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Dorința de a schimba lumea este un semn de sănătate 
psihică și intelectuală. Numai cei care observă și simt că ceva 
nu este așa cum ar trebui și îi doare acest lucru au o astfel de 
pornire. Însă schimbarea poate fi realizată doar dacă fiecare 
dintre noi începe cu el însuși, nu din exterior. Nu încerca să 
schimbi lumea, ci pe tine însuți și vei observa că și cei din 
jurul tău o vor face! Fii mai bun și lumea va fi mai bună! Dacă 
noi nu ne străduim să evoluăm, de ce am aștepta asta de la 
ceilalți? Cum am putea avea pretenții de la alții dacă nu le 
avem de la noi? Faptul că îi putem ajuta și pe cei care ne so-
licită asta este cu totul altceva, dar pretenții trebuie să avem 
doar de la noi.

Însă procesul personal de schimbare trebuie să por-
nească de undeva și mulți nu știu de unde. Simt că viața lor 
nu este cea pe care și-o doresc, dar nu-și dau seama ce ar 
trebui să facă pentru a o transforma. Așa că au nevoie de in-
spirație. De aceea consider că o carte foarte bună în dome-
niul dezvoltării personale este, de fapt, una inspirațională. 
Nu avem nevoie să ni se spună ce să facem pentru a urma o 
cale sau alta deoarece avem totul în noi. Este de ajuns să fim 
ajutați să ne „reamintim”, să căutăm în noi și să scoatem la 
suprafață informația primordială cu care am venit în această 
lume pentru a ne da seama care este direcția cea mai bună 
în care putem merge. Dacă o vom și lua într-acolo ține doar 
de noi.

Prin urmare, tot ceea ce veți citi în lucrarea de față 
ar trebui să vi se pară cunoscut. Încerc doar să „moșesc” 
adevărul din voi, reamintindu-vi-l. Îmi propun să aplic meto-
da lui Socrate, dar la un alt nivel, bineînțeles. Nu am pretenția 
de a mă compara cu Socrate, ci de a folosi strategia sa într-un 
alt mod, aplicat domeniului de care ne ocupăm. Sper să reu-
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șesc să vă inspir și să vă ajut să vă scufundați în voi pentru a 
vă regăsi și a vă transforma în ceea ce aveți nevoie pentru a 
obține viața frumoasă pe care o doriți. Și nu trebuie să ne cre-
deți pe cuvânt în ceea ce spun sau în soluțiile pe care vi le ofer. 
Aplicați-le și veți descoperi singuri dacă am dreptate!

Așa cum veți afla citind lucrarea de față, ea este gân-
dită să fie practică și ușor de priceput. Veți observa că pornim 
de fiecare dată de la descoperirea, analizarea și înțelegerea 
cauzelor, ajungând la oferirea unor remedii concrete pentru 
transformarea lor. Remedii care vi se vor părea firești. Adică 
ne punem tot felul de întrebări până găsim cele mai bune 
soluții, procedeu pe care vă sfătuiesc să-l urmați și voi. Toc-
mai de aceea și titlurile capitolelor sunt formulate ca întrebări. 
În plus, m-am concentrat pe dezvoltarea aspectelor pozitive 
și nu pe eliminarea celor negative deoarece consider că acesta 
este rostul creșterii personale: să ne ajute să evoluăm și să ne 
împlinim pentru a ajunge să trăim așa cum ne dorim con-
centrându-ne pe ceea ce considerăm că este bun și dezirabil. 
Lectură plăcută și multă inspirație!

#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)
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I.
Care sunt 17 dintre uneltele
care ne păstrează echilibrați

Uneltele

Ordinea și 
curățenia

Există astfel de unelte pe care le putem folosi pentru 
a deveni și/sau a rămâne echilibrați. Ele se întrepă-
trund de multe ori și se atrag reciproc. Le voi enumera 
pentru a le analiza mai apoi pe rând. Ordinea este ale-
atorie, iar lista nu este definitivă, ci doar o sursă de 
inspirație. Iată-le pe cele pe care vă propun să le dis-
cutăm: ordinea și curățenia, recunoștința, instinctul 
(înțelegerea și urmarea lui), încrederea, optimismul, 
autoironia, compararea (cu cei pe care îi considerăm 
mai jos și mai sus decât noi), echidistanța, calmul, 
primești ceea ce dai (atragerea lucrurilor bune prin-
tr-un comportament pe măsură), responsabilitatea 
(asumarea responsabilității pentru faptele proprii), 
controlul (relaxarea și renunțarea la deținerea con-
trolului), regretele (eliberarea de regrete), gândirea 
pozitivă, curajul, iertarea, respectul.

Câți dintre voi ați observat relația de cauzalitate dintre 
ordinea din jurul vostru (locuință, serviciu, mașină etc.) 
și modul în care vă simțiți, vă comportați și gândiți? Fe-
lul în care sunt aranjate lucrurile din viața noastră arată 
cum suntem și cum gândim. Dacă vrei să înțelegi cum 
sunt mintea și viața ta, uită-te în dulap, pe desktop și în 
frigider. Dacă vrei să fii echilibrat fă ordine și păstreaz-o 
în cămară, pe birou și în e-mailuri.
Chiar dacă poate părea ciudat sau nerealist acest sfat, 
simplul fapt al organizării lucrurilor din jurul nostru 
și al păstrării acesteia obișnuiește mintea, treptat, să 
fie ordonată. Apoi și viața va deveni așa fără să ne dăm 
seama. Nu înseamnă că trebuie să devenim obsedați de 
organizare, ci doar să-i acordăm atenție și să o exersăm. 
Excesul nu face bine, însă moderația da. Un om ordo-
nat este unul echilibrat. Același lucru se poate spune și 
despre curățenie. Atunci când este dezordine și mizerie 
în jurul nostru nu ne simțim bine, nu ne putem relaxa 
și suntem iritați.
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Recunoștința

Instinctul

Amintește-ți cât mai des posibil despre ceea ce este bun 
și frumos în viața ta! Simte-le „gustul” și fii bucuros 
că există! Toate sunt importante: ființele, experiențele, 
sănătatea, realizările, calitățile, sentimentele șamd. Fii 
recunoscător pentru ele și înțelege că ai făcut ceea ce tre-
buie ca să le primești! Altfel nu ți-ar fi fost date.
În plus, ele îți vor aduce altele pe măsură și te vor susține 
în a continua să mergi pe drumul bun pe care ai apu-
cat. Te vor ajuta să fii echilibrat și să fii conștient de ceea 
ce faci și de ceea ce ți se întâmplă. Te vor ajuta să crești 
frumos pentru a avea viața pe care ți-o dorești. Mai mult 
decât atât, trebuie să fim recunoscători pentru ceea ce 
avem bun și ne face bine. De ce? Deoarece recunoștința 
ne arată că toți suntem la fel de importanți și că nici unul 
nu este mai presus de nimeni și de nimic. Ne ajută să nu 
uităm ce este bun în viața noastră și să le apreciem con-
stant. Iar acest lucru nu ne dă voie să ajungem pesimiști, 
adică să ne pierdem echilibrul.
Cui ar trebui să mulțumim pentru ele? Asta ar trebui să 
hotărască fiecare pentru el, în funcție de convingerile 
personale. Eu consider că este un mix. Una dintre ținte 
ar trebui să fie divinitatea deoarece ne-a oferit, prin reve-
lație, soluțiile oricăror dileme pe care le-am avut, iar 
cealaltă ar trebui să fim noi care am făcut efortul de a 
păstra vie relația cu sufletul nostru, ne-am încrezut în in-
stinct pentru a putea percepe revelațiile și am făcut ceea 
ce a fost nevoie pentru a merge în direcția indicată.

Este unul dintre cele mai bune instrumente pe care le 
avem în dotare, dacă nu cumva cel mai bun. Se spune că 
este feminin, dar fiecare bărbat este într-o mică măsură 
femeie, așa cum fiecare femeie este puțin bărbat. Pro-
blemele apar atunci când această măsură este mai mare 
decât ar trebui. Dar să nu intrăm într-un subiect care ar 
putea fi abordat într-o altă carte și să revenim la instinct. 
De ce este atât de bun și de util? Pentru că este metoda 
prin care sufletul comunică cu mintea. Iar sufletul este 
singurul care deține adevărul deoarece este parte din 
dumnezeire. De aceea este foarte important să înțelegem 
cum funcționează și să avem încredere în el.

#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)
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Încrederea

Cea mai bună cale de a te „împrieteni” cu instinctul tău 
este de a avea mintea deschisă pentru a percepe mo-
mentele în care își face simțită prezența și să acționezi 
așa cum te îndeamnă. Făcând acest exercițiu cât mai des 
posibil înveți să deosebești instinctul de alte porniri și, 
astfel, să știi când să te lași ghidat de el. Se va întâmpla să 
faci și ceea ce nu trebuie deoarece nu instinctul te va în-
demna, ci tot felul de dorințe, superstiții, frustrări, temeri 
sau educație. Dar numai așa vei învăța să faci diferența 
dintre ele: urmându-le și analizând ulterior efectele. Așa 
că fă ceea ce simți că este bine, nu ceea ce îți spun alții sau 
ceea ce crezi!

Aceasta este de mai multe feluri: în noi înșine, în ceilalți, 
în divinitate. Tocmai de aceea trebuie tratată și înțeleasă 
diferit. Prima vine din cunoașterea de sine, dar poate fi și 
insuflată de părinți în copilărie. Cei care au încredere în 
capacitățile lor sunt cei care îndrăznesc mai mult, care nu 
sunt foarte afectați dacă nu le iese ceva și care învață din 
greșeli deoarece le consideră lecții de viață, nu eșecuri.
Fiecare dintre noi poate realiza orice își propune dacă 
își dorește cu adevărat și crede cu tărie în acele lucruri. 
Avem în noi puterea de a muta și munții, la propriu, dacă 
asta este foarte important pentru noi. Totul ne este la în-
demână și totul este posibil. Iar dacă vă veți scruta până 
în străfunduri veți descoperi adevărul acestor cuvinte. 
Câte lucruri pe care le credeați imposibile la un moment 
dat ați reușit să le realizați în viața voastră de până acum? 
Sunt convins că aveți cel puțin un exemplu. De ce ar sta 
altfel situația cu cele pe care le considerați acum imposi-
bile?
Cel de-al doilea tip de încredere este la fel de important 
deoarece o viață trăită-n suspiciune și în neacordarea al-
tora măcar a unei șanse nu poate fi una frumoasă și care 
să ne aducă satisfacții, ci una a singurătății și a autoizolă-
rii. În plus, cei care ne înșeală încrederea pe care le-am 
oferit-o vor dispărea din viața noastră, ajutându-ne ast-
fel să scăpăm de cei care nu ne fac bine și să ne întărim 
emoțional. De multe ori facem ceea ce n-ar trebui din 
cauza faptului că nu avem încredere în alții. Ni se întâm-
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#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

Optimismul

plă să nu-i credem pe unii când ne spun sau ne promit 
ceva nu pentru că ne-au mințit vreodată, ci deoarece „se 
spune” că nu te poți baza pe cuvântul lor. Adică nu din 
experiență proprie verificată, ci din auzite.
De ce alegem să nu avem încredere în ei, dar luăm de bun 
ceea ce am auzit vorbindu-se despre ei? De ce nu avem 
încredere în oamenii cu care avem contact direct dacă nu 
ne-au demonstrat că nu putem face asta? Considerăm că 
răspunsul este deoarece suntem nesiguri și nu avem în-
credere în instinct. Iar asta se întâmplă din cauza faptului 
că nu ne-am dus procesul de cunoaștere până la capăt sau 
nici măcar nu l-am început (subiect pe care îl analizăm în 
capitolul următor).
Încrederea în oamenii cu care tocmai facem cunoștință ar 
trebui să vină de la sine și să se bazeze pe ceea ce simțim 
în legătură cu ei, adică pe instinct, pe comunicarea dintre 
suflete, nu pe altceva. De aceea, cred că încrederea și re-
spectul nu se câștigă, ci se păstrează. Nu-i așa că toți vrem 
să fim tratați astfel de cei care ne văd pentru prima dată? 
Și noi ar trebui să facem la fel cu ceilalți. Nu avem nici un 
motiv să ne comportăm altfel doar pentru că așa vorbesc 
alții despre cei pe care abia i-am cunoscut.
Cel de-al treilea fel de încredere vine din adâncul nost-
ru, din suflet, și ține de credința că facem parte dintr-o 
organizare complexă pe care nu o putem înțelege, dar 
pe care o simțim. (Până și știința a ajuns la concluzia că 
Dumnezeu există și a demonstrat acest lucru.) Aceas-
ta este încrederea că suntem ajutați continuu să ne în-
dreptăm către fericire, împlinire, frumos. Depinde doar 
de noi dacă vrem toate acestea și dacă facem eforturi 
pentru a le obține prin schimbarea modului nostru de a 
gândi și de a ne comporta.

Poate fi confundat cu încrederea, dar optimismul are 
alte resorturi. Prezența lui în viața unui om spune despre 
acesta că este echilibrat datorită unui mod de gândire 
pozitiv (analizat tot în acest capitol) și sănătos. De multe 
ori, optimismul nu pare a avea motive să existe, însă el nu 
trebuie condiționat de argumente ori de așteptări bazate 
pe promisiuni, demersuri sau logică. El trebuie să nu dis-
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Autoironia

pară în nici o condiție de viața noastră, oricât de gravă 
sau de fără ieșire ni s-ar părea situațiile în care ne aflăm 
la un moment dat.
De ce? Deoarece numai așa pot fi create premisele unui 
miracol și doar așa ne dăm voie să vedem semnele cu aju-
torul cărora divinitatea ne revelează care este calea cea 
mai bună de urmat pentru a răzbi. Întotdeauna va exista 
una și o vom putea găsi doar dacă vom fi optimiști în 
loc să disperăm. Adică doar dacă alegem să avem mintea 
deschisă către soluții și inspirație, nu să ne predăm fără 
motiv. Însă optimismul nu trebuie confundat cu letargia 
deoarece nimeni nu poate face nimic în locul nostru, ci 
doar ne poate ajuta să înțelegem ce avem de făcut. Iar 
viața presupune efort constant pentru a ajunge acolo 
unde ne dorim. De aceea, dacă suntem optimiști nu în-
seamnă că trebuie să așteptăm să se întâmple ceea ce ne 
dorim, ci să facem să se întâmple.

Este un apanaj al oamenilor deștepți (nu doar inteli-
genți) poate tocmai pentru că îi păstrează echilibrați și 
trezi. Ea este prezentă la cei care își cunosc și recunosc 
punctele slabe și defectele. Dar nu doar atât, ci mult mai 
mult: care acceptă că le au și care vor să le schimbe în 
bine. Tot ea minimalizează mândria și percepția prea 
bună (eronată) despre sine, fiind un instrument care 
ajută mintea să perceapă natural și cât mai obiectiv 
posibil defectele persoanei respective. De aici și până la 
a le corecta mai este doar un pas. Dar vorbim despre așa 
ceva în ceea ce le privește pe cele care pot fi corectate, 
nu pe cele care trebuie doar acceptate, cum ar fi defec-
tele/handicapurile fizice.
Așadar, autoironia ne ajută să ne detașăm de problemele 
noastre și să ne distanțăm de noi pentru a ne putea anali-
za cât mai obiectiv posibil. Orice defect poate fi perceput, 
înțeles, acceptat și, acolo unde este cazul, corectat dacă 
obți o doză cât mai mare de obiectivitate. Iar autoironia 
face pentru noi exact acest lucru. În plus, nu este sănătos 
să ne luăm prea tare în serios deoarece putem cădea foar-
te ușor în mirajul măririi de sine într-un mod grotesc și 
deșănțat care ne face rău. O doză cât de mică de modestie 

7
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Compararea

nu a omorât pe nimeni, ba chiar dimpotrivă. Autoironia 
ne ajută să ne păstrăm echilibrul pe această sârmă care 
este viața.
Mai mult decât atât, ea face cunoscute celorlalți acele 
puncte slabe pe care le vedem la noi. Este adevărat că 
acest lucru ne face vulnerabili în fața lor deoarece le 
arată unde putem fi loviți astfel încât să ne doară cel 
mai tare. Dar să nu credeți că este un lucru rău care ne 
face să suferim inutil. Dimpotrivă. Chiar dacă se vor fo-
losi de ele pentru a ne răni, acest exercițiu ne va face 
mai puternici deoarece vom fi obligați să învățăm să ne 
apărăm și să le schimbăm în puncte forte. Un alt avantaj 
este că în felul acesta descoperim cine nu ne este pri-
eten cu adevărat și cine nu ne apreciază/respectă. Așa 
scăpăm de cei care nu merită să facă parte din viața no-
astră și care nu ne vor ajuta să evoluăm deși tocmai au 
făcut-o lovindu-ne.

Mulți dintre noi se compară doar cu cei pe care îi consi-
deră mai jos decât ei și simt nevoia să judece (vii și morții). 
Asta duce doar la mărirea de sine și la supra-aprecierea 
proprie, fapt care oprește evoluția individului respectiv. 
Bineînțeles că întotdeauna vor exista semeni aflați la un 
nivel inferior nouă, dar trebuie să nu uităm că întotdeau-
na vor fi și alții mai sus decât noi. Și dacă vrem să ne 
păstrăm echilibrul și să știm cu adevărat la ce nivel ne 
aflăm trebuie să ne comparăm tot timpul cu oameni aflați 
în ambele tabere despre care am vorbit.
În plus, nu trebuie să ne limităm doar la comparație, 
înțelegând astfel doar la ce nivel suntem și care sunt 
punctele slabe și cele forte pe care le avem. Putem merge 
mai departe și să învățăm ceea ce este sau nu bine să fa-
cem dacă dorim să evoluăm. De la reprezentanții ambe-
lor tabere putem învăța câte ceva, în măsura în care nu-i 
disprețuim sau nu-i idolatrizăm. Dacă vom încerca doar 
să observăm, fără să împărțim lumea „în smintiți și în 
mișei”, mai exact fără să-i judecăm pe alții și să ne supra 
sau subapreciem, ne vom putea dezvolta folosindu-ne de 
exemplul altora. Comparându-ne cu ei vom descoperi 
ceea ce este bine sau nu să facem pentru binele nostru.
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Echidistanța

Calmul

De ce este util să fii echidistant? Deoarece nimeni nu 
deține adevărul; toți avem dreptate într-o anumită mă-
sură și ne înșelăm în cealaltă măsură. Dar numai așa ne 
putem îmbunătăți sau schimba teoriile și putem fi mai 
„bogați” după o discuție decât înaintea ei. Până la urmă 
asta înseamnă evoluție. Și chiar dacă drumul nostru con-
tinuu ar trebui să fie spre suflet, mintea este cheia pent-
ru a obține o viață echilibrată deoarece fără ea nu putem 
ajunge la suflet. Pentru a avea o viață frumoasă trebuie să 
învățăm să gândim. Mintea ne poate juca feste, inducân-
du-ne în eroare, dacă nu o controlăm și nu o antrenăm 
să funcționeze așa cum ne dorim. Tocmai de aceea, în-
tr-un alt capitol din această lucrare vă ofer un exercițiu 
de gândire.

