţe, cu atât mai mult dacă sunt trăite
la o vârstă fragedă, pot lăsa urme în subconştientul uman. Nu ştiu
cât de fericită poţi să fii cu toate cele obţinute, având mereu în
memorie prin ce ai trecut pentru a le câştiga.
EL: Cu siguranţă nu este uşor.
EA: Sunt convinsă că nu este uşor nici după ce ai ajuns
unde ai vrut, şi cu atât mai mult este greu până ce ajungi acolo. De
aceea stau pe gânduri şi încerc să ajung la o concluzie: oare chiar
merită?!
EL: Ca să vedeţi că Marchizul nu scria degeaba şi că a
anticipat acest tip de gânduri, am să-l las să ne „vorbească”, sărind
peste cele două secole şi ceva care ne despart, referindu-se la
urmările pe care le pot avea unele fapte neortodoxe: ... în afară de
providenţa care pedepseşte necruţător asemenea reuşite, cel
vinovat hrăneşte la sân un vierme ce-l roade fără încetare,
împiedicându-l să se bucure de înşelătoarea fericire din jur şi
nelăsându-i în locul ei decât amintirea sfâşietoare a păcatelor cu
care şi-a cumpărat-o. În schimb, virtutea, chiar dacă, în această
lume derutată în ce priveşte rostul ei, nu aduce nici un folos vizibil
10

Donatien Alfonse Francois Marchiz de Sade, Justine, Editura Doris,
Bucureşti, 1990 – în continuare: Sade, Justine.
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sau palpabil, are avantajele ei: Cât despre nefericirea care chinuie
virtutea, ghinionistul oropsit de soartă îşi află mângâierea în sinea
lui şi tainicele bucurii pe care i le aduce cinstea îl despăgubesc pe
dată de nedreptatea oamenilor. (Sade, Justine)
EU: Nu ştiu dacă a fost vreodată uşor omului să trăiască
având virtuţile ca legi care să-i modeleze faptele şi întreaga viaţă.
EL: Astfel ne este revelat şi motivul pentru care, prin gura
uneia dintre personajele sale, Sade foloseşte expresia cărările
înguste ale virtuţii. Acestea sunt dificil de parcurs, din această
cauză mulţi oameni se conformează trend-ului din societate: dacă
prin mijloace şi acţiuni reprobabile poţi să obţii ceea ce îţi doreşti,
de ce să nu o faci?! Prin intermediul altui personaj meschin, de
această dată o femeie, ce se adresează Justinei, nefericita eroină,
Sade face o pledoarie destul de convingătoare viciului, din care voi
spicui câteva idei: Draga mea, nu viciul sau virtutea pe care le
alege omul îl fac să găsească fericirea, căci virtutea sau viciul nu
sunt decât un fel de a purta pe lume; nu contează aşadar să o iei
pe un anume drum mai curând decât pe celălalt! Contează doar să
urmezi drumul comun, iar cine se abate de la el, greşeşte. Dacă
lumea ar fi în întregime virtuoasă, te-aş îndruma către virtute, căci
răsplata venind de la ea, fericirea va fi negreşit tot acolo; într-o
lume cu totul coruptă, nu te voi îndruma decât înspre viciu. Însă,
dacă nu te vei lăsa corupt şi dus de val, ci vei urma acea îngustă
cărare a virtuţii, odată ajuns la finis vei experimenta fericirea
existenţei în plenitudinea sa. Şi Marchizul îşi încheie povestirea cu
următoarea frază: Oh, voi care veţi citi această povestire, fie să
aveţi din ea acelaşi câştig ca această femeie uşuratecă, dar
pocăită (autorul se referă la sora Justinei, care după auzul
numeroselor nenorociri prin care a trecut sora sa, îşi schimbă
radical viaţa, ajungând dintr-o uşuratică, un model de pietate,
înţelepciune şi austeritate), fie să vă încredinţaţi deodată cu ea că
adevărata fericire nu se află decât în virtute şi că, dacă Dumnezeu
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îngăduie ca ea să fie persecutată pe pământ, este doar pentru a-i
pregăti o răsplată mai minunată în cer.
EA: Frumos... Cred că l-am judecat greşit pe Sade.
EL: La fel ca mulţi alţii. De aceea spuneam mai devreme că
nu putem judeca oamenii fără să le cunoaştem vieţile. Tot aşa nu
putem judeca scriitorii fără să cunoaştem intenţiile din spatele
operelor lor.
După câteva momente de tăcere, în care am „rumegat”
fiecare ultimele cuvinte a lui Sade, companioana noastră de drum a
hotărât să rupă tăcerea:
EA: Citeam recent un articol despre o domnişoară care,
fiind dintr-o familie săracă, însă dorind mai mult de la viaţă, şi-a
scos fecioria la licitaţie pe internet. Acest lucru se întâmpla acum 4
ani. Azi, respectiva tânără postează fotografii ce ilustrează binele
la care a ajuns: se află undeva în Italia, are bani, înbrăcăminte
scumpă, silicoane, are parte de ieşiri în cluburi de fiţe şi aşa mai
departe.
Să nu mă înţelegi greşit, nu mi-am propus să o judec. Dar
mă gândesc dacă acum, după ce a obţinut ceea ce a dorit, lucruri pe
care familia nu putea să i le ofere, iar prin muncă normală era
foarte greu şi necesita timp pentru a le obţine, este sau nu fericită;
dacă se poate bucura de toate acestea având în memorie ceea ce a
făcut pentru ele şi prin câte a trebuit, probabil, să treacă.
EL: Te înţeleg. Sigur că nu judecăm pe nimeni şi nimic, ci
numai constatăm nişte fapte, nişte decizii şi punem problema din
punctul nostru de vedere, dacă am fi putut face la fel sau nu. Nu
judecăm dacă persoana în cauză a acţionat corect sau greşit. Este
numai şi numai alegerea ei. Noi căutăm să înţelegem dacă merită
să facem orice pentru a obţine anumite foloase. Fiecare om este
invitat să cugete, să evaluaze şi să se pună pe sine în situaţiile
despre care vorbim, astfel cunoscându-şi posibilităţile şi limitele.
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EA: Da. Mă feresc şi eu pe cât pot – uneori nu reuşesc – de
la a judeca pe cineva, deoarece nu ştiu care îi sunt motivele şi care
este situaţia acelei persoane, ce a determinat-o să facă sau să nu
facă un anumit lucru.
EL: Foarte bine faci. Este o metodă eficientă pentru a te
detaşa de obiceiul judecării semenilor. Să revenim însă la viaţă şi
la succes.
EU: Se spune că bărbaţii îşi doresc ceea ce nu au. Sau ceea
ce nu pot să aibă. Oare este chiar aşa?
EL: Cred că este aşa şi este logic să fie aşa. Nu văd pentru
ce ar trebui să-ţi doreşti ceva ce deja ai. Nu este logic. Prin urmare
toţi oamenii, fie bărbaţi, fie femei, îşi doresc ceea ce nu au sau
ceea ce nu pot să aibă. Finalul acestei afirmaţii este cel care pune
unele probleme, adică dorinţa faţă de ceva ce nu poţi să ai.
Mereu auzi de la oamenii optimişti că poţi să faci orice sau
că poţi avea orice, că nu există limite. Dar totuşi constatăm că nu
toţi oamenii obţin ceea ce îşi doresc. Deci, trebuie să existe un
impediment care face nerealizabilă o anumită dorinţă. Cred că abia
când omul găseşte şi înţelege acest impediment poate să fie liniştit
cu el însuşi şi, ca un rezultat, fericit.
EA: Da, aici este „buba”; găsirea a ceea ce ne împiedică să
obţinem ceea ce ne dorim.
EL: Şi ajungem, din nou, la aceeaşi problemă, pe care o
putem considera ca un lait-motiv al conversaşiilor noastre:
cunoaşterea de sine. Până când nu vă cunoaşteţi pe voi înşivă cu
adevărat, este dificil să descoperiţi ceea ce vă doriţi şi cum vreţi să
fie vieţile voastre. Până când nu vă cunoaşteţi, trăiţi în voia
sentimentelor contrare, a influenţelor exterioare continue şi a
instinctelor, fără a vă putea folosi la modul serios de conştiinţă.
Astfel, azi vreţi una, mâine vreţi alta, poimâine îl invidiaţi pe
vecinu’, săptămâna viitoare vreţi să aveţi ce are colega de muncă şi
aşa mai departe, iar ceea ce vreţi voi cu adevărat se află undeva,
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într-un punct de neatins. Însă, atunci când începeţi să vă cunoaşteţi,
vă creşte şi înţelegerea faţă de cine sunteţi, cum sunteţi, care este
scopul vostru în viaţă. Dintr-o dată veţi descoperi că tot ceea ce vă
doriţi acum se află în posibilitatea voastră de a le obţine, trebuie
numai să vreţi să acţionaţi în acea direcţie. „Buba” este tratată, iar
impedimentele de până atunci dispar.
Dar pentru a putea ajunge la acest punct, consider a fi
foarte important ca atunci când cineva caută succesul, să nu-şi
piardă puritatea fiinţei prin acceptarea unor gânduri, vorbe sau
fapte care să ducă la decăderea sa ca om ce poartă în sine scânteia
divină. În acest sens, un îndemn al lui Marcus Aurelius către sine,
dar la fel de valabil şi pentru ceilalţi oameni, era ca: Niciodată să
nu socoteşti ca un folos pentru tine ceea ce te-ar sili cumva să-ţi
pângăreşti credinţa, să dai la o parte curăţenia sufletească, să
urăşti pe cineva, să ai vreo bănuială, să vorbeşti pe vreunul de
rău, să te prefaci, să doreşti lucruri care au nevoie de a fi ascunse
de ziduri sau de vreo perdea. (Către sine, III, 7)
EA: Of Doamne, cred că ceri imposibilul! În ziua de azi
aproape că nu vezi altceva, decât ceea ce spunea Marcus Aurelius
să nu ne dorim sau să nu facem.
EL: Din nefericire ai dreptate, însă nu cer imposibilul, cer
numai ca fiecare om să-şi sondeje interiorul şi să facă o evaluare
sinceră a ceea ce îşi doreşte cu adevărat în viaţă şi, mai important,
a ceea ce crede că are neapărat nevoie. Sunt sigur că după o astfel
de cutăţenie printre multitudinea de dorinţe şi gânduri, bineînţeles
dacă va fi foarte sincer cu sine însuşi, va descoperi că nu are decât
câteva dorinţe reale şi utile şi prea puţine nevoi, pentru a merita săşi transforme viaţa într-o mizerie, în încercarea de a obţine lucruri
cu o utilitate efemeră, dar cu costuri enorme.
EA: Da, cred că ai dreptate. Nu o dată mi-am dorit câte
ceva şi după o perioadă de gândire am înţeles că în realitate nu
aveam nevoie de acel lucru, ci era vorba numai de un moft al
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momentului. Şi cum bine spui, de cele mai multe ori costurile, care
nu se rezumă la ceva material, ci implică şi costuri de natură
sentimentală, mentală sau spirituală, sunt mult prea mari şi care pot
lăsa urme foarte greu de înlăturat. Şi cred că acest lucru este
valabil atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
EU: Categoric!
EL: Motivele sunt numeroase pentru ca fiecare să fie atent
la preţul pe care trebuie să-l plătească pentru o plăcere, un moft sau
o nevoie iluzorie şi efemeră. Este esenţială pentru sănătatea
mentală, emoţională şi spirituală ca omul să privească la „costuri”
şi la golurile lăsate în „conturi”. Este ca atunci când mergeţi la
supermarket şi verificaţi mai întâi preţul fiecăreia dintre mărfuri şi
golul de după cumpărături ce va rămâne în portmoneu. De multe
ori costurile şi urmările nu justifică achiziţia.
Bogăţiile (n-)aduc fericirea?!
EU: Cu altă ocazie am spus că banii nu sunt „ochiul
dracului”, cum zice o vorbă populară, nu au nimic rău sau diabolic
în ei, problema fiind în atitudinea noastră, a oamenilor, faţă de
bani.11 Felul în care ne lăsăm furaţi de mirajul lor este dăunător,
atât fiecăruia dintre noi, cât şi societăţii în ansamblul ei. În zilele
noastre nebunia banilor a ajuns la cote nemaiauzite. Oamenii au
ajuns sa-şi arunce sănătatea pentru a câştiga nişte bani. Îşi vând
diferite organe pe internet, în anumite ţări asiatice această practică
fiind deja una curentă.
EL: Este trist, dar adevărat. Auzim de fapte ieşite din
comun, care se fac numai pentru a obţine beneficii materiale. Şi în
această privinţă, a ataşamentului faţă de bani, moravurile nu s-au
Victor, Viaţa îi dăunează grav sănătăţii! A sosit timpul schimbării: pentru o
viaţă nouă, pentru o lume nouă, Editura For You, Bucureşti, 2013, p. 186-189.
11
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prea schimbat în ultimii 2000 de ani, Junavel având un cuvânt de
spus şi despre asta: ...atunci când suferim vreo pagubă, e regula să
ne închidem uşile şi banii sunt jeliţi de toată casa cu mai mari
bocete şi o mai mare larmă, ca la înmormântări. Nimeni în acest
caz n-arată o durere prefăcută, mulţumindu-se să-şi sfâşie doar
marginea de sus a hainei, să se frece la ochi, umezindu-i de formă:
nu, paralele pierdute-s jelite cu lacrimi sincere. (Juvenal, XIII)
Mulţi oameni fac „pe dracu-n patru” pentru a aduna cât mai
mult, preţuind bunurile materiale, în special banii şi obiectele de
valoare, mai mult decât orice pe lume şi ajungând să facă orice
pentru a le obţine, de multe ori chiar fapte ilegale şi/sau foarte
grave. În Satira a XII-a, Juvenal scria: Dar cine altul şi în ce partea lumii ar îndrăzni vreunul să preţuiască persoana lui mai mult ca
banii şi viaţa lui mai mult decât averea? Şi continuă: Dintr-asta
vin aproape toate crimele: nici o stricare a minţii omului n-a
pregătit mai multe otrăvuri altora şi nu porneşte s-atace cu cuţitul
atâta cât sălbateca dorinţă de-averi nemăsurate. (Satira XIV)
Iar atunci când tratează ipocrizia unora de a părea nişte
oameni cumpătaţi şi cu grijă faţă de bani, înfometându-se pe ei
înşişi, dar şi familiile lor, când în realitate sunt nişte avari şi nu ştiu
cum să adune mai multe averi, Juvenal conchide: Dar la ce bun
aceste averi cu chinuri adunate, când e curată nebunie, delir
frenetic declarat, să trăieşti ca un sărac oropsit de soartă, doar ca
să mori bogat? (Juvenal, XIV) Poveştile precum cea a lui Hagi
Tudose nu au vârstă.
Există totuşi un curent de schimbare a mentalităţii care îmi
dă încredere în viitorul omenirii. Acest curent de opinie este
favorabil unei conştientizări a lipsei de valoare a bogăţiilor
materiale, atunci când lipsesc bogăţiile spirituale, morale şi
intelectuale. Fără acestea din urmă, orice societate, oricât de
bogată ar fi, este sortită distrugerii. Având în vedere că am făcut o
constantă comparaţie a societăţii actuale cu cea romană, voi da ca
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exemplu de civilizaţie care s-a autodistrus tot pe cea a Romei
antice, distrugere survenită după o perioadă de decădere în special
pe planurile spiritual şi moral.
EU: Dar totuşi, cei mai mulţi dintre oamenii simpli – deşi
nu-mi place denumirea asta – nu doresc multe de la viaţă. Să aibă
mâncare pe masă, un acoperiş deasupra capului, un loc de muncă
stabil şi copii sănătoşi. Poate nu neapărat în această ordine...
EL: Mare parte dintre aceşti „mulţi” nu-şi doresc mai mult
deoarece sunt convinşi că nu pot mai mult. Alţii nu-şi doresc mai
mult din compasiune pentru cei care nu au deloc. Gânduri
frumoase, dar inutile şi neadevărate. Apoi este categoria celor
puţini care nu se satură nici cu mult, luând de peste tot, uneori de
la gura a milioane de copii flămânzi. Dar lăcomia lor pentru
bogăţii este mai mare decât foamea nenorociţilor pe spatele şi
naivitatea cărora îşi măresc capitalul. Tu din care categorie vrei să
faci parte?!
EU: Bineînţeles că nu vreau să fac rău nimănui şi nu doresc
să mă înbogăţesc pe spatele altora. Dar nici sărac nu mi-ar plăcea
să fiu.
EL: Cine ar vrea să fie sărac?! Nimeni. Deci, nici tu. Din
câte înţeleg ai vrea să mergi pe o cale de mijloc: nici sărac, dar nici
bogat prin suferinţa altora.
EU: Corect.
EL: Atunci mergi pe „calea ta”. Nu urma „căile” altora. Nu
fii ignorant: ia exemplu bun şi învaţă din greşelile celorlalţi, dar
nu-i imita niciodată. Vieţile lor sunt ale lor, iar viaţa ta esta a ta.
Vieţile tuturor sunt diferite, aspiraţiile sunt diferite, drept urmare
fiecare trebuie să facă ceea ce-i dictează conştiinţa, nu ceea ce vede
în stradă. Vezi multe lucruri ilegale în stradă, însă nu le faci, pentru
că ceva din tine nu te lasă. Tot aşa este situaţia şi cu privire la
bogăţii: fă-ţi treaba zilnică cinstit, cu dăruire, manifestă sentimente
neutre faţă de bani – nici să nu-i iubeşti, dar nici să nu-i urăşti,
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doar acceptă-i în viaţa ta – şi bogăţie în general, fii caritabil şi
mereu gata de ajutor faţă de cei aflaţi în nevoie şi nu lupta pentru
bogăţii mai mult decât o solicită scopul tău, atunci când l-ai aflat.
Fii un exemplu demn de luat în seamă. Aceste îndemnuri sunt
valabile pentru amândoi.
Iar atunci când veţi avea parte de anumite pierderi, să nu vă
lamentaţi şi nici să nu vă pară rău. Pierderea de orice fel nu este
altceva decât o schimbare în vieţile voastre. O resimţiţi cel mai tare
atunci când investiţi multă muncă. Cei care investesc multă muncă
au şi aşteptări mari, în special cei care nu înţeleg că viaţa înseamnă
mişcare continuă, activitate constantă, de orice fel. Dar oare
trebuie mereu să munceşti mult pentru a obţine ceva valoros? După
mentalitatea care circulă „pe piaţă”... da, trebuie. Chiar şi atunci
când Viaţa îţi indică o cale mai uşoară spre împlinirea dorinţei tale,
în loc să mergi pe ea, tu spui că „e prea uşor”, deci nu e calea cea
bună. Dar oare face natura greşeli? Oare dă indicaţii greşite?
Bineînţeles că nu! Acest fapt a fost observat şi înţeles de foarte
multă vreme.
În cartea Dialog despre cele două sisteme principale ale
lumii a lui Galileo Galilei (1564-1642), personajul Salviati spune
la un moment dat: ...natura (care, după cum s-a admis de toţi, nu
înfăptuieşte ceva cu ajutorul multor mijloace, când poate realiza
acelaşi lucru cu puţine)...12 Şi atunci, mă întreb eu, de ce căile
facile sunt abandonate sau considerate a fi „farse ale sorţii” pentru
a urma un drum mai dificil? Din cauza sistemului de credinţe pe
care le au oamenii, cum că trebuie să muncească din greu pentru
ceva, că numai atunci va aprecia acel lucru şi altele asemenea.
EU: Sincer să fiu, nu a trebuit să „trag tare” pentru nimic.
Nu spun că nu a trebuit să muncesc, dar nu mai tare sau mai mult
decât normalul, dacă există un „normal” în acest sens. Şi, aici cred
Galileo Galilei, Dialog despre cele două sisteme principale ale lumii
(Ptolemeic şi copernician), Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1962, p. 103.
12
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că anticipez ceea ce vroiai să mai adaugi: am manifestat apreciere
mereu faţă de ceea ce am obţinut, fie că am muncit pentru acel
lucru, fie că doar am puşcat din detege şi l-am obţinut. Tot timpul
am manifestat apreciere şi mulţumire pentru tot ceea ce am.
EL: Da, ai anticipat corect. Acest lucru voiam să-l mai
adaug, şi anume că este indicat să-ţi schimbi perspectiva asupra
lucrurilor şi să le apreciezi atât pe cele obţinute greu, cât şi pe cele
obţinute uşor şi vei vedea cum viaţa ta se va schimba şi va deveni
mai uşoară şi mai frumoasă. Viaţa, Dumnezeu, ştie ce are nevoie
fiecare pentru a-şi îndeplini misiunea pentru care se află aici şi
acum, astfel că va sprijini mereu acea persoană să le atragă în
experienţa sa. Este nevoie numai ca omul să-şi afle „drumul său”,
în vederea cunoaşteri şi a celor trebuincioase pentru a-l parcurge
cât mai benefic pentru el şi semenii săi.
Pentru cei care încă nu au ajuns la o cunoaştere a lor însuşi,
situaţia este diferită, însă şi pentru aceasta există o reţetă adecvată.
Atunci când nu sunteţi siguri pe misiunea voastră în lume pentru a
selecta acele nevoi şi dorinţe care vă pot ajuta direct în atingerea
scopului, puteţi face un alt tip de selecţie. Pentru această activitate
trebuie să fiţi obiectivi şi sinceri cu voi înşivă. De fiecare dacă
când se naşte în voi o dorinţă pentru ceva (bani mai mulţi, maşină,
haine, bijuterii etc.), pentru obţinerea căreia este nevoie să faceţi
diferite sacrificii, unele poate importante şi dăunătoare, organizaţi
un interogatoriu ca la serviciile secrete şi descoperiţi dacă sigur
aveţi nevoie de acel „ceva”. Cu ce vă ajută în viaţă acel „ceva”?
Dacă pentru voi nu are utilitate, măcar foloseşte unei alte fiinţe?
Este doar vorba de o simplă plăcere sau de o nevoie ce ţine de
propăşirea voastră sau a familiei căreia îi aparţineţi? Şi întrebările
pot continua până când ajungeţi la un rezultat mulţumitor: da, chiar
am nevoie de acel „ceva” sau nu, nu am nevoie de acel lucru.
Gândind şi acţionând astfel, însă fiind mereu atent la obiectivitatea
şi sinceritatea voastră, vă veţi obişnui să nu daţi curs orbeşte
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fiecărei dorinţe sau nevoi nejustificate de a obţine sau achiziţiona
lucruri de care nu aveţi o trebnuinţă reală, dar care vă solicită pe
diferite planuri (fizic, mental, emoţional) sau vă aduc suferinţe
ulterioare pe plan sufletesc şi sentimental.
Voi încheia cu un moment, elocvent pentru discuţia
noastră, din viaţa unui filosof grec, ce ne-a oferit exemple de urmat
într-o varietate de aspecte ale existenţei. Într-o zi, când se uita la
multitudinea de mărfuri expuse spre vânzare, Socrate a exclamat:
Câte lucruri de care eu nu am nevoie există! (Despre vieţile...
II.25)
Lăcomia – păcatul „greu de ucis”
EL: Lăcomia este la fel de oarbă ca şi dragostea, însă este şi
periculoasă. Dacă nu aveţi grijă cu ea, puteţi avea de suferit enorm,
atât voi, cât şi cei din jurul vostru, familie, prieteni. Nu fără motiv
a fost inclusă între păcatele mari de către Creştinism. Este indicat
să vă feriţi de acest viciu.
Unii oameni devin maximalişti, dorind să aibă totul, şi
ajung în final să moară milionari, dar cu regrete şi singuri. Alţii,
care la final de zi, lăsând orice altă îndeletnicire, se bucură cu
perechea sau cu familia de un apus de soare sau de o plimbare în
parc, sunt cei cu adevărat fericiţi la „final de drum”.
De aceea, adevărata provocare pe care o are omul este să
ştie când să se oprească, unde să pună punct. Trebuie să fiţi
stăpânii vieţilor voastre şi să nu vă lăsaţi stăpâniţi de către viaţă. În
acelaşi timp este indicat să fiţi precauţi, niciodată să nu vă
subestimaţi adversarul (provocările întâlnire în viaţă) şi să nu uitaţi
că victoria sau înfrângerea rămân doar nişte alegeri personale.
Cu o conştienţă ascuţită nu veţi da greş în momentele
importante ale vieţii. Aceeaşi atenţie vă va ajuta să recunoaşteţi
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aceste momente şi să faceţi ceea ce trebuie, adică ceea ce simţiţi.
Majoritatea fiinţelor ajung la anumite puncte cruciale din existenţa
lor în care nu mai „luptă” doar pentru ei înşişi sau numai pentru
familia lor, ci pentru lumea întreagă.
Viaţa este uneori o furtună, alteori o rază de soare. Până
când fiinţa va învăţa să tranforme viaţa în permanente raze de
soare, ceea ce îl modelează pe om este felul în care se prezintă în
faţa furtunii, modul în care acţionează în timpul ei. Poate să fugă
de ea sau să înveţe să danseze în ploaie, cum spunea cineva. Nu
este foarte important dacă iese intact sau şifonat dintr-o furtună, ci
atitudinea avută în mijlocul intemperiilor. Atitudinea modelează
caracterul, iar caracterul este cel care reflectă în exterior
frumuseţea fiinţei interioare, fiinţă care se cunoaşte şi se manifestă
pe sine tocmai în timpul furtunilor vieţii. Este important să nu lase
societatea să-l tranforme în cineva sau ceva ce nu este.
EU: Întâlnim momente, nu neapărat în viaţa personală, ci în
viaţa planetei întregi, când vorbele lui Shakespeare par foarte
reale: Iadul este gol şi toţi dracii sunt aici.
EL: Este vorba despre aceeşi problemă de perspectivă,
despre care am mai amintit. Nu este chiar aşa de gravă situaţia, dar
există o nevoie clară ca oamenii să fie mai responsabili, atât în
viaţa personală, cât şi în ce priveşte interesele întregii lumi.
Oamenii nu sunt răi în esenţa lor, cum s-a afirmat în multe cazuri
de-a lungul istoriei, numai că nu-şi dau silinţa de a depăşi copilăria
spirituală în care se mai află, pentru a începe o viaţă responsabilă
de „adult”. Foarte mulţi nu reuşesc încă să înţeleagă că nu
Dumnezeu este responsabil de ceea ce se întâmplă rău în jurul lor,
ci ei înşişi. Încurajator este faptul că încet încet acest val de
spiritualitate ce a inundat mare parte a planetei „converteşte” tot
mai multă lume, făcându-i conştienţi de puterea ce se află în
interiorul lor şi determinându-i s-o utilizeze în folosul propriu şi al
semenilor.
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EA: Da, să ştii că acest lucru îmi dă şi mie forţa de a crede
şi a merge mai departe. Dacă nu ar fi aceşti deschizători de
drumuri, ce influenţează pozitiv pe cei cu care intră în contact, nu
ştiu ce aş face. Robabil că aş fi depresivă mai tot timpul şi singurul
refugiu mi-ar rămâne munca. Dar aşa, credinţa că lucrurile pot şi se
vor schimba în lume mă fac să am şi alte vise, atât pentru mine, cât
şi pentru întreaga omenire, pentru întreaga planetă.
EL: Aici ar mai trebui înţeles, pentru unii, sau amintit,
pentru alţii, că tot ceea ce se întâmplă în viaţa unui om este o
reflectare a deciziilor pe care le-a luat. Mulţi speră că insistând în a
lua aceeaşi decizie de mai multe ori va obţine rezultate diferite.
Este ca şi cum ai aduna de mai multe ori 2 cu 2, în speranţa că, la
un moment dat, vei obţine ca rezultat 5 în loc de 4. Nu se va
întâmpla. Pentru a obţine rezultate diferite trebuie şi ca alegerile să
fie diferite de cele care au dat rezultate nedorite.
Continuând ideea despre deciziile care trebuie schimbate la
un moment dat, vreau să vă atrag atenţia şi asupra faptului că nu
tot timpul lăcomia pe care o vedem în jurul nostru este una
autentică, de tipul celei a personajului Hagi Tudose, ci este vorba
despre o programare socială. Am în vedere faptul că puternica
dezvoltare şi diversificare a civilizaţiei umane a dus spre o
înmulţire proporţională a presupuselor nevoi ale individului, cele
mai multe dintre acestea fiind o „sugestie” a companiilor care
produc diferitele obiecte şi servicii de care, chipurile, toţi au
nevoie. Ajunge ca un anumit număr de oameni să cadă pradă
acestei programări, pentru că vor influenţa mai departe pe semenii
lor, iar presupusa nevoie de „una” şi de „alta” se va răspândi ca o
boală contagioasă, în acest caz transmisibilă prin lipsa de
conştienţă. Dacă omul şi-ar evalua din timp în timp, cu mare şi
sinceră atenţie, nevoile reale şi nevoile „programate”, ar ajunge la
concluzia că primele sunt într-un număr mult mai redus decât cele
din a doua categorie. Prin urmare, avem de-a face şi cu un tip de
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lăcomie dezvoltată din nevoile pe care individul a fost făcut să
creadă că le are şi fără de care copiii săi nu vor creşte normali şi
sănătoşi, casa lor nu va fi destul de sofisticată pentru a stârni
admiraţia oaspeţilor, maşina nu va fi destul de cool pentru a trezi
invidia prietenilor, iar imaginea lor personală nu va fi destul de
trendy pentru a atrage privirile bărbaţilor sau ale femeilor; mai pe
scurt: viaţa sa va fi mai puţin împlinită, mai puţin fericită.
Marea problemă pe care o creează situaţia descrisă nu este
numai apariţia lăcomiei şi a ceea ce ajunge să facă omul pentru a o
satisface, ci şi starea de spirit pe care o induce neputinţa
satisfacerii ei. Neputinţa respectivă este un important şi real factor
de stres, care aduce numai supărare şi deprimare în viaţa omului,
mergând până la punctul în care persoana în cauză nu se mai poate
bucura de ceea ce are deja, fiind în totalitate răpit de iluzia a ceea
ce ar mai trebui să obţină pentru a fi fericit.
EU: Îmi amintesc o discuţie de acest fel cu o cunoştinţă,
care îşi făcea griji dacă vor reuşi să căştige atâţia bani pentru a-şi
construi casa de vacanţă, în timp ce alte familii nu ştiu ce vor pune
pe masă peste 2-3 zile.
EL: Şi din această observaţie se poate vedea cât de diferit
sunt percepute nevoile de către oameni şi cât de puţini fac diferenţa
între o necesitate şi un simplu moft. Modul prin care se poate scăpa
de acest tip de lăcomie este conştientizarea faptului că multe dintre
aşa-zisele nevoi sunt false şi că atenţia permanentă este esenţială
pentru a trăi o viaţă liniştită şi fericită.
EU: Da. Din toate punctele de vedere, lăcomia rămâne unul
dintre principalii duşmani ai liniştii sufletului omemesc. Şi am mai
înţeles ceva.
EL: Ce anume?
EU: Aşa cum este nevoie – dacă tot vorbim despre nevoi –
de un atestat pentru a putea face diferite lucruri, ar fi indicat ca
viaţa să dea bogăţii numai celor care deţin un atestat al maturităţii
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spirituale, pentru ca „mirajul aurului” să nu aibă efecte neplăcute
asupra oamenilor în cauză.
EA: Da, bine ar fi!, aprobă tânăra râzând.
EL: Tudor Arghezi are o poezie deosebită, intitulată
Omule, care exprimă inutilitatea, în cele din urmă, a bogăţiilor
materiale adunate de-a lungul vieţii. Am să reproduc prima parte a
ei: O lăcomie crâncenă, nebună. / Adună, omule, adună, /
Căzneşte, fură, surpă şi omoară. / Îţi trebuie putere şi comoară. /
Îţi trebuie palate şi veşminte / Să-ţi zacă-n ele hoit şi oseminte. /
Morminte, omule, morminte.
Cauză, efect, dorinţă, problemă, soluţie...
EA: Având în vedere că tot vorbim despre diferite situaţii şi
probleme întâlnite în viaţă, aş vrea să ne spui câte ceva despre
problemele propriu-zise, adică despre ceea ce denumim, noi
oamenii, cu acest termen: problemă. De ce apar şi cum am putea să
scăpăm de ele. Uneori când eşti pe cale de a rezolva o anumită
problemă din viaţa ta, automat apare alta sau chiar mai multe. Este
destul de ciudat ce se întâmplă, iar acest lucru creează confuzie şi
neîncredere.
EL: Nu este ciudat deloc, dacă înţelegi legea care
guvernează aceste lucruri, şi anume legea cauzei şi a efectului.
Nimic nu apare, nimic nu se întîmplă fără o cauză. Drept urmare şi
problemele au o cauză. Dar, în primul rând ar trebui să vorbim
despre conceptul de problemă. În general, oamenii înţeleg prin
problemă ceva rău, ceva ce le taie calea şi îi împiedică să-şi atingă
ţelurile, să-şi îndeplinească dorinţele. Însă, trebuie neapărat să
privim aceste obstacole ca pe nişte probleme, ca pe nişte greutăţi
pe umeri? Nu este nevoie. Aceste situaţii pe care trebuie să le
depăşească omul în drumul său spre atingerea unui ţel pot fi privite
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ca simple provocări, ca nişte încercări scoase în calea fiecărui om
de către Viaţă, pentru a-l întări, pentru a-l învăţa să nu renunţe
niciodată, ci să învingă obstacolele dacă chiar doreşte să ajungă
într-un anumit punct al vieţii sale sau la un anumit rezultat. O
astfel de schimbare a perspectivei asupra situaţiilor mai dificile
care apar în viaţă, pot să-l scape pe omul în cauză de o mare doză
de stres, pe care doar auzul cuvântului „problemă” sau ideea de
„problemă” îl generează.
Acum să vedem care sunt cauzele directe ale problemelor,
deoarece problemele sau, mai bine zis, situaţiile apărute, sunt
efecte. Cauzele acestor situaţii sunt dorinţele pe care orice om le
are. Nu se poate trăi fără dorinţe. Cel puţin nu încă. Dacă nu se
poate trăi fără dorinţe, în consecinţă, nu se poate trăi nici fără
probleme sau situaţii ce apar pe parcursul drumului, care este viaţa.
Spuneai că atunci când vrei să rezolvi o problemă – şi bătrânul se
uită spre domnişoara ce-l asculta atentă – sau chiar o rezolvi, apare
imediat o alta sau mai multe. Acest lucru se întâmplă din cauza
faptului că apar dorinţe noi. Viaţa se află într-o continuă schimbare
datorată mişcării evolutive prin care trece fiecare fiinţă. Astfel,
când o problemă este rezolvată, adică o dorinţă este satisfăcută,
evoluţia fiinţei nu se opreşte, nici nu stagnează – decât dacă este
chemată la El de către Creator – ci continuă prin apariţia altei
dorinţe, una care o urmează în mod logic pe cea anterioară,
rezolvată, şi care trebuie să ducă mai departe, la un alt nivel,
evoluţia omului respectiv. Deci, dorinţele sunt şi vor fi, iar
rezolvarea, satisfacerea lor nu trebuie privită ca o problemă, ci ca o
provocare, o lecţie ce trebuie asimilată.
EU: Dar mulţi învăţători spirituali spun că este mai bine să
nu exite dorinţe.
EL: Dorinţele despre care vă vorbesc acum şi dorinţele
general umane sunt două tipuri de dorinţe, între care vă spuneam
mai devreme că trebuie să faceţi diferenţă. Şi veţi face această
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diferenţă când vă veţi cunoaşte pe voi înşivă sau atunci când vă
veţi afla pe drumul cunoaşterii de sine. Pentru că dorinţele la care
mă refer eu nu izvorâsc din instincte, plăceri deşarte, influenţe
externe, ci din conştiinţa fiinţei fiecăruia dintre noi, care ştie de ce
are nevoie pentru a se dezvolta, pentru a creşte moral şi spiritual,
pentru a-şi îndeplini scopul pentru care se află aici. Acestea sunt
dorinţe utile şi cu efect permanent, nu dorinţe cu utilitate de
moment.
EU: Înţeleg.
EL: Bun. Când ajungeţi la această înţelegere şi legea cauzăefect va deveni ceva normal pentru voi şi nu doar o unealtă fatală a
destinului. Veţi alege cu grijă, cu discernământ şi responsabilitate,
ce dorinţe sunt prioritare şi merită cultivate, iar efectele gândurilor,
vorbelor, gesturilor şi acţiunilor voastre vor fi previzibile şi utile
pentru voi şi, ceea ce este foarte important pentru o viaţă fericită,
vor căpăta sens şi-şi vor pierde eticheta de „problemă”.
Provocările extraordinare – obstacole în calea fericirii?
EU: Am discutat despre diferite aspecte ale fericirii, am
discutat despre probleme sau provocări la modul general, dar aş
vrea să mai atingem una dintre aceste aspecte, una care afectează
vieţile multor oameni de pe planetă: cum ar putea să fie fericiţi cei
ce suferă de boli incurabile?
EL: Da, este o întrebare bună, al cărei răspuns interesează
numeroşi oameni, ce suferă, din păcate, de diferite boli grave sau
incurabile. Am folosit expresia „din păcate”? Atunci am greşit,
pentru că mulţi dintre aceşti bolnavi sunt suflete extrem de
puternice, care nu se văd pe ele însele ca pe nişte bolnavi, ca pe
nişte oameni mai puţin dotaţi decât ceilalţi şi nu au nevoie de
păreri de rău, ci numai de prieteni care îi încurajează în acţiunile
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lor. În acest sens am să vă spun povestea unui tănâr pe nume Sam
Berns, după care vă las pe voi să hotărâţi dacă există pe lumea asta
vreun motiv din cauza căruia să nu fiţi fericiţi. Informaţii mai
detaliate despre Sam se pot găsi pe internet – da, chiar dacă sunt
bătrân şi trăiesc mai mult prin deşert, nu resping noile tehnologii
şi, din când în când, am acces şi la internet, răspunse, cu un
zâmbet, bătrânul, privirilor noastre mirate.
Dar, să revenim la tânărul Sam Berns. La vârsta de 2 ani a
fost diagnosticat cu o boală extrem de rară, numită progeria, care
cauzează o îmbătrânire rapidă, având însă şi alte efecte nefaste
asupra organismului. Sam a murit la vârsta de 17 ani. Însă, cu
numai trei luni înainte de a pleca dintre noi, a vorbit în cadrul unei
conferinţe publice13, unde şi-a expus filosofia de viaţă, filosofie
care l-a ajutat să trăiască o viaţă fericită şi implinită, indiferent de
câte probleme şi obstacole i-a adus în cale această boală. Filosofia
de viaţă a lui Sam are trei aspecte principale:
1. Fii împăcat cu ceea ce nu poţi să faci, pentru că sunt multe
altele pe care le poţi realiza.
2. Înconjoară-te de oameni cu care îţi face plăcere să fii. –
Oameni de calitate, care te sprijină în acţiunile tale (familia,
prietenii, comunitatea) şi care au o influenţă pozitivă asupra
ta.
3. Continuă să mergi înainte! – Acest lucru te menţine într-o
permanentă atenţie faţă de ceea ce urmează să mai faci, cu
plăcere bineînţeles, şi nu să îţi consume energia gândindute la boală sau obstacolele din calea ta.
Sam mai spunea că una dintre marile sale dorinţe este de a
schimba lumea, de a o transforma într-un loc mai bun, iar această
activitate îi aducea foarte multă fericire în viaţă.
Prelegerea
sa
poate
fi
vizionată
la
următoarea
adresă:
http://www.upworthy.com/right-before-dying-from-a-rare-lifelong-disease-samrevealed-his-three-secrets-to-happiness?g=3&c=ufb1 (15.01.2014)
13
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Bineînţeles că avea şi momente în care gânduri negative
răsăreau în mintea lui şi resimţea emoţional efectele bolii. În
respectivele clipe, Sam nu opunea rezistenţă acestor sentimente şi
gânduri, ci le conştientiza existenţa şi le accepta, astfel ele
dispăreau. Dar, ceea ce l-a ajutat cel mai mult a fost concentrarea
asupra lucrurilor bune din viaţa sa şi asupra acţiunilor pe care
putea şi dorea să le întreprindă. Nu i-a fost uşor să fie curajos, dar
cine zice că trebuia să fie uşor?
În finalul prezentării sale a mai adăugat şi un al patru-lea
aspect la filosofia sa de viaţă:
4. Nu pierde niciodată o petrecere dacă poţi să fi acolo!
După această relatare despre Sam am rămas, din nou,
tăcuţi. A trecut ceva timp până ce am hotărât să reiau eu discuţia,
cu un alt aspect al vieţii care generează frică, neînţelegere şi
respingere pentru mulţi oameni.
Bătrâneţea nu înseamnă sfârşitul!
EU: Printre multele bucurii pe care le oferă viaţa există şi
unele lucruri care ne întristează, cel puţin la o primă vedere. Cea
mai însemnată şi făcând parte din cursul natural al vieţii umane
este bătrâneţea. Numeroşi oameni o consideră ca un final de drum,
o parte a vieţii în care utilitatea lor scade, atât pentru sine, cât şi
pentru societate şi se gândesc cu groază la actul final al piesei,
huiduită sau aplaudată, care este viaţa lor.
Această supărare este amplificată de tipul lumii în care
trăim, o lume în care sunt duse la extrem exaltarea frumuseţii şi a
tinereţii. Bineînţeles, este vorba despre frumuseţea fizică,
exterioară, nu de cea interioară, ambele însuşiri dispărând odată cu
bătrâneţea.
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EL: Nu cred că bătrâneţea, o componentă naturală a vieţii
fizice, după cum bine ai spus, este un motiv de deznădejde, de
renunţare la o existenţă activă şi de groază în faţa inevitabilei
plecări din ea. Fiecare etapă a vieţii unei fiinţe îşi are rolul ei şi
fiecare trebuie trăită cât mai bine pentru a extrage din ea învăţătura
pe care o conţine şi care va contribui la creşterea spirituală a
individului.
Chestiunea bătrâneţii fiinţei umane a pus pe gânduri
oamenii şi a fost dezbătută încă din Antichitate, cartea
cunoscutului orator şi om de stat roman, Marcus Tullius Cicero
(mai cunoscut doar ca Cicero), pe această temă, Cato Maior sau
Despre bătrâneţe14, fiind revelatoare. Vă propun, deci, să vedem
împreună motivele menţionate de către Cicero, prin vocea
personajului Cato cel Bătrân, ce ar face din bătrâneţe o perioadă
nefericită a vieţii, reproducând şi argumentaţia contra respectivelor
motive:
Bătrâneţea te împiedică să ai o viaţă activă. – De la care
anume? Oare de la acele activităţi care sunt duse la îndeplinire cu
puterea trupului tânăr? Aşadar nu mai există oare treburi
bătrâneşti care să se facă doar cu mintea, chiar dacă trupul e
şubrezit? (Cato Maior, VI.) Şi mai departe: Lucrurile importante
nu se fac prin forţa muşchilor, sau prin iuţeală sau prin viteza de
mişcare a trupurilor, ci prin bună chibzuială, prin prestanţă, prin
păreri înţelepte, de care omul bătrân nu numai că nu duce lipsă,
dar le are de obicei într-o măsură sporită. [...] Calităţi care, dacă
n-ar fi de găsit la bătrâni, strămoşii noştri n-ar fi numit sfatul
suprem senat. (Cato Maior, VI.17)
În cazul în care aţi uitat noţiunile de limbă latină de la
şcoală, vă amintesc că senex înseamnă bătrân, astfel Senatul fiind
adunarea sau sfatul bătrânilor care conducea Roma. Denumirea s-a
Cicero, Cato Maior sau Despre bătrânete, Editura Pol Plus, Bucureşti, 1998
(în continuare: Cato Maior).
14