Te ajută să nu fii foarte subiectiv, obiectivitatea abso-
lută fiind imposibilă. Cele mai multe probleme le avem 
atunci când suntem așa din cauza faptului că ne an-
ulează într-un fel mintea și ne exacerbează egoul. De 
aceea, să fii calm înseamnă să câștigi o parte din lupta 
cu mândria ta și cu dorința de a avea dreptate întot-
deauna. De multe ori, dorința aceasta ne face să gă-
sim argumente din ce în ce mai penibile doar pentru 
a demonstra că suntem deștepți și le știm pe toate. Așa 
ajungem să pierdem prieteni, cunoștiințe, iubiți/iubite 
etc., dar mai ales contactul cu realitatea și posibilitatea 
de a ne îmbunătăți sau chiar schimba părerile și, im-
plicit, viața.
Mai exact ne refuzăm dreptul la evoluție și ne con-
damnăm la singurătate și autosuficiență. Facem exact 
ceea ce nu ne dorim doar pentru că egoul o ia razna, 
nefiind controlat. De aceea trebuie să ne amintim cât 
mai des posibil să fim calmi. Iar cea mai facilă metodă 
de obținere a calmului este concentrarea minții pe argu-
mentele și logica celui cu care purtăm discuția respec-
tivă. Utilizarea rațiunii împiedică sentimentele nefaste 
să se manifeste prin ignorarea lor. Gândirea ne ajută să 
ne folosim atenția și energia în activitățile utile într-o 
conversație și nu în lăsarea impulsurilor să dețină con-
trolul asupra noastră.
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Primești ceea 
ce dai

Responsabili-
tatea

Să te crezi mai bun decât ceilalți nu te face să te simți 
mai bine, ci mai singur. În schimb, aprecierea celorlalți 
are efect invers. Dacă ești rău cu ei te îndepărtezi tot mai 
mult de posibilitatea de a fi apreciat. Așadar, făcând rău 
altora îți faci rău ție și iubindu-i te iubești. Toate acestea 
se întâmplă deoarece suntem interconectați și părți din-
tr-un întreg. Răul aduce rău, iar binele aduce bine în noi 
și în afara noastră. Să ai grijă de ceilalți înseamnă să ai 
grijă de tine; să alini suferințele altora înseamnă să fii mai 
fericit, mai împlinit, mai întreg. Și când spun ceilalți mă 
refer la orice ființă vie, nu doar la oameni. Dar țineți cont 
de faptul că nu veți putea niciodată să faceți ceva pentru 
alții atât timp cât nu v-ați dus până la capăt procesul de 
autocunoaștere și nu v-ați făcut bine vouă înșivă. Dacă tu 
nu ești bine, nu poți face bine altora.
Conștient sau nu, fiecare dintre noi vibrează bine sau rău 
și receptează ceea ce vibrează. Primim ceea ce dăm, dar 
mult mai mult decât dăm, chiar dacă nu se întâmplă ime-
diat, ci în timp. Cuvântul, gândul și simțirea sunt legate 
inseparabil. De aceea putem pleca de la oricare dintre ele 
cu schimbarea și totul se va transforma automat. Con-
trolezi unul dintre ele, controlezi tot lanțul. Acesta este 
un avantaj extraordinar pentru a face totul posibil mai 
ușor. În acest fel, putem înfăptui minuni cu noi și cu viața 
noastră aproape instantaneu și fără prea mare efort. Este 
necesară doar voința de a merge în această direcție și de a 
ne face viața mai frumoasă.

Toți facem și bune și rele. Unele conștient, altele nu. În 
orice situație dintre acestea suntem, căutarea unor scuze 
sau a unor vinovați ne împiedică să ne recunoaștem fapta, 
să înțelegem efectele pe care le-a avut în viața noastră sau 
în a celor din jurul nostru, să învățăm din aceasta pen-
tru a face sau nu mai departe același lucru. Neasumarea 
responsabilității faptelor nostre ne oprește evoluția și ne 
face nefericiți. Chiar dacă avem impresia că i-am convins 
pe ceilalți că suntem nevinovați, ei știu și/sau simt că nu 
este adevărat, așa cum știm și noi. În plus, tot ceea ce fa-
cem ne caracterizează, ne reprezintă și ne influențează 
relația cu interiorul și cu exteriorul nostru.
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Controlul

Chiar dacă ni se pare că oamenii apreciază minciuna și 
prefăcătoria, realitatea nu este aceasta la nivelul cel mai 
adânc. Oamenii puternici și care emană echilibru, vitali-
tate și stăpânire de sine sunt cei care știu și care vor să 
suporte urmările propriilor fapte. Iar pe aceștia îi res-
pectăm și îi iubim deoarece simțim că așa este corect să se 
întâmple. În plus, să încerci să-i minți pe alții înseamnă 
doar să te minți pe tine și să-ți refuzi dreptul de a învăța 
măcar din propria experiență. Și cel mai periculos lucru 
este acela că te obișnuiești să te comporți așa tot timpul 
și, până la urmă, ajungi să crezi și tu iluzia pe care încerci 
să o vinzi altora, îndepărtându-te astfel de tine și de real-
itate. Am analizat pe larg subiectul într-un alt capitol din 
prezenta lucrare.

Avem pornirea de a controla ceea ce se întâmplă în jurul 
nostru, dar nu și în noi. Vrem ca lucrurile să se întâmple 
când și cum credem că este mai bine. Iar dacă nu iese 
așa cum am hotărât ne enervăm și dăm vina pe ceilalți. 
Facem acest lucru din cauza faptului că plecăm incon-
știent de la o premisă greșită: ne credem mai mult decât 
suntem. Atât timp cât nu ne cunoaștem pe noi și, implict, 
pe ceilalți, dar și atât timp cât nu avem posibilitatea de a 
cunoaște viitorul, nu ar trebui să ne permitem luxul de 
a avea impresia că știm când și cum trebuie făcut ceva, 
orice.
Acest domeniu este strict rezervat divinității. Numai ea 
are această capacitate. Singurul lucru pe care îl putem 
face este să avem mintea și sufletul deschise pentru a 
putea primi de la Dumnezeu, prin intuiție, mesajul prin 
care ne arată care este calea cea mai bună de urmat. Doar 
așa vom putea ști ce este mai bine să facem, fiind valabil 
doar pentru noi înșine, nu pentru altcineva. Avem atât de 
multe de făcut pentru noi și la noi, încât nu avem timpul 
și nici autoritatea de a spune altora ce, când și cum să se 
comporte.
Ne putem expune această părere doar dacă ne este cerută 
de cineva, dar nu trebuie să ne așteptăm ca celălalt să o și 
pună în practică. De ce? Pentru că nici un om nu deține 
adevărul și nici unul dintre noi nu cunoaște în mod real 
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#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

Regretele

situația, în complexitatea ei, în care se află altul. De ex-
emplu, eu, când mi se cere părerea, îi spun, la final, celui 
în cauză că „este doar opinia mea cu care poți face orice 
vrei” deoarece doar el are dreptul de a hotărî dacă îl ajută 
sfatul respectiv sau dimpotrivă.
În plus, acest proces de a controla totul ne consumă 
ener gia, nervii și mintea inutil deoarece lucrurile nu vor 
fi niciodată așa cum vrem oricât de tare ne-am strădui. 
De ce? Deoarece sunt prea multe variabile și prea mulți 
cei care au impresia că știu cum este mai bine. Iar fiecare 
dintre noi are dreptul de a face orice dorește cu viața și 
cu sufletul lui. Chiar dacă ni se pare că face bine sau rău. 
Putem avea ceva de spus în cazul în care acțiunile lui ne 
afectează personal, direct sau indirect. Dar numai asupra 
acestora avem dreptul de a interveni. În rest, nimeni nu 
poate fi ajutat dacă nu își dorește acest lucru, iar celălalt 
trebuie să înțeleagă faptul că are nevoie de ajutor, să ac-
cepte asta și să îl solicite.
De aceea, dacă vreți să fiți/rămâneți echilibrați trebuie să 
vă conștientizați, să vă controlați și, la un moment dat, 
să renunțați la dorința de a face ca ceea ce se întâmplă 
în jurul vostru să se îndrepte în direcția pe care o credeți 
mai bună. Să lăsați lucrurile să-și urmeze cursul este cea 
mai înțeleaptă alegere, iar ceea ce urmează vă va suprinde 
plăcut dacă veți face asta și veți avea răbdare să urmăriți 
efectele. Viața este mult mai frumoasă și mai bogată 
atunci când este imprevizibilă decât atunci când știm ce 
urmează. Asta înseamnă să trăiești clipa, să fii relaxat și 
să-ți guști viața în fiecare moment așa cum este ea.
Nu vă mai împotriviți față de nimic din ceea ce vi se 
întâmplă! Totul vine în viața noastră cu un motiv; să 
ne ajute într-un fel sau altul. De aceea este bine să le ac-
ceptăm și să încercăm să înțelegem cum ne pot ajuta. Mă 
refer și la experiențele care ni se par neplăcute sau chiar 
negative. Chiar dacă se adeverește în timp că au fost așa, 
ele ne ajută să le apreciem cum se cuvine pe cele fru-
moase și reprezintă lecții din care putem învăța.

Ne opresc din evoluție sau chiar ne distrug (mental, spiri-
tual ori fizic). Ele au o putere foarte mare asupra noastră 

12



Gândirea 
pozitivă

și, implicit, asupra vieții noastre. De aceea este util să le 
conștientizăm, să le acceptăm, să le înțelegem și, astfel, să 
le eliminăm. Așa cum știm, totul pleacă de la creier. Tot 
ceea ce consideră el că este realitate devine așa pentru 
noi, chiar dacă pentru alții nu este la fel. Așa că din acest 
punct trebuie să plecăm în ceea ce privește regretele deo-
arece aici se localizează.
Analizând cele mai importante evenimente din viața 
noas tră vom descoperi că ne pare rău că am făcut/zis/
gândit ceva sau nu. Oricât de mult am regreta aceste lu-
cruri ele nu se vor schimba și asta știm toți. Trecutul nu 
poate fi altfel, dar poate ajuta la îmbunătățirea prezen-
tului și a viitorului. Dacă vom învăța măcar din expe-
riențele noastre vom avea o viață mai frumoasă. Acesta 
este singurul mod pozitiv în care poate fi perceput tre-
cutul, iar părerile de rău nu își au locul aici. Ele cana-
lizează energii negative foarte puternice și ne consumă 
inutil. Nu ne ajută cu nimic, ba dimpotrivă.
În plus, deciziile pe care le-am luat au fost cele mai bune 
de care am fost capabili în acele momente. Asta a fost 
tot ceea ce puteam da mai bun atunci. În plus, ele ne 
arată cum eram pentru a ne putea compara cu ceea ce 
suntem și a ne hotărî cum vrem să fim în cotinuare. Im-
portantă este doar creșterea noastră ca să putem face mai 
bine lucrurile în viitor. Nu vom ști niciodată dacă ne era 
mai bine sau nu în cazul în care am fi ales altfel decât 
am făcut-o deoarece nu putem ști cum ar fi evoluat viața 
noastră în acele condiții. Mai mult decât atât, nimic nu 
este întâmplător. Ceea ce a avut loc ne-a fost dat deoarece 
aveam nevoie să învățăm ceva care să ne ajute în situațiile 
care vor urma. De aceea este foarte util să învățăm din 
ele, nu să le irosim cu regrete care să ne facă rău.

Dacă te plângi că nu ai ce vrei sau că nu se întâmplă ce-ți 
dorești, vei primi în continuare aceleași lucruri care te 
vor face să te simți tot așa. De ce? Deoarece, chiar dacă 
la început te plângi fără prea mare convingere, vei ajunge 
să crezi ceea ce spui și, astfel, să le transformi în realitate. 
Repetiția este o unealtă care te poate ajuta să îți îndrepți 
mintea și, implicit, viața în direcția pe care ți-o dorești. 
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#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

Așa că folosește-o pentru a-ți fi mai bine și a evolua, nu 
invers! Este chiar atât de simplu. Atragi ceea ce gândești 
și crezi ceea ce (îți) repeți. Concentrează-te pe ceea ce îți 
dorești să se întâmple și pe ceea ce vrei să fii, nu pe trecut 
și pe aspectele negative!
Din ceea ce ți s-a întâmplat poți doar învăța, după care 
trebuie să mergi mai departe. Este futil să te gândești 
la „cum ar fi fost dacă” și este necesar să visezi la „cum 
ar fi dacă”. Așa cum spune-am, regretele ne opresc din 
a face ca viitorul nostru să fie mai bun. În plus, ceea ce 
s-a întâmplat a avut un rost pe care nu-l putem înțelege 
și nu-l putem folosi pentru a nu repeta acele greșeli din 
cauza părerilor de rău. Renunță la ele concentrându-ți 
atenția doar asupra a ceea ce vrei să devii și pe a învăța 
din trecut!
Așa vei ajunge și să înțelegi că în afară de prezent nu exis-
tă nimic. Acum și aici totul este posibil și totul îți este 
la îndemână. Poți provoca schimbarea. Contează doar 
ceea ce faci și gândești în acest moment. Acum îți alegi 
viito rul. Ceea ce urmează vor fi consecințele acestor lu-
cruri de care doar tu vei fi responsabil. Viața minunată pe 
care o meriți te așteaptă. Trebuie doar să îți dai voie să o 
trăiești. Trebuie doar să ți-o imaginezi, să te gândești la ea 
și să crezi în ea, iar mintea ta o va face posibilă.
Vei fi surprins să descoperi câte oportunități se vor 
ivi, câți oameni potriviți vei întâlni, câte lucruri se vor 
„întâmpla” așa cum trebuie doar pentru că ți-ai potrivit 
mintea cu ceea ce-ți dorești. Gândirea pozitivă este mult 
mai puternică decât îți imaginezi, așa cum este și cea 
negativă. Dacă nu-ți place viața pe care o ai, analizează-ți 
gândurile și vei descoperi că de acolo pleacă totul. De la 
faptul că te oprești la nemulțumire. Schimbă-ți gândurile 
cu unele potrivite cu viața pe care ți-o dorești și totul se 
va duce în această direcție!
Referitor la acest subiect am auzit o poveste cu tâlc. Se 
spune că un om se îndrepta dimineața spre serviciu și 
se gândea: „Am o nevastă puturoasă, rea și redusă, copii 
obraznici, nesimțiți și ratați, un șef nepregătit, tupeist și 
egoist, un serviciu obositor, prost plătit și fad. Adică am o 
viață mizerabilă”. După ce a ascultat toate acestea, îngerul 
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Curajul

Iertarea

de pe umărul lui s-a mirat: „Ce dorințe ciudate are acest 
om! Dar dacă asta vrea, asta primește”. Așadar, ceea ce 
crezi că ai sau că ești va deveni, cu timpul, așa chiar dacă 
nu este adevărat deoarece repetiția face ca mintea să le 
transforme în realitate. Ceea ce crezi te definește sau o va 
face, dar poate fi schimbat și controlat. Ai grijă ce gândeș-
ti și ce îți dorești pentru că s-ar putea să primești!

Schimbările ne sperie pentru că mintea caută continuu 
repetiția și rutina. Ea are setat un fel de mod de lene ca 
să nu se solicite prea tare. De aceea trebuie să avem grijă 
să o „suprasolicităm” constant deoarece poate mult mai 
mult decât vrea. Însă pentru a ne înfrunta temerile avem 
nevoie de curaj, așa cum avem nevoie și pentru a utiliza 
toate uneltele pe care le-am prezentat mai sus. Curajul 
este primul ingredient și primul pas în a acționa pentru 
a ne fi mai bine. În plus, el este supraestimat, nefiind atât 
de greu de obținut pe cât se crede și se spune.
Este necesar doar să înțelegem că avem nevoie de schim-
bări dacă nu ne place viața noastră și că aceasta este cel 
mai important lucru pentru noi înșine. Nimeni nu poate 
avea grijă de viața noastră, chiar dacă ar vrea. Doar noi 
o putem face. Iar dacă vom înțelege aceste lucruri vom 
descoperi că avem curajul de a ne schimba, de a ne trans-
forma viața în ceea ce ne dorim să fie și de a vedea schim-
bările ca pe etape ale evoluției noastre. Curajul este în noi, 
trebuie doar să-l activăm și să-l lăsăm să se manifeste.

Este de două feluri (a noastră și a altora) și, probabil, este 
cel mai greu de obținut din toate cele pe care le-am anali-
zat în acest capitol. Dacă nu reușim să ne iertăm pe noi 
înșine este pentru că nu am scăpat de regrete. Așa cum 
spuneam mai sus, este neproductiv să fii supărat pe tine 
din cauza faptului că atât ai putut face, spune sau gândi la 
un moment dat în viață. Trebuie doar să înveți din acele 
greșeli pentru a fi mai bun și a nu ajunge să ai și alte re-
grete similare. Așadar, iertarea de sine poate fi obținută 
doar după renunțarea la păreri de rău.
În ceea ce privește iertarea altora avem nevoie să înțele-
gem că ranchiuna și răzbunarea nu ne ajută cu nimic. Iar 
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#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

Respectul

Un fel de 
concluzie a 
capitolului

această afirmație nu are nevoie de argumente deoarece 
adevărul ei a fost demonstrat de foarte multe ori în istoria 
omenirii. În plus, credința că alții vor să ne facă rău este 
falsă și, mai mult decât atât, până la urmă ea va atrage 
un astfel de comportament din partea lor. Nimeni nu va 
continua la infinit să încerce să rănească pe cineva care 
nu este afectat de acțiunile lui. De aceea nu ne ajută să 
răspundem răului cu rău. Însă, iertarea altora nu vine la 
pachet cu acceptarea faptului că acești oameni trebuie să 
facă parte din viața noastră în continuare. Le mai puteți 
da șanse, dacă doriți, dar asta nu înseamnă că nu trebuie 
eliminați din viața voastră dacă se comportă la fel.

Mă refer la respectul de sine pentru că el atrage și re-
spectul pe care îl avem pentru alții și pe acela pe care ni-l 
arată ceilalți. Dacă nu te respecți, nu vei respecta pe ni-
meni și nici nu vei fi respectat. Și prin respectul de sine 
înțeleg aprecierea pe care o avem pentru cine suntem și/
sau ne-am construit să fim, dar și faptul că avem grijă să 
nu ne facem rău și să nu-i lăsăm pe alții să ne facă rău. 
Chiar dacă ne deranjează anumite lucruri la noi, asta nu 
înseamnă că nu trebuie să prețuim ceea ce ne place.
Iar dacă vrem să evoluăm și să avem o viață din ce în ce 
mai bună trebuie să avem grijă să nu ne facem rău și să 
nu îi lăsăm nici pe alții să o facă. Pentru exemplificarea 
primei categorii trebuie să știm că nu este bine pentru 
nimeni dacă îi ajutăm pe alții în defavoarea noastră și a 
celor pe care îi iubim. Iar pentru cea de-a doua catego-
rie trebuie să înțelegem că ne afectează ceea ce spun sau 
fac ceilalți pentru că le dăm puterea aceasta asupra noas-
tră deoarece ne pasă de ei. Dar putem alege să le luăm 
această putere celor care constatăm că ne fac rău.