139

păstrat şi în zilele noastre, fiind vorba despre una dintre cele două
camere ale Parlamentului. Intrarea în Senat, chiar şi în ziua de azi,
este condiţionată de împlinirea vârstei de 33 de ani. În Sparta
antică trebuia să ai 60 de ani pentru a putea face parte din Gerusia,
sfatul bătrânilor.
Bătrâneţea slăbeşte memoria. – Doar dacă n-o exersezi,
cred eu, sau dacă e greoaie din fire. (Cato Maior, VII.21) [...]
Bătrânilor le rămâne mintea întreagă, numai să le dăinuie
preocupările şi silinţele, şi acestea nu numai în ce-i priveşte pe
acei bărbaţi cunoscuţi public şi încărcaţi de onoruri, ci şi în ce
priveşte o viaţă dusă în particular şi în linişte. (Cato Maior,
VII.22)
Avem exemple destule şi în perioada contemporană nouă
de oamenii foarte activi (medici, profesori, politicieni, actori,
cântăreţi, scriitori, pensionari care continuă să muncească în
meseriile lor) chiar şi la o vârstă înaintată. Cei care odată ieşiţi la
pensie au încetat de a mai duce o viaţă activă, fizic sau intelectual,
şi-au pierdut destul de repede „cheful de viaţă” şi au plecat dintre
noi, probabil pentru că, la prima vedere, nu mai era nevoie de ei
aici.
Bătrâneţea face ca trupul să devină şubred. – Se cuvine să
te foloseşti de ceea ce ai şi să faci orice ai face în raport cu forţele
tale. (Cato Maior, IX.27) [...] Oare nu-i lăsăm bătrâneţii nici
măcar acele puteri cât să-i înveţe pe tineri, să-i formeze şi să-i
instruiască pentru orice sarcină a îndatoririi lor? Ce poate fi mai
nobil decât această ocupaţie? (Cato Maior, IX.29)
De-a lungul vremii, în societăţile considerate de către
europeni ca fiind necivilizate (din Africa, Americi sau din unele
părţi ale Asiei), dar evoluate din punct de vedere spiritual,
creşterea şi educaţia copiilor era lăsată în seama bătrânilor.
Aceştia, având în spate o experienţă de viaţă mai îndelungată şi
cunoştinţe mai vaste despre toate lucrurile decât cei aflaţi în anii
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tinereţii, puteau să-i călăuzească pe copii spre etapa de maturitate a
vieţii lor mult mai eficient şi responsabil. Acest fapt nu însemna
excluderea părinţilor din creşterea copiilor, ci o implicare mai
puternică că celor în etate. Numeroase întâmplări din viaţa de zi cu
zi arată lipsa celor „şapte ani de acasă” a multor tineri. Poate ar fi
momentul ca experienţa şi răbdarea care vin odată cu senectutea să
fie valorificată pentru a crea o societate mai responsabilă şi
înţeleaptă.
Această afirmaţie despre bătrâneţe, cum că trupul este mai
slab decât înainte, se aplică şi la persoanele mai tinere sau chiar
foarte tinere, în sensul că oamenii au forţă fizică diferită, capacitate
intelectuală diferită şi aşa mai departe. Dar aceste diferenţe nu duc
la concluzia că unii sunt utili, iar alţii nu. Important este ca fiecare
să-şi de-a silinţa să facă ceea ce poate şi cât poate în modul cel mai
folositor pentru el şi semenii săi, în acest fel orice om, tânăr sau
bătrân, poate să contribuie cu ceea ce face mai bine la bunăstarea
comunităţii căreia îi aparţine.
La războiul pentru cucerirea Troiei, alături de cunoscuţii
eroi Ahile, Aiax sau Ulise, a participat şi bătrânul rege Nestor. Este
clar că nu era acolo datorită performaţelor sale fizice pe câmpul de
luptă, ci ca prim-sfătuitor al regelui Agamemnon. Acesta din urmă
recunoştea că ar prefera să aibă zece sfătuitori asemenea lui
Nestor, şi atunci Troia ar fi mult mai repede cucerită. Homer, în
Iliada, spune următoarele:
Uite că iarăşi cu sfatul, bătrâne, tu baţi toţi Aheii!
O, dacă, Zeus Părinte, şi-Athena, şi mândre Apollon,
Zece-aş avea eu asemenea sfetnici prin oastea ahee,
Duce-s-ar iute la fund, ea, cetatea stăpânului Priam,
Când cucerită ar fi, nimicită de braţele noastre!15
Homer, Iliada, Traducere în hexametri cu o Postfaţă, Bibliografie şi Indici de
Dan Sluşanschi, Editura Paideia, Bucureşti, 2009, I, versurile 370-374.
15
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Prin urmare şi bătrâneţea are atu-urile sale, dintre care cel
mai important este înţelepciunea cu sfaturile ei utile în diferite
circumstanţe de viaţă. Iar această însuşire nu este una neglijabilă...
Bătrâneţea este lipsită de plăceri. – Ehei, ce dar minunat al
vieţii, dacă îndepărtează de la noi tocmai ceea ce este cel mai
mare defect la tinereţe! (Cato Maior, XII.40) Autorul, prin
intermediul lui Cato cel Bătrân, spune aceste vorbe deoarece
părerea sa despre plăceri, rezultată dintr-o educaţie bazată pe
vechile valori ale romanilor, era următoarea: De ce spun toate
acestea? Ca să puteţi înţelege că, dacă nu putem dispreţui
plăcerea prin raţiune şi înţelepciune, trebuie să aducem mari
mulţumiri bătrâneţii, ca uneia care face să nu ne placă ceea ce nu
se cuvine să ne placă. Plăcerea pune piedici judecăţii sănătoase,
este duşmanul raţiunii; orbeşte, ca să zic aşa, ochii minţii şi n-are
nici o legătură cu virtutea. (Cato Maior, XII.42)
EU: Nu este puţin cam dur faţă de plăceri, Cicero al nostru,
am întrebat zâmbind?
EL: Cred că ai dreptate, se declară împotriva plăcerilor.
Însă nu este vorba despre o împotrivire totală, ci despre a le păstra
în parametri cumpătării, să nu se exagereze în nici un fel. Acest
lucru fiind valabil pentru atâtea – chiar toate! – aspecte ale vieţii,
de ce n-ar fi şi pentru plăceri? Dacă sunteţi atenţi la manifestările
din societatea acestor zile veţi putea observa câte rezultate negative
au plăcerile: se destramă familii (de multe ori pentru plăcere se
înşală soţii, chiar dacă sunt şi destule cazuri când pentru afecţiune
şi atenţie), unii ajung alcoolici, dependenţi de droguri sau de tutun
(acestea au ca început satisfacerea unei simple plăceri, aparent
inofensive), au loc violuri, crime şi alte violenţe (determinate tot
de plăceri, fie că este vorba de cea sexuală sau de dorinţa de a
provoca suferinţă; evident unele dintre aceste situaţii sunt de ordin
medical), să nu mai amintesc numeroasele războaie care s-au dus şi
se mai duc pentru acapararea de bogaţii şi alte beneficii şi pentru a
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satisface plăcerea de putere ale unor oameni. Acestea sunt numai
principalele şi cele mai grave urmări ale unor plăceri, dar mai sunt
destule cazuri cu efecte mai mici şi care nu pot fi catalogate ca
patologice.
EU: Hmm, la astea nu m-am gândit.
EL: Nu trebuie să fi supărat pe tine însuţi, pentru că nu eşti
singurul care nu priveşte lucrurile din acest unghi. Important este
ca odată ce le-ai auzit sau văzut să ţii seama de ele şi să-ţi ordonezi
viaţa inclusiv prin limitarea sau reducerea plăcerilor la o doză
normală, unele dintre ele fiind însă benefice, cum sunt plăcerea de
aţi ajuta semenii, plăcerea de a citi şi te autoeduca, plăcerea de a te
plimba la aer curat şi altele de natură spirituală sau fizică – aici
înţelegând şi plăcerile sexuale, atâta timp cât nu duc la desfrâu şi
ignorarea dorinţelor partenerului/partenerei.
EU: Da...
EL: Dar să revenim la discuţia despre bătrâneţe, deoarece
vreau să vă mai prezint o altă plăcere, ce-i drept nu una a corpului,
pe care o menţionează Cicero, însă pe care cred că şi majoritatea
oamenilor zilelor noastre o consideră importantă: este cea oferită
de compania prietenilor – deşi cu cât omul înaintează în vârstă şi
aceştia se împuţinează din cauza finalului tot mai apropiat – a
discuţiilor mai mult sau mai puţin elevate cu aceştia, depănarea
amintirilor şi povestirea diferitelor păţanii din tinereţe. Este
necesar numai să vă cultivaţi prieteniile pentru ca atunci când
ajungeţi la bătrâneţe să aveţi cu cine să vă petreceţi timpul liber, de
care cu siguranţă nu veţi duce lipsă. Şi nu trebuie uitat că tinerii, la
rândul lor, pot fi parteneri valoroşi de conversaţie, numai bătrânii
să ştie să se facă plăcuţi şi atractivi pentru tinerii doritori de a afla
lucruri noi.
EU: În acest caz pot să spun cu mâna pe inimă că am avut
ocazia să întâlnesc oameni bătrâni, atât femei cât şi bărbaţi, cu care
mi-a făcut plăcere să discut pe marginea unor teme variate. Cred că
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a fost important din partea lor că au ştiut să mă facă să mă simt
confortabil în cadrul discuţiei şi nu să mă simt inferior din cauza
lipsei mele de experienţă a vieţii, în comparaţie cu ei.
EL: Bineînţeles că există astfel de oameni, iar cum cei care
se aseamănă se atrag, atât bătrânii, cât şi tinerii deschişi spre un
dialog între generaţii se vor întâlni cu siguranţă.
Dar să continuăm cu celelalte dezavantaje aparente ale
bătrâneţii, combătute însă de către avantajele ei:
Dar bătrânii sunt ursuzi şi anxioşi şi irascibili şi greu de
suportat. Ba chiar zgârciţi dacă e s-o spunem pe-a dreaptă., spune
Cato cel Bătrân. Şi continuă: Dar acestea sunt defectele
caracterului cuiva, nu ale bătrâneţii. Însă există şi un remediu: De
altfel, firea ursuză şi celelalte defecte pe care le-am numit au o
anume scuză, nu întru totul justă, dar care cred că poate fi
acceptată: bătrânii cred că sunt dispreţuiţi, priviţi de sus, luaţi în
râs; în plus, orice indispoziţie fizică este nesuferită în situaţia unui
trup şubred. Totuşi, toate acestea pot fi făcute mai plăcute prin
purtări şi prin însuşiri bune... Aşa stau lucrurile: cum nu orice vin
se acreşte prin învechire, tot astfel nu orice vârstă se acreşte prin
îmbătrânire. Eu aprob severitatea la bătrâneţe, dar, ca şi pe altele,
numai pe aceea cumpătată; însă acreala, nicidecum. (Cato Maior,
XVIII, 65) Iar despre zgârcenie numai atât are să ne spună:
Zgârcenia bătrânilor, însă, ce-o fi vrând ea, nu înţeleg; căci ce
poate fi mai absurd decât să-ţi cauţi cu atât mai multe provizii de
drum, cu cât îţi rămâne mai puţin din drum? (Cato Maior, XVIII,
66)
EU: Bine, dar aici trebuie ţinut seama şi de situaţia
financiară a multor bătrâni, pensionari, de la noi din ţară şi nu
numai şi atunci vom înţelege mai bine de ce ţin atât de mult la
banii lor.
EL: Foarte adevărat. Situaţia lor financiară nu le permite,
multora dintre ei, să fie generoşi, ci adevăraţi economişti, învăţând
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să-şi utilizeze finanţele în aşa fel încât să supravieţuiască de la o
pensie la alta. Dar sunt şi acei bătrâni care au mulţi bani, unii
dintre ei neavând nici urmaşi, şi care, totuşi, se manifestă aşa cum
afirmă Cicero. Avem încă o dovadă că firea umană evoluează
destul de greu, încât acum, după mai mult de 2000 de ani de la
scrierea autorului roman, moravurile şi comportamentele sunt
foarte asemănătoare, cu nuanţele de rigoare.
Să atingem, însă, şi ultimul „defect” al bătrâneţii despre
care ne vorbeşte Cicero prin vocea lui Cato:
Când omul este bătrân moartea se află tot mai aproape de
el. Opinia lui Cicero în această privinţă este: O, bătrân nefericit,
cel care într-o viaţă atât de lungă nu va fi văzut că moartea este de
dispreţuit! Şi ne argumentează părerea sa, ţinând cont atât de cei
credincioşi, cât şi de atei: Aceasta [moartea] ori trebuie să fie cu
totul neluată în seamă, dacă aduce completa pieire a sufletului,
ori, dimpotrivă, să fie dorită, dacă ea îl duce acolo unde va avea o
existenţă veşnică; cu siguranţă nu poate fi găsită o a treia
posibilitate. (Cato Maior, XIX) Iar faptul că, la un moment dat,
fiecare dintre noi moare este considerat ceva natural, poate chiar
plăcut, în sensul încheierii unui ciclu util sau a unei călătorii
reuşite: Există ceva mai potrivit cu rânduiala firii decât ca bătrânii
să moară? Acelaşi lucru li se întâmplă şi tinerilor, dar împotriva
naturii şi respins de ea. Ca atare, mie îmi pare că tinerii mor la fel
ca atunci când forţa vie a flăcării este înăbuşită cu o mulţime de
apă, iar bătrânii ca atunci când focul mocnit se stinge de la sine,
fără să fie silit; şi, la fel cum poamele, dacă sunt crude, cu greu se
rup din copaci, iar dacă sunt coapte cad de la sine, tot aşa
tinerilor le răpeşte viaţa un act violent, iar bătrânilor deplina
împlinire. Aceasta îmi este atât de plăcută, încât, cu cât mă
apropiu mai mult de moarte, îmi pare că vâd ca un fel de ţărm şi
că, odată şi odată, voi ajunge în port după o lungă călătorie pe
mare. (Cato Maior, XIX, 71)
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EA: Frumos şi profund, trebuie să recunoaştem.
EU: Da...
EL: Aşa este. Atunci când omul este împăcat cu sine însuşi
şi cu viaţa pe care a trăit-o, nu are regrete şi cu atât mai puţin frică
în faţa ultimului act al vieţii. Cel care a dus o viaţă în acord cu zeii,
cum ar spune Cicero, ori în acord cu învăţăturile oricărei religii sau
căi spirituale, cum ar spune contemporanii noştrii, este conştient că
după moartea corpului material – şi subliniez acest lucru, deoarece
moartea spiritului nu există – îl aşteaptă o nouă lume, una mai
bună. Deci, este normal să nu simtă frică, ci să aştepte liniştit
trecerea.
În schimb, acei oameni care s-au îndepărtat mult de la drum
sunt neliniştiţi şi înfricoşaţi că după moarte îi aşteaptă diferite
pedepse, fiecare după faptele sale. Însă, şi aceştia ar trebui să nu
uite că pentru orice fiinţă există o a doua şansă, şi dacă se căiesc
sincer, Divinitatea îi va ierta cu cea mai mare bucurie, deoarece îşi
iubeşte deopotrivă copiii, fie că sunt premianţi, fie că sunt
repetenţi.
EU: Hmmm... Cred că mulţi îşi doresc să fie aşa, însă
refuză să creadă.
EL: Tocmai acest refuz de a crede este piedica în faţa
iertării lor complete. Dumnezeu îi iartă, dar dacă ei nu cred şi nu
conştientizează acest lucru în sufletul lor, pentru ei este ca şi cum
nu s-ar fi întâmplat.
EA: În concluzie, o viaţă împlinită, adică în care am făcut
cât mai mult bine nouă şi semenilor şi am făcut ceea ce am
considerat că ne este menirea aici pe pământ, ar trebui să ne pună
într-o stare sufletească de acceptare şi linişte în faţa morţii?
EL: Pe deplin!
EU: Având în vedere că şi eu voi fi bătrân peste nişte ani,
aş vrea să ştiu dacă ai un sfat pentru ca bătrâneţea mea şi a oricărui
alt om să fie una frumoasă şi plăcută pe cât se poate.
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EL: Am să-ţi răspund tot cu vorbele lui Cato cel Bătrân,
prin care Cicero a avut un sfat pentru contemporanii săi, dar care
se potriveşte foarte bine şi acum, în ce priveşte păstrarea unei bune
„forme” chiar şi la bătrâneţe: Trebuie să luăm în seamă starea de
sănătate, să practicăm exerciţii fizice cumpătate, să folosim
mâncarea şi băutura doar cât să ne refacă forţele, nu să le stingă.
Însă nu trebuie să-i venim în ajutor numai trupului, ci, cu mult mai
mult, minţii şi spiritului; căci şi acestea se sting de bătrâneţe, dacă
nu le picuri ulei ca unui opaiţ. Şi trupurile încep să fie împovărate
de oboseala exerciţiilor fizice, însă, prin exersare, spiritele se
înviorează. (Cato Maior, XI.36) Şi continuă: După cum aprob un
tânăr la care există ceva bătrânesc, tot aşa aprob un bătrân la
care există ceva dintr-un tânăr. Cine urmează acest fel de a fi va
putea să ajungă bătrân la trup, dar niciodată nu va fi astfel la
minte. (Cato Maior, XI.38)
Iar pentru a mai întări cele spuse deja, cum că şi bătrâneţea
are momentele ei minunate, satisfacţiile ei deosebite – cum ar fi,
printre altele, grija faţă de tinerii familiei, care reprezintă şi viitorul
societăţii umane – voi încheia acest subiect cu unele versuri
populare despre cea mai importantă bătrână din viaţa fiecăruia
dintre oameni, adică bunica – mamele fiind mereu tinere –, şi
anume:
La bunica de te duci,
Îţi dă mere dulci şi nuci,
Pe obraz o sărutare,
Să creşti sănătos şi mare!
Răbdarea şi credinţa
EL: Răbdarea joacă un rol esenţial în piesa de teatru numită
viaţă. Răbdarea merge mână-n mână cu timpul, care, la rândul său,
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are un rol important şi bine definit. Timpul este cel ce are
posibilitatea, dacă ai răbdarea necesară şi îi dai voie, să-ţi arate
lucrurile din viaţă ce contează cu adevărat, lucrurile pe care merită
să pui preţ şi în care să investeşti tot ce are personalitatea ta mai
bun şi mai frumos.
Bineînţeles, alături de răbdare, este nevoie şi de încredere
şi/sau credinţă, despre care am vorbit şi vom mai vorbi, pentru a le
arăta importanţa. Trebuie să ai încredere în Viaţă şi în ceea ce are
ea pus de-o parte pentru tine. Chiar şi cunoscuta Lege a Atracţiei
funcţionează pe principiul încrederii. Dacă nu ai încredere că legea
funcţionează şi că poate atrage în viaţa ta ceea ce doreşti, nu se va
întâmpla nimic.
EA: Da, şi eu am avut un moment, acum câţiva ani, în care
răbdarea şi în special încrederea mi-au fost puse la încercare vreme
de câteva luni. Şi cred că am trecut testul, deoarece lucrurile s-au
rezolvat în favoarea mea. Acum trec printr-un moment asemănător,
deja de circa un an, şi am, în continuare, răbdare şi încredere. Am
un sentiment de linişte permanentă, izvorât tocmai din credinţa că
toate se vor rezolva, din nou, în folosul meu. Uneori nici nu ştiu de
unde vine această putere, dar sunt foarte fericită că ea există în
interiorul meu.
EL: Însă trebuie ca omul să fie atent chiar şi atunci când
este vorba despre credinţă. De multe ori îşi afirmă credinţa în ceva,
dar, în acelaşi timp, în sufletul său persistă şi o fărâmă de îndoială.
După cum am mai spus, în ceea ce investeşti mai multă energie,
acel lucru se va materializa în viaţa ta. Ori, se va întâmpla ceea ce
doreşti, dar într-un timp mult mai lung, deoarece îndoielile
(energia negativă) neutralizează o parte din puterea dorinţei tale
(energia pozitivă).
Oamenii, mereu sunt sfătuiţi şi încurajaţi să lase în urmă
trecutul şi să privescă numai spre viitor. Dar sunt momente, bine
alese de viaţă, când regulile, oricât de bune ar fi ele, este indicat să
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fie încâlcate, măcar temporar. Numeroşi oameni renunţă la visele
lor atunci când văd ce lung drum mai au de parcurs, pierzându-şi
răbdarea şi încrederea. Acesta este unul dintre acele momente
propice pentru încălcarea regulilor. Dacă acei oameni ar privi în
urmă, ca să vadă ce drum lung şi poate dificil au parcurs deja, şi nu
s-ar uita numai în faţă pentru a se descuraja de lungimea drumului
rămas, ar continua să-şi urmărească visul şi, în cele din urmă, să-l
transforme în realitate.
Înţeleg foarte bine că oamenilor le este teamă de
necunoscut, de eşec şi de multe altele. Înţeleg, pentru că am trecut
şi eu prin această etapă a dezvoltării mele. Dar, sunt câteva reguli
esenţiale şi în acelaşi timp simple în viaţă, de care fiecare om ar
trebui să fie conştient:
- Dacă nu faci pasul înainte, vei rămâne mereu în acelaşi
loc.
- Dacă nu pui întrebarea ce te frământă, răspunsul va fi
mereu acelaşi: NU.
- Dacă nu acţionezi pentru a obţine ceea ce vrei, niciodată
nu vei avea acel lucru.
Frica este un impediment şi în calea răbdării. De multe ori
oamenii renunţă la a mai avea răbdare tocmai din această cauză.
Dar teama este ceva iluzoriu, deoarece nu se referă nici la trecut şi
nici la prezent, ci la viitor. Ţi-e teamă de ceea ce se va întâmpla şi
nu de ceea ce s-a produs deja sau se petrece acum. Deci, având în
vedere faptul că viitorul este incert, chiar inexistent încă, frica
devine ceva ilogic, fără sens, deoarece nu poţi să te temi de ceva ce
încă nu ştii sau nu există. Viitor este creat în prezent. El este
rezultatul gândurilor, deciziilor şi acţiunilor de acum. Cine
acţionează corect, în acord cu propriul suflet şi propria conştiinţă
pentru a împlini ceva ce îşi doreşte şi despre care ştie că este în
folosul său şi/sau al semenilor săi, acea fiinţă nu are nici un motiv
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întemeiat să se teamă de viitor, deoarece viitorul se va modela
după prezentul perfect pe care îl trăieşte şi în care creează.
EA: Sună bine şi încurajator ceea ce spui.
EL: Acesta este adevărul. Vorba populară care spune că
aşa cum îţi aşterni, aşa dormi, este în continuare valabilă şi
adevărată. Dacă veţi aşterne urzici, pe urzici veţi dormi, dar dacă
veţi aşterne mătase, pe mătase veţi dormi. În concluzie, aveţi
încredere în ceea ce simţiţi că trebuie să faceţi în prezent şi aveţi
răbdare să de-a rezultate. Apoi, aveţi încredere că rezultate vor
veni negreşit, chiar dacă nu în secunda următoare, şi vor fi pe
măsura investiţiei. Iar dacă investiţi numai „bine”, veţi obţine
numai „bine”. Dar să aveţi răbdare şi încredere...
Energia vitală – iubirea
EL: Cred că am ajuns şi la punctul în care ar trebui să
vorbim mai pe larg despre energia - energia vitală, energia creativă
- pe care am tot menţionat-o şi care pare să joace un rol atât de
important în toate activităţile umane, chiar dacă majoritatea
oamenilor încă nu conştientizează acest lucru.
Energia vitală se mişcă în cerc, într-un balans perfect. Doar
atunci când îţi găseşti centrul cercului propriu te vei simţi cu
adevărat întreg. Acest centru este ceea ce în altă parte am numit
„calea ta” şi poate să fie orice: o altă persoană, un mod de viaţă, o
activitate şi aşa mai departe. Important este numai să descoperi
care este „centrul” cercului tău.
Puţini oameni şi-au găsit centrul în acel ceva cu care poeţii
au făcut nenumărate versuri, iar menestrelii au cântat-o de atâtea
ori: iubirea. Dacă ar fi făcut-o, ar fi fost precum în nuvela
Discipolii la Sais a lui Novalis: În această scurtă viaţă, ei nu ţin
defel să-şi închine îndeletnicirilor de zi cu zi timpul şi luarea lor
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aminte şi să le împiedice astfel pe acestea a sluji iubirii. Prin
purtare pioasă ei caută să dobândească doar iubire, să împartă
doar iubire, nepăsători la marele spectacol al forţelor, blajin
supuşi destinului lor în această lume a puterii, căci ceea ce le
umple sufletul este conştienţa adâncă a inseparabilităţii de fiinţa
iubită, natura netulburându-i altminteri decât ca icoană, ca bun al
acesteia. Ce nevoie mai au să ştie, aceste suflete ferice care au
ales partea cea mai bună şi care, în astă lume pământească, ard
pe înălţimile templelor sau pe corăbiile rătăcitoare ca flăcări
curate ale iubirii, ca semne ale focului ceresc inundător!
Acest centru poate fi văzut şi ca o ancoră solidă, necesară
pe marea învolburată cu care se aseamănă de multe ori viaţa. Ca să
nu „te ia valul”, ancora este un util punct de sprijin, însă tu trebuie
să hotărăşti care să fie „ancora” ta.
EA: Da..., aprobă tânăra uitându-se pierdut în zare.
EL: Am să vă spun o poveste pentru a ilustra puterea pe
care o are iubirea în vieţile oamenilor:
Într-o zi o femeie, ieşind în faţa casei sale, vede trei bătrâni
stând pe bancă. Nu îi cunoştea pe niciunul, însă se hotărăşte să îi
învite în casă. Astfel se adresează celor trei, spunându-le „Nu vă
cunosc, dar aş vrea să vă invit în casă şi să vă servesc cu ceva deale gurii.” Unul dintre bătrâni o întreabă pe femeie: „Este acasă
bărbatul familiei?” Ea răspunde că nu, deoarece este plecat la
muncă. Atunci bătrânul îi spune că, în aceste condiţii, nu pot veni
în casă.
Spre seară soţul femeii se întoarce de la muncă şi ea îi
poveşteşte întâmplarea cu cei trei bătrâni. Soţul o îndeamnă să-i
cheme din nou, având în vedere că acum condiţia pusă de ei era
îndeplinită. Femeia iese la cei trei şi-şi înnoieşte invitaţia. Atunci,
unul dintre bătrâni îi explică, arătând spre unul dintre prietenii săi:
„Numele său este Bogăţie, celălalt este Succes, iar eu sunt Iubire.
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Noi nu putem intra în casă împreună. Trebuie să mergi şi să
hotărăşti cu soţul tău care dintre noi doriţi să vă calce pragul.”
Femeia se întoarce în casă şi îi explică soţului situaţia.
Acesta spune entuziasmat că ar fi bine să-l invite pe Bogăţie,
pentru că astfel ar avea de toate din belşug. În schimb, femeia
spune că ar fi mai bine să-l invite pe Succes. Auzind conversaţia,
fiica lor le spune că poate cel mai indicat ar fi să-l invite pe Iubire,
pentru că „atunci toată casa ar fi plină de iubire.”
Părinţii sunt de acord şi femeia merge din nou afară şi-l
invită în casă pe Iubire. Bătrânul se ridică şi porneşte spre intrare.
Surprinsă, femeia observă că şi ceilalţi doi bătrâni se ridică şi îl
urmează pe Iubire. Atunci, ea întreabă nedumerită: „Dar nu trebuia
să vii numai tu, după cum singur ai spus-o mai devreme?” Bătrânii
neinvitaţi îi răspund în locul celui întrebat: „Dacă l-ai fi invitat pe
Bogăţie sau pe Succes, ceilalţi doi ar fi rămas afară, însă l-ai invitat
pe Iubire, iar noi doi mergem mereu acolo unde merge şi el,
deoarece acolo unde este Iubire este şi Bogăţie şi Succes!”
EA: Foarte frumos!
EL: Adevărat. Este o poveste minunată. Este o poveste ce
exprimă realitatea. Morala ei poate fi înţeleasă sub mai multe
forme:
1. Omul care se iubeşte pe sine aşa cum este, îi iubeşte pe
ceilalţi şi se simte iubit, fie nu mai simte nevoia de bogăţie şi
succes de alt tip, fie simte că le are deja în viaţa sa, deoarece le
iubeşte aşa cum se manifestă ele în experienţa sa.
2. Omul care iubeşte viaţa sa şi ceea ce face cu ea şi în ea,
trăieşte bogăţia şi succesul ce vin odată cu această iubire.
3. Dacă un om doreşte o viaţă împlinită, nu ajunge doar să
fie bogat sau să aibă succes, ci are nevoie şi de iubire, atât să o
primească, cât şi s-o împărtăşească.
EA: Da, iubirea este ingredientul care nu trebuie să
lipsească din nicio viaţă.
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EL: Ea este energia vitală, energia creatoare despre care
vorbim şi pe care o utilizăm în tot ceea ce facem. Atunci când
omul se cunoaşte pe sine, ajunge să se iubească aşa cum este el şi,
de asemenea, să-i iubească şi pe semenii săi aşa cum sunt ei. Prin
urmare, tot ceea ce face acel om, tot ceea ce atrage sau
materializează în viaţa sa, o face fie din iubire pentru el însuşi, fie
din iubire pentru semeni, ori din ambele. Astfel, în toate activităţile
sale, omul lucrează cu energia iubirii, cu energia vitală. Dacă o
foloseşte corect nu are de ce să-şi facă vreo grijă, iar dacă nu o
utilizează corect, hmmm, cum şi-a aşternut, aşa va dormi.