Am folosit abodarea aceasta, cu uneltele care ne ajută să 
fim echilibrați, și nu pe cea cu lucrurile de care trebuie 
să scăpăm ori la care trebuie să renunțăm, deoarece dez-
voltarea personală înseamnă ceea ce ne ajută să evoluăm, 
adică să ne concentrăm pe aspectele pozitive care trebuie 
păstrate și/sau construite. Atunci când ne ocupăm de 
aceste aspecte pozitive, inevitabil eliminăm din mintea și 
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din viața noastră ceea ce ne face rău. Dacă ne vom con-
centra pe suprimarea celor negative nu vom reuși să le 
dezvoltăm pe celelalte.
Așadar, practicând autoironia, compararea, instinc-
tul, recunoștința,  încrederea, optimismul, echidistanța, 
calmul, păstrarea ordinii și curățeniei, conștientizarea 
faptului că primim ceea ce dăm, responsabilitatea, re-
nunțarea la a deține controlul, eliberarea de regrete, gân-
direa pozitivă, curajul, iertarea și respectul de sine vom 
scăpa de mândrie, egoism, exces de rațiune, exacerbarea 
egoului, neîncredere, disperare, subiectivitate, mânie, 
răutăți, căutarea de vinovați, dorința de a controla totul, 
durere, vină, regrete, gândirea negativă, teamă, ranchi-
ună, blocaje emoționale sau mentale și depreciere.
Să procedezi invers înseamnă să-ți pierzi timpul și ener-
gia inutil. Rezultatele dorite nu vor apărea niciodată. 
Oricât ne-am chinui nu vom putea renunța la ceva nega-
tiv dacă nu ne concentrăm pe a crește opusul lui. Acesta 
este „secretul” reușitei pe drumul înapoi spre tine și spre 
a-ți crea o viață frumoasă așa cum îți dorești. Conștien-
tizează unde ești, ce este pozitiv și negativ în compor-
tamentul și în gândirea ta, acceptă ceea ce descoperi și 
schimbă totul în direcția în care vrei, fiind axat pe a le 
dezvolta pe cele pozitive.
Îndeletnicirea cu aspectele pozitive pe care le-am anali-
zat mai sus, dar și cu altele asemenea lor, duce în final la 
împăcarea cu sine și cu tot ceea ce este în jurul nostru, 
la bucuria de a trăi și la recunoștința că am primit șansa 
acestei vieți, la dragoste și la pace sufletească, la înălțare 
spirituală și la înțelegerea adâncă a vieții, la dumnezeul 
din noi și la dorința de a-i face și pe alții să vadă lucrurile 
așa cum sunt de fapt.
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Cei trei pași

Scrieți tot 
ceea ce vă 
trece prin 
minte!

Începi
cu de ce

Cunoaște-te pe tine înșine! (Veți înțelege mai târziu că 
nu este doar un joc de cuvinte.) Expresia (în variantă 
originală: „Cunoște-te pe tine însuți”) folosită prima dată 
de Socrate este un adevăr adânc ce a devenit clișeu nu 
pentru că a fost pusă în practică de mulți oameni, ci doar 
pentru că este menționată des. Însă, prin intermediul 
cărții de față încerc să schimb raportul. Acest adevăr pro-
fund este primul pas important pe care îl avem de făcut 
pe calea înapoi spre noi. Dar este doar primul. Mai ur-
mează încă două la fel de importante: acceptarea a ceea 
ce descoperim în acest proces și repararea a ceea ce nu ne 
place din ceea ce găsim. Trebuie să știți că niciodată nu 
este prea târziu pentru a urma această cale. Întradevăr 
este bine să se întâmple cât mai devreme posibil, la o 
vârstă cât mai mică, deoarece atunci avem mai mult timp 
și o disponibilitate mai mare pentru a ne schimba. Dar 
niciodată nu este prea târziu sau în van.
Un alt sfat foarte important, pe care îl veți aprecia mai târ-
ziu dacă nu îi cunoașteți deja valoarea, este să scrieți ceea 
ce vi se întâmplă pe parcursul acestei călătorii. Vă reco-
mand să vă notați zilnic gândurile, hotărârile, descoperi-
rile, nedumeririle, întrebările, răspunsurile, realizările, 
trăirile, eșecurile șamd. Este un lucru care își va dovedi 
utilitatea atunci când veți simți nevoia să citiți ceea ce ați 
simțit și ați gândit. Numai așa veți descoperi esența expe-
rienței prin care ați trecut, veți înțelege evoluția voastră și 
unde ați ajuns. Altfel lucrurile se uită și se pierd pe drum, 
iar voi veți avea nevoie să vi le amintiți din când în când 
pentru a putea continua și pentru a nu pierde din vedere 
cât de mult vă ajută tot ceea ce faceți.
Autocunoașterea, la fel ca orice altă formă de cunoaștere, 
are la bază întrebarea „de ce”. Mulți m-au întrebat cum 
și cu ce trebuie să înceapă procesul de autocunoaștere. 
Răspunsul este unul singur: cu „de ce”. Mai exact cu a 
căuta cauzele care stau în spatele faptelor și a gândurilor 
proprii. Trebuie să aflăm de ce acționăm și gândim așa, 
trebuie să plecăm de la efecte spre cauze. Iar această în-
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Cum se face

și cât de importantă este autocunoașterea



Așa
schimbăm 
lumea și pe 
noi

Reacțiile 
celorlalți vin 
din convin-
gerile noastre

80% în primii 
șase-șapte ani

Reevaluare
și adaptare

trebare ne va schimba definitiv în bine deoarece, pentru 
prima dată în viață, vom ajunge să ne înțelegem, apoi să 
ne acceptăm și abia după aceea să ne schimbăm în ceea 
ce ne dorim să fim.
Același efect îl are întrebarea și atunci când o adresăm 
altora. Pentru ca celălalt să ne răspundă atunci când îl 
întrebăm de ce face sau gândește într-un anume fel este 
nevoit să înțeleagă acel lucru, dacă nu a făcut-o deja. 
Adică să se gândească, să se analizeze, să se cunoască, să 
se descopere. Așa putem „forța” oamenii să evolueze. Iar 
atunci când știi cine ești, știi și dacă îți placi sau nu și apoi 
începe schimbarea în bine. Așa putem „împinge” înainte 
lumea și pe noi. Sunt de ajuns doar două cuvinte și putem 
schimba lumea și pe noi. O singură întrebare și creștem 
împreună schimbând totul definitiv.
Unii ar putea spune că știu cine sunt și că nu le este nece-
sară autocunoașterea. Sperăm să fie adevărat, însă de cele 
mai multe ori nu este. Nu cumva aveți momente în care 
sunteți deranjați ori nemulțumiți de ceea ce primiți de la 
ceilalți? N-ar trebui. Ei doar reacționează la ceea ce cre-
deți în subconștient că sunteți. Aceasta este și o metodă 
foarte bună de a descoperi care sunt cele mai adânci 
convingeri pe care le avem despre noi înșine. Analizați 
reacțiile pe care le stârniți în jur și rezultatele pe care le 
obțineți și veți afla cum vă vedeți cu adevărat! Iar de aici 
puteți porni schimbarea în bine.
Alții ar putea întreba de ce au nevoie de autocunoaștere 
din moment ce sunt cine sunt și asta este de ajuns. 
Răspunsul este dat de studiile realizate de specialiști 
care arată că în primii șase-șapte ani din viața noastră 
înmagazinăm aproximativ 80% din tot ceea ce vom folosi 
tot restul ei. Adică atunci ne formăm ca oameni. Ce în-
seamnă acest lucru? Înseamnă că suntem ceea ce au vrut 
părinții noștri să fim, conștient sau nu. Înseamnă că am 
fost modelați exact în perioada în care nu avem capaci-
tatea de a analiza și de a înțelege ce este bine sau nu, ce ne 
place sau nu, ce ne dorim să fim sau nu.
Avem convingerile părinților noștri și vedem lumea așa 
cum am fost învățați de ei, acest lucru fiind firesc. Dar 
trebuie să înțelegem și să acceptăm că este așa, trebuie 
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#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

Sinceritatea

Primul prag

Cunoașterea 
totului

să ne cunoaștem și să vedem dacă, în urma experienței 
noastre de viață, suntem de acord cu acest mod de per-
cepție a realității pe care l-am moștenit. Dacă nu cumva 
avem de făcut unele modificări. Părinții ne-au dat ceea ce 
au crezut că este mai bine pentru noi și ceea ce au sperat 
că ne va ajuta. Dar asta nu înseamnă că nu avem nevoie 
de o reevaluare și de o adaptare a lor la ceea ce ne dorim 
să fim. În plus, viața înseamnă schimbare continuă. Dacă 
ți se pare că lucrurile nu evoluează în viața ta așa cum îți 
dorești, înseamnă că este necesar să te schimbi.
Însă tot procesul de autocunoaștere trebuie să fie 
condiționat de sinceritate. Nu poți ajunge la adevăr dacă 
nici măcar cu tine nu vrei să fii onest. Până la urmă auto-
cunoașterea este un proces cognitiv, așadar unul intim și 
personal. Ești tu care te privești în cea mai fidelă oglindă 
doar dacă ești sincer cu tine. Poate fi dificil pentru cei 
care s-au obișnuit cu minciuna, dar asta nu înseamnă că 
este imposibil. Minciuna o primim de mici prin educație 
și este greu să ne dezbărăm de ea, dar este esențial să o 
facem dacă vrem cu adevărat să ne cunoaștem. Mulți 
dintre voi vor trece foarte repede peste aceste fraze, fi-
ind convinși că nu le sunt adresate. Sunteți siguri? De ce 
credeți că ați fost tot timpul sinceri cu voi înșivă? Ia mai 
gândiți-vă odată!
Cei mai mulți dintre cei care se apucă de această înde-
letnicire se opresc în punctul în care devine cu adevărat 
interesant. Adică atunci când, după ce s-au analizat și au 
descoperit tot felul de lucruri opuse și care nu par a se po-
trivi, li se pare că nu mai înțeleg nimic. Adică atunci când 
ajungi la concluzia că tot procesul de autocunoaștere te-a 
adus la stadiul în care nu mai știi dacă este adevărat ceea 
ce credeai că ai aflat despre tine. Însă, doar dacă treci de 
această etapă vei ajunge la tine. Dacă ți se pare că a du-
rat mult până aici, trebuie să știi că aceasta a fost doar 
inițierea. Numai trecând acest prag aungi să meriți să 
cunoști „secretele”. Iar acesta poate fi trecut în cazul în 
care continui autoanalizarea.
Din păcate sunt puțini cei care vor să meargă mai departe 
și care ajung să se merite. De aceea, răbdarea și dorința 
puternică de a cunoaște totul sunt esențiale. Și nu m-am 
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Finalitatea 
este sufletul

Al doilea prag

Efectele 
gândirii
fără intuiție

hazardat spunând „cunoașterea totului”. Cel care a trecut 
de acest prag ajunge să se descopere pe sine cu adevărat, 
iar în fiecare dintre noi se află tot universul. Dacă vrei 
să cunoști toți oamenii și îi iei pe rând nu vei termina 
niciodată, dar dacă ajungi la tine îi vei cunoaște pe toți. 
Apoi vei descoperi că deși privești oameni pe care nu i-ai 
mai văzut până atunci, poți spune multe despre ei. Vei 
observa că îți vin în minte tot felul de lucruri despre acei 
„necunoscuți” și nu vei știi de unde.
Ajungând la tine, ajungi la univers. Acesta include totul 
și știe totul. Acum să nu credeți că veți știi chiar totul 
după ce veți termina procesul de autocunoaștere. Din 
păcate, mintea noastră nu poate primi un flux atât de 
mare de informație. Dar trebuie să înțelegeți că sufletul 
vostru știe totul pentru că este infinit și pentru că este 
parte din divinitate. De aceea, cunoașterea de sine ur-
mează o singură direcție: întoarcerea la suflet, crearea 
unei legături directe cu el și demararea unei comunicări 
nemijlocite cu el. De fapt, restabilirea importanței celui 
care trebuie să ne conducă: sufletul, nu rațiunea. Para-
doxul și, totodată, ironia este că acolo ajungem cu aju-
torul rațiunii. De ce ne ajută ea în acest proces în care 
finalitatea este abdicarea ei de la putere? Deoarece știe în 
subconștient că nu este conducătorul de drept și nici cel 
mai potrivit, ci o unealtă utilă.
Dar acesta este încă un prag greu de trecut din cauza 
obișnuinței. Pe tot acest drum al cunoașterii de sine fo-
losim foarte mult rațiunea și, de aceea, ne este greu să 
renunțăm la ea în favoarea sufletului. Dezumanizarea 
este unul dintre pericolele procesului de autocunoaștere. 
Putem ajunge să gândim prea mult și să simțim prea 
puțin. Însă acest lucru nu se întâmplă celor care se folo-
sesc cât mai mult și de intuiție (subiect abordat într-un 
alt capitol al acestei lucrări), nu doar de rațiune.
Oamenii care gândesc mult uită să trăiască. Doar gân-
desc, analizează şi înţeleg, dar nu trăiesc. Au o viaţă zbu-
ciumată interior şi chinuită. Ajung departe cu raţiunea 
şi înţeleg lucruri pe care foarte puţini le conştientizează. 
De multe ori găsesc repede cauzele fără să se mai împie-
dice de efecte. Complică viaţa şi o fac greu de suportat, ei 
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#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

Cine se poate 
autocunoaște

Metode 
rapide

înşişi fiind greu de suportat. Când ştii atât de multe este 
foarte greu să te mai poţi integra în societate. Vorbesc cu 
tâlc şi nu sunt înţeleşi, fac multe şi pare că stau degeaba, 
sunt deasupra tuturor şi sunt priviţi ca oameni de nimic.
Totul din cauza faptului că nu mai ştiu să trăiască viaţa ca 
un muritor de rând. Nu se mai pot bucura de ea aşa cum 
o face un om simplu. La ei totul este raţiune şi logică, 
fără să mai existe sentiment şi emoţie. Nimic nu mai este 
simplu, curat şi frumos când înţelegi atât de multe. Însă 
aceste sentimente apar doar în această etapă a autocu-
noașterii; aceea în care faci tot posibilul să te cunoști. Ai 
finalizat-o abia atunci când ai ajuns la sufletul tău, adică 
la divinitate, adică la toți ceilalți, adică la abdicarea de la 
putere a rațiunii.
Dacă ești unul dintre cei care au făcut asta, ajuns în acest 
punct al autocunoașterii trebuie să oferi cât mai mult cre-
dit intuiției pentru că altfel nu vei ajunge la capătul firesc 
al acestui drum, capăt menționat deja. În plus, rațiunea a 
obosit destul pe tot acest drum și este, așa cum spuneam 
mai sus, predispusă la cedarea supremației. Ea știe că nu va 
putea fi eliminată și că nici nu trebuie. Știe că va sta întot-
deauna în umbră și că va fi un spijin necesar, chiar dacă se 
va mai răzvrăti câteodată și ne va juca feste.
Și pentru că am fost întrebat de unii ce fel de oameni pot 
parcurge până la capăt drumul autocunoașterii, le voi 
răspunde tuturor aici. Nu există restricții și nici tipuri de 
oameni care nu o pot face. Ci doar cei care nu își do-
resc acest lucru deoarece nu știu cât de important este 
pentru ei și cum li se va schimba viața în bine dacă fac 
acest efort. Nimic și nimeni nu vi se va mai părea la fel 
ca înainte de autocunoaștere. Veți înțelege totul mai ușor 
și mai profund. Veți descoperi lucruri pe care altfel nu 
ați fi avut posibilitatea să le vedeți. Veți evolua ca spirit și 
ca om. Veți fi mai trezi și, tocmai de aceea, trebuie să îi 
ajutați și pe alții să se „deștepte”, nu să vă enervați atunci 
când observați cât de mulți „dorm” în jurul vostru. Tre-
buie să vă amintiți mereu că ați fost ca ei. Trebuie să nu 
uitați niciodată de unde ați plecat.
Cei mai grăbiți dintre voi trebuie să știe că există metode 
de a parcurge mai repede acest drum. Asta nefiind nici 
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De la materie 
către spirit

bine, nici rău, important este dacă ajungeți la final. De 
exemplu, cu cât citiți mai mult, dar mai ales cu cât asimi-
lați mai mult din ceea ce citiți, cu atât mai ușor devine 
procesul de autocunoaștere. De ce? Pentru că în tot ceea 
ce este în jurul nostru, inclusiv în cărți, suntem și noi. 
Dar lectura nu este obligatorie. Se poate și fără ea sau cu 
mai puțină. Sunt oameni atenți la ceea ce se întâmplă cu 
ei și în jurul lor care înțeleg și învață foarte multe lucruri 
în acest mod, fără să fii citit prea mult în viața lor.
Așadar există mai multe căi de a face procesul de auto-
cunoștere mai ușor de parcurs, dar nici acest lucru nu 
este necesar. De ce trebuie să fie mai ușor? Este așa cum 
este pentru fiecare dintre noi și nu are importanță dacă 
este mai ușor sau nu decât la alții. Trebuie să conteze doar 
dacă îl ducem până la capăt. Unii preferă variantele mai 
solicitante, considerând că numai așa se poate învăța cu 
adevărat, iar alții pe cele mai facile și mai rapide. Asta nu 
înseamnă că unii sunt superficiali și alții nu, ci că unii 
asimilează mai repede. Cei ce rânesc la porci nu au o 
muncă atât de grea ca cei ce rânesc la oameni sau la ei 
înșiși. Este mult mai ușor să faci curățenie în grajd decât 
în tine. Dar merită orice efort, iar singurul lucru care 
contează este finalitatea reală: să treci de toate pragurile, 
să ajungi să te cunoști și să te lași condus de suflet. 
Dar, așa cum spuneam, nu poți ajunge la suflet fără minte, 
chiar dacă înțelepții ne îndeamnă să ne golim mintea 
pentru a intra în starea de meditație. Însă cum poți face 
acest lucru dacă nu ai aflat despre el și cum se face, adică 
dacă nu ți-ai folosit mintea? Chiar dacă este un proces de 
reamintire și de întoarcere la origini. De aceea trebuie să 
plecăm de la materie către spirit, de la corp către suflet 
și de la gândire către trăire. Chiar dacă cele două părți 
sunt complet diferite și pare că se resping, așa cum sunt 
și bărbatul cu femeia, în dimensiunea în care trăim nu se 
poate doar cu una și fără cealaltă.
Trebuie să ne folosim de cea rudimentară pentru a porni 
pe drumul spre a atinge un grad cât mai ridicat de spiri-
tualitate. Aceasta este calea pe care o parcurgem în pro-
cesul de autocunoaștere: plecăm de la „de ce”, adică de 
la rațiune, și ajungem să simțim fără a mai avea nevoie 
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#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

Curajul

Încrederea
și puterea

Ce este
fericirea

de cuvinte, adică la comunicarea dintre suflete. Este o 
metodă naturală, adaptată perfect la lumea în care trăim, 
o metodă ce ne este proprie și familiară.
De aceea, curaj nu înseamnă să faci lucruri nebunești 
pentru a șoca, a ieși în evidență sau a impresiona. Ci să 
faci ceea ce îți spune sufletul, prin intuiție sau revelație, 
chiar dacă mintea nu este de acord. Dacă vrei să ai o viață 
fericită trebuie să ai curaj să te urmezi pe tine așa cum ești 
cu adevărat, nu așa cum ți se pare sau cum îți spun alții 
că ești ori ar trebui să fii. Așa apar eroii: când acționează 
conform pornirilor lăuntrice pozitive, nu a analizei rațio-
nale. Îți trebuie mult curaj să te descoperi așa cum ești și 
să te schimbi în ceea ce crezi că este bine.
O dată ce ai luat-o pe acest drum, curajul de a-ți urma 
sufletul vine la pachet deoarece nu îți mai este rușine 
cu tine; acum ști cine ești. Acum ști ce îți place la tine și 
ce vrei să schimbi. Acum nu te mai poate dezechilibra 
nimic pentru că reacționezi așa cum ești, adică parte 
din dumnezeire. Iar conștientizarea acestui lucru îți 
redă încrederea și astfel îți regăsești puterea de a merge 
mai departe cu capul sus și de a răzbi în orice problemă 
ai întâmpina. Abia de acum înainte îți acorzi șansa de 
a fi fericit.
În același timp, fericirea presupune lipsa ori anularea 
raţiunii. Ele se elimină reciproc şi nu pot coexista. Feri-
cirea este o trăire intensă fără margini şi griji, fără poate 
şi dacă, fără analiză şi conştientizare. De aceea, este to-
tal opusă gândirii şi, teoretic, este mult mai accesibilă 
femeilor care au ca bază instinctul, nu rațiunea (cum 
este în cazul bărbaților). Însă, ele anulează această pre-
dispoziţie naturală deosebită cu un simţ foarte dezvol-
tat al penibilului, cu o mult prea mare importanţă dată 
părerii celorlalţi. De cele mai multe ori, fericirea poate fi 
observată la fiinţele care nu au raţiune sau care nu-i dau 
atenţie: animale, copii, nebuni. Ei sunt fericiţi mai des. 
Ei sunt cei care vieţuiesc în loc să gândească viaţa, care 
o gustă cu nesaţ în loc să încerce să o înţeleagă. Ei sunt 
cei care plutesc deasupra noastră, chiar dacă ne credem 
superiori lor. Ei sunt cei care ne pot arăta viaţa, iar noi 
suntem cei care putem încerca să o explicăm. Ei sunt cei 
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Plictiseala

care pulsează, iar noi – cei care nu vrem să recunoaştem 
că am murit.
Așadar, autocunoașterea nu ne ajută doar să descoperim 
cine suntem și ce căutăm pe acest pământ, ci ne oferă și 
accesul la partea nemuritoare din noi și, astfel, la tot, toți 
și toate. Ea este un proces continuu care durează până la 
sfârșitul vieții. Este o preocupare constantă și zilnică. De 
aceea nu cred în plictiseală. Nu avem timp să ne plictisim 
dacă pornim pe această cale pentru că începem să vedem 
și să înțelegem cu adevărat tot mai multe. Se plictisesc 
doar cei care nu-și ajung lor înșile, care nu vor să se în-
toarcă la ei, care nu-și acordă șansa de a trăi așa cum își 
doresc.

25

Un vers al poetului Novalis zice aşa: „Spre ce ne îndreptăm? Mereu spre 
casă.” Fără să ştim căutăm întotdeauna siguranţa şi liniştea. Mai bine zis 
ne este dor de grădina Raiului pe care ne-am refuzat-o. Tot ceea ce facem în 
viaţă duce spre această dorinţă nemărturisită, nici măcar nouă înşine. Ne 
strigăm pe noi continuu fără să ne dăm seama. Nu există om care să nu aibă 
o nelinişte pe care nu şi-o explică şi care apare din când în când. Este cău-
tarea noastră aşa cum eram înainte de pomul cunoaşterii binelui şi răului.



Exercițiul 
gândirii

La ce
ne folosește

Așa cum vă promiteam în primul capitol din prezenta 
lucrare, vă ofer un exercițiu de gândire menit să dez-
volte echidistanța. L-am practicat mult timp, plăcân-
du-mi să mă joc cu mintea mea și, astfel, să o antrenez. 
În ce consta jocul: atunci când aveam o discuție cu cine-
va care expunea o opinie cu care eram de acord, încer-
cam să găsesc cât mai multe argumente pertinente care 
să demonstreze că este eronată și că adevărul era într-o 
părere opusă. Acest joc te ajută să te pui în pielea altuia 
pentru că susții o părere contrară cu ceea ce crezi, dar și 
să înțelegi orice situație, fapt sau convingere din unghiuri 
de vedere opuse. Ceea ce duce la echidistanță și la o im-
plicare emoțională mai mică, adică la o înțelegere cât mai 
aproape de adevăr.
Trebuie să știți că acest exercițiu poate fi făcut și fără un 
partener de conversație, chiar dacă este mai dificil. Pro-
cesul poate avea loc în mintea voastră cu care să căutați 
contraargumente la teoriile în care le credeți. Dacă alegeți 
această metodă, cel mai eficace este să o faceți în scris 
pentru a nu pierde firul expunerii. Exercițiul de gândire, 
antrenamentul minții nu are scopul de a vă bulversa, ci 
de a vă ajuta să:

1. conștientizați faptul că nu dețineți adevărul și, 
astfel, să învățați să nu mai dați altora lecții de viață și 
să nu vă mai susțineți părerile ca și cum toți se înșeală 
și voi nu. De ce să faci tot posibilul să demonstrezi 
că ai întotdeauna dreptate când știm toți că este im-
posibil? Așa veți ajunge să vă spuneți opinia și nu să 
dați verdicte. Așa veți transmite interlocutorilor me-
sajul că sunteți deschiși la contraargumente și că vreți 
să discutați în contradictoriu cu ei, adică să purtați 
singurele conversații care contează pentru un om care 
dorește să evolueze;
2. ajungeți să nu vă mai permiteți luxul de a 
avea păreri definitive și să fiți deschiși să vi le îm-
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III.
De ce ne ajută echidistanța

și cum poate fi obținută
antrenându-ne mintea



Soluții,
nu panică

Convingeri, 
nu certitudini

bunătățiți sau chiar să vi le schimbați dacă desco-
periți că este nevoie;
3. vă antrenați mintea să găsească soluții ingenioase 
și cât mai aproape de perfecțiune la orice problemă/
sarcină pe care o întâmpinați/aveți de rezolvat;
4. înțelegeți că nevoia de a controla totul și pe toți 
este distructivă deoarece vă consumă energia cu ceva 
imposibil de obținut și pentru că toți avem dorința 
ancestrală de libertate și de a hotărî singuri în ceea 
ce privește aspectele care ne compun viața. Atunci 
când lași lucrurile să se întâmple și înveți din ele, dar 
și când îi lași pe ceilalți să se manifeste așa cum do-
resc, viața devine mai frumoasă și te poți concentra 
pe evoluția ta;
5. vedeți totul din mai multe perspective, putân-
du-vă pune chiar și în pielea altora, și, de aceea, să 
înțelegeți mult mai bine ceea ce vi/se întâmplă.

În felul acesta veți obține o minte alertă, echilibrată și cât 
mai obiectivă posibil. În plus, nu veți mai simți panică 
atunci când apare un obstacol pe care trebuie să-l de-
pășiți pentru că veți avea un creier antrenat să găsească 
soluții, nu să se panicheze și, inevitabil, să se blocheze. Cu 
ajutorul unei unelte atât de bine setată puteți avea o viață 
liniștită, având șansa de a implanta în ea convingerile de 
care aveți nevoie pentru a evolua și de a le elimina astfel 
pe cele care nu vă ajută.
Însă, exercițiul și echidistanța nu trebuie să vă ducă la 
concluzia că nu este bine să ai păreri personale în care 
să crezi cu tărie. Ba dimpotrivă, dar ele trebuie să fie 
susținute de argumente pertinente. Să ai certitudini nu 
este sănătos, dar fără convingeri nu se poate trăi frumos. 
Probabil că nu există oameni care nu cred nimic deo-
arece asta ar însemna haos total, ceea ce nu este posibil. 
Granița dintre certitudine și convingere este foarte fină, 
ea fiind deschiderea de a verifica de fiecare dată când se 
ivește ocazia dacă se bazează sau nu pe idei ce rezistă 
contraargumentelor.
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IV.
De ce trebuie să acceptăm că greșim,

să spunem adevărul
și să ne asumăm răspunderea

Adevăr = 
riscuri

Cele două 
motive

Omul nu
este mai bun
ca animalele

Așa cum se poate observa foarte ușor în societatea în care 
trăim, să spui adevărul este un lucru mare și se întâm-
plă tot mai rar și din ce în ce mai puținor oameni. Nu 
mai este „la modă”, iar adevărul și cei care îl rostesc sunt 
desconsiderați. Cel puțin așa pare. Minciuna este văzută 
ca virtute și ca primă opțiune în orice situație. Asta se 
întâmplă și în viața reală și în cea virtuală. Iar să spui 
adevărul înseamnă să îți asumi riscul de a pierde: prie-
teni, iubita/iubitul, soția/soțul, serviciul și chiar viața. 
Adică să trăiești izolat în societate, să fii evitat, margina-
lizat sau chiar eliminat. Așa ajungem să credem.
De ce? Din două motive, unul extern și celălalt intern. 
Primul este legat strâns de faptul că vrem să părem alt-
fel decât suntem în ochii celorlalți și, de cele mai multe 
ori, chiar și în a-i noștri. Altfel, adică mai buni, dar nu 
după criteriile pe care le simțim, ci după cele ale vremu-
rilor noastre, ale majorității în care ne străduim să ne in-
tegrăm din cauza fricii de singurătate și a nevoii de a fi 
apreciați. Iar cel intern constă în faptul că nu vrem să auz-
im adevărul despre noi de la alții atât timp cât îl știm sau 
îl simțim și facem tot ceea ce putem pentru a-l ascunde 
și a nu-l recunoaște nici măcar față de noi înșine. Deoa-
rece acceptarea faptului că nu suntem perfecți ne strică 
imaginea în fața celorlalți și a noastră, dar mai ales atrage 
următorul pas: efortul de a ne schimba. Iar asta ni se pare 
prea mult și inutil deși este singurul lucru care contează 
în viața noastră – evoluția personală.
Omul se crede cea mai inteligentă şi mai dezvoltată 
creatură de pe pământ. Unii au mers mai departe şi 
susţin că este valabil chiar şi la nivelul universului. To-
tuşi, la o comparaţie simplă cu celelalte animale, omul 
iese foarte şifonat. În afară de toate elementele evidente 
(forța, viteza, auzul etc.), el este singurul care nu cu-
noaşte libertatea, deşi este convins de contrariu. Avem 
atât de multe posibilităţi de acţiune şi cu toate acestea 



Teama
de eșec

Aparențe
versus adevăr

Lașitatea 
aduce
frustrări

alegem şi ne încăpăţânăm să facem aceleaşi lucruri în 
fiecare zi. Ne credem liberi, dar suntem sclavii pro-
priilor alegeri pe care le punem în seama altora, a vieţii, 
a întâmplării şamd. Nu facem ce vrem, ci ceea ce „tre-
buie” şi dăm vina pe altcineva pentru asta chiar dacă 
alegerea este a noastră. Animalele nu procedează astfel, 
fiind libere cu adevărat.
Se spune că adevărul eliberează, dar noi alegem să nu fim 
liberi, ci conduși. Vrem să gândească alții pentru noi, să 
ne spună ce avem de făcut și să executăm fără să ne inte-
reseze de ce sau dacă este bine ceea ce facem. Asta pentru 
că nu vrem să ne asumăm nici o răspundere și nici vreo 
eventuală greșeală. Am făcut ceea ce ni s-a spus deci nu 
putem fi învinovățiți de ceva. Așa credem că putem scăpa 
de conștiință deși simțim că este imposibil. Facem acest 
lucru chiar dacă știm că din greșeli putem învăța și, astfel, 
putem evolua. Însă frica de ridicol, de eșec și de a părea 
proști în ochii altora ne împiedică evoluția. Ne pasă mai 
mult de cum ne văd ceilalți decât de cum suntem și de 
cum am putea deveni.
Încercând să păstrăm aparențele, tragem cu dinții 
de părerea bună și eronată pe care o avem despre noi 
înșine. Probabil, acesta este obstacolul cel mai greu de 
trecut în drumul spre autocunoaștere, spre întoarcere la 
sine și spre evoluție. În loc să ne uităm în oglindă cu sin-
ceritate și să încercăm să schimbăm ceea ce nu ne place 
la noi, investim toată energia în procurarea și păstrarea 
unor oglinzi care să ne arate deformat, dar favorabil. Sau 
mai bine zis, așa cum ni se spune că ar trebui să fim, așa 
cum cere majoritatea care, peste tot în lume, este medi-
ocră în cel mai fericit caz. Adică cea formată exact din 
oamenii care nu ar trebui să aibă dreptul de a decide 
moda și regula.
Curios este faptul că încă mai avem păreri personale care 
mai răzbat câteodată și ies la lumină. Ni le exprimăm 
nevrând să mai executăm ceea ce ni se spune, dându-ne 
seama că este greșit. Și ne deranjează faptul că nu sun-
tem luați în seamă. Dar nu luptăm până la capăt pentru 
ideile noastre deoarece nu mai suntem atât de siguri că 
sunt bune sau din lașitate. De aceea rămânem cu tot mai 
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#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

Soluția

multe frustrări și nemulțumiri față de noi înșine care ne 
afundă și mai adânc în mocirla în care, în același timp, 
încercăm să nu ne înecăm. Acest lucru ne ține și mai mult 
timp pe loc și ne îndepărtează de drumul pe care vrem să 
mergem. Poate de aceea ne sunt date mai multe vieți, mai 
multe șanse de a face exact ceea ce avem nevoie și simțim 
că trebuie să facem.
Așadar, nu facem altceva decât să acceptăm și să hrănim 
această stare de lucruri confuză și contradictorie ce lu-
crează împotriva noastră și a dorinței de a avea o viață 
mai bună. De aceea, dacă vrem să fim mai fericiți și mai 
împăcați cu noi înșine trebuie să spunem adevărul și să 
ne asumăm responsabilitatea pentru faptele noastre, tre-
buie să aflăm cine suntem și să ne comportăm ca atare, 
trebuie să adoptăm și să respectăm principiile de viață 
pe care le considerăm bune, trebuie să înțelegem că este 
imposibil să ne placă toți și că este mai important dacă 
suntem mulțumiți de noi înșine. Trebuie să facem toate 
acestea chiar dacă nu vom reuși de fiecare dată, chiar 
dacă nu este posibil tot timpul.
În plus, asumarea responsabilității faptelor, a vorbelor și 
a gândurilor noastre ne obligă să acceptăm că am greșit 
și, astfel, să ne învățăm lecția pentru a nu o mai repe-
ta cu altă ocazie. Iar acest lucru ne ajută să înțelegem că 
deținem controlul asupra vieții noastre și că o putem face 
mai bună. Pe când prin alegerea rolului de victimă ne 
refuzăm evoluția și dreptul de a trăi așa cum ne dorim 
deoarece ignorăm ceea ce avem nevoie să învățăm din 
greșelile noastre și ajungem să credem că suntem ne-
putincioși, că alții ne conduc viața. Cu cât exersăm mai 
mult acest comportament cu atât ne vom obișnui mai 
mult cu el. Așa va deveni un obicei, chiar un reflex, și nu 
va mai necesita atenția noastră și efort.
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Controlul 
minții

Definiția 
potrivită

Totul
este emoție

O definiție dusă la extrem a libertății ar putea fi „să 
gândești și să faci orice vrei”. Chiar și dacă am alege 
această variantă, tot ar trebui să ne preocupe ce vrem și 
de ce. Pentru că asta ne afectează de fapt propria viață și 
ne-o construiește, dictând astfel gradul nostru de liber-
tate. Așa cum am mai spus în această lucrare, dacă gân-
dim negativ ne vom comporta ca atare și vom atrage în 
viața noastră ceea ce ne face rău. Adică ne vom limita 
libertatea definită mai sus. Tocmai de aceea avem nevoie 
să ne controlăm foarte bine mintea și s-o îndreptăm pe 
calea potrivită pentru a obține viața pe care ne-o dorim. 
Este necesar să ajungem să ne gândim ce vrem, de ce și 
dacă ne face bine.
În felul acesta libertatea noastră nu o va afecta pe a celor-
lalți și nici pe noi înșine într-un mod negativ. Aceasta 
consider că este definiția cea mai potrivită. Tocmai de 
aceea cred că să fii liber presupune și să fii responsabil. 
Pentru că trăim în societate nu ar trebui să ne permitem 
să ignorăm efectele pe care le au faptele și vorbele noastre 
asupra celor din jur. Dacă observăm că ele fac rău altora, 
înseamnă că vor avea același efect și asupra noastră, mai 
devreme sau mai târziu, afectându-ne viața și inclusiv 
libertatea.
Ceea ce oferim cu adevărat în viață sunt emoții. Efec tul pe 
care îl are comportamentul nostru în noi și în afara noas-
tră este unul legat de sentimente. Așa ne și amintim unii 
de ceilalți și în funcție de asta ne catalogăm. De aceea este 
indicat să avem grijă ce amprentă emoțională rămâne în 
urma noastră în ceilalți, ei manifestându-se față de noi în 
funcție de asta, așadar bine sau rău, afectându-ne astfel 
pozitiv ori negativ. În plus, așa cum spuneam într-un alt 
capitol, oamenii pozitivi și plini de energie benefică sunt un 
model inconștient pentru cei din jur și sunt urmați. Dar și 
cei pozitivi și cei negativi primesc înapoi același lucru, dar 
într-o cantitate mult mai mare. Chiar dacă nu se întâmplă 
atunci când ne dorim asta sau atunci când ne așteptăm.
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Ce înseamnă libertatea,

de ce și cum ne-o refuzăm sau limităm



#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

Ne mințim 
singuri

Ocolim 
adevărul

În altă ordine de idei, libertatea noastră este îngrădită 
dramatic de tendința pe care o avem spre autoamăgire. 
Să ne mințim singuri este un fapt „normal” și obișnuit în 
tot ceea ce trăim. Se pare că așa reușim să „supraviețuim” 
și să mergem mai departe. Online sau offline. Ne mințim 
în orice aspect al vieții noastre cotidiene: personal, profe-
sional, familial, social etc. Și o facem pentru că nu vrem 
să recunoaștem adevărul și să ne asumăm responsabili-
tatea care derivă din el. Este mai greu decât să te minți 
frumos deoarece recunoașterea propriilor greșeli presu-
pune efortul de a te schimba.
„Sunt mai bun din punct de vedere profesional dacât șe-
ful meu, dar nu am banii lui ca să pot conduce o astfel 
de firmă”, „Dacă mi-ar spune mai des că mă iubește și 
mi-ar aduce flori, n-aș mai fi așa de nesigură de ceea ce 
simte pentru mine”, „Aș fi mai calm dacă nu ar face atâtea 
trăznăi copiii mei”, „Dacă ceilalți ar conduce respectând 
regulile de circulație, nu aș mai fi așa nervos în trafic” 
șamd. Astfel de lucruri ne spunem în multe situații încer-
când să băgăm „mizeria” sub preș și să arătăm cu degetul 
în altă parte.
Însă, undeva în adâncul nostru știm că nici unul dintre 
aceste gânduri nu este adevărat, dar alegem să ne mințim 
astfel pentru a ne hrăni orgoliul și a nu fi nevoiți să lu-
crăm cu noi înșine, să ne schimbăm. Aceasta nu este 
calea spre viața împlinită pe care ne-o dorim și nici nu 
înseamnă să fii liber. Așa doar ne îngrădim și ne refuzăm 
dreptul la evoluție, preferând să ne hrănim egoul cu ilu-
zii. Iar asta nu este o delegare a responsabilităților, cum 
avem unii impresia, ci doar o ignorare a lor.
Și o facem în multe feluri: negarea lucrurilor adevărate 
chiar dacă știm că ne mințim („Țip la tine pentru că te 
comporți urât cu mine, nu pentru că am eu o problemă 
cu autocontrolul” – deși nu te poate obliga nimeni și 
nimic să te comporți într-un fel sau în altul), inventarea 
unor scuze sau vinovați („Am întârziat din cauza faptu-
lui că am fost prins în trafic” – ca să nu recunoști că nu 
ai plecat la timp), proiectarea aspectelor noastre negative 
asupra altora („Prietenii mei se comportă urât cu mine 
și nu înțeleg de ce” – char dacă îi ignori sau îi tratezi cu 
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Există leacuri

superioritate, iar ei doar reacționează la comportamentul 
tău), folosirea reacților extreme („Ne despărțim pentru 
că nu mi-ai adus cadou de Sfântul Valentin, iar asta în-
seamnă că nu mă iubești” – deși ați stabilit că sărbătoriți 
Dragobetele, nu Sfântul Valentin, iar el ți-a demonstrat de 
multe ori și în multe feluri că te iubește), refuzarea căilor 
de mijloc („Dacă nu îmi iese exact așa cum vreau nu mai 
fac niciodată asta” – chiar dacă ști că este imposibil să 
iasă exact așa cum îți dorești), credința că sentimentele 
noastre reflectă realitatea („Simt că mă înșeală, înseamnă 
că are pe altcineva, că este preocupat de altceva în ulti-
ma vreme și nu îmi mai acordă atât de multă atenție ca 
înainte” – deși nu ai nici un motiv real să crezi acest lu-
cru și nici nu l-ai întrebat ce îl frământă), generalizarea 
pornită de la un singur exemplu („Dacă fata aceasta nu 
a vrut să iasă la un suc cu mine înseamnă că sunt inde-
zirabil și că toate celelalte vor face la fel” – chiar dacă este 
prima care te refuză), desconsiderarea proprie („Nu mi-a 
făcut nici un compliment pentru că sunt urâtă” – deși ți-a 
spus de mai multe ori că ești frumoasă) etc.
În plus, fugim de acceptarea lucrurilor incontestabile 
din viață:

- orice am face suntem de fapt singuri;
- până la urmă vom muri;
- cu siguranță că vom suferi de mai multe ori;
- viața noastră are sens dacă îi dăm noi unul;
- suntem liberi să facem orice vrem cu viața noastră.