La timpul potrivit...
EU: Ai spus mai devreme că timpul rezolvă sau relevă
diferite lucruri în vieţile noastre. Însă, de multe ori când vreau să
fac ceva tot aştept momentul oportun pentru acţiune. Dar alteori
mă frământă gândul că poate nici nu există un moment perfect
pentru ceva sau că poate oricare din momente este bun, important
este doar ca acţiunea mea să aibă utilitatea necesară pentru a merita
să aibă succes. Nu ştiu ce să cred...
EL: Da, aşa-zisul mister al timpului continuă să rămână un
mister pentru oameni. Cei mai mulţi sunt legaţi ombilical de timp
şi caută mereu clipa favorabilă de a face sau spune ceva. Tu ar
trebui să te consideri un fericit, deoarece alţii nici nu îşi pun
problema că poate nu există un moment prielnic pentru ceva
anume, ci trebuie să acţionezi când simţi acest lucru – şi poate
chiar acesta este aşa-zisul moment potrivit...
Thoth Atlantul, personaj mitologic, afirma un lucru foarte
interesant despre timp, în aşa-numitele Tăbliţe de Smarald: Timpul
nu se schimbă, dar toate se schimbă în timp. Pentru că timpul este
forţa ce ţine evenimentele separate, fiecare în locul său potrivit.
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Timpul nu este în mişcare, dar tu te mişti în timp precum
conştienţa ta se mişcă de la un eveniment la altul.16
Din citatul acesta putem deduce că nu există un timp
prielnic care va veni la un moment dat, deoarece timpul nu se
mişcă, ci noi şi evenimentele generate de noi ne mişcăm în timp.
Drept urmare, nu există un timp prielnic pentru a face ceva, ci
atunci când faci ceva transformi respectivul moment în „timpul
prielnic”. Bineînţeles, aici este foarte indicat să-ţi urmezi intuiţia
sau să dai curs inspiraţiei, atunci când una dintre ele îşi face
apariţia.
EU: Dar vezi că timpul este perceput diferit în situaţii
diferite.
EL: Adevărat. Creierul uman înţelege diferenţiat
informaţiile venite către el. De obicei, când un om se distrează,
când are parte de plăcere, timpul trece foarte repede, deci are
impresia scurtării lui. În schimb, când are parte de adrenalină –
călăreşte un taur la rodeo, sare cu coarda elastică şi aşa mai departe
– i se pare că timpul aproape stă pe loc şi că tocmai a trăit cele mai
lungi secunde din viaţa sa. Dar şi când se relaxează şi aparent nu
face nimic, şi crede că se plictiseşte, timpul pare să se scurgă mai
încet. Însă nu trebuie să uitaţi niciodată că timpul, aşa cum îl
cunosc oamenii, este o creaţie artificială.
EA: Nu înţeleg.
EL: Gândeşte-te puţin... Dacă spui că perioada discuţiei
noastre face parte din ziua de azi, din ziua de ieri sau din ziua de
mâine, se schimbă ceva pentru noi? Dacă afirmi că acum este ieri,
se termină conversaţia noastră pentru că ziua de ieri a trecut deja?
Nu. Dacă spui că acum este mâine, se încheie conversaţia noastră
pentru că momentul ei a trecut deja? Nu. Poţi să spui orice, poţi să
16
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dai ce denumire vrei timpului, deoarece ceea ce contează rămâne
doar această clipă în care vorbim. Numai timpul prezent este real şi
are o importanţă adevărată. Clipa prezentă este unică şi o trăieşti o
singură dată. Nu se va repeta niciodată. Istoria nu se repetă, aşa
cum afirmă unii, ciclic, ci sub formă de spirală ascendentă.
Evenimentele, situaţiile pot să reapară, însă nu 100% identic. Chiar
dacă circumstanţele sunt aceleaşi, nivelul de realitate de la care
este abordată situaţia este diferită, superioară. Acesta este motivul
pentru care nu există două momente total identice în istorie.
Revenind la momentul potrivit, deoarece încă nu am
epuizat subiectul, trebuie să ştiţi că ar putea să existe un aşa-zis
moment potrivit pentru a face sau a spune ceva numai dacă
acceptaţi realitatea destinului. Numai atunci când succesiunea
evenimentelor este stabilită de la început, se poate vorbi despre
clipa în care trebuie să faceţi una sau alta. Dacă nu credeţi în
destin, timpul perfect este prezentul, deoarece prezentul este
echivalent cu timpul absolut, el cuprinzând în sine atât trecutul, cât
şi viitorul. De multe ori oamenii fac un anume lucru la momentul
potrivit fără să realizeze acest fapt. Existând doar timpul prezent
toate acţiunile voastre au loc în prezent, astfel că toate momentele
sunt perfecte. Chiar dacă voi, acum, amânaţi un lucru pentru
mâine, clipa în care faceţi ceea ce v-aţi propus se întâmplă în
prezent şi este momentul perfect pentru acel lucru. Înţelegeţi?
EU: Da, acum te-am înţeles. Este bine că ai expus lucrurile
din ambele puncte de vedere, deoarece părerile sunt împărţite, unii
oameni crezând în destinul stabilit deja, iar alţii numai în libera
alegere şi voinţă proprie care îţi creează destinul.
EL: Adevărat. Însă un alt adevăr este că cele două, destinul
şi libera voinţă, nu se exclud, nu sunt „duşmani”, după cum par la
prima vedere şi coexistă armonios în ecuaţia cosmică a vieţii. După
cum bine se ştie, la baza creaţiei universului, a vieţii în general, stă
o inteligenţă superioară primordială sau Divinitatea. Chiar dacă
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există nişte legi generale care guvernează evoluţia vieţii, acestea
nu obturează libera voinţă a fiinţelor individuale. Inteligenţa
Divină „monitorizează” evoluţia fiecărei fiinţe în parte, adaptânduse circumstanţelor pe care le generează acţiunile întreprinse din
voinţă liberă (acesta fiind liberul arbitru) de către fiecare suflet în
parte. Astfel, Inteligenţa observă şi decide când este momentul ca
în viaţa unui individ să apară un eveniment anume (acesta este
destinul). După cum puteţi constata, libera voinţă şi destinul nu se
exclud, ci se completează, fiecare fiind o rezultantă a celeilalte şi,
în acelaşi timp, generând-o. Libera voinţă determină ce noi
evenimente, care „trebuie să se întâmple”, îşi vor face loc în viaţă,
iar întâmplările respective vor atrage noi acţiuni din partea
voinţelor voastre şi aşa mai departe la infinit. Dihotomia divină nu
este uşor de înţeles, dar după ce o pătrundeţi cu sufletul şi mintea,
toate vă vor deveni mai clare în şi despre viaţă.
EU: Da, este destul de clar ceea ce spui. Deci, nu trebuie să
ne facem griji cu privire la destin sau liber arbitru şi nici în
legătură cu timpul potrivit sau perfect, deoarece toate se întâmplă
şi toate le facem la momentul potrivit, adică în prezent, care este
timpul perfect.
EL: Aşa e! După cum există un timp pentru semănat şi altul
pentru cules, ambele fiind potrivite, perfecte, tot aşa este un timp
adecvat pentru toate câte le faceţi sau spuneţi şi acela echivalează
cu momentul în care le faceţi. Nu este altfel. Chiar şi când aveţi
impresia că aţi spus sau făcut prea devreme sau prea târziu ceva,
adevărul e că s-au întâmplat la momentul potrivit şi veţi observa
până la urmă, dacă veţi fi atenţi, că am dreptate, iar acel lucru s-a
realizat atunci şi în aşa fel pentru a vă fi de folos: să obţineţi ceva
sau să învăţaţi ceva. În concluzie, timpul nu trebuie să reprezinte o
sursă de nelinişte şi de frică, pentru că este perfect tot timpul.
EA: Important este să ne ascultăm intuiţia şi să acţionăm
atunci când simţim că trebuie.
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EL: Exact! În Tăbliţele de Smarald se mai spune un lucru
esenţial: Caută şi înţelege că Timpul este secretul prin care tu poţi
fi liber de acest Spaţiu. (The Emerald Tablets, X)
Oamenii de ştiinţă se referă mereu la spaţiu şi timp atunci
când vorbesc despre Univers. Mai devreme am văzut că nu timpul
este cel care se mişcă, ci spaţiul se află într-o continuă modificare,
într-o continuă evoluţie. De asemenea, ştim că ideile noastre,
gândurile noastre sunt cele care ne modelează realitatea, precum
olarul modelează vasele sale. Deci, atunci când omul nu mai
aşteaptă „timpul potrivit” – cel care, după cum am stabilit deja, nu
are cum să vină vreodată – ci acţionează atunci când vocea sa
interioară, intuiţia sa, îl îndeamnă, el acţionează direct asupra
spaţiului, a lumii care îl înconjoară. Astfel, omul, a înţeles secretul
timpului, adică stabileşte singur „timpul potrivit” pentru el însuşi,
şi a devenit liber de „spaţiu”, de lumea unde lucrurile „se
întâmplă”, dând naştere unui „spaţiu” în care lucrurile sunt create
de ideile şi gândurile sale. Pentru omul nostru, Viaţa sa, nu va mai
fi un rezultat al hazardului, al unor cauze exterioare, ci va deveni o
viaţă creată pe baza misiunii ce a descoperit că o are în această
lume.
Alungă regretele!
EL: O constantă sursă de otravă împotriva fericirii sunt
regretele, pe care foarte mulţi oameni le au pentru că nu au trăit aşa
cum au vrut, pentru că nu au făcut de au visat, pentru că nu s-au
comportat într-un anumit fel sau pentru că nu au spus ce trebuia şi
cui trebuia la momentul potrivit. Sursa regretelor este la fel de
inepuizabilă precum cea a viselor.
EA: Şi eu am avut destule regrete că nu am făcut una sau
alta, dar mi-am promis că nu mă voi mai gândi la nimic din ce nu
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am realizat, tocmai pentru a nu mai avea regrete. Fac ceea ce simt
că doresc şi este bine, iar restul le consider ca fiind lucruri pe care
nu era cazul să le am în viaţa mea, deoarece, dacă ar fi trebuit, cu
siguranţă le-aş fi avut.
EL: Este un punct de vedere util şi acesta. Este indicat
totuşi ca ceea ce doreşti să faci – şi aici mă refer la lucruri posibile
în realitatea în care trăim şi nu ceva de genul călătoriilor
intergalactice sau Vin la Milcov cu grăbire / Să-l secăm dintr-o
sorbire, cum spune, simbolic, Vasile Alexandri în Hora Unirei –,
chiar să faci, pentru a nu lăsa nici o portiţă prin care regretele să se
poată strecura în sufletul tău.
EU: Apropo de regrete, pentru ceea ce n-am realizat în
viaţă... Am citit acum câteva luni un articol pe internet în care erau
prezentate cele mai des menţionate cinci regrete ale oamenilor la
finalul vieţii, acestea apărând în cartea The top five regrets of the
Dying, scrisă de Bronnie Warre.
EA: Hai că m-ai făcut curioasă!
EU: Cele cinci regrete ale oamenilor intervievaţi au fost:
1. Că nu şi-au trăit viaţa aşa cum au vrut ei, ci au trăit o viaţă pe
care ceilalţi o aşteptau.
2. Că au muncit mult prea mult. Acesta a fost principalul regret al
bărbaţilor, cărora le-a părut rău că nu au petrecut destul timp cu
copiii lor înainte de a se transforma în adulţi şi, de asemenea, au
petrecut prea puţin timp cu partenera lor de viaţă. Acelaşi regret l-a
exprimat şi un număr destul de mare de femei.
3. Că nu au avut curajul necesar pentru a-şi exprima sentimentele
faţă de ceilalţi oameni, fie că este vorba despre membrii familiei
sau de prieteni şi colegi. Ceea ce este foarte important de reţinut
aici, deoarece implică şi alte elemente ale fericirii, este faptul că
menţinerea în interior a sentimentelor şi trăirilor a dus la
îmbolnăvirea fizică, psihică sau sufletească a multor indivizi.
4. Că nu au ţinut legătura cu prietenii lor aşa cum ar fi trebuit.
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5. Al cincilea regret este chiar cel despre care purtăm această
conversaţie: că nu au fost mai fericiţi! Abia la final au înţeles că
fericirea era o opţiune la îndemână, dar obişnuinţele, clişeele
societăţii şi a vieţii de zi cu zi, precum şi frica de schimbare i-a
împiedicat să facă ceea ce trebuia pentru a fi fericiţi.
EL: Sunt situaţii în viaţa unui om când acesta trebuie să ia
decizii importante pentru viitorul său. Aceasta a fost situaţia celor
care au răspuns pentru cercetarea pe care ne-ai prezentat-o. Poate
şi-au pus problema schimbării locului de muncă pentru a putea
petrece mai mult timp cu familia şi/sau prietenii, însă nu au ştiut ce
să facă şi au preferat să rămână în situaţia în care se aflau deja –
scăpau de temerile cauzate de schimbare. Mulţi oameni nu
realizează, dar cele mai importante lucruri în viaţă nu sunt nişte
„lucruri”, ci oameni, trăiri şi sentimente, ale căror valoare nu poate
fi cuantificată şi care nu pot fi cumpărate asemeni bunurilor
materiale. De asemenea, exprimarea, chiar dacă nu verbală, a
sentimentelor faţă de prieteni este o componentă importantă a vieţii
omului. Grupul de prieteni sunt acele fiinţe pe care vă puteţi
sprijini la nevoie, ei sunt cei care vă susţin în acţiunile voastre, ei
vă ajută să evoluaţi şi să vă dezvoltaţi ca oameni; la rândul lor,
fiecare dintre prietenii voştri are nevoie de acelaşi tratament din
partea voastră. Prin urmare, petreceţi cât mai mult timp cu familia
şi prietenii, deoarece cu aceste fiinţe aveţi o afinitate sufletească şi
prin contactul permanent cu ei vă păstraţi sufletul liniştit, iubitor,
loial şi, în cele din urmă, fericit...
În ce priveşte visele, a căror realizare este una dintre
aducătoarele fericirii, singurul meu îndemn este să faceţi în aşa fel
încât, visul să vă viseze pe voi. Să mă explic: trebuie să ajungeţi la
stadiul în care din subiect deveniţi obiect. Obiectul este cel care
apare în visul subiectului. În realitatea visului voi sunteţi cei care
visează, iar în realitatea voastră este invers. Transformând visul în
realitate atingi acel stadiu în care visul vă visează pe voi, voi
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deveniţi obiectul, voi deveniţi realitatea şi toate vi se întâmplă la
propriu. Este frumos să visaţi, dar este extraordinar să tranformaţi
visul în realitate. Însă, întreaga noastră discuţie din aceste zile are
ca subiect fericirea, aşa că nu voi insista acum asupra regretului pe
care l-au avut şi continuă să-l aibă mulţi oameni la finalul vieţii,
cum că nu au fost mai fericiţi sau că nu au făcut mai mult pentru
fericirea lor. La sfârşitul conversaţiei noastre va trebui să hotărâţi
dacă vreţi să fiţi fericiţi şi cum să atingeţi această stare de a fi.
Ştiţi şi voi, dragii mei, cum este în viaţă: poţi trăi pentru
nimic sau poţi trăi pentru ceva; alegerea este în mâinile fiecăruia.
Dar indiferent în ce acţiune se lansează un om, este important să nu
renunţe înainte de a fi sigur că a pierdut. Şi, este la fel de
important, ca în orice situaţie, să rămâneţi voi înşivă. Nu jucaţi
teatru, nu fiţi linguşitori, nu încercaţi să fiţi altcineva decât sunteţi
în realitate. Trăiţi viaţa pe care o generează modul vostru de a
gândi şi felul vostru de a fi, pentru a nu avea mai târziu regretul,
amintit şi în topul celor cinci, că aţi trăit viaţa la care familia și/sau
anturajul vostru se aşteptau. Oamenii adevăraţi vă vor aprecia şi
iubi pentru ceea ce sunteţi. Iar cei care vor să fiţi altfel, să vă
transforme, nu merită să le acordaţi atenţia şi timpul vostru.
EA: Da, aceasta este gândirea sănătoasă.
EU: Poate puţin cam crudă, dar sănătoasă.
EL: Nu este la fel de crud să te conformezi mereu
dorinţelor celorlalţi, pe când ceea ce vrei şi ceea ce eşti tu este
mereu ignorat de cei din preajmă?
EU: Ba da. În acest caz nu pot să te contrazic.
EL: Dacă situaţia o cere şi eşti de acord să te sacrifici
pentru o cauză, pentru cineva anume sau pentru ceva anume, eşti
liber să o faci, însă acest lucru să vină din interiorul tău, după o
evaluare conştientă.
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Sindromul Big Brother
EL: Ştiu că atât voi cât şi mulţi alţi oameni de pe întreaga
planetă au urmărit şi continuă să urmărească emisiunea Big
Brother. O altă variantă este cunoscută sub numele de Viaţa Reală,
însă sunt şi alte emisiuni asemănătoare. Nu vi se pare că omul a
început să nu mai trăiască cu adevărat, mulţumindu-se să se uite la
alţii cum o fac, el însuşi continuând să vieţuiască într-o lume
imaginară a viselor şi dorinţelor – ce se transformă mai apoi în
frustrări – neîmplinite?
EU: Cam da, aşa este. Chiar era una dintre regretele
exprimate în cercetarea realizată de Bronnie Warre: că nu şi-au
trăit viaţa aşa cum au vrut ei (cei care au participat la cercetare), ci
au trăit după aşteptările celorlalţi (familie, prieteni, anturaj sau
societate în general).
EL: Exact! Tocmai la acest fapt se referă „Sindromul” Big
Brother: voi staţi şi vă uitaţi la televizor, unde un grup de oameni
fac „ce îi taie capul” pe fiecare – deşi, este o iluzie chiar şi acest
lucru, deoarece şi Regia are un cuvânt de spus – fără să vă
preocupaţi de propria viaţă, în care să faceţi „ceea ce vă taie capul”
pe voi, bineînţeles, cu discernământ şi moderaţie, încheie bătrânul
zâmbind enigmatic.
EA: Chiar aşa! Şi eu obişnuiam să mă uit la emisiune,
imaginându-mi ce aş face în situaţia celor de pe sticlă. Mai bine
îmi vedeam de propria viaţă, pentru a descoperi ce ar fi trebuit să
fac în situaţiile ivite în ea, replică tânara domnişoară pe un ton
indignat.
EL: Nu trebuie să fiţi nici prea critici sau duri cu voi înşivă.
Important este să observaţi că nu trăiţi viaţa aşa cum doriţi –
indiferent care este motivul: faptul că alţi oameni au anumite
aşteptări de la voi sau că vă este frică să schimbaţi ceva – şi apoi să
vedeţi ce este de făcut pentru a modifica situaţia. Am vorbit şi vom
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mai discuta despre credinţele limitative, despre frici, despre
răbdare şi încredere şi, poate una dintre cele mai importante lucruri
din viaţa unui om, despre „chemarea” voastră...

Chemarea ta...
EL: După cum spuneam, o componentă esenţială a vieţii,
de care fiecare om ar trebui să ţină seama şi asupra căreia să-şi
îndrepte atenţia în momentele de meditaţie sau rugăciune, este
chemarea pe care o are de-a lungul acestei vieţi. Unii s-ar putea să
şi-o descopere devreme, alţii mai târziu sau deloc, dar important
este să conştientizeze faptul că toate fiinţele se nasc cu o anumită
chemare înscrisă în cartea vieţii lor. Astfel, înţelegând acest lucru,
omul va căuta să se ilumineze cu privire la misiunea sa.
Un fapt determinant în această discuţie, dar relevant şi
pentru alte subiecte ce au în vedere viaţa, este credinţa că lumea
fizică în care trăim acum este o reflectare a unei alte lumi, a lumii
spirituale. Imaginaţi-vă o monedă. Ea are două feţe, capul şi
pajura. Împreună, cele două feţe formează întregul, moneda, şi dau
adevărata valoare a acesteia. Asemănător este şi în cazul Vieţii:
cele două feţe ale sale sunt lumea spirituală şi cea materială sau
fizică, împreună dând adevărata ei valoare. Diferenţa în acest caz
este că lumea fizică reprezintă reflectarea lumii spirituale,
materializarea ei. Prin urmare, mereu trebuie să ţineţi seama şi de
existenţa acesti lumi invizibile, imperceptibilă cu simţurile
senzoriale. Şi cu atât mai mult, dacă lumea fizică este o reflexie a
lumii spirituale, înseamnă că tot ce se petrece aici, în materie, se
întâmplă ca o urmare a unei manifestări din lumea spiritului. Este
ca şi în cazul unei construcţii: apariţia ei pe teren este o urmare a
apariţiei respectivului proiect în mintea arhitectului.
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EA: De ce este aşa de important să cunoaştem existenţa
lumii spirituale? Văd în jurul meu numeroase persoane care nu au
nici un fel de interes spre religie sau spre spiritualitate şi totuşi
viaţa lor merge mai departe normal.
EL: Ai dreptate. Viaţa omului merge mai departe fie că
este, fie că nu este interesat de lumea spirituală. Însă, fiind
conştient de existenţa ei, individul poate să-şi explice anumite
lucruri, pe care altfel nu le înţelege sau le interprezează greşit,
lucru ce îl duce spre acţiuni sau vorbe care mai târziu vor produce
efecte neplăcute în viaţa sa.
Cunoaşterea spiritului (sau a sufletului cum îl mai numesc
unii oameni) a fost apreciată şi de Aristotel, în lucrarea sa Despre
suflet: Cunoaşterea lui pare să contribuie în mare măsură la
cunoaşterea naturii, pentru că sufletul este ca un principiu al
vieţuitoarelor.17
Să revenim la chemarea pe care fiecare dintre noi o are în
viaţă. Este important de ştiu că nimeni nu primeşte mai mult decât
„poate duce”, chiar şi atunci când i se pare că se prăbuşeşte sub
greutăţile zilnice. Aceste greutăţi pot să fie semnul unei chemări
mai mari, mai importante decât şi-a închipuit iniţial omul
respectiv, bineînţeles în cazul în care a înţeles că are o chemare în
viaţă şi că nu trăieşte degeaba, din vreo eroare a naturii. În aceste
condiţii trebuie să fie atent la viaţa sa pentru a-şi descoperi
chemarea în toate componentele ei şi să observe dacă nu s-a
îndepărtat de ea, motiv care putea să genereze anumite greutăţi,
tocmai pentru a-i atrage atenţia asupra devierii de la „drumul cel
bun” sau, cel puţin, asupra necesităţii unei schimbări în felul său de
a fi, în modul său de viaţă. Dacă omul nostru nu ţine seama de
lumea spirituală, după ale cărei legi este condusă şi lumea
materială şi a cărei reflectare este, se va gândi că soarta l-a încărcat
17

Aristotel, Despre suflet, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005, I, 1, 402a.
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cu probleme şi greutăţi pe care nu le merită, mai ales că alţii au
vieţi mai bune şi mai uşoare, şi-şi va blestema viaţa şi se va revolta
împotriva Divinităţii şi a legilor sale. Aceste energii negative ce se
vor naşte în el, vor crea aşa-numita karmă, care va trebui să fie
neutralizată la un moment dat prin revenirea respectivei energii
negative – sub o formă sau alta – asupra celui ce a creat-o/gândit-o
şi a exteriorizat-o prin cuvinte, gesturi sau fapte.
În concluzie, faptul că un om nu vrea să ştie de lumea
spiritului, nu este o tragedie şi viaţa sa îşi va urma cursul, însă,
cunoaşterea acestei realităţi – adevărata realitate, după părerea
tuturor religiilor şi tradiţiilor filosofice sau a celor spirituale – duce
la o conştientizare mai profundă a rolului fiinţei în Univers şi în
viaţa sa pe Pământ, conştientizare ce poate uşura povara unor vieţi
mai dificile şi poate contribui, în multe cazuri, la instaurarea stării
de fericire.
Norocul – mingea este rotundă!
După o scurtă pauză, bătrânul reluă discuţia din alt unghi,
însă:
EL: Aproape în fiecare sport mingea este rotundă.
Imaginaţi-vă viaţa ca pe un joc cu o astfel de minge, iar atunci
când aceasta este rotundă, poate sări în orice direcţie dacă este
lăsată la voia întâmplării, dar poate sări în direcţia potrivită dacă
este ghidată de o inteligenţă, fie că este vorba de inteligenţa
voastră sau de cea divină.
Când cineva are succes în ceva sau în viaţă la modul
general, se spune că este un om norocos. Oare să aibă ceva de-a
face norocul cu asta? Ce este atunci norocul, dacă te poate ajuta
sau nu? Cum îi alege pe cei pe care îi ajută şi de ce îi refuză pe
ceilalţi?
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EA: Cu siguranţă sunt destui oameni care îşi pun astfel de
întrebări: de ce nu sunt şi eu norocos? Cu ce am greşit că eu nu
sunt norocos?
EL: Cu multe secole în urmă, împăratul-filosof Marcus
Aurelius scria următoarele despre omul norocos: Un om cu noroc
este cel care are pe seama lui o soartă fericită şi acest lucru îl fac
bunele îndemnuri sufleteşti, bunele hotărâri, faptele bune. (Către
sine, V, 36) Dacă suntem de acord cu Marcus Aurelius, iar eu sunt
în totalitate, norocul şi-l face omul. Norocul în sine, ca ceva ce are
o existenţă independentă şi acţionează după bunul plac, ajutând pe
unii şi ignorând pe alţii, nu există. Voi, prin gândurile, intenţiile şi
faptele voastre sunteţi cei care creează noroc sau ghinion pentru
voi înşivă sau pentru semeni, depinde cum vedeţi şi cum percepeţi
ceea ce vi se întâmplă în viaţă, ca bun sau rău.
Dacă vă amintiţi, Juvenal, într-una din satirele sale, scria
acelaşi lucru despre noroc, că el există datorită nouă şi nu are o
existenţă proprie: Nu ai avea, Norocule, nici o putere, dacă am fi
înţelepţi. Noi, noi te facem zeu şi te-aşezăm în cer. (Juvenal, X)
Dacă oamenii ar fi înţelepţi şi mai atenţi la ceea ce se întâmplă în
vieţile lor, ar putea să discearnă mai bine între multitudinea de
gânduri care le trec zilnic prin minte şi abia apoi să decidă
conştient ce vorbe, gesturi sau fapte manifestă spre exterior.
EA: Adică, trebuie să ne controlăm mai bine, mai atent.
EL: Nu aş folosi termenul control, ci mai degrabă
redirecţionare a gândurilor, dinspre cele nefolositoare spre cele
folositoare, şi apoi de o alegere responsabilă a acelor acţiuni care
pot să aducă cele mai mari beneficii, atât vouă, cât şi celor din
preajma voastră, şi cu cât mai puţine efecte secundare pentru toţi
cei implicaţi, fie direct, fie indirect.
EA: Am înţeles.
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EL: Poate totuşi... Există şi norocul sub o anumită formă...
Norocul unora dintre oameni este că cei din jurul lor îi iubesc mai
mult decât se iubesc ei înşişi!
Ai grijă de tine!
EL: Spuneam că norocul nu există, ci fiecare om îşi creează
propriul noroc, prin calităţile, virtuţile şi comportamentul său. Ar
trebui să vedem acum ce trebuie făcut pentru ca norocul bun să
intre în viaţa omului şi nu norocul rău sau ghinionul. Sunt câteva
sugestii – cuvântul reguli îmi sună prea strict, dar dacă vreţi îl
putem folosi – a căror aplicare pot să atragă lucruri bune.
EA: Să vedem despre ce este vorba...
EL: O primă sugestie sau regulă ar fi: dacă ţi se pare că
este o obligaţie sau ceva nefolositor, nu o face. Auzim mereu de
la oamenii din jur că au diferite obligaţii sau că trebuie să facă una
sau alta dintr-o obligaţie faţă de cineva sau ceva. Nu vreau să spun
că este greşit să ajutaţi alţi oameni – este chiar extraordinar – ci
doresc să atrag atenţia asupra faptului că, atunci când vreţi să faceţi
ceva pentru cineva este bine să o faceţi pentru că aşa vreţi voi,
pentru că aşa simţiţi voi şi nu din obligaţie. Cu timpul, obligaţiile
devin obositoare, stresante şi alimentează o senzaţie de supărare
direcționată către omul sau oamenii faţă de care aveţi obligaţii. Din
cauza oboselii şi a stresului amintite, obligaţiile sunt nocive şi
pentru voi. În plus, ceea ce se realizează cu plăcere, din dorinţa de
a ajuta sau a contribui la ceva, este făcut şi eficient, pe când
obligaţiile sunt îndeplinite fără tragere de inimă şi doar ca să fie
terminate cât mai repede, să scăpaţi de ele.
EA: Da, trebuie să ne reevaluăm priorităţile şi acţiunile în
care ne implicăm.
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EL: Exact. Astfel că, următoarea sugestie (regulă, pentru
cei cu spirit mai ordonat) este că nu trebuie să faci pe placul
tuturor: sunt disponibile atât Da, cât şi Nu. Şi cu această ocazie
voi face aceeaşi remarcă: nu spun să nu ajutaţi alţi oameni, dar
aveţi în vedere şi dorinţele şi interesele voastre; dacă ceea ce
urmează să faceţi aduce un anumit bine unui alt om, dar vă face
mult rău vouă, este mai indicat să spuneţi nu. Atenţia este benefică
şi în aceste cazuri, deoarece vă ajută să identificaţi când puteţi să
spuneţi da şi când este mai util să spuneţi nu. Dar, în cele din
urmă, rămâne la alegerea fiecăruia ce face cu propria viaţă, atâta
vreme cât decizia este luată liber şi în cunoştiinţă de cauză.
EU: Da, asta vroiam sa spun şi eu, că oamenii trebuie lăsaţi
să hotărască singuri, dar să fie o decizie conştientă.
EL: Următoarea sugestie/regulă se leagă de problema lui da
şi nu, fiind vorba despre a spune mereu ceea ce gândeşti:
politicos şi cu diplomaţie. Atunci când vreţi să vă decideţi asupra
a spune da sau nu în legătură cu un lucru sau o acţiune, trebuie să
fiţi corecţi şi să spuneţi lucrurilor pe nume. Am stabilit deja,
împreună, că „minciuna are picioare scurte”, aşa că adevărul este
alegerea corectă. Dacă manifestaţi o atitudine calmă şi un limbaj
politicos şi diplomatic, puteţi determina pe oricine să înţeleagă
motivele pentru care faceţi sau nu un anumit lucru. Dacă nu vă
înţeleg sau nu vor să accepte argumentele voastre, nu aveţi nici o
vină, atâta timp cât decizia este în beneficiul vostru şi/sau al altor
oameni. Iar faptul că spuneţi ceea ce gândiţi, adică adevărul, nu
face decât să vă întărească încrederea în faptul că aţi procedat
corect. Însă, pentru a fi siguri pe hotărârea voastră, în majoritatea
cazurilor, este bine să ţineţi cont de următoarea sugestie, şi anume:
aveţi încredere în intuiţia voastră.
Intuiţia umană este un instrument foarte puternic şi cu o
mare acurateţe în ceea ce priveşte utilitatea pentru voi a unei
decizii sau acţiuni. Intuiţia este ghidarea ce vine de la fiinţa
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adevărată: voi înşivă; şi aici nu mă refer la corpul pe care îl vedeţi
în oglindă, ci la fiinţa spirituală care se manifestă prin conştiiţă. De
aceea intuiţia este un barometru pe ale cărei informaţii puteţi pune
mare preţ tot timpul. Important este să îi acordaţi atenţia cuvenită
şi să aveţi încredere. Prin urmare, când vă aflaţi în faţa unei situaţii
în care nu ştiţi ce ar fi mai bine să faceţi, luaţi o pauză de linişte de
15-20 de minute, relaxaţi-vă, meditaţi sau vă rugaţi, şi aşteptaţi ca
prin intuiţie, spiritul vostru să vă dea indicii de cum ar fi mai
benefic pentru toţi ca respectiva situaţie să fie abordată. Însă, dacă
veţi păstra o atenţie ascuţită tot timpul, atunci o să aveţi parte de
ajutor prin intermediul intuiţiei şi în cazurile în care nu vă aflaţi în
rugăciune sau meditaţie, ajutorul venind prin intermediul unor
oameni, a unor semne sau indicii felurite.
EA: E bine de ştiut acest lucru...
EL: De asemenea, o sugestie foarte importantă este aceea
să staţi cât mai departe de negativitate, de drame şi de
probleme. Ştiu că nu este uşor, având în vedere că peste tot în jur
(pe stradă, în mass-media) puteţi fi martorii nedreptăţilor şi a
problemelor din societate. Însă, pe cât puteţi evitaţi să vizionaţi, să
citiţi sau să discutaţi despre tragedii şi drame. Evitaţi să vă
implicaţi în astfel de situaţii. Negativitatea pe care o degajă
dramele şi problemele vă afectează şi pe voi, nu doar pe cei
implicaţi direct. Dacă puteţi să faceţi un bine undeva, faceţi-l şi
apoi vedeţi-vă de ale voastre. Dacă nu sunteţi doriţi într-un loc, nu
ezitaţi, plecaţi. Dacă cineva nu vă mai doreşte în viaţa sa, plecaţi.
Nu insistaţi să rămâneţi acolo unde nu există pentru voi decât
supărare, critică, neacceptare. Dacă staţi departe de negativitate, de
conflicte, a căror majoritate sunt inutile şi puteau fi evitate prin
dialog, enegia pozitivă ce vă înconjoară rămâne puternică şi nu se
perturbă. Iar această aură pozitivă din jurul vostru şi din fiinţa
voastră este importantă pentru a reuşi în ceea ce vă propuneţi,
pentru a păstra o viaţă echilibrată.
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EA: Nu este uşor să ducem o viaţă feriţi de negativitate, dar
cred că putem să o reducem considerabil dacă trăim şi ne
comportăm inteligent şi înţelept.
EL: Aşa este. Şi este important să faceţi acest lucru, tocmai
datorită următoarei sugestii/reguli: fii bun cu tine însuţi şi nu
vorbi negativ despre tine niciodată. Este important. A fi bun cu
tine însuţi nu înseamnă numai să-ţi faci toate poftele, să mănânci
toate delicatesele pe care le găseşti (este recomandată o alimentaţie
cât mai sănătoasă), să-ţi cumperi haine frumoase, să dormi într-un
pat moale, adică să-ţi îngrijeşti corpul sub toate formele posibile, ci
înseamnă, în primul rând, să-ţi îngrijeşti spiritul.
În Tao Te Ching se spune: Cu cât te îndepărtezi mai mult
de tine însuţi, cu atât ştii mai puţin. De aceea înţelepţii şi-au
căpătat cunoaşterea fără să călătorească... (Tao Te Ching, 47)
Filosoful chinez ne spune că dacă păstrăm strânsa legătură cu
adevărata noastră fiinţă, cu spiritul nostru, vom primi şi
cunoaşterea felului în care trebuie să ne tratăm şi pe noi înşine, nu
doar celelalte suflete. Dar pentru ca spiritul nostru să fie sănătos şi
să se manifeste adecvat în lumea fizică este bine să fie ferit, pe cât
posibil, de influenţele energetice negative rezultate tocmai din
situaţiile conflictuale despre care am amintit. Acestea pot fi:
vizionări de accidente la televizor, certuri în familie, cu prietenii
sau colegii de muncă, implicarea în conflictele altor oameni atunci
când nu aveţi posibilitatea de a le aplana şi aşa mai departe. Din
nefericire există numeroase astfel de cazuri ce produc negativitate
şi care influenţează într-un mod neplăcut şi total nefolositor.
Ferindu-vă de aceste situaţii, nu faceţi altceva decât să aveţi grijă
de voi înşivă, de a fi buni cu voi înşivă, pentru a vă păstra sănătoşi
şi puternici, pentru a ajuta acolo unde este nevoie de voi şi se poate
face ceva.
În ce priveşte vorbele negative pe care aţi putea să le aveţi
despre voi înşivă, ele sunt la fel de dăunătoare ca şi vorbele grele
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adresate vouă de alţi oameni. Chiar mai dăunătoare, deoarece vă
scade foarte mult stima de sine, fără de care nici o acţiune serioasă
şi importantă nu vă va reuşi aşa cum ar trebui. Când am vorbit
despre gândirea pozitivă nu o făceam numai de dragul vorbitului,
ci pentru a exemplifica, pentru a scoate în evidenţă beneficiile ei,
din toate punctele de vedere. Cu cât veţi fi mai pozitivi în relaţia cu
voi înşivă, cu atât viaţa voastră va fi una mai reuşită şi împlinită şi
tot ceea ce veţi face va avea o rată foarte ridicată de reuşită şi de
calitate.
EU: Hmmm, la acest capitol cred că mai am de muncă...
EA: Şi eu...
EL: Pentru a nu pierde vremea, puteţi începe de pe acum să
vă gândiţi pozitiv la voi înşivă, să vă vedeţi într-o lumină albă şi
caldă, să aveţi încredere în intuiţia, judecata şi valoarea voastră ca
fiinţe umane. Şi tot pentru a nu pierde vreme, având în vedere că
peste puţin timp ajungem la următorul loc de popas, să vedem şi
următoarea sugestie: să nu renunţaţi niciodată la visele voastre.
EA: Asta este o regulă, pardon, sugestie, care îmi place,
spuse repede domnişoara.
EL: Atunci să ţii seama de ea, îi răspunse bătrânul făcândui ştrengăreşte cu ochiul. Însă, cum v-aţi obişnuit deja, trebuie să fiţi
atenţi. Nu orice idee năstruşnică şi care sună bine este necesar să
devină un vis ce trebuie neapărat împlinit. Este bine să le priviţi, să
le evaluaţi, să observaţi beneficiile sau pagubele pe care le pot
aduce şi abia apoi să alegeţi ce dorinţă sau nevoie merită statutul
de vis ce se impune a fi realizat. Să mai aveţi grijă şi la numărul de
vise. Să nu aveţi prea multe în acelaşi timp, deoarece împărţirea
energiei voastre în mai multe direcţii vă sleieşte de puteri şi nici nu
contribuie la transformarea viselor în realitate. De asemenea, visele
să fie vise numai în accepţiunea că vă tot gândiţi la ele şi ce aţi
face sau cum v-aţi simţi dacă ar fi deja împlinite şi să nu
transformaţi în vise lucruri irealizabile din situaţia în care vă aflaţi.
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Dacă veţi purta în suflet şi minte aceste câteva sfaturi, nu veţi avea
dezamăgiri, iar visele voatre vor deveni realitate mai repede decât
vă aşteptaţi.
EA: Sună bine!
EL: Iar dacă veţi iubi din tot sufletul ultima sugestie-regulă,
viaţa voastră se va schimba cum nici nu aţi visat: iubiţi cât puteţi
de mult şi pe oricine!
EU: Din nou ai o sugestie greu aplicabilă. Pentru foarte
multă lume este dificil să iubească pe ceilalţi oameni, mai ales
dacă cineva le-a greşit în vreun fel.
EL: Ai dreptate, aşa este. Greu... dar nu imposibil. Am mai
spus-o şi o repet: viaţa nu pune pe umerii nimănui greutăţi mai
mari decât poate să ducă. De aceea vorbele lui Christos nu sunt
ceva peste puterile oamenilor: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe
tine însuţi. (Matei, 22:39) Când toţi oamenii vor înţelege unitatea
vieţii, cum voi deja cred că aţi început să o înţelegeţi din discuţiile
noastre de până acum, atunci iubirea faţă de tot şi toate o să fie o
pornire naturală a fiecăruia. Până atunci, însă, aveţi la îndemână
destule instrumente ajutătoare: intuiţia, iertarea, înţelegerea,
empatia şi multe altele, pe care vă las să le identificaţi singuri,
fiecare după afinităţile sufletului propriu.
Sunt şi beneficii care pot fi obţinute mai rapid practicând
iubirea pentru toţi şi oricine. În tot ceea ce veţi pune iubire va ieşi
bine. Tot ceea ce veţi spune cu iubire, va fi bine primit şi de folos.
Toţi cei cu care veţi intra în contact manifestând iubire, vă vor iubi
înapoi sau, cel puţin, se va schimba ceva în ei, ceva ce va creşte
frumos. Niciodată să nu subestimaţi puterea iubirii, chiar şi atunci
când nu se văd rezultate exterioare; ele există undeva în interior şi
se dezvoltă. Aveţi numai încredere şi răbdare. Restul este iubire...
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FERICIREA DĂRUIRII
Când trandafirul se împodobeşte înflorind, se împodobeşte şi grădina.
Proverb