Chiar și normele societății în care trăim ne împing spre 
autoamăgire deoarece le luăm ca atare fără să ne gândim 
dacă suntem sau nu de acord cu ele (căsătoria, felul în 
care ne îmbrăcăm sau vorbim, credința religioasă, cine 
trebuie să aducă mai mulți bani în casă, cine face mân-
care, să avem copii etc.).
Este foarte important să înțelegem toate acestea, să le ac-
ceptăm și să ne „tratăm”. De ce? Pentru că, din păcate, 
autoamăgirea ne conduce doar spre suferință, regrete și 
nefericire. Tocmai de aceea, ele ne limitează foarte mult 
libertatea, ținându-ne departe de viața frumoasă pe care 
ne-o dorim și o putem avea. Iar „leacuri” există. Trebuie 
doar să ni le amintim cât mai des și să ni le „admini-
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#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

străm” constant. Le-am menționat și le-am detaliat în 
primul capitol din această lucrare. Ca sfat complementar 
vă recomand să fiți atenți la ceea ce simțiți și la cum vă 
influențează starea de spirit. Așa veți descoperi ceea ce vă 
face bine sau nu și veți ști ce să păstrați și ce să eliminați 
pentru a vă oferi libertatea de a fi fericit.
Un alt element care ne limitează libertatea este repre-
zentat de așteptări. Nu detaliez subiectul aici pentru că 
am făcut-o într-un alt capitol al lucrării de față. Mă refer 
la o singură latură, una neabordată, aceea a corectitu-
dinii. Știm că în viață nu este totul corect. Și nici nu ar 
trebui să ne așteptăm să fie. Ar însemna perfecțiune și 
asta nu este posibil. În plus, nici noi nu suntem corecți 
de fiecare dată cu noi sau cu alții, voit sau nu. Și, până 
la urmă, ce înseamnă să fii corect? Răspunsul este prea 
subiectiv ca să merite atenție.
Așadar, nu ar trebui să ne preocupe subiectul decât în 
ceea ce ne privește. Suntem corecți față de noi și față 
de alții conform principiilor și a convingerilor noastre? 
Aceasta este întrebarea ce merită un răspuns. Dacă vom 
fi așa și ceilalți vor fi așa cu noi. Doar că trebuie să fim 
sinceri cu noi atunci când facem această analiză, nu su-
perficiali. Doar dacă vrem să înțelegem cu adevărat cum 
stau lucrurile.
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de fapt
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Ce contează pentru tine: lucrurile sau ființele? În 
societatea în care trăim, primele au devenit tot mai 
importante în dauna celorlalte. Prea mulți oameni nu 
mai țin cont de nimeni și de nimic pentru a obține 
ceea ce au impresia că își doresc. Fără să înțeleagă fap-
tul că de cele mai multe dintre ele nici măcar nu au 
nevoie, ci le sunt „sugerate” de cei care vor să producă 
și să vândă tot mai mult pentru a se îmbogăți conti-
nuu. Adică de cei care pun preț tot pe lucruri fără să 
se gândească la ființe.
Asta duce la exacerbarea egoismului și a avariției în 
dauna bunătății și a empatiei. Mergând mai departe cu 
analiza ajungem la îndepărtarea de sine și de tot ceea ce 
este viu pentru a ajunge din ce în ce mai singuri și mai 
nefericiți oricâte lucruri am avea. Până la urmă acest 
proces este o întoarcere împotriva noastră și a ceea ce 
este cu adevărat important și ne caracterizează: faptul 
că suntem oameni.
Intrinsec, omul nu este făcut să fie singur și nici egoist 
sau nepăsător față de ceea ce este viu. Un argument în 
acest sens este faptul că ajutorul pe care îl dăm altora ne 
face fericiți și ne aduce liniște. Dacă vrem să obținem 
așa ceva trebuie să ne respectăm firea și să-i ajutăm pe 
cei care au nevoie, cum au nevoie și fără să așteptăm 
nimic în schimb. Așa suntem noi oamenii construiți 
și acestea ne sunt pornirile interioare. Poate că pen-
tru unii pare foarte greu ori fără rost, dar numai așa 
putem fi fericiți (și simt și ei asta) deoarece așa suntem 
sub toate măștile pe care le purtăm, crezând că o facem 
pentru a ne proteja. De cine? Din păcate de noi înșine. 
Și chiar dacă bunătatea și empatia au ajuns să fie con-
siderate slăbiciuni sau chiar prostie, ele ne definesc ca 
specie mult mai mult decât ne închipuim și ne ajută să 
evoluăm spiritual. Toate acestea le simțim oricât de tare 
ne-am abrutizat.
În plus, lucrurile pot fi înlocuite cu altele la fel ori chiar 
mai bune, însă ființele nu, oricât ni s-ar părea că nu 
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este așa. Iar respectul și aprecierea pe care ni le dorim 
din partea semenilor nu pot fi obținute cu răutate, in-
diferență sau egoism chiar dacă acestea par principiile 
pe care se bazează lumea din jurul nostru. Oricât ar 
părea de ciudat în condițiile societății în care trăim și 
care aparent promovează contrariul, nici un om nu va 
aprecia vreodată un astfel de comportament deoarce in-
stinctiv tindem spre cel opus căutând liniștea, echilibrul 
și omenia.
Poate că ar trebui să ne oprim din alergarea continuă și 
obositoare după avantaje materiale de orice fel și să ne 
regăsim. Poate că ar trebui să ne dăm seama că goana 
aceasta ne consumă inutil energia și timpul, îndepărtân-
du-ne tot mai mult de ceea ce spunem că ne dorim și nici 
nu am putea să visăm la altceva: să fim fericiți. Poate că ar 
trebui să începem să hotărâm singuri ceea ce vrem să fim, 
ceea ce vrem să facem și ceea ce avem nevoie. Fără a-i 
mai lăsa pe alții să o facă în locul nostru și fără a ne mai 
lăsa influențați și, astfel, deturnați de la adevărata cale pe 
care simțim că vrem să o urmăm.
Să nu credeți că vorbim despre o conspirație. Ci doar de-
spre setea de putere a unor oameni. Despre faptul că unii 
au descoperit cum îți poți controla mai bine semenii: îi 
îndepărtezi cât mai mult de ei înșiși prin minimalizarea 
sau chiar vulgarizarea aspectelor care contează cel mai 
mult pentru orice oameni și care îi caracterizează (suflet-
ul, dezvoltarea personală, liniștea, echilibrul, bunătatea, 
altruismul, încrederea, iertarea și altele asemenea). Apoi, 
le oferi la schimb lucruri pe care numai tu le ai și îi faci 
să creadă că nu pot trăi fără ele. Așa, ușor-ușor, ajung să 
dea o mult mai mare importanță lucrurilor în defavoarea 
ființelor. De aceea goana după avantajele materiale ne în-
depărtează de noi înșine.
Dar nu pot face acest lucru în locul nostru. Noi suntem 
cei care decidem ce contează pentru noi. Ei pot doar să 
ne sugereze subtil ceea ce vor și să ne distragă atenția 
de la ceea ce vrem. De aceea avem obligația morală față 
de noi înșine să ne amintim cine suntem cu adevărat și 
să luptăm pentru a ne întoarce la noi și a ne dezvolta 
armonios. Nu lucrurile ne vor ajuta să facem asta, ci fi-
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ințele. Măcar din când în când trebuie să facem ceea ce 
ne place: să călătorim, să mergem cu bicicleta, să citim, 
să ne petrecem timpul cu prietenii, să „lenevim” privind 
natura ori oamenii, să ne jucăm cu copiii noștri șamd. 
În felul acesta investim în noi și în ceea ce contează cu 
adevărat pentru noi. Cu asta rămânem, nu cu mașinile, 
locuințele ori alte lucruri. Asta este hrana care simțim că 
ne aduce sațietate.
Dar toate acestea trebuie făcute frumos pentru a le simți 
în totalitate. Adică trebuie rupte de orice grijă sau înda-
torire. Dacă ai plecat la plimbare, bucură-te de ceea ce 
vezi și auzi fără să te gândești la altceva. Dacă mănân-
ci ceva ce-ți place închide televizorul și telefonul și sa-
vurează acel fel de mâncare. Dacă vrei să-ți amintești co-
pilăria nu lăsa altceva să te întrerupă. Dacă faci dragoste 
rupe-te de lume. Hai că nu este chiar atât de greu, iar ceea 
veți obține va fi minunat!
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VII.
De ce nu avem nimic

și de ce tot ceea ce „avem” trebuie „cedat”

Dependenți 
de lucruri
sau persoane

Iluzia
libertății

Exercițiu
ca experiență

Continuând ideea din capitolul anterior, trebuie să re-
cunoaștem că toţi suntem dependenţi. Îi blamăm pe 
drogaţi, beţivi şi fumători că nu vor să renunţe la viciul 
lor şi se lasă controlaţi de el. Dar nu ne gândim niciodată 
la noi. Tot timpul avem ceva de comentat şi de reproşat 
celorlalţi, dar uităm să ne privim în oglindă. Uităm de 
„cine este fără de păcat să ridice piatra”. Nu vrem să recu-
noaştem, nici măcar faţă de noi înşine, că suntem depen-
denţi de persoane sau de lucruri. Fiecare dintre noi şi-a 
ales calea lui, neputând să trăiască fără: televizor, iubit/ă, 
serviciu, maşină, muzică, electricitate, dulciuri, calcu-
lator, sex, telefon, bârfă, prieteni, cola, Internet, cărţi şi 
multe altele. Unii chiar spun câteodată, fără să conștien-
tizeze ceea ce susțin: „n-aş putea trăi fără…” sau „cum 
pot unii să trăiască fără…”.
Toată viaţa căutăm ceva de care să depindem, iar cei care 
produc lucruri şi vor să le vândă ne stimulează această 
latură. Ne lăudăm că suntem liberi şi ne amăgim că liber-
tatea este cel mai important scop în viaţă. În realitate fa-
cem orice putem să ne legăm ireperabil și inseparabil de 
ceva. Indiferent de sursa dependenţei noastre, de fiecare 
dată când o pierdem rezultatul este acelaşi: suntem trişti 
şi nu mai ştim ce să facem, ne plictisim şi credem că nu 
putem trăi fără ceea ce am pierdut. Acest lucru se întâm-
plă numai celor care nu le ajung lor înşile. Te plictiseşti 
dacă fugi toată viaţa de tine şi nu mai ştii ce să faci pentru 
a evita să rămâi singur cu tine şi să fii nevoit să te cunoşti, 
să îţi conştientizezi tarele și să lucrezi la evoluția ta.
Gândiţi-vă, nu cum ar fi dacă aţi renunţa la ceea sunteți 
dependenţi, pentru că poate este prea greu, măcar la 
cum ar fi dacă aţi fi nevoiţi să o faceţi. Mulţi dintre cei 
care înţeleg asta sunt aceia care au fost puşi într-o ast-
fel de situaţie. Apoi se schimbă foarte multe în viaţă, 
inclusiv modul în care o percepi. În sfârşit pricepi ce 
este cu adevărat important pentru tine. Îţi schimbi pri-
orităţile, prietenii, modul de trai, gândirea.... Totul. De 
cele mai multe ori, fără să îţi dai seama, devi altcineva şi 



Oricând 
putem pierde 
tot

Posesivitatea 
alungă

Natural este 
să împarți

te miră când cei din jur îţi spun asta deoarece ți se pare 
firesc. Dar, acest exerciţiu de reîntoarcere la tine însuţi 
este mai sănătos şi mai util dacă se întâmplă conştient şi 
voit. De aceea merită încercat măcar ca experienţă, dacă 
nu din convingere.
Este foarte important să înțelegem că nimic nu este pro-
prietate personală oricâte acte am avea, nici măcar pro-
pria persoană. Iar asta se vede foarte clar în viață pent-
ru cei care vor să observe. Mașina ori locuința îți pot fi 
oricând confiscate în cazul unor executări silite sau pot fi 
distruse într-un război, viața îți poate fi luată în orice mo-
ment, partenerul de viață poate pleca cu altul/alta atunci 
când dorește acest lucru șamd. Cu cât ești mai conștient 
de acest fapt cu atât îți cresc șansele de a fi fericit. De ce? 
Pentru că nu vei mai consuma inutil energie și timp pen-
tru a face tot posibilul să le păstrezi chiar și atunci când 
trebuie să le cedezi altora care au nevoie de ele. În felul 
acesta ele vor rămâne cu tine atât timp cât este necesar și 
te ajută, fără a deveni poveri, ajungând la alții atunci când 
este momentul potrivit.
Simțul proprietății, hrănit cu înverșunare de societate 
și stipulat chiar și în constituții ca un drept, stimulează 
doar egoismul și avariția, adică ceea ce ne face nefericiți. 
De aceea, lucrurile pe care le avem trebuie împărțite cu 
cei care au nevoie de ele și nu le au, iar ființele trebuie 
lăsate libere să hotărască singure lângă cine le este mai 
bine și unde pot fi fericite. În plus, în cazul ființelor, cu 
cât ești mai posesiv cu atât mai repede le faci să plece de 
lângă tine deoarece au dorința ancestrală de libertate. Iar 
în ceea ce privește lucrurile, cu cât ești mai „strângător” 
cu atât mai puțin te bucuri de beneficiile pe care ți le pot 
oferi și nu mai contează ce ai nevoie, ci doar să fie cât mai 
multe, mai scumpe, mai sofisticate etc.
Mai mult decât atât, simțul proprietății nu este o carac te-
ristică naturală a oamenilor, ci una educată care ne înde-
părtează de noi înșine. Omul este făcut să împartă pentru 
că acest lucru îi provoacă satisfacție, îl face fericit și să 
se simtă împlinit. Bucuria celor pe care îi ajutăm atunci 
când și cum/cu ce au nevoie ne este necesară pentru a ne 
simți bine cu noi înșine. Aceasta este o pornire intrin-
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#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

Întrebarea 
primordială

Răspunsul 
este același 
pentru toți

Mesajul 
divinității

secă a oricărui om și, de aceea, este o unealtă cu ajutorul 
căreia putem obține o viață plină de satisfacții sufletești 
care ne susține în efortul nostru de a evolua și de a crește 
frumos.
În această notă poate fi interpretată și următoarea 
preocupare. Unii dintre noi ajung să fie bântuiți de în-
trebarea „Care este rolul meu pe acest pământ?”. Aceasta, 
dar și răspunsul la ea ar trebui să ne apropie de divinitate, 
de origine. Unora li se pare că au aflat răspunsul, dar nu 
sunt siguri de el, iar alții nu îl găsesc niciodată. Asta în-
seamnă că au căutat în altă parte decât trebuia deoarece 
toate răspunsurile de care avem nevoie sunt în noi, așa 
cum este și divinitatea. (Probabil că acesta a fost și scopul 
inițial dat bisericii: să ne ajute să ne întoarcem la noi pen-
tru a-l regăsi pe Dumnezeu.)
Ne chinuim, poate toată viața, să găsim un răspuns 
satisfăcător la întrebarea „Care este rolul meu pe acest 
pământ?”, dar reușim cel mult să găsim unul diferit de al 
celorlalți și potrivit numai pentru noi. Până nu demult, 
și eu am crezut că toți trebuie să ne aflăm rostul în viața 
asta și că el este diferit pentru fiecare. Între timp am avut 
o revelație și am găsit un răspuns universal valabil: rostul 
nostru este să împărțim totul cu ceilalți deoarece facem 
parte dintr-un întreg care ne cuprinde pe toți și, de aceea, 
avem nevoie unii de ceilalți. Asta este tot ceea ce avem de 
făcut. Scopul este același pentru toți. Doar manifestările/
rezultatele lui sunt diferite.
Sunt convins că asta vrea Dumnezeu de la noi și asta 
a sădit în fiecare om: să ne ajutăm între noi împărțind 
ceea ce avem cu ceilalți. Acesta este altruismul/creștinis-
mul perfect, adică cel pe care divinitatea încearcă să ni-l 
transmită. Totul este să nu credem că ceea ce avem este 
al nostru și numai al nostru, ci că ne-au fost date pentru 
a le împărți cu cei care ne cer asta. Fără să încercăm să 
înțelegem/aflăm dacă chiar au nevoie de ele sau nu, fără 
să descoperim care sunt motivele reale care stau la baza 
cererii. Ci doar să oferim, fără să judecăm. Restul vine 
de la sine și se reglează așa cum trebuie. Dacă le-au cerut 
inutil, le vor pierde în favoarea celor care chiar au nevoie 
de ele.

40



Așa era
pe vremuri

Iată și un exemplu concludent din istoria țării noas-
tre care susține acest fapt. Din studiile specialiștilor 
în domeniu a reieșit că țăranul român, până în urmă 
cu aproximativ 100 de ani, se raporta la pământul său 
nu ca la o proprietate asupra căreia avea drepturi ab-
solute, ci ca la un bun al comunității care îi era dăruit 
de Dumnezeu pentru a perpetua viața și a dărui din el 
celor care aveau nevoie. Dar putem merge mai depar-
te ajungând până la Aristotel care definea „oikonomia” 
drept „știința sau arta producerii, distribuirii și păstră-
rii valorilor de uz ale căminului și ale comunității pe 
o perioadă îndelungată”. Așadar, trebuie doar să ne în-
toarcem la noi înșine pentru a înțelege că nu suntem 
construiți să strângem, ci să împărțim.
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VIII.
Cât de mult contează pasiunile
și cum ne hrănesc ele sufletul

Energia celor 
pasionați

Te ajută
să vezi
realitatea

Acceptarea 
și aprecierea 
societății

Nu avem 
timp sau nu 
ne facem 
timp?

Probabil că toți am întâlnit oameni pasionați, oameni 
care pun suflet într-un anumit gen de activitate, care se 
implică în ceea ce fac. Cu siguranță că ei au reușit, fără 
să-și propună asta, să vă insufle acea energie pozitivă și 
să vă prindă în valul lor într-o anumită măsură. Ei sunt 
cei care mișcă lucrurile, care forțează limitele, care aduc 
evoluția și care creează un vârtej benefic ce îi „înghite” și 
pe cei din jurul lor. Atracția este irezistibilă și nici nu este 
bine să i te opui deoarece îți hrănește sufletul cu frumos. 
Pasiunea și trăirea în acest fel sunt pilonii pe care (ne) 
putem construi sănătos.
Să trăiești fără să ai măcar o pasiune înseamnă să vrei 
să fii gol, să vrei să fii impersonal, să vrei să fii doar un 
„cap de locuitor” într-o statistică. Pasiunea înseamnă 
talent, energie, evoluție, dedicație și, până la urmă, în-
seamnă dezvoltarea percepției și îndreptarea ei pe calea 
corectă. O pasiune cultivată constant te ajută să înțelegi 
mai adânc ceea ce te înconjoară și din ce ești format, te 
ajută să deschizi ochii și să vezi și altceva în afară de ceea 
ce ți se spune că trebuie să observi. În schimb, un om fără 
o pasiune este un om ce renunță din proprie voință la 
sufletul lui și, implicit, la viața lui.
Din păcate, în cea mai mare parte, lumea este formată 
din oameni sterpi, fără pasiuni, care cresc și se educă 
să fie așa, crezând că asta vrea societatea, ei căutând cu 
„disperare” să fie acceptați și apreciați de ea. Iar asta este 
soluția pe care o aleg pentru a-și atinge acest obiectiv. 
Însă, nu înțeleg că ea ignoră astfel de oameni și, în nici 
un caz, nu-i recompensează. Și este firesc să fie așa. Care 
ar fi motivele pentru care ar trebui să facă altfel? Astfel de 
oameni nu aduc plus valoare și nici nu ies în evidență cu 
ceva pozitiv.
Însă ei nu percep lucrurile așa. De ce cred ei că fac acest 
efort? Variantă „oficială”, oferită ca o scuză pentru ei 
și pentru ceilalți, este „lipsa timpului”. Într-un fel este 
adevărat deoarece ne sunt oferite atât de multe lucruri ba-
nale și care uniformizează la care să ne gândim și cu care 



Confuzia
și paradoxul

Femeile
vor să fie 
bărbați

Cine știe ce 
este mai bine 
pentru noi?

să ne ocupăm mintea, încât nu mai avem timp de noi, de 
sufletul nostru, de esența noastră. Dar asta nu înseamnă 
că trebuie să ne lăsăm prinși în această moară ce ne toacă 
mărunt și, inevitabil, ne distruge. Trebuie să înțelegem că 
avem puterea de a alege ceea ce ne preocupă, ceea ce ne 
înalță sau nu și cu ce ne ocupăm timpul.
Totuși, sunt tot mai mulţi oameni care nu au nici măcar o 
pasiune în viaţă. Ba chiar confundă pasiunea cu dorinţa, 
cu patima sau cu plăcerea (de a avea bani, de a face 
cumpărături, de a avea un serviciu mai „bun” etc.). Însă 
nu au nici o pasiune care să-i scoată din starea de morţi-
vii. Paradoxal este că majoritatea femeilor, care sunt con-
struite ca având la bază intuiția și, de aceea, au înclinația 
nativă spre pasiuni, nu le au, ignorând și respingând ne-
voia de a le avea. Ele, care ar trebui să fie pasiunea întru-
chipată, sunt terne şi goale, fiind în schimb apropiate de 
material şi de nimicuri. Este o autoironie neasumată şi 
neconştientizată, o autodegradare, o îndepărtare de la 
ceea ce le face femei şi de la ceea ce iubim la ele.
Incredibil este faptul că fac eforturi deosebite pentru a 
deveni tot mai „masculine”. Așa li se sugerează că trebuie 
să fie în această lume a bărbaților, așa cum greșit este 
prezentată. Câți bărbați cunoașteți care să facă ceea ce 
vor și cum vor fără să ceară ori să aștepte permisiunea 
unei femei? Însă ei nu vor să mai țină cont de opinia 
unor femei pe care nu le mai văd așa deoarece ele aleg 
să nu mai fie femei. Dacă ar înțelege în acest mod realist 
viața, nu ar mai încerca să-și asume roluri care nu li se 
potrivesc, ar lăsa bărbații să o facă și toți am fi mai buni, 
mai împăcați și mai echilibrați.
Ştim că tot ceea ce ne înconjoară ne îndeamnă la con-
sumism şi spre material (mass media, politică, publici-
tate, societate, familie, prieteni şamd). Dar asta nu ne 
scuză de faptul că îi lăsăm pe alţii să ne spună ce trebuie 
să facem şi ce este mai bine pentru noi. Nu trebuie să 
uităm de ceea ce ne face oameni şi de ceea ce ne apropie 
de noi înşine. Pasiunea/ile ne îndepărtează de gândire şi 
ne apropie de simţire, de suflet, ne ajută să ne cunoaştem 
şi să creştem spiritual. Un om fără măcar o pasiune este 
un om mort care se crede viu și aşteaptă să moară. Iar 
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#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

Secretul vieții

unul cu cel puţin o pasiune este un om care îşi doreşte 
să trăiască pentru că are de ce, pentru că simte frumosul, 
pentru căg gustă nemurirea în timpul vieții.
Așa că lăsați pasiunile să intre în viața voastră! Cul-
tivați-le, hrăniți-le și dați-le voie să vă conducă pe drumul 
înapoi spre voi înșivă! Întoarcerea „acasă” este întotdeau-
na plăcută și înălțătoare. De aceea trebuie să rămânem 
vii şi umani. Este cel mai important deziderat ce ar trebui 
urmărit de orice om care vrea să nu piardă legătura cu el 
şi cu divinitatea. Este singurul scop în viaţă care merită 
orice sacrificiu şi orice efort.
Nimic nu poate fi mai important atunci când înţelegi ce 
înseamnă pentru tine acest lucru. Să fii viu şi uman în-
seamnă să îţi păstrezi prospeţimea şi claritatea în a trăi 
şi a percepe viaţa. Înseamnă să trăieşti clipa, fiind viu în 
fiecare moment. Înseamnă să exişti doar pentru prez-
ent şi să îl simţi cu fiecare părticică din tine. De fapt, 
înseamnă să fii nemuritor, trăind un prezent continuu. 
Acesta este secretul unei vieţi fericite. Iar pasiunile ne 
ajută să ajungem aici.
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Doar simt. Iar când simt prea mult, plâng. Iar când plâng prea mult, râd. 
Iar când râd prea mult, tac. Iar când tac prea mult, reușesc să mă ascult. 
Iar dacă mă ascult prea mult, încep din nou să simt. Ce ciudat! Mă port ca 
un om viu.



Știință
în dauna
spiritualității

Relația
cu divinitatea

Revelația

În societățile moderne se dă o tot mai mare importanță 
științei și, implicit, rațiunii. Ceea ce poate fi demon-
strat astfel prevalează în fața oricărui alt argument. 
Din păcate, toate acestea se fac în defavoarea intuiției, 
adică a sufletului nostru, adică a relației pe care o avem 
cu divinitatea. Devenim tot mai handicapați spiritual, 
amputând ceea ce ne definește cu adevărat, ceea ce ne 
poate aduce fericirea. Iar dovezile științifice le folo-
sim doar pentru a uita de noi înșine. Toate acestea se 
întâmplă deși cele mai multe dintre reacțiile noastre în 
viață sunt emoționale; dacă nu chiar toate. Acesta este 
și motivul pentru care putem spune că societățile nu 
funcționează, iar oamenii se izolează din ce în ce mai 
mult, exacerbându-și egoul.
De aceea, îmi place ca din când în când să întreb 
oamenii: „Care este relația ta cu Dumnezeu?”. De ce fac 
acest lucru? Deoarece cred că relația noastră cu divini-
tatea ar trebui să fie o preocupare constantă a fiecăruia 
dintre noi. Nu pentru că suntem mormoni, baptiști 
sau adventiști și nici pentru că nu am mai trecut pe la 
biserică de când eram copii. Ci pentru că în afară de 
corp mai avem și suflet, iar sufletul nostru este o parte 
din dumnezeire. Relația cu divinitatea este cea cu su-
fletul nostru. Așa cum suferă corpul atunci când nu-l 
hrănim, așa se întâmplă și cu sufletul care nu este luat 
în seamă.
Am fost întrebat „Ce înseamnă relația mea cu 
Dumnezeu?”. Înseamnă să dai o importanță cât mai 
mare sufletului tău, să îl asculți și să-i urmezi indi-
cațiile. Prin intermediul lui, divinitatea ne arată calea 
potrivită atunci când avem de luat o decizie. Acest lu-
cru se face prin revelație. Cine are impresia că știe ce 
este bine pentru el se înșeală amarnic și argumente în 
sprijinul acestei afirmații sunt toate deciziile pe care 
le-am luat crezând că sunt bune și care, cu timpul, s-a 
demonstrat a fi greșite. În schimb, de fiecare dată când 
am ales bine am făcut-o instinctiv și intuitiv, adică 
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IX.
Cât de importantă și de greșită
este raportarea la divinitate



#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

Observarea 
semnelor

Nu există 
întâmplare

Relația
cu universul

sufletește, adică prin revelație, ea fiind o constantă în 
viața noastră.
Dacă ne dorim o viață frumoasă și fericită trebuie să 
ne menținem relația pe care o avem cu sufletul nostru. 
Trebuie să reînvățăm să-l ascultăm, așa cum o făceam 
când eram copii, și să „vedem” semnele prin care 
Dumnezeu comunică cu noi și ne arată ce este mai bine. 
Iar semnele acestea sunt foarte dese în noi și în jurul 
nostru. Dar, din cauza faptului că nu păstrăm legătura 
cu sufletul nostru și nu suntem deschiși la minte, nu le 
observăm. La un moment dat mi s-a întâmplat ca a tun-
ci când am vrut să traversez o stradă să mă împiedic 
de o piatră și să întârzii astfel câteva secunde. Exact în 
momentul în care ar fi trebuit să mă aflu pe trecerea de 
pietoni dacă nu m-aș fi împiedicat a trecut o mașină în 
viteză.
De aceea nu cred că există întâmplare. Ci doar lucruri 
care au loc cu un scop și din care ar trebui să înțelegem 
ceva chiar dacă le conștientizăm sau nu, chiar dacă pier-
dem semnificația lor sau nu. Ajungem la sufletul nostru 
în urma finalizării procesului de autocunoaștere sau pur 
și simplu pentru că am reușit să păstrăm legătura cu el 
din copilărie, fiind sensibili și empatici. Dar munca de a 
nu pierde acest contact este continuă deoarece aproape 
totul din afara noastră ne împinge în cealaltă direcție. 
Însă, oricât de mult efort ar necesita trebuie să fim conș-
tienți că este singura cale spre noi înșine și spre viața pe 
care ne-o dorim.
Nu vom ști niciodată ce este mai bine pentru noi. Sun-
tem prea îngreunați de materie pentru a ajunge la un 
nivel spiritual atât de înalt. De aceea trebuie să lăsăm 
universul/divinitatea (sau oricum vreți să-i spuneți) 
să ne arate calea potrivită și să ne creeze oportu-
nitățile de a o urma. Cu cât ne încăpățânăm mai tare 
în ideea că știm ce avem de făcut, cu atât mai departe 
vom fi de ceea ce avem nevoie și, implicit, cu atât mai 
nefericiți. Să știi este una, iar să simți este cu totul 
altceva. Universul este în noi și cunoaște totul. Tre-
buie doar să conștientizăm și să acceptăm asta pentru 
a crește frumos.
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Umilința, 
liberul arbitru 
și controlul

Miracolul 
face parte
din viață

Metoda de 
comunicare 
cu Dumnezeu

Cred că umilința despre care se vorbește în religiile creș-
tine se referă la acest aspect. „Capul plecat” înseamnă ac-
ceptarea faptului că avem nevoie de ajutor pentru a vedea 
care este drumul pe care ne va fi cel mai bine să mergem. 
Avem nevoie să rămânem conectați și să ne lăsăm ghi-
dați de spiritul din care suntem parte. Iar liberul arbitru 
și controlul pe care îl avem vin din alegerea dacă o luăm 
sau nu pe calea care ne este arătată și din încăpățânarea 
de a-l urma până la capăt oricât de greu ni s-ar părea. 
Nimic bun nu poate fi obținut în lumea aceasta fără efort 
și dăruire. De multe ori am auzit oameni cărora le-au 
murit persoane dragi spunând că sunt luați cei mai buni 
dintre noi. De ce? Poate pentru că ei au ajuns la nivelul 
pentru care au venit.
O altă raportare greșită la divinitate consider că este cea 
legată de miracol. Am fost învățați să credem că el pre-
supune supranaturalul. Omul modern este impresionat 
şi crede că s-a întâmplat un miracol doar dacă întâm-
plarea în cauză implică ceva nemaivăzut şi nemaiauzit, 
imposibil de explicat științific, care îl șochează. Eu cred 
că miracol înseamnă să primeşti ceea ce ai nevoie atunci 
când ai nevoie chiar dacă nu conștientizezi acest lucru. 
Miracolul nu trebuie legat de domen iul ștințifico-fantas-
ticului pentru că nu este un privilegiu acordat doar celor 
„aleși”.
El este prezent în viaţa noastră zilnică, dar nu vrem să-l 
vedem în acest fel din cauza faptului că am fost edu-
cați să credem altceva. Miracolul este un fapt normal 
de viaţă pe care considerăm că îl merităm şi pentru care 
nu mulţumim nimănui. Asta nu înseamnă că nu con-
tinuăm să-l primim, ci doar că ne refuzăm dreptul de 
a-l recunoaște ca atare. Și acest lucru se întâmplă tot din 
cauza faptului că ne ignorăm sufletul în favoarea corpu-
lui, a rațiunii.
Miracolul ne este trimis de divinitate prin singura uneal-
tă de comunicare pe care o are în noi: instinctul. Dacă nu 
acordăm importanță laturii noastre divine – sufletul – nu 
ne vom putea folosi de această metodă de comunicare cu 
Dumnezeu – instinctul. Și, din păcate sau din fericire, ea 
este singura ce ne poate ajuta să evoluăm, să fim fericiți 
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#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

Să ne
întoarcem
la noi!

și să ne simțim împliniți. Numai ea ne poate conduce la 
adevăr și la frumos.
Așa cum spuneam la începutul capitolului, acordăm o 
importanță din ce în ce mai mare intelectului și înțelege-
rii raționale/științifice a vieții. Negăm tot mai mult exis-
tența divinității și, implicit, ne ignorăm esențialul: latura 
divină. Astfel, relația noastră cu Dumnezeu este uitată și 
viața pe care o avem este cu totul altfel decât ne dorim. 
Ne facem rău, ne mirăm că nu ne este bine și căutăm o 
țintă în exteriorul nostru pentru a arunca această vină.
Datorită tuturor acestor constatări, considerăm că dru-
mul pe care ar trebui să-l parcurgem este în sens opus 
celui pe care îl urmăm. Avem nevoie de o relație cât mai 
strânsă cu sufletul nostru, adică cu divinitatea. Avem 
nevoie să acordăm o importanță crescândă spirituali-
tății și trebuie să o facem cu seriozitate, nu doar pentru 
că este la modă sau pentru a o încerca și pe asta. Avem 
nevo ie de noi înșine pentru a ne bucura de viață și de tot 
ceea ce ne oferă. Doar așa vom putea observa că faptul 
de a fi vii este unul extraordinar pentru care ar trebui să 
fim recunoscători.
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Prin divinitate sau Dumnezeu nu înțeleg un bătrân cu barbă albă și toiag. 
Aceasta este doar o încercare a bisericii de a-i da o reprezentare ușor de 
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pe toți. Este toată „informația” sau adevărul din univers.



Frica de orice

Dacă
ne dorim
nu înseamnă 
că ne face 
bine

Nu avem
de ce
să ne temem

Frica este un element foarte important pentru noi toți. 
Este o senzaţie care ne guvernează viaţa, conştient sau nu. 
Dacă ne-am analiza, chiar şi lapidar, ne/hotărârile ne-am 
da seama că la baza lor a stat teama, de cele mai multe 
ori, sau lipsa ei, în mult mai puține cazuri. Ne este frică 
de aproape orice, dar credem că cea mai importantă din-
tre ele este aceea de a pierde/câştiga sau nu ceva ori pe 
cineva. Este probabil cea mai frecventă teamă a omului 
de pretutindeni. Şi asta vine din faptul că am fost educaţi/
manipulaţi constant să credem că trebuie să aşteptăm să 
ni se dea ceea ce ne dorim şi asta se va întâmpla abia 
atunci când va hotărî altcineva dacă merităm sau nu ceea 
ce vrem.
Este o minciună. Nici un semen nu are dreptul să decidă 
acest lucru pentru noi. Dacă vom face tot ceea ce ne stă în 
putere vom obţine ce ne dorim. Interesant este că de multe 
ori, de obicei după ce obținem, ne dăm seama că nu mai 
vrem acel ceva sau cineva şi ajungem să confirmăm zicala: 
„Ai grijă ce îţi doreşti pentru că s-ar putea să primeşti!”. În 
plus, trebuie să devenim tot mai conștienți de faptul că nu 
orice ne dorim este bun pentru noi, chiar dacă așa ni se 
pare în acel moment. Așa că nu trebuie să disperăm atunci 
când nu primim ceea ce avem impresia că ne dorim, ci să 
înțelegem de ce nu ne trebuie.
Totuşi, revenind la fricile noastre cele de toate zilele, tre-
buie să recunoaştem că, deşi ne sunt familiare, nu încer-
căm aproape niciodată să le conştientizăm, să le înţelegem 
şi să le înfruntăm. Asta chiar dacă este singura metodă de 
a trăi mai bine şi de a obţine ceea ce ne dorim. Dar pentru 
a ajunge aici avem nevoie să pricepem faptul că nu există 
nimic de care ar trebui să ne fie teamă. De ce? Pentru că 
totul se întâmplă dintr-un anumit motiv, pentru că totul 
este o șansă care ni se oferă pentru a putea evolua, pentru 
că totul este urmarea acțiunilor și a gândurilor noastre. 
Nimeni nu ne pedepsește sau ne recompensează, ci doar 
noi facem asta.
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Pe cine lași să te conducă în viață?