Dimineaţa fiind frumoasă eram plin de energie şi
nerăbdător să ne continuăm conversaţia cu bătrânul. După un mic
dejun sănătos, am pornit la drum. Micul nostru grup se reuni şi
după ce ne salutarăm, bătrânul intră direct în prima temă de azi.
Dăruind altora...
EL: Pentru că şi Soarele ne dăruieşte razele sale de
dimineaţă, vă propun să discutăm despre dăruire. Mi se pare un
moment prielnic pentru un astfel de subiect. Să nu aşteptaţi până
după-amiaza să dăruiţi ceva, ci începeţi de dimineaţă. Ziua bună de
dimineaţă se cunoaşte...
EU: Adevărat. Dar, de multe ori am auzit că „dăruind vei
dobândi”. Dar nu ţi se pare că este cumva egoist să acţionezi
astfel? Adică să faci ceva ştiind că vei fi recompensat pentru asta?
EL: Da, aşa este. Este o gândire egoistă aceea la care te
referi tu. Însă, acea vorbă nu este un îndemn, ci o constatare. Nu te
învaţă că doar atunci vei dobândi una-alta dacă mai întâi vei dărui
ceva cuiva... Cel puţin nu cu scopul ăsta să dăruieşti. Faptul că vei
primi şi tu la rândul tău este doar un rezultat, dar care nu trebuie să
te preocupe în momentul în care faci un dar. Acţiunea ta să fie
sinceră şi din dorinţa pură şi simplă de a face o bucurie cuiva prin
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intermediul unui dar, de orice fel, nu neapărat bani sau obiecte. Un
dar poate consta şi numai din cinci minute ale timpul tău sau dintro îmbrăţişare scurtă, dar sinceră. Acestea sunt daruri ale spiritului,
mult mai valoroase decât cele materiale.
Doresc să împărtăşesc cu voi o poveste frumoasă despre
dăruire şi ajutorul adevărat dintre oameni. În poemul Viziunea lui
Sir Launfal a lui James Russell Lowell, sir Launfal este un cavaler
aventurat în căutarea Sfântului Graal. Cu toate că pornise într-o
misiune sfântă, inima sa era plină de orgoliu. Pe drum întâlneşte un
lepros care cerşea, căruia, Sir Launfal, îi aruncă scârbit o monedă.
Leprosul nu o acceptă, deoarece nu venea din dorinţa de a dărui şi
ajuta. La întoarcerea sa din căutarea Sfântului Graal domeniul său
era ocupat de altcineva, iar Sir Launfal este alungat. Plecând de la
fosta sa proprietate îl întâlneşte din nou pe cerşetorul lepros. De
această dată cavalerul are un comportament total diferit. Îşi
împarte cu el coaja de pâine pe care o avea şi sparge gheaţa la
malul râului pentru ai da şi de băut. Atunci cerşetorul îşi dă în
vileag adevărata identitate, acesta fiind chiar Iisus Christos, care
spune următoarele cavalerului:
Sfânta Cină este ţinută cu adevărat
Prin ceea ce împărţim pentru nevoile celuilalt;
Nu ceea ce dăm, ci ceea ce împărţim
Fiindcă darul, fără cel ce dăruie, e sterp;
Cel ce se dăruieşte pe sine cu pomana hrăneşte trei:
Pe el însuşi, pe aproapele său înfometat şi pe Mine.18
EU: Superbe versuri şi superb mesaj... Au trăit printre noi
atâţia oameni cu viziune şi plini de compasiune, ca să fac şi eu o
„The Holy Supper is kept, indeed, / In what so we share with another’s need; /
Not what we give, but what we share / For the gift without the giver is bare;
Who gives himself with his alms feeds three / Himself, his hungering neighbor
and me.” (James Russell Lowell , The Vision of Sir Launfal, Part Second, VIII http://d.lib.rochester.edu/camelot/text/lowell-vision-of-sir-launfal )
18
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rimă, dar care nu au fost ascultaţi, urmaţi sau înţeleşi. Nu-mi dau
seama care a fost şi este adevărata problemă. De ce nu sunt luaţi ca
exemplu astfel de oameni, ci ne ghidăm după persoane superficiale
care apar peste tot în media. Reclama, pozitivă sau negativă, face
legea în lume. Din nefericire...
EL: Să revenim la cerşetori pentru că vreau să mai
înţelegeţi ceva. Sunt cerşetori mulţi în lume, aşa-i?
EU: Da, cred că sunt sute de mii, chiar milioane!
EA: Da, cam aşa cred şi eu.
EL: Ştiţi că aceşti oameni, aceste spirite, au o misiune
specială în viaţa fiecăruia dintre noi?
EA: Misiune specială? Cum poate să fie o misiune specială
faptul că eşti lovit de soartă, nu ai casă, loc de muncă, bani şi aşa
mai departe, şi eşti nevoit să te înjoseşti în faţa altora pentru nişte
mărunţiş sau ceva de mâncare?
EL: Chiar dacă la prima vedere este aşa cum spui, ei tot au
o misiune deosebită, cu toate că, de cele mai multe ori, nici ei nu o
înţeleg. O parte din aceste fiinţe, înainte de naştere, au ales acest
fel de viaţă pentru a-i ajuta pe ceilalţi fraţi ai lor să devină mai buni
prin compasiune şi dăruire. Nu este uşor să treci peste toate cele pe
care le-ai enumerat chiar tu. Este o viaţă dificilă, dar utilă pentru
mulţi alţi oameni. Cerşetorul nu ar trebui privit de sus şi considerat
un paria al societăţii, ci ar trebui să i se mulţumească pentru rolul
greu pe care l-a asumat. Datorită lui oamenii pot să-şi manifeste
înţelegerea, compasiunea şi dorinţa de a-şi ajuta aproapele prin
dăruirea de bani, haine sau mâncare. Să ştiţi că este frumos şi uşor
să dăruieşti, însă este foarte greu să primeşti, mai ales să primeşti
pomană. Câţi cunoscuţi de-ai voştri credeţi că ar putea să treacă
peste orgoliu şi să accepte mila şi pomana unei alte persoane?
EU: Ăăă...
EL: Ai dreptate. Prea puţini. Mult prea puţini... Acum
înţelegeţi de ce spun că rolul cerşetorului în lume este unul nobil şi
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util? Este cel mai la îndemână mod de a fi caritabil şi de a dărui
ceva cuiva. Şi cineva trebuia să se sacrifice pentru ca această
posibilitate să existe.
EA: Da, acum şi eu văd altfel lucrurile, a spus tânăra, cu o
voce scăzută şi cu lacrimi în ochii. Nu pot nici să-mi imaginez ce
aş face într-o astfel de situaţie...
EL: Pentru a întări mesajul că nimeni niciodată nu este
inutil în lume, o să vă mai povestesc ceva. Istoricul roman Titus
Livius, în cartea a II-a din lucrarea sa foarte cunoscută despre
istoria Romei, Ab Urbe Condita (titlul în limba română fiind De la
fondarea Romei), reproduce prin intermediul unui senator o
poveste elocventă în acest sens şi veche de circa 2500 de ani sau
chiar mai mult:
Într-o vreme, când în corpul omenesc nu exista armonia
care există acum şi când fiecare parte a sa îşi avea voinţa şi limba
sa proprie, toate aceste părţi ale corpului s-au revoltat împotriva
stomacului, căruia ele îi poartă de grijă prin hărnicia, truda şi
serviciile lor, în timp ce el, fără să se sinchisească de nimic, nu
face altceva decât să se bucure de toate plăcerile ce-i sunt oferite.
De aceea ele au hotărât în ascuns ca nici mâinile să nu mai ducă
mâncarea la gură, nici gura să nu mai primească ceea ce i se dă şi
nici dinţii să nu se mai ostenească cu mestecatul. Numai că, voind
să-l înveţe minte pe stomac în felul acesta şi să-l domine, rând pe
rând, toate organele şi întregul corp au ajuns într-o stare de
slăbiciune îngrozitoare. Abia atunci şi-au dat seama mădularele
că slujba stomacului nu e fără însemnătate; că, dimpotrivă,
stomacul îndeplineşte îndatoririle cele mai trebuincioase omului,
fiindcă hrăneşte toate organele în aceeaşi măsură în care şi el e
hrănit de ele...19
Titus Livius, Ab Urbe Condita, traducere, introducere şi note de Paul
Găleşanu, Editura Teora, Bucureşti, 2000.
19
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EU: Bine zis, fiecare cu rolul său. Ar fi chiar indicat să nu
ne preocupe ce face celălalt sau ce fac ceilalţi, ci să avem grijă ca
noi să ne facem bine treaba pentru care suntem aici. Iar dacă
fiecare om s-ar preocupa de propria misiune, fiecare om şi-ar face
treaba, cred că toate ar merge mult mai bine în lume. Însă, din câte
am observat, omul este mai preocupat ca nu cumva să lucreze el
mai mult sau să contribuie cu mai multe la bunăstarea comunităţii
din care face parte, decât semenii săi. Mulţi oameni consideră că
bunăstarea celuilalt nu este şi problema lor, pe când alţii nu se pot
hotărâ care dintre cele două interese, al său ori cel al aproapelui,
este mai important. Tu ce crezi despre asta?
EL: Odată cineva a întrebat un înţelept: Ce este mai
important: să dăruieşti sau să primeşti? Înţeleptul a răspuns: Ce
crezi că este mai important pentru o pasăre: aripa dreptă sau cea
stângă?
EU: Am înţeles, ambele sunt importante.
EU: Da, ambele sunt importante, dar dă-mi voie să-ţi citez
şi cuvintele adresate de către Zarathustra Soarelui, la începutul
cărţii Aşa grăita Zarathustra a lui Friedrich Nietzsche: Tu, astru
mare, oare ce ar rămâne din fericirea ta, dacă nu ne-ai avea pe
noi aceştia, pe care-i luminezi!20
EU: Prin urmare bunăstarea celuilalt este mai importantă
decât a noastră proprie?
EL: Nu este nici mai bună şi nici mai rea, ci sunt la fel de
importante, deoarece înseamnă acelaşi lucru: bunăstarea unuia este
legată de bunăstarea celuilalt, deoarece una o generează pe
cealaltă. Conform Evangheliei (apocrife) după Toma21 (apostolul),
Friedrich Nietzsche, Aşa grăita Zarathustra, Introducere, cronologie şi
traducere Ştefan Augustin Doinaş, Ediţia a doua, Editura Humanitas, 1996.
21
Evanghelia după Toma, Traducere din limba coptă, studiu introductiv şi note
de Gustavo-Adolfo Loria-Rivel; Ediţie îngrijită de Ioan-Florin Florescu, Editura
POLIROM, 2003 – în continuare: Evanghelia după Toma.
20
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Isus a spus: Dacă aveţi bani nu-i daţi cu camătă, ci daţi-i aceluia
din mâna căruia nu-i veţi lua înapoi. (Evanghelia după Toma, 95)
La fel ca orice altceva, caritatea, milostenia poate fi
învăţată, mai precis reamintită, deoarece se află deja în sufletul
fiecărei fiinţe, doar că nu este conştientizată. Părinţii, adulţii în
general, pot să-şi educe copiii în acest sens sau măcar să-i
încurajeze. Dacă niciuna dintre aceste strategii nu a avut loc în
curriculum-ul lor educaţional, atunci, cel puţin, să nu-i decurajeze,
dacă printre genele tânărului respectiv s-a dezvoltat şi cea a
ajutorului faţă de semeni. Acest tip de preocupări nu reprezintă o
noutate, fapt dovedit de Juvenal în Satira a XIV-a: Când tu spui
unui tânăr că-i un prost, pentru că dăruieşte ceva prietenului, că
uşurează sărăcia aproapelui şi că îl mai ajută, tu-l înveţi să
jefuiască, să înşele şi să dobândească prin orice fel de crimă
bogăţii...
De asemenea, veţi întâlni în viaţă oameni care vă vor spune
că milostenia, caritatea, ajutorul faţă de semeni este o slăbiciune şi
că oamenii puternici au grijă de ei înşişi şi de familiile lor, atât.
Marchizul de Sade pusese următaorele vorbe în gura unui bogat
falsificator de bani: Ingratitudinea, în loc de a fi un viciu, este deci
virtutea sufletelor mândre, tot aşa cum binefacerea este cu
siguranţă cea a sufletelor slabe... (Sade, Justine) Oare aşa să fie?
Are dreptate Marchizul?
EU: Poate că există o fărâmă de adevăr în spusele sale,
având în vedere că mândria, orgoliul, sunt considerate a fi păcate
mari. Dacă mândria nu ar fi dus spre o gândire şi un mod de a fi
egoist, probabil că nu ar fi fost atât de puternic condamnată.
EL: Tocmai de aceea este indicat să alegeţi opusul
mândriei, şi anume smerenia. Din această virtute nu pot să răsară
decât frumoasele mlădiţe ale compasiunii, empatiei, carităţii şi, în
definitiv, a iubirii faţă de semeni.
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EU: Deoarece ai amintit de alegeri, aş vrea să clarificăm un
lucru. Şi eu vorbesc de multe ori despre greşeli, unii prieteni şi
prietene fiind de acord cu mine, iar alţii nu. Dacă toate acţiunile
noastre sunt alegeri pe care le facem în viaţă, atunci înseamnă că
nu mai putem vorbi despre greşeală. Există doar alegeri fericite şi
nefericite, peste care punem eticheta de bun sau rău în
conformitate cu urmările pe care le atrage acţiunea respectivă:
benefice sau dimpotrivă.
EL: Sunt de acord. Termenul de greşeală l-am folosit şi noi
în cadrul acestei conversaţii, dar numai pentru a denumi o alegere
ale cărei urmări nu au fost benefice. Dar în realitate nu există
greşeală, ci doar alegeri şi urmările lor.
EU: Aş merge chiar mai departe, dacă tot am intrat pe acest
teren minat. În momentele în care „greşim” faţă de o altă persoană
nu este prea corect să spunem „îmi pare rău”, deoarece este vorba
de o alegere proprie. Trebuia să ne gândim la consecinţele negative
pe care acţiunea le poate avea atât pentru noi, cât şi pentru ceilalţi
implicaţi. Doar pentru noi înşine are importanţă că „ne pare rău”
pentru ceva, dar persoanei care a avut de suferit nu îi reface
pierderile.
EL: Hmm... Destul de dură pledoaria ta, însă adevărată.
Mereu trebuie să avem în faţa ochilor cele două elemente care
determină deciziile, alegerile pe care le facem: atenţia şi
responsabilitatea. Este nevoie de o atenţie permanentă pentru ca
deciziile noastre să fie conştiente şi responsabilitatea pentru
efectele pe care le declanşează alegerea făcută. Acţionând astfel nu
vom avea o garanţie a unei vieţi fără aşa-numita „greşeală”, dar cu
siguranţă va scădea rata deciziilor cu efect nedorit şi vom genera o
karmă pozitivă.
EU: Dar nu este uşor să iei tot timpul deciziile potrivite. De
unde să ştiu care este alegerea corectă.
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EL: Aici pot să-ţi dau un singur sfat, pe cât de simplu, pe
atât de eficient: alegerea corectă este cea cu care poţi să trăieşti
după ce o faci, care te lasă să dormi liniştit noaptea.
Însă, în cadrul discuţiei noastre despre alegeri şi motive, aş
vrea să vă mai atrag atenţia asupra faptului că, motivul dăruirii nu
trebuie să fie neapărat posibilitatea de a da, pentru că voi aveţi de
prisos, ci poate fi acela că ceilalţi nu au deloc. Fiţi precum o cupă,
darnici şi deschişi spre cei care au nevoie de ceea ce aveţi voi
nelimitat: iubire.
Filosoful chinez învăluit în legendă, Lao Tzu, spunea:
Înţeleptul nu adună pentru el. Cu cât se aşteaptă la mai mult
pentru ceilalţi, cu atât mai mult are el însuşi; cu cât le dă mai mult
celorlalţi, cu atât mai mult are şi el. (Tao Te Ching, 81)
Sunt legi ale Universului care funcţionează indiferent de
credeţi sau nu în ele. Aceste legi vor ţine seama de acţiunile
voastre, iar efectele le veţi simţi oricum, fie că vă sunt benefice, fie
că nu. Nu vă spun acestea pentru a vă produce teamă şi a vă
determina să fiţi milostivi din teamă. Nu! Vreau doar să înţelegeţi
care este realitatea şi apoi să hotărâţi fiecare cum este bine să vă
trăiţi viaţa.
Dăruind ţie însuţi...
EL: Aş reveni pentru câteva clipe la ceea ce ai afirmat mai
devreme, continuă bătrânul uitându-se la mine, şi anume că
dăruind vei dobândi. Alături de această afirmaţie aş pune-o şi pe
următoarea: comportă-te cu tine însuţi aşa cum ai vrea ca alţii să
se comporte cu tine.
EU: Da, am mai auzit-o sau am citit-o şi pe asta.
EL: Fără îndoială, însă ceea ce doresc eu să înţelegeţi din
aceste două afirmaţii sau sfaturi este că darurile făcute vouă înşivă
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sunt, de asemenea, foarte importante, alături de cele pe care le
faceţi altor oameni. Ceea ce vă oferiţi vouă, veţi ajunge să le
primiţi şi de la semenii voştri, astfel aplicaţi într-un alt mod acel
dăruind vei dobândi. Dacă vă veţi dărui iubire, iertare şi înţelegere
faţă de aşa-zisele greşeli pe care le faceţi, veţi crea în interiorul
vostru un model de comportament care se va manifesta şi în relaţia
cu ceilalţi, iar oamenii care vor experimenta noua voastră faţă se
vor contamina la rândul lor şi vă vor întoarce acest fel de
comportament, acest fel de a fi.
EU: Înţeleg. Precum a spus şi Iisus: Iubeşte-ţi aproapele ca
pe tine însuţi. Prima dată trebuie să te iubeşti pe tine ca apoi să-i
poţi iubi şi pe ceilalţi, iertându-i şi acceptându-i în permanenţă.
EL: Adevărat. Este esenţial să lucrezi mai întâi asupra ta şi
abia apoi să încerci să-i descoperi, să-i înţelegi şi să-i ajuţi pe
ceilalţi. Marcus Aurelius, împăratul-filosof al Imperiului Roman, a
spus astfel: Nimic mai vrednic de milă decât cel care dă ocol la
toate şi iscodeşte... El caută pe cât îi e cu putinţă cele ce se petrec
în sufletele celor mai de aproape şi nu ştie că e de ajuns să fie cu
luare aminte la suflul divin din cele dinlăuntrul lui însuşi – suflul
pe care să-l cinstească în mod deosebit. (Către sine, II, 13)
EU: Şi ce altceva putem să ne mai dăruim pentru a ne
îmbunătăţii vieţile şi a fi fericiţi?
EL: Există oare vreo limită la ce aţi putea să vă dăruiţi?
Dăruiţi-vă tot ceea ce vă trece prin minte şi, evident, ceea ce vă
permite viaţa în fiecare clipă a ei. Aşa cum există un timp prielnic
pentru semănat şi pentru cules, pentru vorbit şi pentru ascultat, la
fel există un timp potrivit pentru tot ceea ce poate să răsară în
vieţile voastre. Dacă s-ar întâmpla mai repede sau mai târziu ar fi
inutil, deoarece nu şi-ar îndeplini scopul propus pentru un moment
bine stabilit, acesta fiind şi motivul pentru care toate se întâmplă –
le faceţi la timpul lor.
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EA: Daţi-mi voie să închei această partea a conversaţiei
noastre cu câteva rime ale lui John Lennon din cântecul Imagine.
Am ales doar ultimul vers al fiecărei strofe, cuvinte care cred că
spun totul despre viaţă şi despre noi:
Imaginează-ţi toţi oamenii trăind pentru ziua de azi
Imaginează-ţi toţi oamenii trăind viaţa în pace
Şi întreaga lume va fi una.
Imaginează-ţi toţi oamenii împărţind întreaga lume
Şi lumea [omenirea] va trăi ca una.22

22

Imagine all the people living for today / Imagine all the people living life in
peace / And the world will be as one / Imagine all the people sharing all the
world / And the world will live as one.
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MODUL DE VIAŢĂ ŞI FERICIREA
Am înţeles că un om poate avea totul neavând nimic şi nimic având
totul.
Mihai Eminescu (1850-1889), poet, prozator, jurnalist

EU: Am vorbit atât de mult despre fericire, însă am uitat să
aducem în discuţie un element care mi se pare esenţial pentru
realizarea fericirii, şi anume sănătatea.
EL: Da, ai foarte mare dreptate. Sănătatea este importantă.
Mereu când întrebi pe cineva ce-şi doreşte de la Viaţă, negreşit îţi
va răspunde că, în primul rând sau printre alte lucruri foarte
importante, vrea sănătate.
EU: Cred că nu fără un bun motiv a apărut şi vorba aceea
cum că: Dă-ne Doamne sănătate, că apoi le facem pe toate!
EA: Da. Sau că-i mai bună decât toate...
EL: Adevărat.
EU: Când eşti sănătos parcă celelalte probleme pălesc şi
sunt rezolvate mult mai uşor, deoarece energia sănătoasă fizică şi
mentală pe care o posezi îţi dă forţe nebănuite. Iar atunci când
suferi de vreo boală, parcă toate îşi pierd din importanţă, totul este
mai cenuşiu în jurul tău, cheful de a face ceva reducându-se mult.
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Conduita de viaţă
EL: Aşa este. Dar sănătatea fizică, mentală şi spirituală
(sufletească) pot fi atinse şi păstrate numai printr-o viaţă
echilibrată. Acest echilibru despre care vorbeşte fiecare tradiţie
spirituală, fie că este orientală sau occidentală, reprezintă baza unei
vieţi bune şi frumoase. Faptul că toate componentele unei fiinţe se
află în legătură unele cu altele şi că se influenţează reciproc,
pozitiv sau negativ, este cunoscut şi aplicat, de către cei care vor
acest lucru, deja de mii de ani.
Doresc să dau, din nou, cuvântul filosofului, adică lui
Socrate, să vedem ce mai are să-i spună prietenului său Callicle în
cartea lui Platon, Gorgias, dar şi pentru noi: Acestea sunt deci
convingerile mele şi le susţin ca adevărate. Şi dacă sunt adevărate,
cel care vrea să fie fericit, trebuie, după cum reiese, să caute şi să
practice înfrânarea şi să fugă pe cât îl ţin picioarele de
destrăbălare, făcând tot posibilul ca să nu aibă nevoie câtuşi de
puţin să fie pedepsit; iar dacă are nevoie de aceasta, sau el sau
altcineva din familia lui, sau vreun particular sau ţara sa, trebuie
să i se aplice justiţia şi să fie pedepsit, dacă vrea să fie fericit.
Aceasta este, după părerea mea, ţinta la care trebuie să se uite
cineva cât trăieşte şi să îndrepte spre ea toate interesele, fie
proprii, fie ale ţării, făcând aşa ca să nu lase neînfrânate poftele
sale, căutând să le satisfacă, pentru că-şi pricinuieşte prin aceasta
un rău imens, trăind o viaţă de tâlhar. Într-adevăr, un astfel de om
n-ar putea fi plăcut nici semenilor săi, nici lui Zeus, căci îi e
imposibil să fie sociabil; iar în cine nu-i sociabilitate, nu poate fi
nici iubire. Căci înţelepţii ne spun, Callicle, că ceea ce ţine la un
loc cerul şi pământul, zeii şi oamenii, e sociabilitatea, iubirea,
ordinea, înţelepciunea şi dreptatea; pentru aceasta numesc ei
acest univers Cosmos (denumire dată de Pitagora şi semnificând
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„ordine”), amice, iar nu dezordine, nici destrăbălare. (Gorgias,
LXIII)
EU: Avem încă multe de învăţat de la filosofii Antichităţii
şi nu numai...
EL: Da. Chiar foarte multe... Jumătate de mileniu mai
târziu, împăratul-filosof Marcus Aurelius scria următoarele: De la
Maximus am învăţat să fiu stăpân pe mine, niciodată nestatornic,
curajos în orice împrejurare, mai ales când e vorba de vreo boală.
Un fericit amestec de dulceaţă şi aleasă înălţime morală să fie în
purtarea cu cei din jur; împlinirea cu uşurinţă a oricărei sarcini ce
ţi se pune în faţă; încrederea că fiecare gândeşte ceea ce spune şi
că ceea ce face nu este cu gând rău; să nu te laşi impresionat, nici
tulburat de ceva; niciodată să nu te grăbeşti, nici să întârzii în
faptele tale sau în gândire; nici o zăpăceală, nici vreo descurajare,
nici o mutră prea veselă, urmată de mânie sau plină de bănuieli;
binefacerea, o cât mai grabnică iertare, sinceritatea şi să te arăţi
mai curând cu un drept din fire decât pus mai în urmă pe drumul
adevărat... (Către sine, I, 15)
EU: Deci, echilibrul şi cumpătarea trebuie cultivate pe toate
planurile vieţii noastre.
EL: Aşa este. Să mergem acum în Orientul Îndepărtat cu
câteva secole mai devreme şi să vedem ce ne spune Tao (Calea):
Pentru a regla umanul din constituţia noastră şi a aduce serviciul
care se cuvine cerescului, nimic nu se poate compara cu
moderaţia. (Tao Te Ching, 59)
EU: Dar ce ne facem când acest echilibru este stricat şi nu
din cauza noastră, ci a unor intervenţii externe, fără legătură cu
voinţa proprie?
EL: Răspunsul a venit din primele cuvinte ale lui Marcus
Aurelius. Este important să vă păstraţi calmul, adică stăpânirea de
sine şi să fiţi curajoşi, să nu vă determine o greutate să vă abateţi
de la drum; deci fiţi şi statornici. Când apare un dezechilibru, fie că
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este din cauza voastră sau în urma unor influenţe externe, să nu vă
înfuriaţi şi nici să nu cautaţi vinovaţi, ci să munciţi cu sârguinţă şi
perseverenţă pentru a restabili echilibrul şi să continuaţi drumul
vieţii aşa cum vreţi.
EU: Este ca şi cum ai lucra la Circ şi eşti tocmai acrobatul
care merge pe sârmă. Chiar dacă eşti legat cu o coardă de
siguranţă, ştii că şi aceasta se poate rupe.
EL: Ceea ce trebuie să aveţi mereu în faţa ochilor sufletului
şi a minţii este satisfacţia de la finalul drumului şi tăria corzii de
siguranţă, care vă susţine în orice condiţii. Această credinţă vă va
ajuta să duceţi la bun sfîrşit orice aţi început. Iar în ce priveşte
satisfacţia, cautaţi-o numai pe cea interioară, a voastră personală, şi
nu laudele externe, care sunt plăcute Eu-ului. Ţinând seama de
aceste lucruri, în final vieţile voastre vor fi nu doar echilibrate şi
cumpătate, dar şi împlinite şi fericite.

Sexualitatea
EL: Vă propun să discutăm în continuare despre
sexualitate...
EU: Hopa, am exclamat înainte să-şi termine bătrânul
fraza! Ne ocupăm şi de subiectele tabu?
EL: Tabu? De ce ar trebui să fie sexualitatea un subiect
tabu? Sau, mai bine zis, chiar este un subiect tabu?!
EA: Cam da, este...
EL: Eu am avut o altă impresie. Când mă uit în jurul meu
văd tot timpul sexualitate, exprimată sub variate forme, unele mai
vizibile, altele mai discrete. Adevărat, nu aici în deşert... Aproape
că nu există film artistic în care să nu apară măcar o scenă de
sexualitate, chiar dacă nu una explicită. Însă şi sexualitatea
explicită este foarte bine reprezentată cantitativ în ziua de azi, în
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special pe internet, precum şi înafara lui, prin filme sau reviste.
Prin urmare, chiar este un subiect tabu?
EA: Cred că este, însă numai când se discută despre ea cu
persoane străine sau mai puţin cunoscute...
EU: Da, aşa cred şi eu. În intimitate majoritatea oamenilor
se simt în largul lor, dar când vine vorba să recunoască în faţa
altora elementele sexualităţii lor, atunci intervine ruşinea, frica de a
fi judecaţi şi altele de acest fel.
EL: Înţeleg. Deci, există un conflict interior cu privire la
sexualitate. Majoritatea oamenilor găsesc plăcere în sex, dar când
vine vorba de a recunoaşte acest lucru şi public, atunci totul devine
complicat, jenant, vinovat.
EA: Cam aşa ceva...
EL: Am depistat o primă problemă legată de sexualitate:
jena, ruşinea de a recunoaşte nevoia pentru ea sau plăcerea pe care
o oferă. Acum să vedem dacă sexualitatea joacă sau nu un rol în
problematica fericirii umane.
EU: Nu o dată m-am întrebat dacă sexualitatea este un
ingredient indispensabil pentru fericire. Acum sper că voi primi un
răspuns satisfăcător, am spus zâmbind.
EL: Asta rămâne de văzut, replică bătrânul zâmbind la
rândul lui. O mulţime de femei, dar şi bărbaţi, rămân într-o relaţie
pur şi simplu pentru că „sexul este bun” sau „sexul este
extraordinar” cu partenerul ori partenera lor. Acest lucru se
întâmplă şi în situaţii în care pe alte planuri nu există nici un fel de
compatibilitate între cei doi.
EA: Am şi eu câteva cunoştinţe care au fost sau sunt în
astfel de situaţii şi care mă enervează la culme.
EU: De ce?
EA: Am o problemă cu aşa-numitul „sex de împăcare”, iar
într-o relaţie de acest fel apar multe certuri, care apoi necesită
împăcare. Nu îmi place sub nici o formă acest concept. Eu am o
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„fixaţie” cum că sexul înseamnă, pe lângă procreere, plăcere şi
trebuie făcut din plăcere, nu pentru a ne împăca, nu pentru a obţine
ceva, ci pur şi simplu pentru că doresc să intru într-o astfel de
conexiune cu o anumită persoană, pe care o iubesc sau pe care o
găsesc atrăgătoare, din dorinţa necondiţionată de a face acest lucru.
EL: Aşa este şi normal să fie. Energia sexuală este
creatoare şi sacră, lucru ce rezultă şi din faptul că prin această
energie este ajutată o fiinţă să-şi înceapă viaţa fizică. Bineînţeles,
unirea celor două persoane, purtătoare ale energiilor negative şi
pozitive – fără ca aceşti termeni să aibă o conotaţie pozitivă sau
negativă din vorbirea curentă – reprezintă doar partea materială a
naşterii unei noi fiinţe, latura sa spirituală, însă la fel de
importantă, fiind prea puţin sau deloc cunoscută de cei mai mulţi
dintre oameni.
Este ştiut faptul că numeroşi yoghini practicau abstinenţa
sexuală, utilizând această energie creatoare în scopuri spirituale.
Poeţi renumiţi din întreaga lume scriau cele mai frumoase poezii
atunci când erau îndrăgostiţi, dar această iubire nu era înpărtăşită.
Fiind îndrăgostiţi, energia sexuală-creatoare era pusă în mişcare,
dar iubirea lor nefiind împărtăşită, această energie nu era
consumată cu partenera, rămânând să de-a naştere altor minunăţii,
cum ar fi o poezie (sau mai multe), un roman extraordinar, o
pictură superbă şi aşa mai departe.
Dar există şi multe iubiri împărtăşite, când se ivesc destule
ocazii pentru ca energia sexuală să fie consumată. Şi nu în toate
aceste momente partenerii doresc să dea naştere unei noi vieţi, ci
pentru ei sexualitatea reprezintă doar o completare fizică a minunii
spirituale în care se află. Acest lucru nu este ceva rău, aşa cum ne
învaţă unele tradiţii. Legătura fizică dintre doi oameni care se
iubesc îi apropie şi pe plan sentimental, întărind legătura care s-a
format la nivel sufletesc, spiritual. Însă nu trebuie uitat faptul că
sexualitatea nu este indispensabilă iubirii, aceasta din urmă putând
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exista, supravieţui şi înflori şi fără unire fizică, numai că
majoritatea oamenilor sunt încă foarte legaţi de partea fizică,
senzorială a vieţii, astfel sexualitatea fiind un element foarte
important în cadrul relaţiilor de iubire. Trebuie să rămână la
alegerea şi hotărârea conştientă şi responsabilă a fiecărei persoane
dacă sexualitatea premaritală şi sexualitatea fără crearea unei noi
fiinţe este un lucru acceptabil sau nu.
EA: Şi cum rămâne cu sexualitatea atunci când între cele
două persoane nu există o relaţie de iubire, când există doar sex?
EU: Hmmm, din nou ajungem pe nisipuri mişcătoare, am
intervenit şi eu zâmbind cu subînţeles, ştiind că o astfel de
abordare a subiectului este tabu pentru mulţi oameni. Bătrânul a
răspuns ca şi cum mi-ar fi citit, deja a nu ştiu câta oară, gândurile.
EL: Dacă faci referire la faptul că sexualitatea înafara unui
cuplu este tabu pentru numeroşi semeni de-ai noştri, atunci ai
dreptate, am ajuns iar pe nisipuri mişcătoare. Însă acest lucru este
adevărat numai în aparenţă, deoarece oamenii o practică, dar
aproape nimeni nu recunoaşte, nu au curajul de a-şi asuma
resposanbilitatea faptelor. Teama de bârfă şi de a fi judecaţi este
încă puternic resimţită în societatea secolului XXI.
Am vorbit mai devreme despre cum putem descoperi
esenţa eternă a lucrurilor, a plăcerilor şi neplăcerilor şi aşa mai
departe. Acea discuţie se cuvine a fi reluată şi în ce priveşte
sexualitatea. În general, sexul este privit ca un act generator de
plăcere. Omul dornic de cunoaştere şi care vrea să vadă dincolo de
simţurile Eu-ului propriu, trebuie să-şi pună câteva întrebări şi să
descopere unele lucruri esenţiale: care este sursa plăcerii sexuale şi
de unde vine ea? Ce are cealaltă persoană, ceva etern şi nu efemer,
precum plăcerea resimţită, care produce respectiva stare de bine?
Ce caut eu prin această plăcere? Ce din interiorul meu mă
îndeamnă să caut acest tip de trăire? Acestea sunt câteva întrebări
care pot fi puse, dar fiecare poate să descopere şi altele.
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Răspunsurile la întrebările enumerate pot fi asemănătoare
sau diferite, depinde de personalitatea fiecăruia. Unii pot să
descopere o puternică dorinţă de a împărtăşi cu cineva iubirea pe
care o poartă în inimă, dar nu au găsit încă persoana potrivită sau
dispusă să o primească, iar comuniunea cu o altă fiinţă, pe care leo oferă sexul, este un prilej prin care pot oferi această iubire, chiar
dacă nu este înţeleasă corect de către cealaltă persoană. De
asemenea, poate să fie vorba şi despre nevoia de a primi iubire, cu
toate că este ocazională şi temporară. Unii oameni nu se consideră
în stare să menţină o relaţie de durată cu cineva, astfel că sexul
devine o cale de a obţine doza de iubire necesară pentru a merge
mai departe. Un alt răspuns poate să fie dorinţa de a oferi unei alte
persoane plăcere şi fericire, iar o modalitate este tocmai sexul.
Uneori este greu să faci un cadou, pur şi simplu că vrei să-l faci,
fără să fii nevoit/ă să dai diferite explicaţii, fără să fii suspectat/ă
de intenţii ascunse etc. Prin intermediul actului sexual, faptul că
aduci plăcere şi fericire, chiar dacă temporară, devine ceva normal
şi nu necesită explicaţii. Bineînţeles că unii oameni vor descoperi
în atracţia lor spre sex pur şi simplu o altă invitaţie spre plăcerea
senzorială şi nimic mai mult.
Acest ultim tip de răspuns va fi primit, descoperit de acei
oameni care sunt foarte legaţi de existenţa materială, iar
contemplaţia vieţii spirituale lipseşte total din vieţile lor. Adevărul
este că aceştia nici nu-şi vor pune întrebările enunţate mai
devreme. Întrebările şi răspunsurile le vor aparţine celor ce cred şi
ştiu că viaţa înseamnă mai mult decât plăcerile şi neplăcerile vieţii
fizice. Aceştia din urmă vor putea să primească unul dintre
răspunsuri... sau altele. Important este să caute în spatele
aparenţelor, să încerce să vadă dincolo de plăcerea senzorială,
pentru a descoperi şi înţelege esenţa lucrurilor, astfel ajungând să
cunoască mai în profunzime atât lumea fizică înconjurătoare, cât şi
elemente ale vieţii spiritului.
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Revenind la întrebarea privitoare la sexul între doi oameni
care nu au o relaţie de iubire, de cuplu... Dacă este bine sau nu...
Cred că răspunsul la această întrebare nu trebuie să vină din
exterior, ci din interiorul fiecărei fiinţe, după ce a aflat de unde îi
vine dorinţa şi ce „esenţă” declanşează în persoana sa plăcerea. Pe
această bază ar trebui să hotărască fiecare om ce este bine
(folositor) şi ce nu pentru propria persoană şi pentru aspiraţiile sale
în direcţia sufletescului, al spiritualului.
O lume nebună, nebună, nebună...
EU: Ştiţi din cauza cărui motiv mă doare tare rău sufletul?
Este boala lumii ăsteia...
EL: De ce crezi că lumea ar fi bolnavă?
EU: Cine se uită la publicitatea de la televizor, dar şi la
radio sau pe internet, va vedea o mulţime de reclame pentru
diferite medicamente. În primul rând acest lucru îmi spune că trăim
într-o societate bolnavă sau care are nişte conducători – din umbră
– care încearcă s-o îmbolnăvească şi mai tare prin aceste reclame.
Şi acum vine adevărata problemă, de natură psihică. În unele din
aceste producţii publicitare ţi se spune că medicamentul este
prietenul tău. Prin urmare, eu ar trebui să înţeleg că boala este ceva
bun, dacă mă ajută să intru în contact cu „prietenul meu”
medicamentul, nu?
EL: Chiar dacă ai pus o doză de ironie, raţionamentul tău
este corect.
EU: Şi mai cred că, chiar şi atunci când un om nu este cu
adevărat bolnav, aceste permanente trimiteri la medicament îl
conving că are nevoie de ele. Au apărut pe piaţă medicamente
pentru orice. Nici nu are omul timp să descopere ce îl doare, că
medicamentul a şi fost produs, iar reclama apare pe toate posturile
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TV. Te doare degetul mic, ia asta! Te-ai lovit la genunchi, ia
cealaltă! Pentru orice problemă minoră eşti invitat să te
contaminezi cu diferite substanţe. Şi ce dacă te doare capul?
Întinde-te, stai liniştit pentru o vreme şi va trece. Şi ce dacă te-ai
lovit cu ciocanul peste deget? Puţină durere nu te omoară, aşa că
poţi lăsa să treacă de la sine. Dar producătorii de medicamente şi
reclame ştiu să umble la fricile oamenilor, una dintre cele mai
importante fiind teama de durere, determinându-i să folosească cât
mai multe pastile pentru orice fel de probleme au.
EL: Iar cercetările oamenilor de ştiinţă au arătat că mare
parte din „muncă” nu o face medicamentul, ci efectul placebo pe
care îl declanşează. Amintiţi-vă de vremurile când eraţi copii şi vă
jucaţi afară cu mingea sau vă plimbaţi cu bicicleta. Atunci când
cădeaţi şi vă juleaţi genunchii nu vă îndopau părinţii cu
medicamente, ci mama vă mângăia şi pupa rana, iar durerea se
estompa şi dispărea destul de repede. Iubirea pusă în mângâierea,
sărutul şi vorbele ei crea acelaşi efect în creier pe care îl produce
medicamentul, chiar şi atunci când este luat ceva neutru, care nu
determină nici o acţiune. Iubirea, mângăierea, liniştea sunt cele
mai bune tratamente pentru cazurile în care nu există o boală
serioasă confirmată de un specialist.
EA: Da. Şi astfel se pot evita apariţia unor efecte secundare
ce se produc de la reacţia organismului la diferite substanţe
îngurgitate, deoarece sunt puţine medicamentele care să acţioneze
strict şi benefic numai asupra organului bolnav sau pe care îl
credem bolnav.
EL: Şi, fiindcă vorbiserăm mai devreme despre sănătate,
trebuie să aveţi grijă de corpul vostru, deoarece, în cele din urmă,
este singurul loc în care trăiţi cu adevărat, este templu spiritului
vostru. O spune şi Biblia foarte clar: Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi
templu a lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?
/ De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu
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pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi.
(Corinteni, I, 3:16-17) Deci, trebuie să vă îngrijiţi din toate
punctele de vedere, fizic, mental, emoţional şi sufleteşte, pentru a
păstra spiritul sănătos şi integru.
EU: Studiile cercetătorilor au demonstrat că majoritatea
bolilor sunt provocate de viaţa dezordonată pe care omul o trăieşte
în „secolul vitezei”. Acum un veac şi ceva cancerul era o boală
potrivită pentru Discovery Chanell, pe când în zilele noastre se
potriveşte rubricilor cu ştiri populare, deoarece se găseşte peste tot
şi sub toate variantele sale.
EL: Da. Oamenii trebuie să înţeleagă faptul că prevenţia
este baza şi nu vindecarea. Dacă trăiesc într-un mod care să
prevină diferitele tipuri de boli, natural că nu vor mai avea ce
vindeca. Următorul proverb suedez poate fi considerat un
„medicament” care previne problemele, atât pe cele fizice, cât şi pe
cele sufleteşti: Teme-te mai puţin, speră mai mult; mănâncă mai
puţin, mestecă mai mult; plânge-te mai puţin, respiră mai mult;
vorbeşte mai puţin, spune mai mult; urăşte mai puţin, iubeşte mai
mult; şi lucrurile bune vor veni la tine. Proverbul îndeamnă la o
atitudine pozitivă în viaţă, iar această viaţă să fie una moderată pe
toate planurile.

Educaţia
EL: Pentru asimilarea celor spuse până acum şi a celor
viitoare, un rol esenţial îl joacă educaţia.
EU: Total de acord! Îmi amintesc foarte clar de perioada
când eram la şcoală... deja de prin clasa a 5-a nu mi-a mai plăcut
şcoala şi învăţatul. Dacă am învăţat, am făcut-o de ruşine, să nu iau
note prea mici. Atunci nu mă gândeam la viitor şi la beneficiile
oferite de educaţie. Acum însă sunt fericit că mama, în special ea, a
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fost atentă la momentul potrivit şi m-a trimis să învăţ şi să citesc
una-alta. Abia din liceu am prins gustul cititului, dar învăţatul tot
nu-mi era pe plac. Învăţătura abia la facultate am îndrăgit-o şi de
atunci tot dragă mi-a rămas.
Nu ştiu ce cred alţi oameni, în special tinerii, despre
educaţie, dar dacă acceptă un sfat de la mine, le-aş spune să pună
un mare accent pe învăţătură, chiar dacă este vorba despre cea
autodidactă – poate e chiar mai utilă decât cea oficială, organizată
–, deoarece nu le poate aduce decât câştiguri în viaţă.
EL: Da, mulţi oameni s-au obişnuit să prefere banii şi alte
avantaje materiale în detrimentul învăţăturii, dar poate că s-a
întâmplat aşa pentru că nu au avut cine să le deschidă ochii atunci
când trebuia.
EU: Din păcate sunt mai multe motive în ziua de azi din
cauza cărora oamenii se lipsesc de educaţie.
EL: Da, este adevărat şi trist în acelaşi timp. Însă cei care
au posibilitatea de a beneficia de ea, ar face mult bine pentru ei
înşişi dacă ar profita de oportunităţile ce le ies în cale. Pentru că nu
doar prin viaţa de zi cu zi se poate ajunge la cunoştinţe şi
înţelepciune, ci şi pe altă cale, una chiar mai puţin dificilă. Nu
vreau să neg importanţa pe care o are experienţa de viaţă, dar nici
înţelepciunea dobândită pe calea observaţiei – aşa poţi învăţa din
greşelile altora – sau prin introspecţie nu trebuie lăsate deoparte,
deoarece îţi pot oferi învăţături foarte valoroase.
EA: Ai dreptate că trebuie să profităm de toate tipurile de
educaţie şi de beneficiile pe care fiecare le aduce cu sine.
EL: Partea bună a învăţăturii este că te ajută în viaţă, să
vezi lucrurile altfel, să te descurci mai bine, în definitiv să înţelegi
şi să priveşti existenţa de la un alt nivel. În ultimele decenii
oamenii au început să înţeleagă viaţa abia când se află spre finalul
ei. De aceea este nevoie de o conştientizare timpurie pentru a putea
începe autoeducaţia. Este important însă, să nu fie neglijată partea
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nevăzută a învăţăturii, a înţelepciunii, a existenţei. Aici mă refer,
din nou, la înţelepciunea obţinută prin introspecţie, prin „dialogul”
cu fiinţa ta interioară, care pe lângă experinţele exterioare, este un
adaos nepreţuit la bagajul de învăţături al oricărui om.
Pentru ca toată lumea să fie mulţumită, atât cei cu gândire
mai practică, precum şi cei mai contemplativi, Viaţa a pus la
dispoziţia tuturor aceste două căi prin care să se ajungă la
învăţătură sau înţelepciune, metode despre care vorbeşte şi tânărul
Heinrich von Ofterdingen, personaj principal al romanului cu
acelaşi nume a lui Novalis, calea comtemplativă, a introspecţiei,
considerând-o chiar mai utilă: Dar, oare acea ştiinţă mai înaltă nu
ar putea face pe cineva iscusit şi destoinic în a ţine nepărtinitor în
mână şi firul treburilor omeneşti? Oare nu acea simplitate
copilărească, naivă, ar nimeri mai sigur drumul cel bun prin
labirintul întâmplărilor de aici, decât înţelepciunea înşelată şi
împiedicată de urmărirea propriilor foloase, orbită de numărul
nesfârşit de mereu noi coincidenţe şi întortochieri? Nu ştiu, dar
mie unuia mi se pare că pentru a ajunge la ştiinţa istoriei omeneşti
există două drumuri. Unul trudnic, nesfârşit, cu nenumărate
cotituri, drumul experienţei. Celălalt, aproape un salt, drumul
contemplaţiei lăuntrice. Călătorul care o ia pe primul drum
trebuie, printr-o îndelungată socotire, cum un lucru decurge din
altul, în vreme ce călătorul pe celălalt drum priveşte nemijlocit
natura fiecărei întâmplări şi a fiecărui lucru, contemplând-o în
legăturile ei felurite, comparând-o lesne cu toate celelalte, precum
figurile de pe o tablă.23
EU: Da. Şi din câte am înţeles, ştiinţa secretă, ocultă,
bazată în primul rând pe introspecţie, atenţie şi comparaţie, era
considerată a fi o cale extrem de utilă pentru dezvoltarea virtuţilor,
23

Novalis, Discipolii La Sais. Heinrich von Ofterdingen, Editura Univers,
Bucureşti, 1980.
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în cele din urmă acestea devenind însăşi natura omului care o
practică.
EL: Aşa este, ai înţeles bine. La aceeaşi ştiinţă face aluzie
şi Novalis. Contemporanii voştri au un mare avantaj faţă de cei ai
lui Novalis, deoarece numeroase precepte ale ştiinţei sau
învăţăturii oculte au fost date publicităţii prin intermediul
diferitelor cărţi sau conferinţe, astfel că posibilitatea ca
respectivele învăţături să fie asimilate de o cât mai mare parte a
oamenilor este imensă. Cine doreşte să progreseze pe calea
desăvârşirii sale ca fiinţă luminoasă în folosul propriu şi apoi al
întregii omeniri are acum posibilitatea de a o face, posibilitate
îngrădită numai de propria voinţă.
EA: Şi eu cred că orice poate să fie învăţat. Este adevărat
că în unele cazuri este nevoie de înclinaţie spre acel ceva, de talent,
însă în cazul însuşirilor pozitive, a virtuţilor ajunge numai să vrem
să le învăţăm şi posibilitatea de a le însuşi deja a şi apărut. Acest
lucru mi se pare extraordinar. Probabil că Inteligenţa Divină a
făcut în aşa fel încât cele cu adevărat importante în viaţă, fie că
este vorba de o viaţă virtuoasă sau de una vicioasă, să fie posibile
de învăţat pentru toată lumea.
EL: Asta aşa este.
EA: Astfel, şi atitudinea în faţa vieţii şi a încercărilor la
care ea ne supune poate fi învăţată, pentru ca apoi să devină felul
nostru de a fi, natura noastră. Ce credeţi?
EL: De acord cu tine!
EU: Îmi amintesc ce spunea Căpitanul Jack Sparrow
(Johnny Deep) în filmul Piraţii din Caraibe, cum că Nu problema
este problema; problema este atitudinea pe care o ai relativ la
problemă.
EL: Şi avea dreptate căpitanul tău, cu toate că filmul despre
care vorbeşti este şi comedie. Însă, adevărul este că, peste tot în
jurul nostru se întâlnesc diferite semne ale înţelepciunii vieţii.
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Omul ar trebui să ţină deschise mai des ochii şi urechile, şi nu doar
gura.
De asemenea, scrierile pe care le parcurg oamenii în cursul
autoeducării lor – deoarece educaţia nu înseamnă numai să
memorezi nişte lucruri, ci să le înţelegi, să înveţi din ele şi, cel mai
important, să le pui în practică – sunt importante pentru a-şi forma
o viziune proprie asupra lumii, asupra vieţii. Pe lângă experienţele
proprii sunt utile şi celelalte puncte de vedere, care pot fi obţinute
prin cercetare, pentru că vieţile altor oameni nu le poţi trăi. Cicero
remarca în cartea sa Cato Maior sau Despre bătrâneţe, amintită
deja, importanţa filosofiei (puteţi înţelege: a educaţiei, a
înţelepciunii) în viaţa unui om: Ca atare, nimeni nu va putea
vreodată lăuda îndeajuns de potrivit filosofia, cu ajutorul căreia
cel care îi va fi dând ascultare ar putea să-şi ducă toate
anotimpurile vieţii fără de vreun necaz. (Cato Maior, I.2.) Această
filosofie se învăţa şi atunci, se învaţă şi acum, combinând-o,
bineînţeles, cu experienţele şi cu propria filosofie de viaţă, astfel
putând să rezulte o viziune foarte folositoare asupra lumii în care
trăim.
După ce aţi reuşit să vă dezvoltaţi înţelepciunea, prin
experienţă şi învăţătură, veţi vedea că pătrundeţi tot mai mult
misterul vieţii, înţelegând, acceptând senin şi aprobând cunoscător
fiecare etapă a ei, printre acestea fiind, bineînţeles, şi sfârşitul. Prin
intermediul personajului Cato cel Bătrân, Cicero spune despre cel
înţelept: Prin aceasta sunt eu înţelept, fiindcă urmez natura, cea
mai bună călăuză, ca pe un zeu, şi mă supun ei... Căci ce altceva
înseamnă să te ridici împotriva naturii decât să te lupţi cu zeii, aşa
cum au făcut Giganţii? (Cato Maior, II.5.) Preceptul Vivere
secundum natura (a trăi conform naturii sau a trăi urmând natura)
era de bază în filosofia stoică, adepţii ei considerând că Natura şi
Divinitatea sunt una şi aceeaşi, astfel o viaţă în acord cu Natura era
o viaţă în acord cu Divinitatea. Şi atunci când devine un mod de
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viaţă pentru voi să fiţi în acord cu Natura, veţi trăi în acord şi cu
semenii voştrii, iar acest lucru nu s-ar schimba în interiorul vostru,
indiferent de ce modificări ar suferi cele din exterior. Odată,
filosoful Aristip (circa 435-350 a.Chr.), originar din oraşul Cyrene
(azi în Libia, Africa), a fost întrebat ce avantaj au filosofii în
comparaţie cu ceilalţi oameni. El a răspuns: Dacă n-ar mai fi legi,
noi am trăi tot ca acum. (Despre vieţile... II.68) Învăţătura de
calitate, obţinută în şcoli sau prin metoda autodidactă – pe care o
consider ca fiind mai importantă, deoarece nu este direcţionată de
interese politice, religioase sau de altă natură, ci numai de simţirile
sufletelor voastre – transformă omul în aşa măsură, încât nici o
influenţă exterioară nu mai are efect asupra interiorului său corect
dezvoltat.
Un lucru important pe care ar fi indicat să nu-l pierdeţi din
vedere este să apreciaţi compania oamenilor înţelepţi, deoarece
prezenţa lor în vieţile voastre, chiar şi temporară, nu poate fi decât
benefică. În lucrarea Culegere de mărgăritare, filosoful Salomon
Ibn Gabirol (1020-1070), ne povesteşte ce îndemn îi adresa un
înţelept fiului său: Aşează-te lângă înţelepţi, căci dacă vei da
dovadă că ştii te vor lăuda, dacă vor vedea că eşti lipsit de minte
te vor învăţa, iar dacă te vor pedepsi, lucrul acesta îţi va fi de
folos. (Gândirea evului mediu, p. 290)
EU: Da... Totuşi, am întâlnit numeroşi oameni care
spuneau că educaţia sau informaţiile, înţelepciunea acumulată pe
această cale, nu le ţine de foame sau de adăpost. Cred că au şi ei
dreptatea lor...
EL: La fel cum fiecare dintre noi are dreptatea sa. Această
problemă a fost pusă şi acum aproape 2000 de ani, de aceea îl voi
lăsa pe împăratul-filosof Marcus Aurelius să-ţi răspundă că
Învăţătura nu-mi dă să mănânc, dar nu mă despart de ea, zic eu.
(Către sine, IV.30)
EU: Mda...
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EL: Crezi că atunci când duci o viaţă în ignoranţă vei avea
de mâncare şi unde locui?
EU: Nu, nu cred asta.
EL: Bineînţeles că nu. În faţa Divinităţii toţi suntem egali,
educaţi sau nu, înţelepţi sau ignoranţi. Însă, educaţia nu poate să-ţi
aducă decât beneficii, cel puţin la nivelul spiritului, dacă nu şi
material, deşi mă îndoiesc de acest ultim lucru. învăţătura dezvoltă
gândirea critică, ceea ce extinde orizontul de observaţie al omului,
acesta având în faţa ochilor minţii, pentru fiecare situaţie apărută în
viaţa sa, un număr mai mare de posibilităţi din care să aleagă pe
cea care i se pare mai benefică pentru el, propria familie şi semeni.
În mintea fiecărui om există mai multe variante ale Eu-ului
său, care pot fi observate în diferite situaţii de viaţă. Întrebarea este
care dintre ele este cel real? Poate el alege pe care să-l cultive sau
iese în faţă unul dintre Eu-uri la întâmplare? Ori, poate, se
manifestă fiecare aiurea, depinzând numai de condiţiile externe?
EU: Cred că nu.
EL: Dar ce crezi? Spune-ne.
EU: Păi... Cred că poţi tu să alegi pe care Eu doreşti să-l
favorizezi şi să-l dezvolţi, să investeşti în el. Şi tocmai prin
educaţie poţi să-l modelezi şi să îl transformi într-un Eu adevărat,
care să rămână acelaşi indiferent de influenţele exterioare.
EL: Mă bucur că ai înţeles. Deci, putem concluziona că
învăţătura este o unealtă foarte utilă pentru a direcţiona viaţa
noastră spre fericire, de a găsi tăria şi soluţiile prin care putem face
ca fericirea să devină dintr-un ideal îndepărtat un mod de viaţă
veritabil.
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Distracţia
EU: În urma observaţiile mele, cred că şi distracţia este o
parte importantă din viaţa unei fiinţe, de aceea consider că ar fi util
să o aducem în discuţie. Ştiu că sursele ei sunt diferite de la om la
om sau de la grupuri la grupuri, însă ai putea să creionezi la modul
general care este rolul, pozitiv sau nu, al distracţiei în evoluţia şi
dezvoltarea omului de-a lungul vieţii sale şi, bineînţeles, cum
contribuie ea la fericire sau, dacă este cazul, la nefericire.
EL: Şi în ce priveşte distracţia este vorba tot despre modul
în care este privit acest fenomen şi de „serviciile” pe care le aduce
indivizilor. Trăim nişte vremuri ciudate acum, însă unele lucruri au
fost asemănătoare de-a lungul istoriei. În general, ceea ce te face să
te simţi „viu” pe moment, te omoară pe termen mai lung, iar ceea
ce te face să te simţi „mort”, plictisit etc. pe termen scurt, te face să
trăieşti mai mult. Mă gândesc aici la alcool, droguri, ţigări şi alte
substanţe sau chiar alimente introduse în organism. Adevărata
problemă nu este apariţia acestor otrăvuri pe piaţă, ci mai ales
reclama mascată şi legală care li se face prin intermediul
cinematografiei şi a muzicii. În cele două domenii sunt elogiate
consumul de droguri, băutura şi fumatul de ţigări sau de „ierburi”.
Bineînţeles, în anumite cazuri nu eşti invitat direct să le introduci
în viaţa ta, însă faptul că eroii din filme le consumă, de multe ori
acestea fiind accesoriile necesare pentru a fi macho sau cool,
reprezintă un îndemn subliminal transmis pe cale vizuală şi care îi
poate influenţa pe cei mai slabi din punct de vedere psihic,
emoţional. Există destul de mulţi tineri pentru care fumatul sau
băutul în exces sunt semne ale maturităţii şi a faptului că eşti „de
gaşcă”.
EA: Asta cam aşa este. Cunosc destui tineri care s-au
apucat de fumat pentru a se integra într-o gaşcă sau beau peste
măsură când ies în club pentru a fi consideraţi oameni mişto.
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EL: Da. Apoi, o altă latură a acestei probleme o reprezintă
modul în care unele tipuri de distracţii sunt considerate a fi triviale
în general sau la anumite pături ale societăţii, dar când sunt făcute
de către vedetele din media, sport şi politică sau de către oamenii
cu bani mulţi, reprezintă trend-ul momentului. Fugind, pentru
câteva clipe, înapoi în timp cu vreo 2000 de ani, găsim aceleaşi
moravuri decăzute şi în Roma lui Juvenal, pe care o descrie în
Satira a XI-a: Jocul de zaruri şi preacurvia sunt de ruşine la
oamenii de rând; când toate astea le fac bogaţii se cheamă că ei
sunt persoane vesele şi foarte rafinate.
EU: Da, acest lucru poate fi observat dacă urmăreşti
emisiunile care se ocupă cu subiectele mondene şi cu aşa-numitele
vedete din domeniul show-bizz-ului, sportului sau al politicului. Se
pot vedea scandaluri pe diferite teme, cum ar fi divorţul,
înşelătoria, calomnia, minciuna, datorarea de bani şi aşa mai
departe. Bineînţeles, multe sunt regizate pentru ca trust-urile media
să câştige bani mulţi, iar vedetele să-şi facă reclamă. De multe ori
publicitatea negativă este mai eficientă decât cea pozitivă şi ţine
aşa-zisele vedete mai mult timp în prim-plan.
EL: Însă mai trist şi chiar îngrijorător este faptul că oamenii
chiar urmăresc şi consideră ca fiind interesante acest tip de ştiri şi,
prin extensie, acest tip de aţi petrece timpul liber, adică urmărind
ce „prostii” fac alţii.
Distracţia este o latură nu doar importantă, dar şi deosebită
a vieţii omului. De aceea este binevenită şi definirea ei. Ce
înseamnă aceasta pentru un om şi în ce constă ea. Tipurile de
distracţie reprezintă una dintre unităţile de măsură ale civilizaţiei şi
evoluţiei spirituale în cadrul unei anumite categorii de fiinţe. Când
vorbiţi despre distracţie nu trebuie să aveţi în vedere neapărat ceva
monden, trivial sau la modă, ci este recomandat să fie un lucru ce
vă face să vă simţiţi bine, ce vă relaxează, vă apropie de voi înşivă
şi vă readuce dorinţa de a vă ocupa de activităţile pe care mai
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devreme le percepeaţi ca obositoare şi plictisitoare. Prin urmare,
distracţia este relaxare, liniştire, revenire pe „calea” fiecăruia
dintre voi.
EA: Aşa ar trebui să fie, însă din câte se poate observa,
modul în care foarte mulţi oameni se distrează este mai obositor
fizic şi psihic decât ceea ce fac la locul de muncă. Nu o dată
colegii de birou se plângeau luni dimineaţa de oboseală. Distracţia
din timpul sfârşitului de săptămână i-a obosit şi i-a făcut mai
stresaţi, în loc să le redea energia şi cheful de muncă.
EL: Acest lucru se întâmplă tocmai din cauza a ceea ce am
spus adineaori, cum că oamenii nu definesc ce reprezintă distracţia
pentru ei înşişi. În ultimele decenii parcă s-a făcut o delimitare pe
categorii a ceea ce se face ca distracţie. Tinerii au în vedere în
primul rând ieşitul în cluburi, care nu este o distracţie relaxantă,
deoarece în club se creează un mediu foarte gălăgios, plin de fum,
bazat pe consum de alcool şi poate de substanţe interzise, plus că
are loc noaptea, perioadă în care omul trebuie să-şi refacă forţele
fizice. În ce-i priveşte pe adulţi se pot delimita mai multe categorii,
dintre care două ies mai mult în evidenţă. Este vorba despre
oamenii cu posibilităţi financiare limitate şi de cei cu bune şi foarte
bune posibilităţi. Cei din a doua categorie se distrează făcând
călătorii în zone îndepărtate şi exotice, făcând cumpărături la
Roma, Milano sau Paris, ori cheltuindu-şi banii acasă, pe nimicuri,
doar pentru a-şi etala bogăţia. În schimb, cei din prima categorie,
bineînţeles nu toţi, consideră că distracţia celor săraci a rămas
televizorul şi, uneori, plimbarea; în ce priveşte perioada de iarnă,
televizorul este salvatorul, Zeul Distracţiei.
Se ştie foarte bine că mediul înconjurător influenţează, iar
omul este o fiinţă influenţabilă, mai ales atunci când duce o viaţă
în inconştienţă, fără a-şi evalua permanent percepţiile şi acţiunile,
precum şi modul în care acestea îl afectează sau ajută. Ceea ce
oamenii văd la televizor şi văd de mai multe ori, îi va influenţa şi
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le va determina o anumită credinţă cu privire la un anumit lucru.
Aşa stă situaţia şi în ce priveşte distracţia. Când vedeţi de prea
multe ori cum se distrează o categorie de oameni care sunt zilnic
mediatizaţi, se va cuibării în minţile voastre ideea că aceea este
adevărata distracţie, adică să călătoriţi, sa faceţi cumpăraturi sau să
vă etalaţi bogăţia în cluburi, baruri sau restaurante. Şi astfel, dacă
nu vă permiteţi să faceţi aceste lucruri, vă veţi limita la a-i privi pe
cei care pot – revine în ecuaţie amintitul sindrom Big Brother – în
loc să faceţi alte activităţi, compatibile cu posibilităţile voastre
(ieşiri la plimbare sau picnic, relaxare prin muzică sau citit,
călătorii mai scurte atât ca distanţă, cât şi ca perioadă, întâlniri cu
prietenii dragi, vizionarea unei piese de teatru, vizitarea unui
muzeu sau a unei expoziţii ori alte distracţii culturale), care să vă
aducă fericire, relaxare şi linişte.
De asemenea, mesajele transmise prin intermediul
emisiunilor amintite, dar şi a ştirilor de genul celor „de la ora 5”,
au o influenţă negativă cu privire la percepţia pe care oamenii şi-o
formează despre anumite aspecte ale vieţii, ca de pildă: căsătoria
sau relaţia, creşterea şi educarea copiilor, câştigarea banilor,
comportamentul faţă de semeni şi multe altele. Faptul că anumite
cupluri copios mediatizate se căsătoresc şi divorţează de mai multe
ori într-un deceniu de relaţie este prezentat ca o normalitate, mai
ales atunci când unul din cei doi protagonişti declară senin: Nu ne
suportăm, dar ne iubim. Dacă aşa ar fi arătat iubirea adevărată, îl
aveam deja pe Diavol în funcţia de preşedinte al întregii planete,
ales prin vot liber. Apoi, etalarea ostentativă a banilor obţinuţi prin
furt, trafic de carne vie, evitarea fiscului, şantaj, corupţie şi aşa mai
departe, transmite un mesaj periculos tineretului, care va vedea în
aceste căi principalele şi cele mai rapide modalităţi de a ajunge la
bogăţie.
Am catalogat televiziunea în primul rând ca distracţie
nocivă, deoarece este cel mai des utilizat mod de a petrece timpul
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liber şi este cea mai simplă şi chiar eficientă cale de manipulare,
îndoctrinare şi îndobitocire a populaţiei, instrument întrebuinţat de
mult timp în acest sens de către guvernele lumii. Dar acelaşi lucru
se întâmplă şi prin intermediul internetului, unde oamenii trebuie
să fie foarte atenţi; recunosc, totuşi, că atât la televizor, cât şi pe
internet, se poate obţine şi multă informaţie folositoare, educativă.
Dar sunt şi alte distracţii care dăunează, direct sau indirect, fericirii
umane, printre acestea fiind şi computerul, ca aparat. O folosire
excesivă a lui poate duce la probleme de sănătate (probleme cu
ochii, oboseală, insomnie, unele jocuri producând chiar crize de
epilepsie) sau la pierderea interesului pentru relaţionarea faţă-n
faţă cu ceilalţi oameni – atunci când se stă prea mult pe site-urile
de socializare – lucru care poate să genereze disfuncţii
comportamentale sau psihice.
EU: Dar dacă aceste surse de petrecere a timpului liber sunt
utilizate moderat?
EL: Problema cu aceste surse de distracţie este că pot crea
foarte uşor dependenţă. Dacă un individ este capabil să menţină
utilizarea lor în parametri normali, care nu îi dăunează în nici un
fel, atunci este foarte bine. Şi, bineînţeles, este indicată definirea
pentru sine a distracţiei, cum am mai spus. Trebuie identificate
acele distracţii care cu adevărat oferă relaxare, bunădispoziţie,
linişte sufletească, fericire, nu toate deodată, dar măcar una dintre
acestea. Permanent trebuie avut în faţa ochilor minţii şi ai spiritului
beneficiile pe care o anumită activitate cu caracter de amuzament o
poate oferi. Decizia ar trebui să fie luată din această perspectivă,
deoarece distracţie înseamnă ceva amuzant, plăcut. Pentru o
eficienţă mai mare din punctul de vedere al bunăstării şi o durată
mai lungă a efectului vă sugerez amândurora cultivarea în primul
rând a distracţiilor care binedispun sufletul, nu corpul. Sufletul este
cel mai important.
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Normalitatea
EU: Am stabilit că un om trebuie să fie mereu chibzuit,
cumpătat, plus că – asta o spune societatea – ar fi bine să existe o
normalitate şi un realism în existanţa sa pentru a putea fi fericit cu
adevărat. Dar ce este normalitatea? Sau ce este realitatea? Despre
ale cui normalitate şi realitate este vorba?
EL: Mda... Legitime întrebări, dar problematice
răspunsuri... După cum am mai precizat, oamenii sunt diferiţi,
creierul lor răspunde în moduri diferite la stimulii veniţi din
exterior (mâncare, frică, plăcere, iubire etc.), ceea ce face ca şi
răspunsul să fie diferit, de la om la om.
Normalitatea este una dintre cele mai mari iluzii ale
omenirii! Aici mă refer la normalitate în general. Am în vedere
faptul că oamenii sunt foarte deosebiţi unii de ceilalţi, de aceea
modul în care percep, simt mediul înconjurător şi pe semenii lor
sunt, de asemenea, diferite. Prin urmare şi gândurile ce se nasc în
fiinţa lor sunt diferite. Deci, cred că nu există o normalitate
generală – aceasta fiind iluzia menţionată – ci o infinitate de
normalităţi particulare.
Unul dintre defectele umane este încercarea permanentă de
a plasa, clasa, cuantifica lucrurile, dar când este vorba despre viaţă,
nu ai cum să pui nişte limite nelimitatului, infinitului, pentru că aşa
este viaţa: infinită, fără limite materialiste. Viaţa – dacă vreţi să o
limităm oarecum, însă veţi constata că nu reuşim – înseamnă o
fiinţare armonioasă cu natura, dar nu numai cu natura Pământului,
ci cu cea a întregului Univers, infinit la rândul său. Iar această
armonie este echivalentă cu fericirea, ceea ce ne arată că Viaţa în
sine merge mână-n mână cu fericirea, de asemenea nelimitată.
Astfel, când vă spun că dezideratul Vieţii este fericirea nu greşesc
cu nimic, deoarece atunci când aveţi fericire, aveţi totul, la infinit,
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tot ce poate exista în Univers: sentimente, emoţii, trăiri, lucruri,
stări şi aşa mai departe.
EU: În consecinţă şi starea normală, ca să-i spun aşa, a
omului este cea de fericire?
EL: Bineînţeles!
EU: Şi atunci de unde atâta nefericire în jurul nostru?
EL: Aceasta poate fi considerată întrebarea de 100 de
puncte! Însă răspunsul este nepreţuit. Şi acest răspuns sau
răspunsuri le vom căuta împreună, punând întrebări, pentru că fără
ele nu apar nici răspunsurile...
EA: Şi care ar fi aceste întrebări?
EL: La una dintre ele tocmai am răspuns, adică „ce este
normalitatea?”, iar la o altă întrebare esenţială, „ce este
realitatea?”, urmează să o facem...