#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

Dragostea 
omoară frica

Viața
este un cadou

Planuri = 
dezamăgiri

Viitorul 
trebuie să fie 
o surpriză

Atunci când privești totul cu dragoste, dispare teama. 
Acestea fiind cele două sentimente care ne dictează 
alegerile și, astfel, ne direcționează viața: frica și iubi-
rea. Cred că este limpede pentru oricine ce fel de viață 
putem avea atunci când ne ținem de mână cu una sau 
cu cealaltă. Singurul lucru care rămâne de făcut este să 
alegem conștient ce și cum vrem să trăim. Chiar dacă ne 
dăm seama sau nu, oricum facem acest lucru. Iar teama 
se pare că ne este mai la îndemână atunci când avem de 
ales între ele.
Iar când vorbesc despre dragoste nu mă refer la cea pro-
movată de religie, ci la ceva intrinsec. Oamenii sunt con-
struiți să iubească și educați să se sperie. Așadar ajungem 
din nou la faptul că îi lăsăm pe alții să hotărască ce să 
facem cu viața noastră. Pe nesimțite ne lăsăm duși de nas. 
Poate că ar trebui ca fiecare dintre noi să aprecieze mai 
mult cadoul pe care l-a primit atunci când a fost lăsat să 
trăiască și poate că ar trebui să facem ceva constructiv și 
benefic cu el. Totul ține doar de noi și trebuie să înțele-
gem cât mai repede acest lucru.
O altă abordare greşită a vieţii este să îţi faci planuri, ea 
având la bază teama de nou și de neprevăzut. Ele ne vor 
duce numai la dezamăgiri, regrete şi neîmpliniri deo-
arece este imposibil să se împlinească întocmai. Cu cât 
ne încăpăţânăm mai tare să le punem în practică și cu cât 
sunt mai detaliate, cu atât mai rău ne vom „rupe gâtul” 
atunci când ne vom da seama că nu le putem realiza. 
Exis tă şi o vorbă de duh interesantă și foarte relevantă pe 
această temă: „Cum îl faci pe Dumnezeu să râdă? Îi spui 
planurile tale.”
Cei care îşi fac planuri nu trăiesc clipa, ci cu gândul la 
viitor făcându-şi iluzii deşarte. Important este momentul, 
numai aşa putem spune că am trăit. Ceea ce ne aşteaptă 
în viitor nu avem posibilitatea de a afla şi nici nu e bine să 
ştim pentru că acesta este farmecul vieţii: să trăim intens 
prezentul, iar viitorul să fie o surpriză. De aceea este bine 
să nu avem aşteptări şi să luăm ceea ce ni se întâmplă ca 
pe o bucurie și ca pe o etapă în evoluţie. În felul acesta 
viaţa devine interesantă, plină şi surprinzătoare. Adică 
are farmec, gust şi merită trăită.
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Planurile
înseamnă 
teamă

Așa cum spuneam, pornirea de a ne face planuri de vii-
tor are la bază tot teama, nu iubirea, deoarece vrem să 
fim pregătiți pentru imprevizibil, adică pentru ceea ce ne 
sperie. Să îți faci planuri înseamnă să încerci să eviți fri-
ca, dar nu înseamnă și că vei reuși acest lucru. Ea poate 
fi eliminată doar de prezența dragostei. De ce să nu ne 
trăim viața așa cum este și așa cum vine peste noi cu 
bucuria că suntem vii și că avem șansa de a crește fru-
mos? Avem suflet, deci suntem parte din divinitate; de 
ce ne-ar fi teamă de ceva sau de cineva? Iar iubirea pre-
supune ajutor și iertare, nu pedeapsă. Adică invers decât 
este propovăduit prin biserici. Dumnezeu nu poate în-
semna frică. Însă nu spun că trebuie să trăim haotic fără 
nici o direcție. Nu este bine să ne facem planuri detaliate, 
dar avem nevoie de ținte către care să tindem.
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XI.
Ce înseamnă iertarea

și cum ne ajută să creștem frumos

Cei care iartă 
în societate

Nu ne
propunem
să iertăm

Iertarea
este în noi

Putere și curaj

Iertarea este un exercițiu foarte important pentru orice 
om, dar este practicat de prea puțini. Și nu din cauza fap-
tului că este prea greu sau că nu simțim nevoia de a-l face. 
Unul dintre motive este acela că societatea în care trăim 
nu pare să-l considere o virtute și nici măcar ceva pozitiv. 
De obicei, oamenii care îi iartă pe ceilalți par a fi excluși, 
paria sau cel puțin evitați deoarece se spune că dau im-
presia de slăbiciune. Însă, la o analiză mai atentă putem 
observa că, de fapt, ei sunt apreciați și iubiți, dar nu pe 
față, câteodată din cauza faptului că sunt invidiați.
Un alt motiv din cauza căruia nu practicăm iertarea este 
acela că nu ne propunem acest lucru, nu o considerăm o 
prioritate, fără să ne dăm seama că fără ea nu ne putem 
continua drumul, nu putem fi împăcați și nu putem avea 
o viață frumoasă. Nimic nu va merge bine în viața noas-
tră dacă târâm cu noi un sac din ce în ce mai mare de 
resentimente, de răutate sau chiar de ură. Toate acestea 
devin tot mai apăsătoare și ni se pare că ne este tot mai 
greu deși, aparent, nu am avea motive serioase pentru a 
ne simți așa. O mare parte din vină o are faptul că nu 
iertăm și nu ne iertăm.
Toți folosim acest termen, dar câți ne-am gândit ce în-
seamnă? Pentru cei mai binecuvântați dintre noi, ea este 
instinctivă deoarece este o caracteristică de bază și, de 
aceea, fac acest lucru firesc de când se știu. Însă ei sunt 
puțini, chiar dacă toți avem sădită adânc în noi această 
pornire. Ceilalți trebuie să o analizeze, să înțeleagă ce 
presupune și abia apoi să o pună în practică tot mai mult 
până devine automatism și o parte inseparabilă a lor, 
oricât de greu le-ar fi într-un moment sau altul. Adică 
să și-o reamintească, să se reîmprietenească cu ea și să-i 
dea voie să se manifeste. Dar, din păcate, aproape nimic 
din societatea de astăzi nu ne pregătește și nu ne ajută să 
parcurgem acest drum vital.
Așa cum spuneam, aparent, oamenii care iartă sunt 
considerați slabi sau chiar proști în epoca în care trăim. 
Însă numai cei care nu au iertat vreodată nu știu cât de 



Avem
exercițiul 
iertării

Cauzele
pentru care 
nu iertăm

puternic și de curajos trebuie să fii pentru a face acest 
lucru. Și mai ales cât de mult te ajută să fii echilibrat și 
să ai viața pe care ți-o dorești pentru că te simți eliberat. 
Am spus aparent deoarece toți cei care fac asta sunt de 
fapt apreciați, ceilalți căutându-le compania deoarece 
degajă liniște sufletească, echilibru și calm cu care îi 
încarcă și pe cei din jurul lor. Întotdeauna pleci cu un 
sentiment de bine și de optimism de la întâlnirea cu un 
astfel de om.
Dar să revenim la înțelegerea termenului și a implicațiilor 
acestuia. Poți obține cel mai ușor capacitatea de a ierta 
dacă viața ta este guvernată de iubire și nu de teamă. De 
exemplu, celui pe care îl iubești îi ierți mai multe și mai 
ușor decât altora. Asta am experimentat fiecare dintre noi 
și nu mă refer doar la iubiți/iubite, ci și la părinți, bunici, 
copii șamd. Atât timp cât cu ei putem face asta, înseamnă 
că putem extinde și chiar generaliza sentimentul și față 
de alții/ceilalți. Cu siguranță că, de-a lungul vieții, fiecare 
dintre noi a iertat cel puțin un comportament pe care nu 
a crezut vreodată că este capabil să-l ierte. Asta arată cât 
de fragile sunt limitele pe care ni se pare că le avem și 
cât de mari sunt capacitatea și dorința noastră de a ierta. 
Trebuie doar să avem deschiderea de a o face și dorința 
de a fi îngăduitori cu alții, dar și cu noi.
Așa-zisa „incapacitate” de a ierta, pe care li se pare unora 
că o au, are una dintre cauze în obișnuința de a cere de la 
alții și nu de la noi, de a evita oglinda în favoarea arăta-
tului cu degetul, de a-i critica și a-i judeca pe ceilalți cu 
foarte mare ușurință ca și cum am avea acest drept și noi 
am fi perfecți. Câți dintre noi își pot spune cu sinceritate 
că nu au greșit niciodată și că nu au provocat altora sufe-
rință conștient sau nu? De ce să ne permitem să cerem 
de la alții ceea ce nu oferim? De ce să ne credem instanțe 
imparțiale când știm că toți suntem subiectivi? Aceasta 
este o altă cale prin care putem ajunge la iertare: să avem 
pretenții doar de la noi înșine și să înțelegem că greșeala 
este un fapt normal de viață care se întâmplă tuturor. Iar 
dacă ea este făcută neintenționat și nu se repetă atunci 
când este conștientizată ca atare nu avem nici un motiv 
să nu iertăm.
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Iertarea
nu presupune 
uitarea

Iertarea
de sine

Dar trebuie înțeles faptul că ea nu vine la pachet cu uita-
rea. Să uiți că cineva ți-a făcut rău de mai multe ori chiar 
dacă i-ai atras atenția asupra acestui lucru înseamnă să 
accepți în viața ta un om care nu doar că nu te ajută să 
crești, dar poate chiar să te dărâme. Iertarea te ajută să 
nu rămâi cu resentimente și să poți merge mai departe 
cu sufletul împăcat, dar nu presupune să păstrezi lângă 
tine astfel de oameni. În plus, să ierți nu înseamnă să nu 
spui ceea ce te-a deranjat deoarece astfel îi refuzi celuilalt 
șansa de a nu o mai repeta în cazul în care nu și-a conști-
entizat fapta. Iar dacă se întâmplă din nou poți încerca 
să-l ajuți să nu se mai comporte așa. În cazul în care nu se 
oprește poți înțelege că nu-i pasă de sentimentele tale și 
poți decide că nu ai de ce să întreți acea relație.
Până acum am vorbit despre iertarea greșelilor altora, 
însă cel puțin la fel de importantă este iertarea de sine. 
Aici lucrurile devin mai complicate și mai intime pen tru 
că ajungem la relația cu noi înșine. Toți am făcut greșeli și 
avem ce să ne reproșăm, iar unele dintre ele ne-au produs 
păreri de rău care ne macină și acum chiar dacă faptele 
s-au întâmplat cu mult timp în urmă. De ce? Deoa rece 
nu vrem să vedem trecutul așa cum este: o sumă de lecții 
din care trebuie să învățăm pentru a crește frumos. Nu 
o colecție de greșeli pe care să regretăm că le-am făcut 
deși știm că nu le putem schimba. În plus, nimic nu este 
întâmplător. Iar dacă nu ne învățăm lecțiile pe care le 
primim în viață le facem inutile și ne refuzăm dreptul de 
a evolua. Din această cauză vom ajunge să le repetăm și 
să lungim agonia și mai mult. Cât despre răul pe care ni-l 
fac regretele am discutat deja într-un capitol anterior.
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Toate
sunt diferite

Metodă utilă

Copiii
ca oglinzi

Ceea ce avem impresia că transmitem este greșit. Cre-
dem că știm cum ne văd ceilalți, dar ne înșelăm, așa cum 
facem și atunci când ni se pare că îi cunoaștem pe alții. 
Ceea ce ni se pare că transmitem este diferit de ceea ce 
transmitem cu adevărat și amândouă sunt diferite de 
ceea ce înțeleg ceilalți din ce transmitem. De ce? Deo-
arece nu ne vedem atunci când ne manifestăm (motivul 
primei diferențe) și pentru că fiecare dintre noi trece 
tot ceea ce vede prin sita experienței proprii de viață, a 
cunoștiințelor acumulate, a modului personal de gân-
dire, a principiilor de viață șamd (motivul celei de-a 
doua diferențe).
Însă avem o soluție, în afară de cea prezentată mai sus 
(analiza reacțiilor pe care le stârnim în jur), pentru a ne 
păstra cât mai aproape de realitate: să-i întrebăm din 
când în când pe ceilalți cum cred că suntem. Dacă avem 
prieteni buni, ne vor spune măcar o parte din adevăr. Iar 
dacă putem afla prin intermediul cuiva ceea ce gândește 
altcineva despre noi este la fel de bine. Mai există o vari-
antă, aceea a testului. Putem fi foarte atenți la ceilalți 
atunci când spunem sau facem tot felul de lucruri pentru 
a le observa reacțiile și a înțelege, în acest fel, ce cred de-
spre noi. Dar ea nu are un grad satisfăcător al rezultatelor 
pentru că trecem reacțiile celorlalți prin filtrul gândirii și 
al înțelegerii noastre, alterând astfel adevărul. De aceea 
prima soluție este cea mai potrivită.
În plus, pentru că ne credem mai buni, mai deștepți și 
mai frumoși decât suntem, nu avem cum să transmitem 
informația corect. Ne vedem deformat și încercăm să 
părem și mai buni, mai deștepți și mai frumoși decât ne 
credem. De aici apar alte erori care pot fi evitate doar 
dacă ne ducem la capăt procesul de autocunoaștere. 
Aflând cine suntem, nu putem doar repara ceea ce nu ne 
convine la noi, ci ne putem comporta ca atare și ne putem 
arăta celorlalți corect.
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Copiii 
forțează 
limitele

Elevi,
dar
și profesori

Cele mai bune oglinzi despre ce și cum comunicăm, dar 
și despre cum suntem cu adevărat, sunt copiii deoarece 
ei nu s-au adaptat încă normelor societății care ne învață 
să nu spunem ceea ce gândim. Ei sunt foarte sinceri și 
direcți, fără să menajeze sentimentele celor din jur. Așa 
cum este și adevărul. Acesta este motivul datorită căruia 
ei sunt foarte potriviți pentru a afla câte ceva despre noi 
înșine. Dacă nu aveți copii atât de mici sau chiar deloc 
este imposibil să nu găsiți prieteni sau rude care să aibă 
unii cu care să vă petreceți mai mult timp. Iar părinții vor 
fi, probabil, încântați să mai „scape” din când în când de 
această responsabilitate.
Dacă aveți copii, trebuie să știți că ei vin în viața noastră 
și să ne ajute, nu doar să se ajute. Ei ne testează limitele 
și le forțează, obligându-ne astfel să ne autodepășim, să 
evoluăm. Ei ne dau lecții de viață extrem de utile dacă 
avem răbdarea necesară, deschiderea de a învăța și 
dorința de a fi mai buni. Ei pot fi un catalizator foarte bun 
ca oglinzi ale noastre. În cea mai mare măsură, în primii 
ani de viață ei sunt aproape identici cu cei care îi cresc, 
imitându-i. Așa că, dacă vă deranjează ceva din compor-
tamentul lor, ar fi bine să înțelegeți că așa sunteți și ar 
trebui să începeți schimbarea cu voi, nu cu ei. Bineînțeles 
că aici nu vorbim despre etapele firești ale copilăriei (de 
exemplu, cea în care se contrazic tot timpul și îl iau pe nu 
în brațe). Comportați-vă cu ei așa cum vreți să fiți tratați, 
nu așa cum fac ceilalți cu voi!
În plus, copiii ne învață multe lucruri. Unul dintre ele este 
acela că putem face și duce mult mai mult/e decât ne-
am închipuit vreodată. Putem fi mai buni și mai calmi, 
putem munci mai mult, putem zâmbi chiar dacă suntem 
supărați, triști sau îngândurați, putem oferi mai mult fără 
să cerem ceva în schimb, putem fi mai creativi, putem 
regăsi copilul din noi, putem tăcea și asculta mai mult, 
putem uita de noi pentru a ne gândi la nevoile altora, 
putem iubi mai mult, dar și multe altele. Dacă suntem 
deschiși mental și sufletește, vom observa că cei mai buni 
elevi, dar și profesori sunt copiii. Dacă îi vom trata ca 
egali, ne vor răsplăti așa cum nu ne putem imagina că 
este posibil.
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Plăcerile
simple
ale vieţii

Tot ei ne ajută să redescoperim plăcerile simple ale vieţii. 
Trebuie să recunoaşteţi că sună reconfortant. Parcă îţi 
vine să te aşezi mai comod în fotoliu când auzi această 
afirmație şi să cazi pe gânduri cu nostalgie. În cele din 
urmă, plăcerile simple ale vieţii se reduc la senzaţii. Pot 
fi oferite de trezitul într-o zi în care ştii că nu ai nimic de 
făcut, de primul sărut, de băutul unui pahar cu apă când 
ţi-e foarte sete, de o baie în mare la miezul nopţii, de un 
prieten care te ajută atunci când nu mai crezi că vei fi aju-
tat, de lipsa durerii după o perioadă lungă în care ai fost 
bolnav, de mersul prin zăpadă, de revelaţii conştientizate, 
de un zâmbet, de o expresie sau de un gest şamd.
Toate acestea şi multe altele ne dau senzaţia unei plăceri 
simple şi curate. O bucată limpede din viaţă. Un moment 
pe care îl trăieşte copilul din tine. O secundă în care îţi 
aminteşti cu surprindere că eşti om. Şi, deşi de cele mai 
multe ori ne stau la îndemână, dar le ignorăm şi le trăim 
foarte rar. Deşi ne plac şi le ducem dorul, ne îndeletnicim 
prea puţin cu ele. Copiii ne ajută să le redescoperim și să 
le dăm importanța pe care o merită. Și tot ei ne arată cât 
de diferit este ceea ce transmitem față de ceea ce credem 
că transmitem. Ne învață importanța gesturilor, tonu-
rilor verbale, privirilor, cuvintelor etc. Adică ne amintesc 
ceea ce am uitat.
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Așteptările
de la alții

Calea
spre însine

Se spune că pasiunile comune sunt cele care apropie 
oamenii și creează prieteniile. Poate că este adevărat. Eu 
cred că și problemele/preocupările comune joacă acest 
rol. Poate că ele fac și ca relațiile să dureze sau să se ter-
mine. Ați observat că în aproape orice discuție ajungem 
la același subiect? Adică la ceea ce ne preocupă foar-
te tare în acea perioadă. Problema pentru care min tea 
caută soluții sârguincioasă. Dacă cei cu care discutăm 
nu au aceeași problemă, vor începe să ne evite dacă ne 
obsedează prea mult timp sau dacă au rezolvat-o ori vor 
rămâne lângă noi dacă nu au găsit nici ei o soluție.
Oamenii fără prieteni sunt goi și se simt singuri. De ce nu 
avem prieteni? Unul dintre motive îl constituie așteptările 
pe care le avem de la oameni. Cu cât sunt mai mari, cu 
atât mai repede, mai des și mai rău vom fi dezamăgiți. De 
ce? Pentru că așteptările noastre nu vor fi niciodată con-
forme cu omul respectiv dintr-un motiv foarte simplu: 
nu-i cunoaștem pe ceilalți. Nu ne cunoaștem nici măcar 
pe noi, darămite pe alții. Astfel, fiind bazate pe informații 
eronate, așteptările noastre nu pot fi decât greșite, iar de-
zamăgirile sunt inevitabile.
Acesta este doar unul dintre motivele care ne ajută să 
înțelegem faptul că așteptări ar trebui să avem doar de la 
noi înșine. De la noi trebuie să cerem. Aceasta este calea 
spre evoluție personală și relații interumane armonioase. 
Adică drumul spre fericire și spre o viață împlinită. Cu 
cât suntem mai bine cu atât mai mulți oameni atragem 
în viața noastră și cu atât mai mari sunt șansele de a avea 
mai mulți și mai buni prieteni. De ce? Deoarece toți sun-
tem atrași de oamenii echilibrați care ne încarcă, inevita-
bil, cu energii pozitive.
Toți ne dorim în jurul nostru oameni cu care să ne 
simțim confortabil. Acest lucru poate fi transmis doar 
de cei care se simt bine cu ei înșiși. Iar la nivelul aces-
ta nu poți ajunge fiind dezamăgit de toți cei din jurul 
tău. Ci având pretenții doar de la tine și, în felul acesta, 

XIII.
De ce avem sau nu prieteni

și ce spune acest lucru despre noi



Prietenii
vin și se duc

Dragostea
ca obsesie

crescând continuu. Cu cât evoluezi spiritual mai mult, 
cu atât mai bine te simți cu tine. Deoarece ajungi la 
niveluri superioare ale conștiinței de sine și de viață care 
sunt pozitive intrinsec. Fiind mai aproape de adevăr ești 
mai aproape de bine și de echilibru. Adică de tine însuți, 
adică de divinitate.
Aceasta este o metodă de a trece de la starea de 
nemulțumire față de ceilalți și de la lipsa prietenilor, la 
o stare de bine și la mai mulți și mai buni prieteni. Sin-
gura condiție pentru a realiza acest lucru este să renunți 
la a cere de la alții tot timpul și să vrei mai mult de la 
tine. Este momentul să avem așteptări doar de la noi dacă 
vrem o viață fericită!
Care este cea mai bună cameră dintr-o locuință în timpul 
verii? Cea de care fug toți iarna. Este valabilă și viceversa. 
Așa se întâmplă și cu oamenii din viața noastră. Sunt an-
umite momente sau etape în viață când avem nevoie de 
cei pe care nu i-am dorit lângă noi până atunci. În funcție 
de evoluția noastră spirituală și a celor din jur, care țin 
sau nu pasul cu noi ori cu care ținem sau nu ritmul, figu-
rile cunoscute din viața noastră se schimbă.
De aceea nu trebuie să ne sperie sau să ne facă să suferim 
faptul că prietenii vin și se duc, ci să ne întrebăm dacă ei 
au evoluat spiritual mai mult decât noi și să luăm măsuri 
pentru a ne continua creșterea. Tot ceea ce ni se întâm-
plă transmite un mesaj pozitiv care ne ajută să creștem. 
Trebuie doar să vrem să îl vedem, să îl înțelegem și să îl 
lăsăm să ne ajute.
Un alt motiv pentru care nu avem prieteni este înțele-
gerea greșită a relației de dragoste. Sunt oameni care 
atunci când se îndrăgostesc nu mai păstrează legătura cu 
nimeni și vor să fie tot timpul cu cel pe care îl iubesc. Sunt 
unii ce renunță chiar și la părinți, frați, surori sau servi-
ciu. Acest comportament arată faptul că ei nu iubesc, ci 
sunt obsedați de celălalt sau de sentimentele lor. Ceea ce 
mai devreme sau mai târziu va duce la „sufocarea” parte-
nerului/partenerei și, implicit, la destrămarea relației 
deoarece nimeni nu poate suporta asta prea mult timp.
Omul este, prin natura lui, sociabil și dependent de 
prezența altora în viața lui. Și chiar dacă obiectul obse-
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#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