Realitatea
EL: În ce priveşte realitatea, una dintre laturile importante
ale ei este că toate fiinţele sunt în legătură unele cu altele, chiar
dacă din punct de vedere al lumii fizice nu pare acest lucru. Aşazisele populaţii necivilizate, cum ar fi diferitele triburi ale
indienilor nord-americani, ştiau acest lucru. În povestirile,
legendele sau sfaturile lor mereu făceau aluzie la această „rudenie”
la nivel spiritual. Următoarea binecuvântare a indienilor apaşi este
sugestivă:
Fie ca Soarele să îţi aducă energie nouă ziua
Fie ca Luna să te refacă tandru noaptea
Fie ca ploaia să-ţi spele grijile
Fie ca briza să insufle noi puteri fiinţei tale
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Fie ca tu să treci gentil prin lume şi să-i cunoşti frumuseţea zi de
zi, tot restul vieţii.24
Conexiunea dintre fiinţele umane şi celelalte elemente
înconjurătoare, adică natura în ansamblul ei, este evidentă. Aceasta
este adevărata realitate, pe care foarte mulţi dintre oameni încă nu
o conştientizează, abuzând zilnic de planeta Pământ şi de toate
formele de viaţă care o populează şi care împreună formează
minunea numită Terra.
EA: Crezi că dacă s-ar înţelege acest lucru ar fi mai multă
fericire în vieţile oamenilor?
EL: Bineînţeles. Toată nepăsarea oamenilor faţă de oameni,
faţă de animale, de plante şi faţă de întreaga planetă se acumulează
în subconştient sub formă de ură, frică, nesiguranţă, rasism şi alte
energii dăunătoare, care atunci când răbufnesc în exterior duc la
războaie şi alte manifestări violente. În paralel, natura la rândul ei
acumulează energiile negative pe care i le produc oamenii şi
tehnologiile lor poluante şi distrugătoare, care atunci când se
manifestă o fac sub forma cutremurelor de pământ, a furtunilor
foarte violente, a temperaturilor extreme sau a inundaţiilor
devastatoare.
EA: Felul în care s-a dezlănţuit natura în ultimii ani parcă
ar anunţa evenimentele descrise în Apocalipsa lui Ioan. Uneori nu
poţi să nu te gândeşti la asta.
EL: Poate chiar aşa este. Şi numai de oameni depinde ca
lucrurile să nu degenereze. Este timpul să conştientizeze unitatea
tuturor fiinţelor, şi nu numai a celor de pe planeta noastră, ci a
tuturor fiinţelor din Univers, pentru că toate fac parte din aceeaşi
Binecuvântarea apaşă în limba engleză: May the sun bring you new energy by
day / May the moon softly restore you by night / May the rain wash away your
worries / May the breeze blow new strenght into your being / May you walk
gently through the world and know its beauty all the days of your life. (Apache
Blessing)
24
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Creaţie a aceluiaşi şi singurului Dumnezeu. Nu există separaţie
decât în minţile umane.
EU: Dar mulţi vor spune că aceasta este o lume materială,
fizică, ce nu are cum să fie una cu lumea spirituală, care-i lumină
pură sau energie pură.
EU: Aceasta este marea iluzie despre care ne vorbesc
tradiţiile orientale încă de la apariţia lor. Aceasta este iluzia
separaţiei, ce desparte pe om de om, pe om de celelalte fiinţe şi, în
cele din urmă, de Creatorul său. Însă Creatorul şi Creaţia sunt una.
Existenţa lor nu se justifică separat. Creatorul nu este un creator
dacă nu există şi o creaţie de-a sa. La rândul ei Creaţia nu există
fără Creatorul ei. Creaţia este manifestarea în exterior a
Creatorului. Este Logos-ul, cuvântul divin ce întruchipează
materializarea gândului divin.
EA: Deci, tot ceea ce există în Univers sunt elemente
individualizate ale Creaţiei, aceasta fiind una cu Creatorul. Prin
urmare, înseamnă că în esenţă toţi suntem Unu, parte din fiinţa
Dumnezeu, cu alte cuvinte copiii lui Dumnezeu, după chipul şi
asemănarea lui – sau cum am spune în limbaj materialist: sânge din
sângele său. Am înţeles corect?
EL: Da, este corect.
EA: Huh! Sunt concepte nu foarte uşor de pătruns şi mai
ales de digerat pentru mulţi dintre noi.
EL: Sunt greu de înţeles pentru că oamenii cred în ceea ce
ai spus mai sus, cum că există o diferenţă extraordinară între
spiritual şi material.
EU: Şi nu este aşa?
EL: Răspunsul este da şi nu. Însă diferenţa dintre ele nu
este aşa cum o concep cei mai mulţi dintre muritori. Tu, ca om,
dacă te uiţi în jurul tău, dacă te uiţi oriunde în Univers, peste tot
vezi materie. Corect?
EU: Nu pot să te contrazic.
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EL: Şi totuşi ai putea, deoarece aceasta este percepţia
simţurilor limitate ale corpului fizic. Oamenii de ştiinţă din
domeniul fizicii cuantice şi astronomiei au demonstrat că
Universul are în componenţă numai 4% materie atomică (adică
materie normală), restul fiind materie întunecată (dark matter;
23%) şi energie întunecată (dark energy; 73%), despre ultimele
două componente cunoscându-se foarte puţin de către cercetători.
Prin urmare, universul nu este material, ci energetic în proporţie de
peste 70%, la fel cum corpul uman, deşi pare solid, este format din
apă în proporţie de 72%. De aceea pentru o bună funcţionare a
organismului, omul are nevoie între 2 şi 7 litri de apă zilnic. Deja
avem o mică asemănare între macrocosmos (Universul –
Dumnezeu) şi microcosmos (omul – spiritul). Nu din întâmplare
am alăturat pe Dumnezeu Universului şi spiritul omului, ci pentru
a vă face să înţelegeţi că Universul este expresia exterioară şi, întro anumită măsură, materială a lui Dumnezeu, la fel cum omul, aşa
cum îl ştiţi, este expresia spiritului în lumea materială. Spiritul
fiind creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, rezultă şi
faptul că omul este asemănător Universului. Acesta este motivul
pentru care toţi înţelepţii lumii şi-au cercetat fiinţa interioară
pentru a înţelege mediul înconjurător exterior, adică Universul.
EU: Da...
EL: Bun... Dacă veţi percepe că realitatea constă din
unitatea tuturor fiinţelor – între care la nivel superior, spiritual, nu
există control, divergenţe, competiţie pentru supravieţuire etc. –
veţi face un pas uriaş spre o viaţă frumoasă, cu sens şi fericită.
Apoi, o altă latură importantă a realităţii este că nu
totdeauna omul face ceea ce vrea, ci şi ceea ce trebuie. Am mai
discutat despre faptul că Viaţa este o corelaţie armonioasă între
lucruri pe care le alegem liber (liber arbitru) şi altele care ne vin
sub formă de lecţii sau misiuni (destin). Însă, la un alt aspect
doresc să mă refer acum.
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Faptul că uneori omul acceptă şi compromisuri, acţionând
altfel decât ar vrea, nu înseamnă că se află sub incidenţa destinului,
că se lasă influenţat de alţii – dar să nu excludem posibilitatea –
sau că se conformează regulilor impuse de societate. Acest lucru se
poate întâmpla chiar în timp ce urmăreşte să obţină ceva stabilit
conştient, prin propria voinţă. Numai că, pentru a ajunge în punctul
pe care şi l-a propus, la care visează, sunt de făcut câţiva paşi
obligatorii, de trecut prin nişte puncte intermediare ce se află pe
acel drum. Chiar dacă omul nu agreează unii dintre aceşti paşi, ei
sunt inevitabili pentru a-şi atinge ţinta. Deci, aceste obstacole nu
sunt generate de destin (decât pentru cei ce consideră că legea
cauzei şi efectului creează o parte din destin), de alte forţe
exterioare sau de modul cum gândeşte respectivul om, ci reprezintă
efecte ale deciziilor şi faptelor ce se impun pentru a-şi atinge ţelul
propus. Aceste hop-uri nu sunt, în principiu, nici bune şi nici rele.
Ele doar sunt. Depinde de fiecare cum le vede: ca obstacole în
calea atingerii ţelului sau etape normale pe drumul spre ţel, peste
care dacă treceţi, vă întăreşte încrederea în voi înşivă, abilitatea de
a rezolva situaţiile ce apar în viaţă şi înţelegerea că acolo unde
există o cauză – oricât de neînsemnată ar părea – există şi un efect.
Prin urmare, dacă şi această latură a realităţii este înţeleasă de
oameni şi nu se mai panichează sau enervează la fiecare mic aşazis obstacol din calea lor, fericirea se va afla la o întindere de
mână, la propriu...
Când veţi ajunge să înţelegeţi ce sunt normalitatea (felul
de a fi al fiecărui suflet) şi realitatea (unitatea tuturor fiinţelor şi
Viaţa ca un drum cu etape de parcurs şi nu obstacole pentru a vă
opri) – deoarece nu ajunge să le cunoaşteţi, ci trebuie să le şi
înţelegeţi; la fel cum multă lume vă cunoaşte, dar numai câţiva
oameni vă înţeleg – amintita ne-fericire (lipsa fericirii) nu va mai
exista, deoarece tot spaţiul din fiinţa voastră, umplut mai devreme
cu nefericire, va fi acum plin de fericire, fericirea înţelegerii şi
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realizării a cine sunteţi voi cu adevărat şi care este rostul real al
Vieţii.
Piaţa fericirii
După câteva minute de tăcere, timp în care fiecare dintre
noi a contemplat ultimele cuvinte rostite, bătrânul continuă:
EL: Am văzut că fericirea se află în interconexiune cu
normalitatea şi realitatea, însă acum voi da puţină întâietate
normalităţii. Un om este fericit atunci când îşi poate păstra
normalitatea, adică cine este el cu adevărat în lumea din jurul său,
şi nu doar în lumea din interior.
În ultimele decenii s-a dezvoltat o adevărată „piaţă” a
fericirii. Oamenii sunt îndemnaţi să facă una sau alta, să cumpere
asta sau aia, să călătorească acolo sau dincolo pentru a fi fericiţi.
Tot din fericire însă, în paralel s-a dezvoltat, începând cu Jiddu
Krishnamurti, cu Osho şi cu alţi iluminaţi, un nou curent. Aceşti
învăţători spirituali au călătorit prin lume şi au îndemnat oamenii
prin intermediul conferinţelor ţinute de ei să caute fericirea în cine
şi în ceea ce simt ei că sunt, în relaţia cu semenii lor şi nu în
lucrurile din jur. La începutul acestui mileniu curentul amintit s-a
întărit foarte mult, fapt datorat în mare măsură internetului (aceasta
fiind una dintre părţile benefice ale internetului şi computerului),
care a facilitat circulaţia extrem de rapidă a informaţiei şi contactul
foarte uşor dintre oameni aflaţi la mii de kilometrii distanţă.
Prin urmare, s-a ajuns la punctul în care omul este capabil
să înţeleagă şi să pună în aplicare „reţeta” care poate să-i asigure
succesul pe complicata „piaţă a fericirii”.
EU: Există aşa ceva?
EL: Există, însă cuvântul „reţetă” nu este unul adecvat, ci lam utilizat doar ca metaforă. Fericirea nu este o prăjitură pe care o
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poţi realiza urmând reţeta bunicii, ci este un fel de a fi, este o stare,
un mod de viaţă. Pentru cel care va înţelege că fericirea este un
mod de viaţă, nefericirea nu va mai găsi loc nici măcar în
vocabularul său.
Dar să revenim pe „piaţa fericirii”. Pentru o mare parte a
omenirii tranzacţiile pe acest market continuă să fie făcute cu
bunuri materiale (case, maşini, bijuterii, gadget-uri), diferite tipuri
de distracţie (călătorii, club-uri, computer şi televizor) sau
îndeplinirea unor dorinţe. Însă a apărut un nou tip de trader.
Acesta este trader-ul unei noi ere. El sau ea aduce pe piaţă bunuri
proprii, bunuri naturale, 100% eco, extrem de utile şi benefice.
Aceste bunuri le deţine fiecare om în cantitate nelimitată şi le are
gratis, de aceea se şi oferă gratis. Noul trader nu este deosebit de
cei clasici numai pentru că „marfa” sa este „altfel”, ci şi prin faptul
că îşi oferă bunurile fără bani, în cantitate nelimitată şi oricui
doreşte să le accepte. Prin urmare este vorba şi de un nou tip de
market, neagresiv, sincer, adevărat şi normal. Este o piaţă în care
recesiunea nu există nici măcar sub formă de concept.
EA: Te rog să nu ne mai ţi pe jar şi să ne spui despre ce
bunuri este vorba şi care este acest market?
EL: Piaţa sunteţi voi, noi, omenirea în ansamblul ei, iar
bunurile, nemateriale, despre care vorbesc sunt tot ceea ce este
folositor şi constructiv în fiecare fiinţă: iubirea, bunătatea,
compasiunea, înţelegerea, iertarea, milostenia, empatia, bucuria,
ajutorul, prietenia şi aşa mai departe. Acestea sunt noile bunuri pe
care noul tip de trader le pune la dispoziţia semenilor săi. Dacă tot
se spune că trăim într-o economie de piaţă, hai să nu o aruncăm la
gunoi, ci să o transformăm după chipul şi asemănarea noastră, a
noastră aşa cum suntem cu adevărat: plini de toate virtuţile pe care
le-am înşirat mai devreme. Acest model de piaţă nu mai utilizează
„mărfuri” din exteriorul nostru, cum sunt obiectele sau sentimentul
de frică, din care se nasc ura, furia, supărarea, indiferenţa şi altele
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de acest fel, ci numai şi numai bunurile interioare. Şi oferind unul
altuia aceste bunuri se creează o normalitate care lipseşte fiinţei
umane de prea mult timp şi generează o realitate care, de
asemenea, a lipsit din viaţa oamenilor de prea multă vreme. Din
acestea se naşte starea la care tinde în cele din urmă orice fiinţă
umană, şi anume FERICIREA.
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FERICIREA ESTE NEUTRĂ
Fiecare femeie merită un bărbat care o iubeşte şi o respectă şi fiecare
bărbat merită o femeie care îi apreciează eforturile.
Pamela Mosley Davis

Fericirea... la feminin
EL: În continuare vă propun să pătrundem pe un tărâm
aproape în totalitate necunoscut bărbaţilor.
EU: Adică?
EL: Să vedem ce cred femeile despre fericire, care sunt
dorinţele, aşteptările, temerile şi bucuriile lor.
EU: Tocmai ai spus, foarte adevărat, că este un teren
necunoscut pentru bărbaţi. De ce crezi că eu aş putea să spun ceva
înţelept în acest domeniu?
EL: Nici nu mă gândeam să facem lumină în această
problemă numai noi doi. Colega noastră de drum va fi înţeleapta
călăuză pe acest tărâm necunoscut.
EA: Chiar şi pentru mine, fiind femeie, este o provocare
această temă, a fericirii femeilor, răspunse tânăra răzând. Niciodată
nu m-am gândit într-un mod serios la fericirea mea, aşa că ocazia
de azi este, în acelaşi timp, şi binevenită.
EL: Vezi, ţi-am zis că totul va fi în regulă, spuse bătrânul
întorcându-se spre mine. Trebuie numai să ai răbdare şi încredere.
EU: Ai dreptate, i-am replicat, ca un elev profesorului său,
încercând să-mi amintesc când mi-a spus că „totul va fi în regulă”.
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EL: Prin urmare, prietena noastră va fi azi „avocata
femeii”.
EA: Mă voi strădui să mă ridic la înălţimea rolului extrem
de important pe care mi l-aţi rezervat. Când spun că este un rol
foarte important nu exagerez, deoarece fericirea este un deziderat
al fiecărei femei, al fiecărui om aş îndrăzni să spun, chiar dacă unii
nici nu îşi pun prolema fericirii în mod conştient, la fel cum am
făcut şi eu până în aceste zile. Însă, inconştient, cred că toţi tindem
spre realizarea ei în vieţile noastre.
EL: Este adevărat tot ce ai spus. Dorinţa de a trăi fericit se
află încrustată în fiecare particulă din care este alcătuită fiinţa
umană. Tot ceea ce face omul de-a lungul vieţii sale, conştient sau
inconştient, are ca scop final fericirea sa şi, în cazurile „fericite” ce
se tot înmulţesc în ultimii ani, a celorlalţi oameni.
EA: Vorbind despre fericirea văzută prin ochii femeilor,
trebuie să remarc faptul că în ultima sută de ani lumea femeii s-a
schimbat radical, chiar dacă nu în toate societăţile planetei. Însă în
ţările democratice şi care recunosc drepturile omului şi egalitatea
dintre bărbaţi şi femei condiţiile existenţei femeii s-au îmbunătăţit
şi dezvoltat permanent.
EL: Un lucru foarte bun şi necesar aş putea spune, pentru
că într-o societate armonioasă şi sănătoasă este nevoie atât de
manifestarea energiilor masculine, cât şi de cele feminine.
EA: De aceea cred că, într-o lume cu posibilităţi aproape
nelimitate, este dificil de surprins fiecare dorinţă şi fiecare
„scenariu” de a realiza fericirea, ţinând cont de faptul că şi femeile
sunt diferite unele de altele, chiar dacă există şi puncte comune.
EL: Sunt perfect de acord, de aceea te rog să punctezi
principalele elemente ale fericirii femeii, misiunea de a descoperi
celelalte componente, mai mici, dar la fel de importante, revenind
fiecărei femei în parte, în acord cu propriile aspiraţii şi cu propria
viziune asupra vieţii. După cum am spus şi o voi spune, eu nu dau
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verdicte şi nu judec, ci numai deschid drumuri şi „instig” oamenii
să pună întrebări şi să caute răspunsuri.

Iubirea
EA: În acest caz nu ştiu dacă pot să vorbesc la modul
general, dar pentru mine şi pentru multe cunoştinţe feminine de-ale
mele, iubirea este cea mai importantă sursă de fericire.
EL: Cred că poţi să afirmi acest lucru în numele a foarte
multe femei, bineînţeles cu puţinele excepţii care apar în toate
domeniile vieţii.
EA: Şi când mă refer la fericirea oferită de iubire, nu am în
vedere numai fericirea dată de faptul că mă simt iubită, ci la cea
rezultată din posibilitatea de a-mi putea împărtăşi propria iubire cu
alţi oameni, familie, un partener, copii, prieteni, colegi şi ceilalţi
oameni în general.
EL: Da... Este o înţelegere şi o viziune în asamblu a rolului
iubirii în viaţa unui om şi a fericirii sale, ceea ce mă bucură foarte
mult şi îmi întăreşte încrederea în posibilitatea schimbării în bine a
vieţii pe pământ, spuse bătrânul cu un zâmbet ce îţi umplea inima
de căldură şi o iubire nespusă.
EA: O femeie adevărată, dacă pot să-i spun aşa, nu îşi pune
limite iubirii şi nu face discriminări între cei pe care îi iubeşte.
Bineînţeles, fiecăruia îi oferă felul de iubire care i se cuvine, dar o
dăruieşte din tot sufletul. Îmi place şi mă inspiră afirmaţia lui Liviu
Rebreanu: Iubirea nu este un târg: te iubesc pentru că mă iubeşti.
Iubirea este o certitudine: te iubesc pentru că te iubesc.
EL: Total de acord!
EA: Dar, totuşi, contează foarte mult iubirea pe care o
primeşti, deoarece vorbim despre o iubire ce nu depinde în
totalitate de persoana ta. Dragostea pe care o manifeşti faţă de
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ceilalţi depinde numai de tine, pentru că poţi iubi un om sau pe
oameni în general indiferent de cât rău îţi fac sau cât de urât
vorbesc despre tine. Însă dragostea pe care o primeşti depinde şi de
cel care o oferă. Prin urmare, în viziunea mea, dacă reuşesc să
atrag şi să menţin iubirea unei alte fiinţe este ceva deosebit, o
realizare extraordinară ce îmi aduce multă fericire în suflet.
În această ordine de idei, iubirea unui partener cu care să-ţi
uneşti viaţa sau să o creezi împreună este importantă. Poate că noi,
femeile, suntem mai înclinate spre iubirea de cuplu decât bărbaţii
şi datorită rolului de mamă pe care majoritatea dintre noi îl joacă la
un moment dat în viaţă. Simţim nevoia unei siguranţe, a unei
protecţii pentru noi şi familia noastră. Este adevărat că în ultimele
decenii posibilitatea ca o femeie să fie independentă de toţi şi de
toate a devenit o realitate şi a eliminat dependenţa de orice fel faţă
de bărbat, însă s-a păstrat în cazul multora dintre noi – poate
undeva în subconştient, poate din tradiţii şi educaţie, ori poate
pentru că aşa i-a rânduit Dumnezeu pe oameni să nu trăiască
singuri – dorinţa de a ne simţi în siguranţă, protejate, în definitiv
iubite de către un partener, de către un alt suflet.
EU: Cred că este ceva natural ca oamenii să-şi unească
vieţile şi să creeze împreună viitorul, un viitor mai bun pentru ei şi
pentru semenii lor. La fel gândesc şi cei mai mulţi dintre bărbaţi.
EA: Sper..., răspunse tânăra cu un zâmbet sincer.
EL: Rolurile avute de către femei în familie şi societate
sunt multiple, fiecare dintre ele cu obligaţii şi beneficii diferite,
precum şi cu o percepţie aparte, atât din partea celor din jur, cât şi
a celor implicaţi direct. Aceste roluri, pe parcursul întregii vieţi,
depăşesc în multe cazuri, ca număr, pe cele interpretate de către
actorii profesionişti: mamă, soţie, fiică, soră, iubită, amantă,
prietenă, colegă, rivală. Aş dori să le discutăm pe cele mai
solicitante dintre ele şi care contribuie mai mult la fericire sau
nefericire.
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EA: Sunt de acord, deoarece, în ultimul timp, numeroase
femei duc o luptă interioară, dar şi exterioară, între femeia rebelă,
independentă, care-şi doresc să devină şi unele chiar sunt, şi
femeia ancestrală, cea care are grijă de familie şi de casă, aşa cum
simt că ar trebui să fie.
EL: Cel mai deosebit şi important dintre roluri este cel de
mamă şi, în strânsă legătura cu acesta, cel de soţie. Majoritatea
femeilor luând foarte în serios acest rol, dar nu numai pe cel de
mamă a copiilor, ci de protectoare a familiei – dacă pot s-o numesc
aşa – fac numeroase sacrificii, care de puţine ori sunt conştientizate
de către ceilalţi. Am să vă dau un exemplu fără importanţă
intrinsecă, dar arată câtă muncă este depusă pentru o scurtă
plăcere. Este vorba despre preparatul anumitor feluri de mâncare,
pentru care bucătăreasa munceşte 3-4 ore, pentru ca mai apoi
aceasta să fie consumată în nu mai mult de 20 de minute; mult
deranj pentru o scurtă plăcere culinară. Dar cine observă acestea?
Însă o mamă sau o soţie iubitoare le face, deoarece starea de bine a
familiei sale este la fel de importantă ca cea proprie, în realitate
însemnând chiar fericirea ei.
EA: De asemenea o mamă şi soţie este fericită şi atunci
când membrii familiei sale sunt sănătoşi, mulţumiţi, satisfăcuţi şi
fără a duce lipsă de nimic. Şi, una dintre cele mai importante
preocupări ale ei este siguranţa familiei sale, de multe ori punând-o
înaintea propriei siguranţe.
EL: Aş dori să mai clarificăm un lucru esenţial. Mulţi
oameni nu ştiu şi poate nu vor înţelege nici după ce le-o spui, dar
iubirea nu este un simplu sentiment, precum tristeţea sau plăcerea,
ci este o stare de conştienţă. Numai iubirea romantică şi cea pentru
prieteni (uneori, din nefericire, chiar şi iubirea pentru familie) pot
fi asimilate cu un sentiment, deoarece se pot sfârşi la un moment
dat.
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În ce priveşte iubirea ca formă de conştienţă, realizarea ei
necesită multă, serioasă şi răbdătoare muncă, însă atunci când
cineva reuşeşte să o atingă nu mai există sfârşit pentru ea, pentru
iubire. Din acel moment vor trăi în dragoste, le va deveni un mod
de viaţă, vor face totul din iubire şi prin iubire: se vor culca seara şi
se vor trezi dimineaţa din iubire, vor bea, mânca, vorbi, munci din
iubire, vor relaţiona cu oamenii, vor fi prieteni cu ei sau îi vor
critica... din dragoste. Se spune că o mâncare este foarte gustoasă,
pentru că bucătarul a pus multă iubire în munca sa; însă el numai
parţial a atins starea de conştiinţă a iubirii. Când ne uităm la
comportamentul unei mame faţă de copilul ei, vom putea observa
această dragoste ca şi conştienţă: tot ce face pentru copil, mama
face cu multă iubire, îl hrăneşte, îl educă, îl spală, îl culcă, îl
îmbracă... cu iubire şi din iubire. Dar nici aici nu este încă iubirea
ca şi conştienţă în totalitatea ei. Numai atunci când omul va face
totul cu iubire şi din iubire, orice şi faţă de oricine, atunci va putea
să spună că a atins stadiul sublim al dragostei ca stare de
conştienţă.
În acest context, vreau să vă spun o povestioară:
O mamă şi copilul ei urmau să treacă peste un râu în
drumul spre destinaţie. Înainte de a intra în apă, între mamă şi
copil are loc un dialog:
Mama: Te rog să mă ţii de mână până ajungem pe celălalt
mal.
Copilul: Nu. Te rog să mă ţii tu pe mine de mână.
Mama: Bine, răspunse mama nedumerită, dar care este
diferenţa?
Copilul: Dacă te ţin eu de mână şi se întâmplă ceva în
timpul traversării s-ar putea să te las şi să dispar în apă. Însă, dacă
mă ţii tu pe mine, indiferent ce s-ar întâmpla, sunt sigur că nu-mi
vei da drumul la mână.
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Povestioara ne vorbeşte despre mai mult decât spiritul de
sacrificiu al unei mame, şi anume despre conştientizarea acestui
lucru de către familia ei. Din pacate sunt şi numeroase cazuri în
care rolul greu de mamă al femeii nu este înţeles şi nu este
apreciat. Dar în aceste situaţii avem de-a face cu oameni care nu
înţeleg încă iubirea, nici pentru semeni şi nici pentru ei înşişi,
trăind într-un egoism permanent, venit din instinctele şi simţurile
pur fizice, spiritualul fiind un domeniu necunoscut pentru ei.
EA: Într-o lume care se schimbă aşa rapid cred că sunt încă
prea mulţi oameni care nu înţeleg şi nu apreciează sacrificiile unei
femei când este mamă sau soţie. Poate că este şi vina noastră...
pentru că nu luăm atitudine.
EL: O să revenim asupra acestui lucru mai târziu, acum
însă vă propun să mergem mai departe.
EA: Aş mai dori să aduc în discuţie o problemă ce mă pune
pe gânduri de ceva timp... Nu vi se pare nedrept că unele lucruri
care par normale dacă le fac bărbaţii, sunt imputate grav atunci
când sunt făcute de femei?
EL: Cu siguranţă nu sunt de acord când se fac discriminări
între sexe, indiferent despre ce este vorba. Dar la ce te referi mai
precis?
EA: La faptul că, atunci când o femeie doreşte să se
distreze, să se simtă bine cu bărbaţii fără să aibă o relaţie stabilă cu
ei este privită urât, este numită femeie uşoară, care nu-i de casă şi
altele din această gamă de epitete. În acelaşi timp, dacă un bărbat
se simte bine cu femeile fără să aibă o relaţie stabilă cu ele este
privit ca fiind ceva normal, pentru că „este bărbat”, fiind
considerat chiar macho.
EL: Da, este nedrept acest fel de comportament făţă de
femei într-o situaţie de acest tip. Dacă unii au voie şi ceilalţi
trebuie să aibă voie. Spre binele tuturor trăim după legi
democratice, care asigură drepturi egale indiferent de sexe.
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Problema se află în mentalitatea oamenilor, care nu este totdeauna
reglementată de legi scrise, ci de cele învăţate în casă şi/sau
comunitate. Însă, conform cu starea prezentă a lucrurilor, oamenii
au nevoie tot timpul să creadă în ceva – în acest caz în rolul
stabilizator şi unificator al femeii monogame şi caste. Dacă doreşti
să le iei o credinţă fără a le da ceva în schimb, ai mari şanse să nu
reuşeşti, dar dacă le poţi oferi în schimb altceva în care să creadă şi
care să li se pară mai bună decât credinţa la care renunţă, succesul
va fi aproape sigur.
EA: Oare care să fie motivul pentru care omul are nevoie să
creadă în ceva? După părerea mea este frica de necunoscut.
Consider că singura credinţă trebuie să o avem în Divinitate, în
Viaţă, şi prin extensie, în noi înşine, iar singurul lucru de care
poate să ne fie teamă este frica însăşi.
EL: Adevărat. Toate schimbările sunt înfricoşătoare într-o
anumită măsură, deoarece nu poţi anticipa toate urmările. De aceea
trebuie să ai încredere că urmările vor fi în folosul tău şi să nu-ţi
fie teamă, nici de ceea ce va fi şi nici de criticile semenilor tăi, care
vor veni negreşit.
EU: Da, dacă am avea parte de alte lucruri la fel de des
cum avem de critici, lumea ar fi cu totul altfel, mult mai bună decât
cea de azi.
EA: Da, şi eu cred la fel. Dar ce putem să facem? Să-i
ignorăm pe cei care ne critică şi/sau să învăţăm din critici dacă
acestea sunt întemeiate?
EL: Exact! Şi să ne asumăm răspunderea felului nostru de
fi şi acţiona, care este o problemă personală atâta timp cât nu aduce
vreo atingere drepturilor altor oameni.
Sunt unică!
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EA: Un alt lucru foarte important pentru o femeie – în
special în zilele noastre, când rolul ei în societate este recunoscut şi
apreciat de tot mai mulţi oameni – este observarea şi recunoaşterea
unicităţii ei. După cum aminteam înainte, femeile au puncte
comune, însă în cele mai multe cazuri sunt diferite, sunt unice, iar
înţelegearea acestui lucru, în special de către bărbaţi, este
importantă.
EL: Este foarte normal, deoarece fiecare om este unic şi
simte nevoia ca această unicitate să-i fie recunoascută, chiar dacă
în esenţă toţi suntem la fel.
EA: Şi ceea ce contează cel mai mult cu privire la
unicitatea unei femei este ca bărbatul ei să vadă acest lucru şi să o
facă şi pe ea să se simtă mereu unică pentru el. Dar, într-o bună
măsură, cred că această apreciere a unicităţii unei femei de către
bărbat vine din iubirea lui pentru ea. Dacă nu o iubeşte, îi va veni
greu să-i observe şi aprecieze unicitatea.
EL: Aşa este. Aş adăuga numai că nu este imposibil să
apreciezi, ca bărbat, unicitatea, autenticitatea şi valoarea unei
femei chiar şi atunci când nu eşti îndrăgostit de ea. Este posibil,
însă este nevoie să iubeşti (în acest caz nu cu iubire de cuplu) şi să
respecţi omul în general sau pe acea persoană în particular. Poţi să
iubeşti o persoană şi să-ţi doreşti compania ei şi atunci când nu
simţi o dragoste romantică pentru ea. Vorbesc despre o afinitate
sufletească, ce nu necesită acest fel de dragoste, însă este
indispensabilă pentru o iubire de cuplu care se doreşte a fi de
durată.
EA: Mă bucur că ai adus în discuţie şi acest aspect al
iubirii, de care pot să spun că am avut parte, însă am uitat să-l
menţionez când vorbeam despre iubire.
EL: Sunt diferite aspect ale iubirii care, dacă ar fi luate în
seamă, ar aduce multă bucurie, frumuseţe şi fericire în sufletele
oamenilor, însă trebuie să evite să pună bariere în calea iubirii lor.
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Cine sunt eu?
EA: O altă componentă a fericirii, poate cea mai importantă
după discuţiile din aceste zile, este înţelegerea a cine eşti tu cu
adevărat. De asemenea, cred că este important să descoperi dacă te
simţi bine în pielea ta, dar pentru acest lucru trebuie mai întâi să te
descoperi pe tine însăţi, fiinţa ta.
EL: Această înţelegere a sinelui ar trebui să fie un deziderat
pentru fiecare persoană care încearcă să-şi înbunătăţească viaţa şi
să trăiască fericirea.
EA: Uneori aveam impresia, pe care tu ai transformat-o în
certitudine, că fiecare om vine pe lume cu o misiune. În cazul meu
această misiune încă îmi scapă, dar sper că lucrând asupra mea,
cunoscându-mă mai bine, voi reuşi să o descopăr, să o înţeleg.
Cunoscând aceste lucruri, cred că aş putea să-mi modelez viaţa în
jurul lor, acestea jucând rolul „scheletului”. Şi chiar mai mult,
reuşind să mă descopăr pe mine însămi, probabil că voi reuţi să-i
fac şi pe semenii mei să mă descopere. Dacă eu nu mă înţeleg, cum
să cer altora să mă înţeleagă?
EU: Ai dreptate. Nu putem cere oamenilor să priceapă ce se
întâmplă atunci când nici măcar noi înşine nu pricepem.
EA: Înţelegându-mă pe mine însămi voi putea să-mi fac şi
partenerul de viaţă să mă înţeleagă, măcar într-o anumită măsură,
dacă nu în totalitate, astfel putând dezvolta o relaţie, vorba aia, „în
cunoştinţă de cauză”. După această afirmaţie tânăra zâmbi
încrezător, iar noi i-am răspuns în acelaşi mod.
EL: Da, această înţelegere poate să fie o bună fundaţie
pentru o relaţie de cuplu sau de prietenie care se doreşte a fi de
durată cât mai lungă.
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EA: Dar, bineînţeles, trebuie să-mi pun voinţa la muncă
pentru a putea avansa pe această calea a cunoaşterii de sine.
EL: Să nu uiţi şi de atenţie. Când eşti vigilentă, totul în jur
devine profesorul tău. Poţi învăţa din cel mai banal lucru dacă îi
acorzi atenţia necesară pentru a-i surprinde esenţa. Înţelepciunea
poate fi dobândită din cele mai neînchipuite şi nepotrivite situaţii.
De aceea, pe lângă voinţă, foarte importantă de altfel, să ai în
vedere şi atenţia, permanent sau cât mai mult posibil de-a lungul
unei zile.
După câteva secunde de tăcere, domnişoara reluă discuţia.
Armonia, liniştea şi aşteptările
EA: Unele prietene, cu suflet mai profund, din câte le-am
observat eu, spuneau că ceea ce îşi doresc în vieţile lor este
armonie şi/sau linişte.
EL: Ambele sunt importante pentru o viaţă împlinită.
Armonia în familie, în cuplu, la locul de muncă, armonia între
viaţa de familie şi carieră şi celelalte nenumărate situaţii în care
aceasta joacă un rol esenţial nu sunt uşor de obţinut. Nu le obţi
doar bătând din palme, ci „punând osul la lucru”. Aceeaşi este
situaţia şi în ce priveşte liniştea. Când cineva are în vedere liniştea
din viaţa sa trebuie să înţeleagă că se referă, conştient sau
inconştient, la tihna sufletului propriu. De acolo izvorăşte ea în
viaţa exterioară. Prin urmare, armonia şi liniştea sunt conectate
între ele, lucrând pentru realizarea uneia o câştigi, total sau parţial,
şi pe cealaltă.
EA: Când spui că trebuie să lucrăm pentru realizarea lor te
referi la faptul că este necesar să muncim cu noi înşine, asupra
fiinţei noastre?
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EL: Exact. Se desfăşoară acelaşi fel de activitate ca şi
atunci când vrei să afli cine eşti tu cu adevărat. Am mai spus şi o
voi mai spune, pentru a se impregna în sufletele voastre: lumea
exterioară a fiecăruia se modelează după lumea sa interioară.
Astfel, dacă faci ordine în interiorul tău, vei avea ordine şi în
exterior; dacă vei avea fericire în interior, o vei avea şi în exterior.
De aceea, munca pe care trebuie să o depui pentru a crea armonie
şi linişte în viaţa ta are ca obiect de lucru lumea interiorară. Aici
trebuie să creezi prima dată armonie şi linişte, iar acestea se vor
exterioriza, transformând şi lumea din jur.
Liniştea poate fi obţinută prin ordonarea gândurilor,
dorinţelor, nevoilor, viselor, şi prin rezolvarea temerilor,
frustrărilor, invidiilor etc. Benefic este ca cel puţin ultimele să fie
eliminate din multitudinea de gânduri ce trec zilnic prin mintea
unui om, dar ideal ar fi ca şi dorinţele şi nevoile să fie cât mai
reduse ca număr şi cât mai clare cele rămase. Atingând o anumită
stare de linişte interioară se instaurează şi armonia în ceea ce chiar
ai nevoie în viaţa ta şi ceea ce doar ţi se pare că ai nevoie, între
ceea ce doreşti doar aşa, „ca să fie”, şi ceea ce îţi este cu adevărat
de folos şi „merită efortul”.
EA: Înţeleg. Şi când în interiorul meu rezolv chestiunea
liniştii şi armoniei, problema se va rezolva şi în viaţa mea
exterioară.
EL: În mare parte da. Însă, pentru viaţa exterioară, care
implică şi relaţionarea cu alţi oameni, ar trebui să acorzi atenţie şi
aşteptărilor. Ce aşteptări ai de la ceilalţi, ce aşteptări au ei de la tine
şi aşa mai departe. Este posibil să nu mai fie nevoie să lucrezi şi
asupra aşteptărilor, deoarece cunoscându-te pe tine însăţi, creând
linişte şi armonie în viaţă, îi vei înţelege şi pe semeni, vei înţelege
că aşteptările în sine reprezintă limitări şi, ceea ce este foarte
important, purificarea conştiinţei îţi va imprima o vibraţie de care
nu se vor simţi atraşi decât acei oameni care sunt „pe aceeaşi
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lungime de undă” şi care, la fel ca tine, nu vor avea aşteptări, ci vor
oferi ceea ce au mai bun.
Stabilitatea şi creaţia
EA: Un rol important în viaţă joacă şi creaţia. Când vorbesc
despre creaţia ce contribuie la împlinirea mea ca om, mă refer la
ceea ce construiesc în viaţa mea exterioară. Fiecare dintre noi
avem un lucru sau mai multe pe care ne place să le facem. Poate fi
un hobby, dar din punctul meu de vedere ideal este ca lucrul care
îţi place foarte mult să devină locul tău de muncă. Iar prin ceea ce
faci în munca ta să aduci un plus nu doar la propria bunăstare şi
fericire, ci şi la fericirea celorlalţi oameni. Ştiu că fiecare dintre noi
a venit cu un scop în lumea asta şi contribuie cu ceva la propăşirea
ei, însă doresc să fac mai mult pentru ca lumea în care trăim să fie
una cât mai bună.
Părerea mea este că ceea ce creează, ceea ce oferă fiecare
dintre noi lumii în care trăieşte este un dar pe care Universul îl face
prin intermediul nostru.
EL: Aşa este. Să nu uiţi niciodată că orice bine faci în lume
şi tu, cea care îl faci, beneficiezi atât de acel bine, cât şi de efectele
pe care le generează, astfel că binele care revine la tine este tot
timpul mai mare decât cel făcut de tine.
EA: Da... Şi pentru ca munca mea de creaţie să fie eficientă
şi pentru a-mi creşte această eficienţă (idei, creativitate, putere de
muncă, iubirea pusă în fiecare creaţie) un puternic ajutor este
stabilitatea: spirituală, mentală, emoţională, dar şi pe plan fizic. De
multe ori simt că această stabilitate lipseşte, dar acum, după cele
discutate, ştiu de unde să încep munca asupra mea: de la gânduri.
EL: Aşa este. Mă bucur că ai fost atentă, răspunse bătrânul
zâmbind părinteşte.
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EA: Şi sunt convinsă că, pornind de la cunoaşterea de sine
şi de la gândurile pe care le voi favoriza, stabilitatea se va instala
încet încet şi în propria viaţă, acest lucru oferindu-mi posibilitatea
de a ajuta la rândul meu.
Fericirea femeilor venită de la bărbaţi
EU: Chiar dacă am vorbit despre iubire, apreciere a
unicităţii femeii de către bărbat şi altele, aş dori să mai aflu şi
lucruri care pot să facă fericită o femeie dacă vine din partea unui
bărbat. Mă interesează ce act sau comportament de-al bărbatului
consideră o femeie că poate să-i aducă fericire în viaţa. Şi cred că
nu doar pentru mine este important, ci pentru foarte mulţi bărbaţi,
numai că, de cele mai multe ori, ne este teamă să întrebăm. Există
numeroase întrebări care la prima vedere par stupide, însă dacă
sunt privite cu atenţie se poate observa că necesită un răspuns nu
doar complex şi greu de dat, ci unul ce închide în sine cheia spre
soluţionarea unor probleme vitale. Aşa este şi întrebarea mea: cum
ar putea un bărbat să facă fericită o femeie? După cum spuneam,
întrebarea poate fi văzută ca una banală. Oamenii şi-au dat cu
părerea de prea multe ori pe acest subiect. Dar cine a dat
răspunsurile? Bineînţeles că nu femeile (decât foarte rar), care erau
cele mai îndreptăţite să o facă, ci bărbaţii, cei care trebuie să vină
doar cu rezolvarea. Însă de unde să ştie un bărbat ce este în sufletul
lor? O recunosc şi femeile: de multe ori nici măcar ele nu sunt
sigure. Prin urmare, întrebarea mea, dintr-una banală devine una
foarte importantă şi necesită un răspuns din partea unei persoane
autorizate, dacă pot să spun aşa. Am susţinut şi cu alte ocazii că
dialogul între oameni, indiferent în ce fel de relaţie se află unul cu
celalălat, este esenţial. Până când nu vom putea să ne citim unul
altuia gândurile, vorbirea – şi, bineînţeles, des amintita atenţie –
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este calea prin care putem afla dorinţele şi nevoile semenilor
noştri. Deci, pun această întrebare unei femei: cum ar putea un
bărbat să aducă fericire în existenţa unei femei?
EA: Hmm... Cu adevărat este complicat răspunsul şi nu ştiu
dacă voi putea să cuprind în el părerea unui procent relevant dintre
femei, răspunse tânăra cu o voce plăcută, schiţând şi un zâmbet
inocent, care parcă ne ruga să nu ne supărăm dacă răspunsurile ei
nu vor fi pe deplin iluminatoare.
EL: Să nu îţi faci griji. Este bine aşa cum este. Vă propun
să începem cu începutul, adică cu întâlnirea sau primele întâlniri
dintre doi oameni, un bărbat şi o femeie, indiferent de vârstă.
EA: Da, experienţele şi trăirile de la primele întâlniri –
uneori chiar de la prima întâlnire – sunt hotărâtoare, în cele mai
multe cazuri, cu privire la derularea în continuare a relaţiei dintre
cei doi, dacă va fi vorba despre prietenie sau despre formarea unui
cuplu.
EU: Da, sunt de aceeaşi părere.
EL: Este adevărat. Atunci au loc micile drame ale jocului
seducţiei. Să nu vă speriaţi, nu sunt drame ce produc durere, ci,
mai degrabă, comice. Mă refer la întrebările ce ies la suprafaţă din
mintea fiecăruia la fel ca şi cârtiţele din pământ: oare mă place?
oare ce crede despre mine? ce intenţii are? ce doreşte de la mine?
şi aşa mai departe. Apoi avem şi încercările, uneori
neîndemânatice, de a plăcea celuilalt. Dacă în acele momente cei
doi nu ar fi orbiţi de mrejele în care dorinţa de a fi pe placul
celuilat, sau chiar iubirea, i-a prins şi ar fi atenţi la ce se întâmplă,
ar putea să surprindă scene comice în comportamentul şi limbajul
interlocutorului. Acest lucru îl puteţi observa mai bine dacă priviţi
alte perechi.
EA: Ha-ha-ha! Cam aşa e... Cu ce să încep... Bineînţeles,
voi exclude din această discuţie frumuseţea exterioară a omului,
deoarece vorbim în primul rând despre gesturi, sentimente, trăiri.
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EL: Nu-i nevoie să excludem frumuseţea fizică din
conversaţia noastră. Şi ea reprezintă o latură destul din importantă
a frumuseţii de ansamblu a omului, având în vedere că este primul
aspect care atrage atenţia, până ce reuşeşti să intri în vorbă cu
persoana respectivă şi să iei contact cu frumuseţile sale interioare.
EA: Adevărat...
EL: Însă nu trebuie pus accentul pe frumuseţea exterioară,
decât în măsura în care această frumuseţe oferă un plus de simpatie
faţă de acea persoană. În definitiv, frumuseţea interioară este cea
care persistă toată viaţa şi care aduce cu adevărat fericire.
EA: În general femeile doresc un bărbat care „vorbeşte”.
Când spun că vrem un astfel de bărbat mă refer la un om cu care se
poate comunica. Întorcându-se către mine, continuă: după cum
spuneai înainte, comunicarea este foarte importantă. Aşa credem
şi noi femeile. De aceea ne dorim bărbaţi cu care să putem
comunica. Şi aici ajungem la ce spuneai tu – şi se uită spre bătrân –
cum că atenţia este esenţială în toate aspectele vieţii. Dacă un om
nu este atent la tine, nici nu va putea susţine o conversaţie normală
şi constructivă. În plus, omul care doreşte o comunicare sinceră
trebuie să aibă curajul de a părea ridicol, neajutorat, adică nemacho, dacă pot să spun aşa.
EU: Hmmm, cred că este unul dintre cele mai grele
încercări pentru majoritatea bărbaţilor.
EA: Din păcate da..., răspunse cu un surâs melancolic.
Ridicând privirea şi uitându-se în zare, continuă: Dar nu este nimic
pierdut, deoarece am văzut şi astfel de bărbaţi, care pot să lase
deoparte latura lor macho. Încurajator este şi faptul că numărul lor
se înmulţeşte pe zi ce trece. Apoi... şi acum vine partea grea, multe
femei doresc ceva destul de greu de găsit: un bărbat care să fie, în
acelaşi timp, şi stăpân pe situaţie – adică un fel de macho, tocmai
la ce ziceam că este bine să renunţe din când în când – dar şi
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sensibil. Ştiu că uneori cerem prea mult, dar aşa sunt unele dintre
noi.
EU: Poate că unii dintre bărbaţi reuşesc să facă şi această
„acrobaţie”.
EL: Ar fi bine să reuşească, pentru că este cazul ca oamenii
să aibă parte de cât mai multe relaţii de cuplu adevărate, adică
liniştite, armonioase, fericite în cele din urmă.
EA: Da... Apoi ar mai fi siguranţa. Şi nu mă refer numai la
siguranţa fizică şi materială, pentru că acestea le putem rezolva şi
noi sau cele mai multe dintre noi. Am în vedere încrederea în
relaţie, chiar mai mult: o certitudine a prieteniei dintre noi. Eu cred
că prietenia este fundaţia oricărei relaţii durabile şi de calitate.
EL: Foarte adevărat.
EA: Deci, este importantă şi siguranţa pe care mi-o dă
puterea prieteniei, relaţiei noastre. Şi, bineînţeles, aici pot să
menţionez şi încrederea. Încrederea în intenţiile curate ale
partenerului îmi întăreşte şi siguranţa. În viziunea mea acestea se
completează şi se susţin reciproc. De încredere şi siguranţă este
nevoie în orice fel de relaţie, de prietenie, colegială etc., dar o
consider indispensabilă într-o relaţie de cuplu, în care partenerii
doresc să construiască împreună ceva frumos, util şi durabil.
Eu pun mult accent şi pe sinceritate. Radu F.
Constantinescu scria într-o postare pe blogul său că „sinceritatea e
un sport extrem”. Sincer... înclin să-i dau dreptate. Tot mai des
suntem martorii lipsei de sinceritate pe toate planurile. Este cu atât
mai dureros dacă avem parte de aşa ceva într-o relaţie de cuplu sau
una de prietenie. Când eşti rănită prin lipsa de sinceritate într-o
astel de relaţie, este destul de dificil să mai ai încredere că în alte
situaţii va fi bine.
EL: Din păcate ai dreptate.
EA: De aceea cred cu tărie că sinceritatea este importantă şi
mai cred că nu doar pentru mine. Este un apel adresat nu numai
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bărbaţilor, ci şi femeilor. Toţi avem nevoie să redevenim sinceri,
atât cu noi înşine, cât şi cu semenii noştrii. Nici o „construcţie” nu
poate fi durabilă dacă este ridicată pe o fundaţie de minciuni.
Numai pe adevăr se pot construi lucruri durabile şi folositoare.
Bineînţeles... ar mai fi şi pasiunea...; este un ingredient
fără de care o relaţie se ofileşte repede. Să nu înţelegeţi aici doar
pasiunea amoroasă, care ne îndeamnă să ne aruncăm în pat toată
ziua. Nu! Vorbesc despre pasiunea din privirea lui când se uită în
ochii tăi, despre pasiunea cu care întreprinde ceva atunci când îl
face cu tine, despre pasiunea pe care o simţi în cuvintele sale când
ţi se adresează, pasiunea cu care curăţă zăpada din faţa casei pentru
că l-ai rugat tu... Pasiune în întreaga sa viaţă pentru că o trăieşte
alături de tine. Iar acest lucru este valabil şi pentru femei faţă de
bărbaţi.
EU: Am văzut zilele trecute un film la televizor în care o
femeie spunea că bărbatul „pe care şi-l doreşte orice femeie” este
„bogat, chipeş şi generos”. Crezi că există ceva adevăr în asta?
EA: Bineînţeles că sunt şi femei pentru care un astfel de
bărbat înseamnă împlinirea. Dar te asigur că femeile cu o anumită
experienţă de viaţă preţuiesc alte „virtuţi”, mai precis pun
adevăratele însuşiri pe primul loc, cum sunt cele discutate: iubitor,
serios, bine-crescut, comunicativ, sincer etc.
EL: Această declaraţie a ta va linişti mulţi bărbaţi care nu
se încadrează respectivei descrieri, că îşi vor găsi perechea, atunci
când va fi momentul.
EU: Poate vom reuşi în cele din urmă să înţelegem femeile.
EL: Poate că nici nu trebuie ca bărbatul să înţeleagă femeia,
ajunge numai s-o iubească...

Fericirea... la masculin
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EL: Acum, aş vrea să vedem ce cred bărbaţii referitor la
propria fericire. Vă propun să discutăm pentru început despre aşanumitul „bărbat ideal”. La prima vedere ar putea să pară ciudat că
aduc vorba despre bărbatul ideal atunci când subiectul discuţiei
este fericirea bărbaţilor şi nu când am vorbit despre cea a femeilor,
care sunt, în ultimă instanţă, căutătoarele acestui specimen foarte
rar, spuse bătrânul cu un zâmbet larg de satisfacţie. Dar pe lângă
femei, şi bărbaţii vor fi fericiţi dacă reuşesc să se apropie de acest
ideal. Acesta este cel de-al doilea motiv pentru care am considerat
ca util să creionăm acum imaginea bărbatului ideal.
EA: Păi dacă ai menţionat deja cel de-al doilea motiv,
atunci care este celălalt? Presupun că primul este mai important,
nu?
EL: Şi presupui foarte corect. Motivul numărul unu este
faptul că munca pentru a obţine un bărbat ideal trebuie s-o facă,
bineînţeles, bărbatul, deoarece el trebuie, „de bună voie şi nesilit
de nimeni”, să-şi dezvolte însuşirile care ar putea să-l recomande
ca o persoană, chiar dacă nu ideală – ţinând cont de faptul că
femeile sunt deosebite între ele, nici bărbatul ideal nu va fi acelaşi
pentru toate – dar cel puţin apreciat de către reprezentantele
sexului frumos.
EU: Asta cam aşa este.
EL: Având în vedere că amândoi sunteţi de acord cu mine –
spuse bătrânul zâmbind către tânără şi fără a mai aştepta „acordul”
ei – haideţi să vedem care ar fi aceste însuşiri, în cazul în care sunt
mai multe, sau acea însuşire masculină, dar care să difere de cele
amintite mai devreme, ce poate să facă, atât femeia, cât şi bărbatul,
nişte fiinţe fericite în relaţia dintre ei.
EA: Pentru a compara cele discutate de noi cu ceea ce se
întâmplă în alte ţări, doresc să vă împărtăşesc rezultatele unui
sondaj referitor la bărbatul ideal publicat într-un număr din 2013 al
cotidianului britanic Daily Mail. Circa 64% dintre femeile
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chestionate şi-au exprimat dorinţa ca partenerul să fie curajos, 53%
erau de părere că trebuie să fie un gentleman, iar 46% dintre
participantele la sondaj au răspuns că bărbatul ideal trebuie să pună
pe primul loc dorinţele partenerei.
EU: Dar să şti că, şi acestea le spun în urma observaţiilor
mele, în multe cazuri în care un bărbat se comportă aşa cum tocmai
ai spus, obţine reacţii diametral opuse faţă de ce ar fi normal. E
luat de prost, scuzaţi-mi limbajul, dacă îndeplineşte dorinţele
iubitei sale. Dacă nu o face geloasă cu altele femei, dacă nu
provoacă animozităţi etc., iubita lui devine plictisită în relaţie.
EA: Eu cu siguranţă nu gândesc aşa! Nu trebuie să simt
gelozie pentru a simţi „forţa”, adrenalina din relaţie. Ajunge să
simt iubirea şi pasiunea transmisă către mine de partener.
EU: Aşa mi se pare că este şi normal.
EA: Îi încurajez pe toţi bărbaţii să se comporte frumos şi
iubitor cu prietenele, partenerele lor, pentru că vor avea numai de
câştigat. Dacă există femei care nu apreciează acest lucru, le
recomand să-şi reevalueze gândurile şi dorinţele ce îi au ca subiect
pe reprezentanţii genului masculin.
EL: Prin urmare, una dintre pricipalele însuşiri este cea de a
asculta, de a fi atent la parteneră: ce spune, cum se comportă etc.,
pentru a o cunoaşte mai bine şi a o înţelege. Este vorba despre
aceeaşi atenţie pe care o „propovăduiesc” de-a lungul întregii
noastre conversaţii. Dacă nu există atenţie, bărbatul nu va putea
descifra şi înţelege dorinţele unei femei, decât dacă aceasta le
exprimă direct, verbal.
EA: Aşa e. Mai sunt câteva aspecte pe care o femeie le
caută. Pot să vorbesc şi la modul general, deoarece am avut
nenumărate discuţii cu prietenele mele pe această temă. Este
important ca bărbaţii să nu uite că şi în acest secol XXI, când avem
în jurul nostru o mulţime de femei independente, puternice, ce se
descurcă singure, persistă destule obiceiuri care nu s-au demodat şi
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continuă să fie pe placul majorităţii femeilor. Mă refer aici la a
aduce din când în când o floare sau un buchet de flori, chiar dacă
acesta a fost cules de pe un câmp şi nu cumpărat cu bani mulţi –
poate este chiar mai bine aşa, deoarece bărbatul a depus puţin efort
pentru a le culege; mă refer la a deschide portiera la maşină sau uşa
de la intrare în faţa ei; de asemenea, este important să faci o glumă,
despre ea sau despre tine, dar cu bun simţ, la care să râdeţi
împreună şi aşa mai departe. Adică, să fie politicos şi romantic.
EL: Şi mai ce? Sau atât era?
EA: Pentru mine acestea sunt cele mai importante: iubitor,
atent, politicos, romantic – într-o măsură moderată – şi, cum am
spus şi mai devreme, de încredere (sincer, loial).
EL: Cred că ai mai uitat ceva. Amândoi aţi uitat ceva ce
este important atât pentru femeie, cât şi pentru bărbat:
autenticitatea. Să fie el însuşi. Să nu joace treatru, să nu se dea
altul decât este.
EA: Ai dreptate, am uitat de acest aspect.
EL: Aspect pe care trebuie să-l aibă în vedere fiecare
bărbat, atât în relaţiile sale cu femeile, cât şi cu alţi bărbaţi şi,
bineînţeles, cu sine însuşi.
EU: Da, aceeaşi cunoaştere de sine despre care am discutat
cu privire la fericirea femeilor este valabilă şi în cazul nostru, al
bărbaţilor. Şi noi trebuie să ne cunoaştem pentru a putea să ne
descoperim menirea în viaţă, cum să relaţionăm cu oamenii, ce ne
poate produce fericire în viaţă şi aşa mai departe. În plus, cred că
toate aspectele dezbătute în cazul femeilor sunt valabile şi în ce-i
priveşte pe bărbaţi. Şi noi avem nevoie de iubire, de recunoaşterea
unicităţii, de armonie, linişte şi stabilitate în viaţă, de înţelegere,
atenţie şi loialitate în relaţiile de cuplu sau prietenie, de creaţie în
domeniul pe care îl iubim pentru a ne simţi împliniţi şi utili
societăţii şi nouă înşine. Poate că de multe ori bărbaţii nu recunosc
aceste lucruri din teama că vor deveni mai mici, mai neînsemnaţi
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în ochii femeilor, dar atunci ce facem cu sinceritatea? Şi noi avem
nevoie de sinceritate din partea celorlalţi. Dacă nu suntem sinceri,
nu putem aştepta ca alţii să fie sinceri faţă de noi.
EL: Deci, bărbaţii nu sunt chiar aşa de diferiţi faţă de
femei.
EU: Aceeaşi constatare o făceam şi eu acum, în sinea mea,
am răspuns zâmbind.
Yin şi Yang formează întregul
EL: În ultima vreme constat o răsturnare de paradigme în
toate domeniile de manifestare a fiinţei umane. Una dintre cauze,
poate cea mai importantă, este echilibrarea energiilor feminine şi
masculine în interiorul fiecărui om, lucru care poate fi observat şi
prin manifestările lor exterioare. Începând cu secolul XX au avut
loc schimbări uriaşe în ce priveşte rolul direct al femeii în
societate. Li s-a acordat dreptul de vot, apoi a urmat obţinerea de
drepturi egale cu bărbaţii, s-a ajuns la intrarea femeilor în politică,
în afaceri şi alte domenii înainte rezervate numai genului masculin.
EA: Şi încă mai sunt mişcări care militează pentru o mai
largă participare feminină în diferite domenii ale vieţii.
EL: Aşa este. În multe ţări s-a atins deja un nivel de
egalitate aproape deplină între femei şi bărbaţi, dar într-o bună
parte a lumii mai este mult de lucru. Aceasta este echilibrarea
energiei masculine cu cea feminină în conştiinţa reprezentantelor
sexului frumos. Le-am numit aşa, deoarece vremea „sexului slab”
a trecut.
EU: Presupun că acelaşi lucru poate fi observat şi în ce-i
priveşte pe bărbaţi.
EL: Exact. Este vorba despre un proces care se desfăşoară
în ambele sensuri.
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EU: În urma observaţiilor personale pot să spun că, în
ultima vreme, numeroşi bărbaţi sunt implicaţi în activităţi în care
până acum câţiva ani nici nu puteam să ni-i închipuim. Până în
secolul trecut imaginea bărbatului era cea de macho, de puternic şi
dur, care „vânează şi culege” pentru a pune mâncare pe masa
familiei. Acum avem în faţă bărbaţi care îşi iau concediu paternal
pentru creşterea copilului, bărbaţi care ajută la curăţenie, la gătit
sau alte activităţi casnice, care anterior erau considerate ca făcând
parte dintre atribuţiile femeii; avem bărbaţi care fac balet, bărbaţi
manechini, bărbaţi care merg la coafor şi cosmetică, aşa-zişii
metrosexuali, bărbaţi care plâng la un film romantic şi, ceva foarte
important, bărbaţi care îşi recunosc slăbiciunile.
EA: Tot aşa sunt femei cu părul scurt, femei care poartă
pantaloni, femei care joacă fotbal, femei şofer de camion, autocar
sau taxi, femei soldat, poliţist sau jandarm, femei preşedinte,
ministru sau „naşă” mafiotă. Oare câţi bărbaţi mergeau la un medic
femeie acum 150 sau 100 de ani? Cred că foarte puţini. Oricum,
femeile medic erau la fel de rare precum o bufniţă albă. Probabil
încă nu există o egalitate perfectă între bărbaţi şi femei în toate
domeniile şi ţările, dar se tinde spre aşa ceva.
EL: Foarte corect. Ceea ce consider a fi important şi trebuie
să vă spun sau să vă reamintesc este faptul că aceste schimbări vin
din interiorul fiecărei pesoane. Cineva mereu trebuie să fie primul,
iar pentru ca un alt om să adopte acel nou trend, acel nou fel de a
fi, este nevoie de o acceptare interioară prealabilă. Această
acceptare, mai bine zis deschidere a bărbaţilor spre elementele
până mai ieri foarte feminine din civilizaţia umană şi a femeilor
spre cele masculine este rezultatul echilibrării lui Yin şi Yang,
pentru a forma acel întreg armonios.
În consecinţă, ceea ce acum 50 sau 100 de ani sau chiar
recent era o sursă de fericire pentru femei a devenit un element
generator de fericire şi pentru bărbaţi şi vice-versa. Delimitarea
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operată de noi între fericirea „la feminin” şi „la masculin” se
estompază tot mai mult, pentru ca nu peste multă vreme să dispară
cu totul şi ceea ce face fericit pe unul este la fel de util şi pentru
celălalt.
EA: Nu vi se pare că acest proces este oarecum mai rapid
în cazul femeilor?
EL: Şi chiar este mai rapid. Din acest motiv, în ultimul
timp, mai multe femei sunt atrase spre spiritualitate decât bărbaţi.
Elementele masculin şi feminin se află prezente în natură încă de la
„naşterea” universului, însă, în ultimele două-trei milenii principiul
feminin a fost marginalizat. În aceeaşi perioadă a avut loc şi
întărirea Eu-ului, ceea ce, conform tradiţiei ezoterice, nu este ceva
rău, ci aşa trebuia să se întâmple pentru ca spiritul uman să-şi
câştige pe deplin libertatea de fiinţare. Prin urmare, societatea fiind
una guvernată de bărbaţi, ei ocupându-se cu războiul, politica etc.,
Eu-ul acestora a devenit mai rigid decât al femeilor, care aveau în
grijă, printre altele, familia, faţă de care se raportau prin iubire şi
înţelegere, ceea ce le-a menţinut în contact cu latura spirituală a
vieţii, determinând şi un Eu mai puţin rigid. Acest lucru face ca în
ziua de azi să vedem că femeile – bineînţeles că nu toate – scapă
mai uşor de sub influenţa Eu-ului şi avansează foarte repede pe
calea dezvoltării încrederii în sine, al independenţei în societate şi
a regăsirii în spiritualitate.

Eşti o fiinţă completă!
EU: Am amintit despre fericirea la femei şi bărbaţi, despre
cum ar trebui să fie un „bărbat adevărat”, despre echilibrarea
energiilor masculine şi feminine în majoritatea fiinţelor, despre
dorinţe, nevoi, aşteptări şi virtuţi. Dar haideţi să vedem de ce nu
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apare acest bărbat „ideal” în vieţile a foarte multe femei sau femeia
„perfectă” în vieţile atâtor bărbaţi. Să fie oare pentru că multe
femei şi bărbaţi simt că sunt „prea puţin” pentru acel om ideal,
perfect?
EA: Hmmm, poate fi şi acesta motivul.
EL: Chiar acesta este motivul principal. Pe lângă faptul că
mulţi oameni nu sunt atenţi atunci când iau decizii foarte
importante pentru viitorul lor – cum este formarea unui cuplu –
numeroşi sunt şi cei care cred că valoarea lor, dintr-un anumit
punct de vedere sau mai multe, este prea mică pentru a fi luaţi în
seamă de anumite persoane. Din tot ce am discutat în aceste zile şi
din ceea ce veţi descoperi singuri, observându-vă atenţi pe voi
înşivă şi lumea înconjurătoare, veţi înţelege, dacă nu aţi făcut-o
deja, că mereu sunteţi de ajuns, că valoarea voastră este unică, la
fel cum şi voi sunteţi unici. Veţi înţelege că nu există valoare prea
mică sau prea mare, ci numai nepotrivire sufletească. Puteţi să vă
luaţi ca partener de viaţă pe cineva care se încadrează în toate
tiparele exterioare făcute de voi sau stabilite de societate, dar care
nu se potriveşte sufleteşte cu voi; rezultatul va fi unul: nefericire.
Veţi fi împliniţi pe anumite planuri legate de viaţa materială,
fizică, dar în viaţa sufletească, cea mai importantă, nu veţi avea
împlinire. Iar împlinirea nu este reală, autentică, dacă nu porneşte
de la împlinirea sufletească.
Când vă veţi cunoaşte pe voi înşivă, cine sunteţi cu
adevărat, fără măşti şi fără roluri, veţi înţelege şi cunoaşte propria
valoare. Poate că unii nu vor fi de acord cu voi, dar acela este
adevărul şi realitatea lor. Pentru voi contează în primul rând
adevărul şi realitatea voastră. Cei care îşi au adevărul şi realitatea
apropiate de ale voastre, vor veni spre voi şi vă vor aprecia la
valoarea reală şi vor face parte din vieţile voastre. Care nu, nu!
În concluzie, niciodată să nu vă consideraţi că n-aţi fi
întregi, că n-aţi fi valoroşi şi alte credinţe limitatoare şi
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neadevărate. Am mai vorbit despre faptul că trebuie să aveţi grijă
de voi înşivă şi prin faptul că nu gândiţi şi nu vorbiţi urât sau
limitator la adresa voastră. Am stabilit şi înţeles deja că fiecare om
este o fărâmă din Sursa Divină a Vieţii, că este un întreg, că are în
sine toate virtuţile, trebuind numai să vrea să le aducă la suprafaţă,
că are un rol clar în lume, pe care trebuie doar să-l descopere.
Nimeni şi nimic nu este în plus, ci toţi şi toate sunt acolo şi atunci
când trebuie. Divinitatea nu face nimic fără scop. Totul este
perfect!
Femeia, bărbatul şi fericirea
EU: Vă propun să rămânem şi în continuare pe teren minat.
EL: La ce te gândeşti?
EU: Mă gândesc să abordăm şi problemele puse de relaţiile
dintre femei şi bărbaţi, accentuând numai aspectele cele mai
importante.
EL: De acord.
EU: Ce părere aveţi fiecare despre faptul că, de multe ori
fericirea care se naşte din iubirea pentru sexul opus trebuie să
întâmpine şi perioade dificile pentru a supravieţui, prin învingerea
lor?
EA: Hmmm, da, cred că aşa este.
EL: Eu nu văd lucrurile chiar aşa...
EU: Asta aud peste tot în jurul meu, că este nevoie de
suferinţă, că trebuie să lupţi pentru iubirea şi fericirea ta, că este
bine să fii înţelegător şi să mai laşi de la tine etc..
EL: Sunt de acord cu ceea ce ai spus despre a fi înţelegător,
că este indicat să mai laşi de la tine, pentru a vă întâlni undeva la
mijloc şi a face lucrurile să funcţioneze sănătos. Dar este bine să
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conştientizezi în fiecare moment ceea ce faci şi motivul sau
motivele ce te animă.
Nu vi se pare că în multe cazuri femeile se lasă efectiv
călcate în picioare în numele iubirii? Când o prietenă sau un
prieten, un membru de familie sau coleg/ă îi atrage atenţia relativ
la acest lucru, singura ei justificare este marea dragoste pe care o
poartă pentru partenerul ei. Dar ce fel de partener este acesta? De
suferinţă... în cel mai bun caz... Iar această dragoste? Pare a fi mai
mult o dependenţă bolnăvicioasă, decât iubire adevărată.
EA: Poate că ai dreptate. Ţin minte că în timpul unei
conversaţii despre relaţii, o prietenă mi-a spus următoarele: „Cel
care m-ar face fericită nu ar concepe să mi se umple ochii de
lacrimi...”
EU: Da, sunt pline de profunzime şi mesaj cuvintele ei, am
zis zâmbind melancolic.
EL: Din această cauză este nevoie de conştientizarea a ceea
ce se întâmplă cu voi şi în jur, de asemenea care sunt motivele ce
vă determină să faceţi sau să acceptaţi anumite lucruri. Când
motivaţi propriile acţiuni prin iubire trebuie să fiţi siguri că este
vorba despre iubire şi nu despre dependenţa amintită. Când
partenerul sau partenera vă răneşte o dată, poate fi din greşeală,
dintr-o neatenţie. Dar când vă răneşte tot timpul şi continuaţi să
rămâneţi lângă el sau ea, aceea nu mai este iubire din nicio parte.
Spiritele voastre, care sunt mereu conştiente de ceea ce se
întâmplă în jur, ştiu când este vorba de iubire autentică şi când
intervine altceva. Astfel, trebuie să vă ascultaţi intuiţia şi nu
impulsurile venite din Ego, majoritatea izvorâte din teamă. Frica
de singurătate, teama că nu veţi mai găsi un bărbat sau femeie ca el
sau ea, iritaţia creată de insistenţa părinţilor de a vă aşeza odată la
casele voastre şi aşa mai departe, vă pot face să vedeţi anumite
lucruri acolo unde ele nu există; influenţează modul în care
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percepeţi realitatea exterioară, care, la rândul ei, va altera realitatea
voastră interioară, generându-se o reacţie în lanţ, nefastă.
EA: Da..., aprobă tânăra, parcă pierdută în gânduri.
EL: După ce conştientizaţi despre ce este vorba, puteţi lua o
hotărâre responsabilă: rămâneţi în continuare în acea relaţie şi mai
încercaţi sau vă vedeţi de viaţă singuri sau în compania altor
persoane. Dacă vă hotărâţi pentru ultima variantă, dar nu aveţi
puterea necesară pentru a acţiona, este indicat să cereţi ajutor
numaidecât şi să vă schimbaţi viaţa aşa cum doriţi.
EU: Aşa mi se pare normal şi mie.
EL: Bun... Cu referire la relaţii mai trebuie să observăm
ceva. Avem două vorbe din popor, ambele cel puţin la fel de
adevărate, însă numai una dintre ele este şi benefică. Mă refer la
„cine se-aseamănă se-adună” şi „extremele se atrag”. Să le
analizăm pe rând şi să vedem care este benefică şi care nu. Să
începem cu cea de-a doua „vorbă”. Da, aşa se spune şi aşa este:
„extremele se atrag”. Dar care este cauza?
Destul de multă vreme oamenii au fost obişnuiţi să audă şi
să vadă în jurul lor (în cărţi, filme, melodii, în media etc.) că ei
trebuie să devină întregi căutându-şi jumătatea potrivită. Mereu
auzim că: „îmi caut jumătatea” sau „mi-am găsit jumătatea”.
Oare?! Am mai spus-o şi o repet: fiecare om este întreg, din toate
punctele de vedere. Faptul că îi lipseşte o trăsătură pe care o are
altul, nu îl face mai puţin complet, ci numai diferit. Atât! Şi
celuilalt îi lipsesc trăsături pe care le au alţii şi aşa mai departe.
Fiecare reprezintă o „unitate” în felul său, cu virtuţi şi vicii, cu
bune şi rele. Prin urmare, nici un om nu are nevoie să devină întreg
prin „adoptarea” unei alte persoane pentru trăsăturile care lui îi
lipsesc.
În ce priveşte afirmaţia că „cine se-aseamănă se-adună”,
aceasta are o explicaţie logică. Oamenii cu aceleaşi trăsături
dominante, cu acelaşi fel de gândire, cu idei asemănătoare despre
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viaţă, se află, cum s-ar spune tot în popor, „pe aceeaşi lungime de
undă”. Am discutat deja despre faptul că ideile, gândurile,
sentimentele au vibraţia lor energetică proprie. Prin urmare,
oamenii animaţi de aceleaşi trăiri, aceleaşi idei şi sentimente, este
natural să se afle pe aceeaşi frecvenţă vibratorie, ceea ce duce la o
înţelegere imediată între ei, o înţelegere ce vine oarecum natural,
fără a forţa lucrurile sau împrejurările, fără a face compromisuri
sau a juca teatru pentru a intra în graţiile celuilalt, ceea ce, în
acelaşi timp, îi face să nu mai fie ei înşişi.
Când se întâlnesc doi oameni din categoria „extremele se
atrag”, vor exista mai multe elemente care îi deosebesc şi separă,
decât cele care să-i aducă în aceeaşi încăpere. În schimb, când se
întâlnesc doi oameni din categoria „cine se-aseamănă se-adună”,
vor exista mai multe elemente care îi unesc. Bineînţeles, este
creator de adrenalină şi sexy faptul că întâlneşti un om care are
multe trăsături pe care tu nu le ai, dar le-ai dori. Poate şi el/ea
simte aceeaşi atracţie. Însă aceasta nu va dura prea mult, deoarece
felul său de a fi – ca rezultat al trăsăturilor sale dominante – şi felul
tău de a fi – ca rezultat al trăsăturilor tale dominante – la un
moment dat, vor intra în conflict. Buna înţelegere se va strica,
deoarece nu a fost construită pe un fundament solid, ci a fost doar
un castel de nisip. O spune şi Socrate, însă cu referire la prietenie,
care ar trebui să fie fundamentul unei relaţii de durată: Eu cred că
tot omul e prieten cu acela care-i seamănă cât mai mult posibil,
lucru pe care-l spun şi bătrânii şi învăţaţii. (Gorgias)
Dar... există un „dar” care schimbă situaţia pentru unele
persoane din grupul „extremele se atrag”; oamenii cu un nivel de
conştienţă mai ridicat, chiar şi atunci când sunt foarte diferiţi între
ei, pot să genereze armonie, deoarece cuvintele precum înţelegere
(a faptului că oamenii sunt diferiţi), acceptare (a celuilalt aşa cum
este), respect (faţă de cine este celălalt) se află pe prima pagină a
dicţionarului lor personal. Cei conştienţi de rolul omului în
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Univers ar utiliza o relaţie de acest fel pentru a se dezvolta din
punct de vedere spiritual, pentru a înţelege alte personalităţi decât a
lor, pentru a se înţelege pe sine cât mai în profunzime, pentru a-şi
dezvolta calităţi pe care încă nu le au. Deci, se poate, însă nu este
uşor şi numai cei cu adevărat dedicaţi reuşesc.
EA: Simt că aşa este. Nu îţi dau dreptate pentru că spui tu
aceste lucruri, ci pentru că simt adevărul lor în suflet.
EL: Aşa trebuie să decideţi în toate momentele cruciale din
vieţile voastre. Iar dacă în relaţii veţi aplica acelaşi procedeu de
recunoaştere a adevărului, sunt convins că veţi avea parte de
nenumărate momente extraordinare.
EA: Că veni vorba despre momente extraordinare, mi-am
amintit de o scenă din filmul Shall We Dance, cu Richard Gere şi
Jennifer Lopez în rolurile principale. La un moment dat John
Clark, personajul interpretat de Richard Gere, apare la locul de
muncă al soţiei sale îmbrăcat cu smoking şi papion, în mână cu un
trandafir de un roşu sângeriu. Este o scenă care m-a făcut să plâng
de fiecare dată când am văzut filmul, şi l-am văzut de mai multe
ori.
EL: Da, este o scenă pe care fiecare femeie doreşte să o
trăiască cel puţin o dată în viaţă.
EA: Cu siguranţă! a răspuns tânăra, deja plutind pe valurile
imaginaţiei sale.
EL: Iar lacrimile pe care le verşi când vezi scena respectivă
sunt semnul unei fericiri profunde.
EA: Da, da, a strigat fata, întrerupându-l pe bătrân. Da! Şi
nu este vorba de câteva lacrimi, ci de plâns sănătos. Parcă nu te
poţi abţine. Este un simţământ extraordinar de iubire, ca şi când
fiecare celulă a corpului tău dă drumul iubirii pe care o
înmagazinează, iar întreaga fiinţă este inundată de această energie
divină ce determină manifestări incontrolabile la nivel emoţional.
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Este ceva minunat, a încheiat tânăra, oftând atât de adânc, încât ai
fi crezut că ţinuse pe umeri Marea Piramidă din Egipt.
EL: Aşa este. Este frumos să oferi flori unei femei. Florile
împărtăşesc gingăşia, frumuseţea şi sensibilitatea femeilor,
caracteristici care merită admirate şi apreciate de către bărbaţi.
EA: Da, iar noi aşteptăm acest mic gest cât mai des, pentru
că sunt puţine femei cărora să nu le placă florile. Ele sunt cele mai
perfecte reprezentări ale noastre în natură, nu degeaba se face
mereu analogia femeie-floare.

Omul: animal social?
EA: Am citit undeva că s-a dovedit ştiinţific faptul că
atunci când un om este îndrăgostit au loc diferite schimbări în
corpul său. Sunt secretate anumite substanţe care influenţează
creierul şi alte reacţii de acest fel. Dar am constatat şi eu că ceva se
schimbă în noi. Cel mai profund trăieşti acest lucru atunci când
pierzi persoana iubită: parcă simţi durerea şi dorul faţă de acel om
în fiecare celulă a corpului, parcă te dor toate, nu ştii unde să pui
mâna sau ce să faci pentru a alina suferinţa.
EL: Când eşti îndrăgostită sau îndrăgostit te schimbi în
mod pozitiv. Iubirea este un miracol, care aduce la suprafaţă din
fiecare om tot ce este mai bun în el. Dar aici mă refer la iubirea
reală, sinceră, dezinteresată şi nu la dependenţa de cineva, care
poate să trezească ceea ce este mai rău. Când ai parte de acea
iubire autentică, ea este sursa felului tău nou de a fi. De aceea
atunci când pierzi pesoana care a declanşat în fiinţa ta miracolul,
resimţi în întregime pierderea sursei din care acesta izvorâse –
iubirea împărtăşită. Întreaga fiinţă intră într-o perioadă de
reajustare, este pur şi simplu dereglată pentru un timp, până când
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se va adapta la noua realitate în care a pătruns, adică cea fără
miracolul iubirii împărtăşite.
EA: Adevărul este că în altă direcţie mi-am propus să duc
această discuţie...
EL: Şi anume?
EA: Mă gândeam că, în zilele noastre majoritatea cuplurilor
se formează şi devin o familie bazându-se pe iubire şi nu pe
interese, cum se întâmpla până acum vreo 100 de ani. Iar dacă e
aşa, atunci care ar fi explicaţia faptului că rata divorţului se ridică
la circa 25% pe an. Aceasta este rata în România, în alte ţări fiind
chiar mai accentuată. Dar în Europa Occidentală se constată şi
creşterea puternică a simplei locuiri împreună, a concubinajului, în
detrimentul căsătoriei, acest lucru scăzând rata divorţurilor, dar cea
a despărţirilor fiind la fel de mare sau, probabil, mai mare decât s-a
estimat.
Deci, ceea ce mă intrigă este că, deşi oamenii se căsătoresc
sau trăiesc împreună din dragoste, cum se poate ca numărul
divorţurilor/despărţirilor să fie atât de mare? La o analiză rapidă ar
trebui să fie mult mai mic. Privind din această perspectivă, vorbele
lui Aristotel cum că omul este un animal social, îmi pare a conţine
numai un adevăr parţial, deoarece realitatea ne demonstrează că
oamenii nu prea pot trăi unii cu alţii.
EL: Da... răspunse bătrânul râzând înfundat. Dar cred că
lucrurile sunt mult mai complexe şi ar trebui privite dintr-un alt
punct de vedere.
EA: Te ascultăm...
EL: Un lucru pe care oamenii îl ignoră atunci când intră
într-o relaţie de cuplu este următorul: ce ştiu despre cealaltă
persoană, cât de bine o cunosc. Ştii şi tu că de multe ori oamenii
formează un cuplu după câteva zile de la momentul în care s-au
cunoscut. Ce poţi să ştii despre un om după câteva zile? Mai nimic.
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EA: Da, dar noi femeile, în special noi, precum şi unii
bărbaţi consideră ca fiind incitant să tot descoperi lucruri noi
despre persoana de la lângă tine.
EL: Oare mai este incitant şi atunci când descoperi lucruri
care nu-ţi sunt pe plac? Mă îndoiesc!
EA: Mda...
EL: Aici este „buba”. Este clar că nimeni nu este perfect,
evident privit din perspectiva unei alte persoane. Pentru că ceea ce
cred eu că este o însuşire bună, altcineva poate s-o vadă ca pe un
defect. Nu-mi place acest termen, deoarece nu cred că există
defecte, ci numai însuşiri, neutre, dar pe care unii le văd ca fiind
pozitive, iar alţii ca negative.
Este bine ştiut că atunci când cunoşti o persoană nouă, şi cu
atât mai mult dacă te simţi atrasă de ea, te comporţi exemplar,
arătând ceea ce este mai frumos în tine. Nu vei vorbi obscen, nu te
vei scobi în nas sau urechi şi nici nu vei plescăi când îţi mesteci
mâncarea, chiar dacă unele dintre acestea le faci acasă în
intimitate. Vei fi cea mai frumoasă, cea mai inteligentă şi cea mai
civilizată făptură de pe pământ. Şi este foarte bine aşa, cu condiţia
să joci acest rol pentru tot restul vieţii tale – dar mai folositor ar fi
să-l transformi din rol în realitate...
V-aţi cunoscut, v-aţi plăcut, aşa că urmează două-trei ieşiri
în oraş. După a treia ieşire, dar dacă merge bine chiar după a doua,
ajungeţi şi în pat, unde toate sunt perfecte, el este dur, dar şi tantru,
tu gălăgioasă, dar şi plină de mister, orgasmele curg gârlă (aceasta
este partea de fiction a filmului, cu excepţiile de rigoare şi, îmi
permit să adaug, foarte fericite), reacţiile chimice din creier, despre
care aminteai mai devreme, au loc şi dragostea loveşte în plin:
felicitări, sunteţi un cuplu! Însă, începe şi partea dificilă a poveştii,
parte în care vă veţi cunoaşte mai bine unul pe celălalt, micile şi
marile însuşiri (calităţi sau defecte!) pe care le ascunde fiecare în
trăistuţa sa şi va începe un mic concurs de cine este mai
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înţelegător, mai înţelept, mai uşor adaptabil la noile condiţii ce
apar pe parcurs. Acesta este momentul în care intervine deja
clasicul îndemn cunoaşte-te pe tine însuţi!
Ce se întâmplă dacă te cunoşti pe tine? Se întâmplă că vei
observa însuşiri ale tale care îţi sunt utile şi altele care îţi produc
dureri de cap. Vei înţelege că nu eşti compus numai din flori
minunate, ci că mai sunt şi unele buruieni. Nu sunt neapărat rele,
dar pur şi simplu nu-ţi sunt folositoare, aşa că este mai bine să le
accepţi existanţa, dar fără să te preocupe prea mult. Nu trebuie să
lupţi cu ele, să le extermini, ajunge să nu le laşi să se extindă sau să
crească prea mari, încât să eclipseze florile minunate. Dar cea mai
importantă lecţie oferită de cunoaşterea de sine este că îi cunoşti şi
pe ceilalţi oameni, în sensul că acum ştii că şi ei sunt ca tine, şi ei
sunt compuşi atât din flori minunate, cât şi din buruieni, diferenţa
fiind că sunt alte soiuri. Acum ştii că nici tu şi nici ei nu sunteţi
numai una sau alta, chiar dacă la prima vedere balanţa trage spre
una dintre părţi. Toţi suntem la fel şi toţi suntem întregi, având
ambele talere ale balanţei, şi este numai şi numai alegerea noastră
care dintre cele două talere, cea cu flori sau cea cu buruieni, trage
mai greu în existenţa noastră.
Fiind conştient sau conştientă de aceste lucruri este mai
uşor să-ţi înţelegi partenerul ori partenera; să accepţi că sunt
însuşiri care nu-ţi sunt pe plac, dar nici nu-ţi produc vreun rău; să
conştientizezi că ai început munca şi într-o altă grădină, dar de
această dată în calitate de ajutor şi nu de grădinar şef, cum eşti în
propriul „pământ” şi că, în acelaşi timp, vei primi şi tu ajutorul
unui grădinar adjunct pentru a-ţi înfrumuseţa şi extinde rondurile
cu flori minunate. Aceasta este o activitate reciprocă, ce trebuie
efectuată cu plăcere, cu iubire şi dăruire, cu încredere şi loialitate.
Probabil că vor fi şi furtuni cu ploi mai violente, care vor pune la
încercare rezistenţa florilor şi a grădinarilor, dar dacă vor fi
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respectate „cerinţele” tocmai menţionate, furtunile vor putea fi
evitate sau reduse la uşoare adieri de vânt, deloc deranjante.
Cu siguranţă există şi situaţii în care cei doi vor înţelege de
la început cum funcţionează o colaborare înţeleaptă între oameni
maturi şi toate vor decurge lin şi de la sine, însă acestea sunt cazuri
fericite sunt mai rare. De cele mai multe ori însă, colaborarea va
trebui să şi-o impună lui însuşi fiecare dintre parteneri şi să lucreze
la armonizarea ei. Dar, trebuie reţinut că nu există garanţii pentru
ca o colaborare să fie de succes. Doar timpul poate da răspunsul
potrivit.
EA: Mda...
EL: Şi încă ceva aş dori să adaug aici, despre care cred că
este un lucru esenţial. Vor exista şi acele cazuri în care oricât efort
va fi depus din partea ambelor părţi, colaborarea nu va fi
fructuoasă sau nu va fi posibilă defel. În aceste momente,
partenerii trebuie să aibă înţelepciunea şi puterea de a-şi da voie,
lor înşişi, dar şi celuilat, să-şi vadă de viaţă separat, să-şi continue
îngrijirea grădinii singuri sau cu ajutorul unor alţi grădinari. Este
important să nu persiste în ceva ce nu le aduce decât supărări şi
necazuri, deoarece ceea ce a pornit frumos nu trebuie să se termine
urât, lăsând buruienile să invadeze şi chiar să distrugă florile
minunate.
EA: Cred că acest lucru este cel mai greu: să ştii când să
pui punct.
EL: Din nefericire aşa este, începuturile sunt frumoase,
finalurile grele şi uneori urâte. Dar totul depinde de maturitatea şi
înţelepciunea persoanelor implicate. Aceştia înţeleg când
coabitarea nu mai este benefică pentru niciunul dintre ei şi evoluţia
lor ca oameni şi fiinţe spirituale este pusă în pericol. Şi atunci cea
mai bună soluţie este ca fiecare să meargă pe calea sa, separat. Nu
spune nimeni că este uşor, dar o spun accentuând aceste cuvinte:
este benefic!
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Dacă doi oameni au o viziune asemănătoare despre viaţă,
se vor potrivi, iar dacă văd lucrurile total diferit, cam greu vor avea
o viaţă armonioasă împreună.
Când simţi că trebuie să pleci, pleacă!
EA: Mai am o întrebare, ce cred că se află în sufletele
multor oameni: să persistăm sau nu într-o relaţie atunci când
partenerul (partenera) are probleme de genul afemeiat, adulterin,
beţiv, dependent de droguri, bătăuş sau altele din aceste categorii?
EL: Hmmm... Nu este un răspuns uşor de dat în acest caz.
Unii „învăţători” ai înţelepciunii vieţii îţi vor spune să te îndepătezi
de ceea ce îţi face rău; este un sfat de bun simţ şi logic în acelaşi
timp; dar este un sfat uman? Alţi „învăţători”, ce-i drept mai puţini,
acompaniaţi de unii psihologi şi mai ales de femeile ce cred foarte
profund în dragoste, îţi vor spune să încerci să-l schimbi pe om, să
lupţi pentru dragostea ta, să nu laşi fericirea să-ţi fie luată de
soartă; un sfat curajos, dar oare benefic pentru tine? Întrebări
complicate ale căror răspunsuri sunt la fel. Într-o anumită măsură
noi am răspuns deja: să pleci dacă o situaţie nu este benefică
pentru tine sau chiar pentru amândoi.
EA: Da, pare mai complicat dacă pui problema din aceste
noi puncte de vedere.
EL: Dar în acelaşi timp este şi uşor răspunsul. Dacă tot
ceea ce facem în viaţă sunt alegeri de-ale noastre şi nu impuneri
din altă parte, înseamnă că şi alegerea partenerului de a fi alcoolist,
dependent de droguri, fumător, bătăuş sau altele, este tot o alegere.
În acelaşi fel poate să aleagă să scape de aceste vicii ce îi dăunează
şi conştientizează că reprezintă o problemă în viaţa sa. Dacă nu-şi
poate învinge singur dependenţa, are opţiunea de a cere ajutor.
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Asemănătoare este situaţia şi în cazul discutat de noi. Nu
eşti obligat/ă să încerci să faci lucrurile să meargă pentru voi. Poţi
pleca pur şi simplu şi nimeni nu-ţi poate contesta decizia, deoarece
eşti singura persoană care poate să ştie ce este cel mai bine pentru
tine. Sau, poţi să mai dai o şansă relaţiei şi să încerci să ajuţi ca
lucrurile să meargă bine. Cine ştie, poate chiar reuşeşti. Dacă nu,
asta este, ai mai primit nişte lecţii. Din orice situaţie se poate
extrage câte o învăţătură.
EA: Adevărat, însă dacă renunţi prea uşor, oamenii vor
crede că eşti lipsit sau lipsită de compasiune şi de iubire faţă de ei.
EL: Foarte probabil să se întâmple aşa cum spui, dar acest
lucru nu trebuie să te preocupe. Ce cred alţii despre tine este
secundar. În general cei care te critică nu cunosc toate elementele
pe baza cărora îţi iei deciziile, ceea ce-i face să fie subiectivi,
judecând doar din propria perspectivă, construită pe baza câtorva
informaţii exterioare. De aceea îţi spun că tu eşti singura persoană
care ştie ce-i de făcut atunci când este vorba despre tine şi viaţa ta.
EA: Aşa este... Dar, cum am spus deja, este greu să pleci
pur şi simplu când eşti îndrăgostit/ă sau când ai investit atâta într-o
relaţie şi în ceea ce aveţi împreună, casă, maşină etc..
EL: Nu am zis că este o decizie uşoară, dar trebuie să faci
ceea ce este mai bine pentru tine şi să ai curajul de a acţiona. În
cele mai multe cazuri oamenii nu fac nimic şi acceptă să trăiască o
viaţă de chinuri alături de cineva care nu „merită efortul”, numai
pentru că le este frică să facă pasul următor, pasul decisiv. Frica
poate să aibă o mare putere asupra psihicului uman, întrecând chiar
şi durerile rezultate din răul provocat de o relaţie eşuată.
EA: Da, în special frica de singurătate este foarte
răspândită, însă şi teama de necunoscut. Dar această frică este
provocată şi de părerea celor din jur, uneori chiar a celor din
grupul de prieteni, care în mod normal ar trebui să fie un sprijin şi
nu o altă sursă de nelinişte.
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EU: Societatea prin ceea ce a devenit, adică o societate de
consum, de cheltuială şi profit, nu te lasă să fii fericit/ă şi singur/ă.
S-a inventat Valentine’s Day şi alte zile în care trebuie să ai un
partener, ca de exemplu la petrecerea de Anul Nou. În aceste
momente oamenii singuri se simt deprimaţi, inutili, nişte rataţi din
punctul de vedere al vieţii de familie sau relaţionale.
EA: Da, mi-ai citit gândurile, a continuat tânăra zâmbind,
aici vroiam să ajung şi eu.
EL: A fi singur, în sensul de a nu avea un partener de
cuplu, nu este ceva rău. Este pur şi simplu o alegere care îţi este
cea mai bună la un anumit moment. Dacă cineva chiar vrea un
partener sau o parteneră, poate să obţină rapid, dar în astfel de
cazuri este clar că „graba strică treaba”. Trebuie să-ţi dai voie să
simţi când este cazul să stai singur ori singură şi când este
momentul pentru o relaţie; sau dacă te afli într-o relaţie, trebuie săşi asculţi inima dacă să pleci sau să rămâi.
În ce priveşte singurătatea, aici avem de-a face cu o
neînţelegere. Nimeni, niciodată nu este singur. Nu este nevoie să
aveţi oameni lângă voi pentru a simţi că nu sunteţi singuri. Mereu
suntem ajutaţi, sfătuiţi şi iubiţi din planul spiritual. Omul nu
trebuie să facă altceva decât să fie cu mintea şi sufletul deschise,
receptive la tot ce poate veni spre ei şi din alte părţi decât de la
semenii în carne şi oase.
EA: La asta nu m-am gândit. Cu adevărat ar trebui să fim
mai atenţi.
EU: Bun, am intervenit şi eu, dar ce te faci când sunt
implicaţi şi copii? Nu mai poţi să-ţi aduni bagajul şi să pleci, doar
aşa...
EL: Poate că nu, poate că da...
EU: Mai clar, te rog.
EL: Să analizăm situaţia cu capul limpede, să nu ne lăsăm
infuenţaţi de nimic. Chiar dacă la prima vedere plecarea ta din
250

relaţie sau căsătorie pare să afecteze pe toată lumea, fiind bine
numai pentru tine, vei vedea că nu este tocmai aşa. Iar faptul că
rămâi, sacrificându-te pentru copii, cum au făcut-o şi continuă să o
facă încă foarte mulţi oameni, în special femei, nu înseamnă un
sacrificiu numai din partea ta. Dacă ai fi singura persoană care se
sacrifică, mai ales că o face pentru copiii ei, nu aş avea nimic
împotrivă, deoarece este viaţa ta şi tu hotărăşti ce faci cu ea şi
pentru cine o sacrifici. Însă, sacrificiul tău îi va afecta pe toţi cei
implicaţi, atât pe copii, cât şi pe partenera ta. Pare absurd, însă aşa
este.
Să începem cu cei mai iubiţi şi mai uşor de a fi afectaţi
dintre cei implicaţi, copiii. Într-o lume ideală copiii ar trebui să fie
crescuţi de ambii părinţi, pentru ca pe parcursul dezvoltării lor
sufleteşti şi psihice să aibă parte de influenţa ambelor tipuri de
energie vitală, pozitivă (masculină) şi negativă (feminină). Dar, din
nefericite, lumea pe care am ales să o creăm nu este încă una
ideală. Aşa că vom privi lucrurile din perspectiva realităţii
existente, pentru a vedea cum este mai bine pentru ei: să trăiască
cu ambii părinţi, într-o permanentă atmosferă tensionată, printre
ridicări de voci şi posibile cuvinte obscene, dacă nu chiar violenţă,
sau să se vadă câteva zile pe săptămână, separat cu fiecare părinte,
într-o atmosferă liniştită, plină de iubire, înţelegere şi atenţie? Din
punctul meu de vedere răspunsul vine de la sine: aleg cea de-a
doua variantă. Îţi şi argumentez poziţia mea: într-o atmosferă
tensionată şi plină de imagini, vorbe şi comportamente negative
este nevoie de un caracter foarte puternic al unui copil (caracter
încă puţin format la o vârstă fragedă) pentru a pricepe că nu acel
stil de viaţă este cel „normal”, ci să înţeleagă lucrurile în modul
„aşa nu se face!”
Apoi, să vedem situaţia partenerei tale. Dacă rămâi cu ea va
continua viaţa voastră împreună, dar care arată asemeni unui câmp
de luptă în miniatură, presărat cu diferite ingrediente nedorite,
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dintre care unele le-am amintit deja: vorbe grele, stres, supărare,
poate gelozie, violenţă şi aşa mai departe. Amândoi veţi trăi o viaţă
nesănătoasă, atât pentru voi, cât şi pentru copii. Dacă pleci din
relaţie îi va fi greu la început şi partenerei, dar forţată de
împrejurări îşi va reveni cu timpul şi, cine ştie, poate îşi va reface
viaţă cu o altă persoană, cu care este posibil să se potrivească mai
bine la distribuirea, din punctul de vedere al cantităţii şi al soiului,
a florilor din grădinile vieţilor lor.
EU: Vizualizând astfel toţi factorii s-ar putea să ai dreptate.
EL: Mulţumesc.
EU: Orice hotărăşte omul, că pleacă sau se sacrifică şi
rămâne, au de suferit toţi.
EL: Adevărat, dar în cazul plecării suferinţa este de o mai
scurtă durată şi cu urmări mult mai mici. Gândeşte-te, când copiii
cresc în atmosfera tensionată pe care am descris-o mai devreme, ce
vor înţelege ei? Vor înţelege că acest fel de a trăi înseamnă
normalitatea şi există pericolul ca mai târziu să aplice aceste
„învăţături” în propriile relaţii, în propriile familii, perpetuând în
lume durerea, violenţa şi chiar ura.
EU: Am ajuns la concluzia că subiectul continuă să fie
dificil şi foarte actual în cazul multor familii sau cupluri şi ceea ce
pot să adaug este că fiecare om trebuie să evaluaze foarte atent
implicaţiile oricărei decizii importante pe care o ia şi să o adopte
pe cea cu urmările cel mai puţin dăunătoare, dacă nu chiar
benefice.
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Frumuseţea este trecătoare?
EA: În tot acest joc al seducţiei, în toată problematica
prieteniilor şi relaţiilor, cred că femeile cu o frumuseţe „normală”,
comună, au un dezavantaj.
EL: Ce vrei să spui?
EA: Atâta timp cât fotomodelele, actriţele de la Hollywood,
fetele din Playboy sau alte reviste pentru bărbaţi vor fi privite ca
un exemplu pentru femeia ideală, femeia dorită de majoritatea
bărbaţilor, noi celelalte, cu un corp şi o frumuseţe facială medie,
vom părea mai puţin atrăgătoare decât respectiva „frumuseţe” care
„circulă prin târg”.
EL: Hmm... Spui tu ceva acolo... Însă toate idelaurile de
frumuseţe şi discuţiile din jurul lor sunt relative, deoarece este o
problemă de gust. Cu siguranţă că numeroşi bărbaţi, care se lasă
influenţaţi de modă şi de cei pe care societatea îi „mandatează” –
inconştient bineînţeles – să de-a tonul în acest domeniu, nu le vor
observa pe femeile a căror frumuseţe exterioară nu se încadrează
acelui tipar, dar acest lucru se întâmplă pentru că sunt încă nişte
adormiţi, nişte manipulaţi. Plus că nu înţeleg ce este frumuseţea.
Acest lucru este valabil şi pentru femei, multe dintre ele aflându-se
în aceeaşi situaţie de manipulate de către cei sau cele care dau
tonul în materie de ideal, de frumuseţe masculină.
Din clipa în care oamenii vor înţelege că frumuseţea unei
fiinţe nu constă numai din ceea ce se vede la exterior, lucrurile se
vor schimba radical. Deja un procent destul de semnificativ al
umanităţii şi-a schimbat punctul de vedere în această privinţă. Nu
mai este de ajuns ca partenerul să corespundă exterior, ci este
căutată şi apreciată frumuseţea interioară. Adevărata frumuseţe
este combinaţia celor două. Uneori întâlniţi o persoană foarte
atrăgătoare în exterior, însă total respingătoare prin comportament,
sau invers, o persoană deloc atrăgătoare în exterior, însă
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electrizantă prin felul ei de a fi. În astfel de momente aveţi dubii,
nu ştiţi ce să faceţi, vă mai gândiţi, aţi face ceva şi nu prea... şi aşa
mai departe. Dar atunci când întâlniţi în cineva frumuseţea
devărată, atât cea interioară, cât şi cea exterioară, nu mai staţi pe
gânduri, ci instantaneu ştiţi că aţi găsit ceea ce căutaţi, ştiţi că nu
mai aveţi scăpare... Acest tip de frumuseţe nu dispare niciodată, nu
este trecătoare, chiar dacă trec anii şi omul îmbătrâneşte, deoarece
frumuseţea adevărată, precum pictura unui artist desăvârşit, se
întipăreşte în sufletul celui care priveşte şi rămâne la fel mereu.
EA: Da!
EL: Şi încă un lucru care nu trebuie uitat. Omul înţelept nu
va căuta niciodată această frumuseţe, deoarece ştie că ea se află în
fiecare fiinţă umană şi nu trebuie decât să o observe. Dacă se uită
în jur şi nu o vede la nimeni, înţeleptul ştie că ea totuşi este acolo,
numai că nu-i menit să o vadă el şi că acea frumuseţe nevăzută este
destinul altui om. Şi nu se întristează şi nu-l cuprinde deznădejdea,
pentru că el ştie vechea vorbă din popor: ce-i al tău e pus deoparte;
şi când momentul pentru apariţia frumuseţii lui va fi sosit, ochii săi
vor vedea acea frumuseţea adevărată şi nu o vor mai pierde din
vedere niciodată.
Câteva clipe am rămas adânciţi în tăcerea propriei
imaginaţii, în care să ne creăm idilicul tablou al frumuseţii divine
deschise de bătrân. Dar el continuă:
EL: Frumuseţea exterioară este reflectarea frumuseţii
interioare. În special ochii sunt cei care ne vorbesc despre
frumuseţile unui suflet, însă întregul exterior reprezintă partea
vizibilă a frumuseţii spiritului. La fel stă situaţia şi cu universul,
care este partea vizibilă a Divinităţii, a cărei natură adevărată este
cea spirituală, cu care se aseamană şi fiinţa noastră. Astfel, prin
latura noastră spirituală percepem Fiinţa Divină Absolută, iar prin
latura noastră materială, ajutată de simţuri, ne bucurăm de

254

Divinitate în manifestarea sa materială, adică totul din jurul nostru.
De aceea omul, în totalitatea sa, este un microcosmos.
Prin urmare, frumuseţea reprezintă o caracteristică divină,
pentru că toată Creaţia este aşa, iar această însuşire persistă în
eternitate. Fiecare fiinţă are farmecul ei, chiar dacă unele
comportamente umane sugerează contrariul. Există doar întârziere
în manifestarea exterioară şi în observarea ei. Nici un om nu
trebuie să se teamă că iubirea sau alte trăiri l-au ocolit din cauza că
încă nu a întâlnit frumuseţea la care visează. Aşa ceva nu există!
Poate nu a fost încă pregătit, poate nu a fost destul de atent, dar
într-un final toate se aşează la locul lor pentru a sta mărturie
perfecţinii Vieţii.
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FERICIREA ESTE UN MOD DE VIAŢĂ
Toate lucrurile erau amestecate la un loc; pe urmă a venit inteligenţa
şi le-a pus în rânduială.
Anaxagoras (circa 500-428 a.Chr.), filosof

EU: Având în vedere că ne apropiem de locul ultimului
nostru posas şi, probabil, de sfârşitul ultimei noastre zile de drum
în această formaţie, aş vrea să mai discutăm o problemă care mă
preocupă de multă vreme şi care cred că este actuală şi pentru alţi
oameni. Mă interesează dacă starea de fericire poate fi păstrată
pentru mai multă vreme sau, de ce nu, chiar permanent în vieţile
noastre?
EL: Da, vă asigur că este o dilemă care a pus şi continuă să
pună la muncă minţile multor oameni, chiar şi a numeroşi bărbaţi,
deşi „specia” lor este interesată într-un număr mai mic decât
femeile de astfel de probleme existenţiale.
Am să vă spun câteva lucruri care la prima vedere vor fi
mai greu de înţeles, dar sunt convins că veţi reuşi în cele din urmă.
Toţi stimulii şi toate senzaţiile venite din exterior dau naştere unor
trăiri, sentimente şi gânduri în interiorul omului, cum sunt plăcerea
sau neplăcerea, bucuria, durerea şi aşa mai departe. Acestea nu
persistă foarte mult; unele rămân câteva zile, iar altele numai
câteva ore sau chiar mai puţin. Însă, şi aici este nevoie de atenţie şi
înţelegere, adevărul acestor trăiri şi sentimente, adevărul existenţei
lor rămâne pentru totdeauna, deoarece adevărul este etern. Un om
trăieşte pe pământ 70 sau 80 de ani, deci nu este etern în această
viaţă a sa, însă adevărul existenţei sale în viaţa pământeană este
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etern şi va persista şi după moartea fizică a omului în cauză. Aşa se
întâmplă şi cu sentimentele, gândurile şi trăirile rezultate în urma
unor acţiuni, vorbe sau gânduri ale unui om. Ele există şi rămân vii
şi după ce cauza lor a dispărut. Astfel, orice întreprindere care va
aduce fericire în vieţile voastre, chiar şi după ce efectele lor vor
dispărea din simţăminte şi din amintirea scurtă, adevărul
respetivelor trăiri va rămâne pentru totdeauna, adevăruri care vor
rămâne pentru eternitate în conştiinţa fiecărei fiinţe. Deci, fericirea
este adevărată, eternă şi permanent prezentă în conştiinţa umană,
trebuie doar înţeles şi conştientizat acest lucru. Are sens pentru voi
ceea ce am spus, a întrebat bătrânul zâmbind patern?
EA: Cred că da...
EU: Cu puţină meditaţie asupra celor auzite le vom înţelege
cu siguranţă, am răspuns uşor nesigur asupra celor afirmate de
mine. În schimb, aş mai avea o nelămurire. Se tot vorbeşte şi se
scrie despre reţete ale fericirii, însă după cum spuneam înainte,
oamenii sunt foarte diferiţi, aşa că este extrem de dificil să
stabileşti un set de legi care să aducă fericire în vieţile tuturor. S-ar
putea face nişte sugestii generale care să contribuie la înbunătăţirea
vieţii şi a situaţiei lor, chiar dacă nu ar fi ceva garantat 100%.
EL: Nu cred că este nevoie de ceva garantat 100%. Ar
merita totuşi să stabilim împreună care ar fi cele mai importante
acţiuni pe care un om, în general, ar putea să le întreprindă pentru a
atrage, în primul rând, fericirea în viaţa sa şi apoi pentru a o păstra
cât mai mult. După o scurtă pauză, în care îşi adună gândurile,
bătrânul continuă:
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„Top n” al fericirii
EL: Ţinând seama de faptul că se fac milioane de Top 10
referitoare la diferite probleme umane, vom concepe şi noi un Top
n al lucrurilor considerate de noi, în urma celor discutate în aceste
zile, că sunt responsabile de aducerea fericirii în suflete.
EA: Păi... să vedem:
Ascultă-ţi intuiţia! Nu te va dezamăgi niciodată.
Bucură-te pentru orice lucru neînsemnat; aceasta îţi va
ridica moralul şi-l va păstra aşa. Detaliile fac totul, deşi nu este
indicat să te laşi prins în ele.
Nu-ţi descărca supărările pe oamenii din jurul tău, fă-o
singur sau singură şi apoi cere, cu luciditate şi linişte în suflet,
ajutorul celorlalţi.
De multe ori cel mai mare rău se poate naşte din cea mai
bună intenţie.
Creează şi trăieşte propria viaţă, nu sta cu gândul şi ochii în
ograda vecinului.
Când simţi că este momentul să pleci de undeva sau să pui
punct la o activitate, fă-o fără regrete şi fără a da explicaţii
nimănui. Ai încredere în vocea ta interioară!
Să nu renunţi niciodată la entuziasmul copilăresc din tine,
dar manifestă maturitate prin iertare şi înţelegere faţă de semeni.
Schimbarea este în beneficiul tău de cele mai multe ori.
Îndepărtează-te de lucrurile sau oamenii care îţi produc
tristeţe ori suferinţă.
Nu te plânge niciodată – îţi va produce numai supărări.
Continuă să înveţi şi să-ţi dezvolţi aptitudinile toată viaţa –
poate să-ţi aducă satisfacţii nepreţuite.
Nu subestima importanţa gândirii pozitive. Foloseşte-te de
ea cât mai des şi mult!
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Nu există lucruri bune şi rele, ci numai folositoare sau
nefolositoare pentru o viaţă împlinită sufleteşte.
Spune mereu adevărul. Îţi va curăţa şi linişti sufletul
Exersează cumpătarea. Este virtutea care schimbă viaţa.
Fii darnic! Este virtutea care schimbă lumea.
Toate fiinţele merită să fie fericite.
Fericirea este un mod de viaţă. Nu o căuta. Trăieşte-o!
EL: Acest ultim şi esenţial lucru nu trebuie să-l uitaţi
niciodată: că FERICIREA ESTE UN MOD DE VIAŢĂ! Iar
respectivul mod de viaţă nu trebuie să scape din vedere un mare
secret: legătura care există între toate fiinţele. Legătura despre care
vorbesc face ca fericirea unuia să fie legată de fericirea celorlalţi.
În consecinţă, după ce aţi ajuns să trăiţi fericirea în propria voastră
viaţă trebuie să „creşteţi” în continuare pentru a putea păstra modul
vostru fericit de a trăi. Şi cum altfel puteţi face acest lucru decât
ajutându-vă semenii să trăiască şi ei fericirea. Puteţi să începeţi cu
un cerc restrâns, al familiei, apoi să-l extindeţi la prieteni, colegi,
apoi la cunoştinţe, pentru ca în final să aveţi în vedere întreaga
omenire. Sau, de ce nu?, puteţi trece direct la a face fericit orice
om vă iese în cale, în „calea voastră”, care, în definitiv, este
drumul cel bun. Atunci când trăiţi fericirea vă aflaţi pe o treaptă
superioară de existenţă şi conştienţă, vă aflaţi într-un punct în care
egoismul nu mai are ce căuta. Ca urmare, nu puteţi rămâne acolo
singuri, ci trebuie să-i luaţi cu voi şi pe semenii voştrii. Este un
tărâm asemănător Raiului păzit de Heruvimi. Nu puteţi să intraţi
singuri în Grădină, ci numai în compania fraţilor voştri.
EU: Aşa este. Mulţumim. Aş vrea să vă mai împătăşesc o
scurtă povestioară relatată de către muzicianul John Lennon cu
mulţi ani în urmă şi care circulă pe internet.
EA: Te ascultăm.
EU: Când aveam vârsta de 5 ani mama îmi spunea tot
timpul că fericirea este cheia vieţii. Când am mers la şcoală ei m259

au întrebat ce vreau să fiu când voi fi mare. Am scris că fericit. Ei
mi-au spus că nu am înţeles tema, iar eu le-am răspuns că ei nu
înţeleg viaţa.
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COPACUL FERICIRII...
Era finalul călătoriei împreună. Ne aflam la ultima oază din
drumul nostru făcut pe cămile, dimineaţa urmând să mergem întrun sat nu foarte îndepărtat, de unde trebuia să continuăm cu maşini
de teren. Am aflat că bătrânul nu era un turist ca noi, ci un fel de
ghid, care din timp în timp îşi oferea serviciile pentru a mai câştiga
un ban. De aceea, el va pleca tot pe cămilă, dar în altă direcţie.
Stăteam, ca de obicei, în micul nostru grup de trei, sub un
copac ce-şi întindea larg crengile, aflat spre marginea vestică a
oazei. Eram tăcuţi, probabil din cauza conştientizării faptului că
timpul petrecut împreună era pe sfârşite. Nu ştiu ce gândeau
ceilalţi, însă eu trebuie să admit că deja simţeam ce mult îmi vor
lipsi discuţiile iluminatoare avute în ultimele zile. De acum încolo
va trebui să aplicăm fiecare ceea ce am învăţat, bineînţeles dacă
doream să avem o viaţă fericită.
După vreo 30 de minute de linişte absolută, bătrânul rupse
tăcerea:
EL: Se apropie momentul în care trebuie să ne luăm „La
revedere”, prin urmare dacă mai aveţi vreo întrebare, nelămurire,
vă rog să-i dai curs.
EA: Da, aş avea o ultimă întrebare. De ce ai asemuit, la un
moment dat, dezbaterea noastră despre fericire cu un copac?
EL: Am aşteptat pe tot parcursul conversaţiei noastre
această întrebare, dar mai bine mai târziu decât niciodată, iar în
acest caz întrebarea a venit la timpul potrivit. Răspunsul este
următorul:
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Copacul este o fiinţă deosebită, atât prin utilitate, cât şi prin
asemănarea vieţii şi năzuinţelor sale cu cele ale omului. Ia naştere
dintr-o sămânţă şi se dezvoltă în timp. Cu cât prinde un sol şi o
climă mai propice soiului din care face parte şi beneficiează de o
îngrijire adecvată, el creşte mai trainic, frumos şi util, pentru toate
sufletele. Crengile, care reprezintă etapa finală a creşterii sale şi, în
acelaşi timp, fericirea pentru celelalte fiinţe, sunt îndreptate în sus,
tinzând spre Cer, spre sălajul Divinităţii care ia dat viaţă şi
înţelepciune. Frumuseţea creşterii sale o reprezintă florile, cu care
îi încântă pe privitori în fiecare an, iar rodul creşterii sale sunt
fructele, pe care cu o generozitate divină le împarte cu oricine. Cel
care este atent, va observa că atunci când crengile-i sunt pline cu
roade, ele sunt îndreptate în jos, pentru a le oferi tuturor doritorilor.
Fiecare etapă a creşterii copacului corespunde cu etapele
creşterii omului şi a dezvoltării înţelegerii sale cu privire la
misterul divin al fericirii. Nimeni nu trebuie să se simtă inferior
celorlalţi dacă se află pe o treaptă mai joasă a fericirii, deoarece
precum rădăcina, trunchiul, crengile, frunzele şi florile alcătuiesc
copacul în deplinătatea sa, tot aşa diferitele etape luate împreună
dau măsura reală şi divină a fericirii. Fiecare treaptă a fericirii
deschide noi perspective şi ţeluri spre care să tindă o fiinţă.
Şi, în cele din urmă, după ce un suflet a parcurs drumul
fericirii sau chiar dacă se mai află pe una dintre trepte, să nu uite să
împărtăşească, să dăruiască fructele pe care le-a cules de-a lungul
peregrinării sale şi cu semenii... Dăruirea însăşi va fi încununarea
şi recompensa călătorului, poate un pic obosit, însă pe deplin
fericit...
După ce răsună şi ultimul său cuvânt se aşternu din nou
liniştea. Parcă într-o unitate de gânduri, toţi trei ne-am uitat în sus,
spre crengile copacului care ne ocrotea de ultimele raze calde ale
soarelui ce apunea. Atunci am conştientizat din nou că nimic nu
este întâmplător, iar această călătorie nu a fost altceva decât
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începutul unei alte existenţe: al FERICIRII CA MOD DE
VIAŢĂ...
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Mulţumiri
La final doresc să-mi exprim recunoştinţa faţă de doamnele
şi domnişoarele – se ştiu ele, nu le prezint nominal pentru a nu uita
pe cineva – care m-au ajutat să-mi clarific câteva lucruri în scrierea
acestei cărţi, răspunzând la sondajul pe care l-am efectuat cu
privire la fericire. Mulţumesc!
Victor
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