Să ne facem 
timp!

siei va suporta această situație, celălalt va simți nevoia 
unor prieteni, chiar și doar pentru a se lăuda cu cel de 
lângă el/ea. Așadar, dragostea nu poate exclude prietenii, 
fiind foarte nociv pentru cuplul respectiv dacă ar face-o. 
În plus, fără prieteni nu poți veni cu ceva nou acasă, nu 
te poți detașa de celălalt pentru a-l putea iubi mai mult, 
nu ai cu cine să te sfătuiești dacă ai vreo problemă în 
cuplu etc.
Încă un motiv pentru care nu avem ori am pierdut prie-
teni este acela că nu cultivăm relațiile care ne fac bine. 
Adică nu le acordăm timpul nostru deși spunem că ne 
dorim asta, dar „nu avem timp”. Ar trebui să ne gestio-
năm mai bine timpul și să ni-l petrecem așa cum ne place, 
nu să ne lăsăm duși de valul problemelor ori sarcini lor 
prea puțin importante sau chiar deloc. Este imposibil să 
nu ai timp măcar să suni un prieten din când în când 
să-l întrebi ce face și cum îi mai este sau să iei masa cu el 
în același scop. Tuturor ne place să fim „deranjați” fără 
„motiv”, să des coperim că altcuiva îi pasă de viața noastră 
fără să aibă vreun interes.
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Cu sau fără 
convenții

Nu
ne cunoaștem

Vrem
să ne simțim 
superiori

Limbajul ne 
îndepărtează 
de noi

Limbajul
este un 
miracol vital

Aproape totul în viața noastră este convenție. Suntem 
înconjurați, sufocați și salvați de convenții. Fără ele nu 
ne-am înțelege între noi, iar cu ajutorul lor ne înțelegem 
și mai puțin. Comunicăm numai prin convenții, limba-
jul verbal fiind creat din ele, dar nu transmitem nimic. 
Încercăm să ne facem înțeleși, însă nu reușim. Ne ajută și 
ne încurcă, ne salvează și ne pierd.
Toți avem, la un moment dat, senzația că nimeni nu ne 
înțelege și că oricât am sta lângă cineva nu ne va cunoaște 
niciodată. Avem pretenția ca ceilalți să o facă, câteodată 
chiar avem impresia că este așa, dar nu vrem să începem 
prin a recunoaște că nici noi nu ne înțelegem. Vorbim de 
parcă am știi ce spunem și ne credem superiori.
Folosim toți aceleași convenții, pe care le învățăm toată 
viața, dar fiecare înțelege altceva din ele. Deși ne trăim 
viața călăuziți de aceleași convenții, ele sunt altele ca înțe-
les pentru fiecare dintre noi. Se pare că omul nu poate trăi 
fără conștiința superiorității lui față de semeni. Deși ne 
deranjează că nu suntem înțeleși, nu putem suporta viața 
fără să știm că ceilalți ne sunt inferiori și nu sunt capabili 
să înțeleagă ceea ce transmitem. Trăim experiențe ase-
mănătoare, dar înțelegem și învățăm diferit din ele.
Ni se tot spune că limbajul verbal este instrumentul prin 
care comunicăm. Nimic mai fals. Ați simțit vreodată că 
interlocutorul a înțeles exact ceea ce ați vrut să trans-
miteți? Limbajul este o metodă falsă de comunicare ce 
ne „ajută” să uităm faptul că doar sufletele pot comunica 
perfect între ele. Limbajul este încă un lucru care ne înde-
părtează de noi înșine și de tot ceea ce este esențial.
Ideile zboară peste tot, inclusiv pe rețelele de socializare, 
pe străzi ori prin crâșme. Ceea ce spune unul inspiră pe 
altcineva să picteze sau să inventeze, iar ceea ce zice al-
tul dă idei unuia să scrie ori să fotografieze. Acesta este 
singurul avantaj al convenției numită comunicare ver-
bală. Ea creează o emoție care poate duce la o revelație 
ce se poate materializa sau poate rămâne în suflet/minte. 
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#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

Poezia -
conversație
a sufletelor

Oricine
poate fi poet

Este singurul lucru bun de care este capabilă, dar este un 
miracol vital.
În schimb, deși se folosește de cuvinte, adică de con-
venții, poezia este o manifestare a sufletului. Este unul 
dintre cele mai întâlnite moduri de comunicare între su-
flete. Sufletul fiind închis (nu prizonier) în această viață 
în corp/materie (opusul lui și iată dihotomia primordială 
a acestei lumi), el se folosește de cuvinte (proprii creieru-
lui, adică materiei) pentru a „discuta” cu alte suflete. De 
aceea poezia nu poate fi înțeleasă, ci doar simțită. De 
aceea poezia nu trebuie explicată sau analizată, ci doar 
trăită. De aceea nu există critici ai poeziei decât la mo-
dul formal, tehnic. Dar asta înseamnă să reduci poezia 
la formă, adică la unealta pe care o folosește sufletul să 
transmită, adică la irelevant. Este înjositor pentru sufletul 
tău să reduci poezia la irelevant, la materie.
Iar pentru că poezia este o conversație a sufletelor, dar și 
pentru că fiecare om are unul, ea poate fi simțită și scrisă 
de oricine. În realitate nu se întâmplă acest lucru deo-
arece majoritatea oamenilor au ales (de cele mai multe 
ori inconștient) să-și ignore sufletul și să acorde toată 
atenția corpului și nevoilor acestuia. Nu din cauza faptu-
lui nu poate face acest lucru fiecare, ci doar pentru că unii 
nu vor să o facă. Poate de aceea, în tinerețe (când materia 
nu a captat încă toată atenția noastră), cei mai mulți din-
tre noi scriem poezii și apreciem poezia. Poate de aceea, 
atunci când nu mai suntem tineri, încă se mai mișcă ceva 
în noi când auzim ceva legat de poezie. Poate de aceea ar 
trebui să dăm mai mult credit acestei metode de conver-
sație între suflete și să-i facem loc în viața noastră.
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Să fii artist înseamnă să îți expui în fața publicului cele mai intime și mai adânci 
sentimente. Înseamnă să îți dezvălui sufletul în fața tuturor, cu tot ceea ce ai se-
cret în el, chiar și față de tine. Înseamnă să renunți la orice urmă de pudoare și 
de autoapărare. Poate de aceea artiștii mari se însingurează și se izolează: pentru 
a nu fi nevoiți să vadă cât de mult știu ceilalți despre ei, din teama că ar putea fi 
răniți ușor. De aceea ei ar trebui tratați cu mai multă atenție și grijă. „Norocul” 
lor este acela că sunt foarte puțini care percep arta cu sufletul. Însă, chiar dacă 
sunt loviți de cei care percep aceste lucruri, faptul este benefic deoarece așa îi 
triază pe cei din viața lor și așa învață să se apere și să își accepte minusurile.



Constantă 
nocivă

Poveștile

Literatura
și societatea

Pervertirea noastră are cauze dintre cele mai diverse, de 
la cele ancestrale până la cele adoptate din proprie iniția-
tivă. Nu facem aici o analiză a lor pentru că ne-ar trebui 
o carte întreagă, dar vreau să înțelegem una dintre ele, 
poate cea mai importantă. Ea este o constantă nocivă 
încă din copilărie și până la bătrânețe. Nu este rea în sine, 
ci doar în combinație cu altele care, se pare, se trag tot 
din ea. Literatura este, probabil, prima cauză a pervertirii 
noastre și mai ales a vieții de cuplu.
Vă rog să vă amintiți poveștile din copilărie. Cum este 
prezentată acolo relația de cuplu? Sunteți de acord cu 
mine că viziunea este următoarea: greu de ajuns unul la 
celălalt și de aceea necesită eforturi mari, dar apoi totul 
vine de la sine? Are legătură cu realitatea această viziune? 
Prima parte poate fi adevărată pentru unii, dar cea de-a 
doua? Vi s-a întâmplat ori ați auzit să vină totul de la sine 
într-o relație? Este posibil așa ceva, măcar teoretic? În 
această viață poate fi obținut și păstrat ceva fără depune-
rea unui efort constant și conștient?
Eu cred că nu. Așa se întâmplă și în relațiile dintre oa-
meni, fie că sunt de dragoste sau de prietenie, fie că sunt 
de serviciu sau de conveniență. Lăsate libere, să se mani-
feste de la sine, ele sunt scurte și intense ori pline de 
probleme și de tensiuni. De ce? Pentru că așa este firesc 
să fie, așa este natura umană. Nimeni nu poate plăcea sau 
detesta pe altcineva în totalitate. Nici pe noi înșine nu ne 
placem pe de-a-ntregul. De ce ar fi altfel în cazul alto-
ra și de ce ne-ar plăcea alții așa cum suntem? De aceea 
este necesară o muncă susținută și constantă pentru a 
menține o relație în limitele pe care ni le dorim.
Însă poveștile, romanele și poezia (cu extinderile 
firești: teatru, film, artă plastică, fotografie etc.) ne în-
vață că totul vine de la sine dacă iubești pe cineva. În 
plus, și societatea (părinții, prietenii, colegii, cunoș-
tiințele) susține această teorie, probabil tot din cauza 
literaturii. Apoi intri într-o relație și afli că nu este 
deloc așa și că lucrurile nu trebuie lăsate la întâmplare 
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#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

Bărbatul
și femeia
în literatură

Ne sunt
servite clișee

Ceea ce
suntem vine 
din educație

deoarece duc la deteriorarea și, în final, la destrăma-
rea acelei relații.
În plus, tot în literatură, bărbatul este prezentat ca cel care 
trebuie să facă totul pentru a câștiga și a păstra femeia, 
iar ea trebuie doar să aștepte răbdătoare, să fie cât mai 
pretențioasă și să se bazeze pe dragoste (adică pe atracție 
fizică pentru că ce poate însemna altceva dragostea pen-
tru un om pe care nu îl cunoști). Cam așa se comportă 
cei doi și în societate și se vede foarte clar în jurul nostru 
că nu este o abordare potrivită pentru nimeni. Relațiile 
amoroase trebuie văzute ca un parteneriat cu drepturi și 
obligații de ambele părți dacă vrem ca ele să funcționeze. 
Așa cum trebuie văzute și celelalte tipuri de relații deoa-
rece, de fapt, asta și sunt. Nu se poate doar să oferi fără să 
primești și nici viceversa.
Mergând mai departe, putem spune că gelozia nu este 
dragoste, ci un simț exagerat, uneori chiar patologic, al 
proprietății. Dragostea nu înseamnă nici troc (îți dau 
ca să îmi dai), ci, cum spune-am mai sus, un contract. 
În plus, ea este ceea ce ne transmite sufletul, dacă știm 
să-l ascultăm. Scriitorii sau scenariștii nu ne spun ce 
este dragostea. Ei doar ne servesc clișee care, dacă ținem 
cont de ele, ne „ajută” să fim nefericiți și să ne distru-
gem relațiile de dragoste. Dacă un bărbat nu aduce flori 
iubitei atunci când își dorește ea sau nu o sărută de câte 
ori o vede, ori dacă o femeie nu vrea să facă dragoste 
când are el chef sau nu arată impecabil în orice secundă, 
nu înseamnă că nu o/îl iubește. Fiecare iubește așa cum 
simte. Nu există tipare după care să îți dai seama dacă 
este dragoste. Există doar suflete care comunică sau nu. 
Există ochi care vorbesc.
Iar toate acestea sunt valabile în relațiile de orice tip din-
tre doi oameni, literatura stând la baza erorilor de com-
portament și gândire din acest punct de vedere. Ceea ce 
suntem vine din educație, adică din tot ceea ce am primit 
(rațional, psihic și spiritual) în primii șase-șapte ani de 
viață (o spun studii psihologice de specialitate). Iar în tot 
acest proces literatura joacă un rol foarte important nu 
doar pentru că ne sunt citite povești sau vedem desene 
animate ori filme de ficțiune, ci și pentru că părinții 
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Totul
este posibil 

noștri au primit o astfel de educație pe care o transmit 
mai departe copiilor. De aceea vă recomand să fiți foarte 
atenți ce povești le citiți copiilor voștri, să vă asigurați că 
mesajele pe care le transmit sunt cele care îi vor ajuta în 
viață mai departe.
Tocmai pentru că ceea ce suntem ține foarte mult de edu-
cație, avem posibilitatea de a ne schimba dacă dorim și 
dacă facem pași în acest sens. Nu există „așa sunt”, ci „așa 
aleg să rămân”. Atunci când spunem „așa sunt”, implicit 
spunem și că nu vrem să ne schimbăm deoarece nu există 
„nu pot”, ci doar „nu vreau”. În ceea ce ne privește totul 
este posibil, fiind singura ființă din viața noastră pe care o 
putem controla. Noi înșine este singurul material cu care 
putem lucra oricum, oricând și în orice direcție dorim 
și nu ne poate opri nimeni și nimic din a face asta. Aici 
numai noi purtăm vina sau meritele. Avem predispoziții 
intrinseci, avem elemente cu care ne naștem, dar ele sunt 
insignifiante dacă nu sunt conștientizate și dezvoltate. 
Ele nu ne caracterizează dacă nu le folosim într-o cât mai 
mare măsură. Este adevărat că perfecțiunea nu există, dar 
dacă nu tindem spre ea nu vom da niciodată tot ceea ce 
suntem capabili, ci mai puțin.
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Nu ne mai 
ajunge timpul

Nu suntem 
conectați
la noi

Unora
le ajunge 
timpul

Cei cu care am stat de vorbă în ultima vreme pe acest 
subiect spun aceleași lucruri: timpul trece prea repede, 
nu mai am timp de nimic, nu știu cum au trecut ultimii 
ani. Și toți au aceleași explicații: s-a micșorat timpul, 
fenomenele naturale, spun specialiștii etc. Eu cred că 
s-a schimbat doar percepția noastră asupra timpului. 
Și asta doar din cauza faptului că suntem aproape tot 
timpul „conectați” la altceva decât la noi înșine prin 
intermediul computerului, al telefonului sau al televi-
zorului.
Instrumentele de comunicare au devenit tot mai per-
formante și, din această cauză, suntem expuși unui 
volum de informații mult mai mare decât putem pro-
cesa. De aceea nu avem timp să gândim ceea ce facem 
deoarece trebuie să luăm foarte repede prea multe 
hotărâri știind prea multe lucruri. Ne ocupă atât de 
mult mintea încât nu mai avem „resurse” pentru 
alt ceva. Acesta este motivul din cauza căruia ne în-
străinăm tot mai mult, chiar și în familie. De aceea nu 
mai citim ceea ce ne dorim, nu ne mai opunem guver-
nanților când nu suntem de acord cu ceea ce hotărăsc 
pentru noi, nu ne mai creștem copiii, ci îi dăm altora 
să o facă șamd.
Oamenii care atunci când ajung acasă nu deschid 
televizorul să vadă știrile, nu dau drumul la calcula-
tor să stea pe website-uri de socializare și nu-și mai 
verifică telefoanele, ci își petrec timpul cu cei dragi 
(jucându-se, gătind, văzând un film, vorbind, plim-
bându-se, făcând dragoste etc.), citind, întâlnindu-se 
cu prietenii sau altceva de acest fel, nu au senzația că 
timpul trece prea repede. Fiind tot timpul conectați la 
ceea ce vor alții, trăim secolul vitezei, devenim tot mai 
egoiști și ignorăm cea mai importantă parte a noastră: 
sufletul. Un om care nu-și hrănește sufletul este un 
om gol. Iar el poate fi hrănit doar dacă facem și ceea 
ce ne dorim și ne face plăcere, nu doar ceea ce trebuie 
pentru a supraviețui.

XVI.
Ce ne face să nu ne mai suportăm viața

și pe cei dragi



Ne petrecem 
timpul lângă, 
nu cu
cei dragi

Raportul
dintre
membrii 
familiilor

Străini
care au jurat 
că nu vor fi 
așa

Cu toate acestea sunt mulți cei care ne spun că îşi petrec 
timpul liber cu cei dragi. De obicei se referă la televizor, 
la calculator şi la pat. Cam asta înseamnă venitul acasă de 
la serviciu. Este adevărat că de obicei sunt şi cei dragi în 
preajma lor. Dar nu își petrec timpul cu ei, ci uitându-se 
la televizor, jucându-se la calculator sau dormind lângă 
ei. Aici apare confuzia și iluzia cu care trăiesc mulți. Nu 
facem toate acestea împreună cu cei dragi, ci doar lângă 
ei. Nu ne deconectăm de la sarcini, griji ori planuri pen-
tru a ne conecta la cei dragi. Suntem doar fizic acasă 
lângă ei, nu și mental ori sufletește.
Nu aţi observat că atunci când venim acasă facem tot 
posibilul să păstrăm distanţa faţă de ei şi să evităm orice 
activitate care ne-ar putea apropia, care ne-ar face să ne 
cunoaştem mai bine, care ne-ar ajuta să interacționăm 
cu adevărat? Dăm răspunsuri cât mai scurte când sun-
tem întrebaţi (eventual chiar răstite sau deranjate), 
vorbim doar atunci când avem nevoie de ceva (ceva ce 
nu găsim, ce nu avem chef să facem sau când vrem să 
refulăm problemele strânse peste zi), ne uităm extrem 
de rar în ochii celuilalt, încercăm să ne facem datoria 
(cumpărături, mâncare, scos câinele, avut grijă de co-
pil/copii etc.). Am ajuns să credem că ne deranjează 
aproape tot la cei dragi și chiar că nu-i mai suportăm. 
Acesta este raportul pe care îl avem cu membrii fami-
liilor noastre.
În rest ne retragem în turnul nostru de fildeş şi nu vrem 
să comunicăm. Nu vrem să ne apropiem, ci doar să ne 
suportăm. Asta deşi la început ne plăcea să facem lu-
cruri împreună şi să vorbim despre orice. Ba chiar cre-
deam că noi nu vom ajunge niciodată doi străini care se 
îngăduie din cine ştie ce motiv, cum i-am văzut pe alții că 
fac. Ne bucura să mergem acolo unde îi plăcea celuilalt, 
să-i facem surprize, să nu fim monotoni. Apoi, fără să 
ştim când, cum şi de ce, ne-am transformat în „cuburi 
de gheaţă îngăduitoare”. De obicei dăm vina pe proble-
mele zilnice care ne apasă şi ne ocupă tot timpul. Însă 
ştim foarte bine că nu există „nu pot”, ci doar „nu vreau”. 
Probabil că facem acest lucru deoarece ne este mai co-
mod aşa. Poate pentru că, deşi susţinem că urâm banalul 
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#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

Când
serviciul 
înlocuiește 
familia

Nu este
o prioritate 
pentru mine

Știm
ce principii
de viață 
avem?

şi clişeele, de fapt tindem continuu spre ele deoarece nu 
ne solicită prea tare mintea.
Uităm constant ceea ce este important pentru noi. Ne 
lăsăm purtați de val și adoptăm, fără să ne dăm seama, 
principii, valori, obiceiuri etc. care nu ne reprezintă. 
Unii se lasă atât de prinși de serviciu și de problemele de 
acolo încât uită de familie, nu doar de ei înșiși. În dorința 
de a demonstra cât de buni sunt în ceea ce fac și de a 
fi apreciați la muncă ajung să își petreacă tot mai puțin 
timp cu familia, în plus aducând acasă și frustrările și 
nervii de la serviciu. Fac asta spunând că motivul este 
familia și bunăstarea ei materială. Dar simt că sunt doar 
scuze pentru a nu-și consuma energia cu ceea ce con-
tează cu adevărat. Așa ajung să rămână doar cu munca 
și, chiar dacă înțeleg că nu a fost bine ceea ce au făcut, 
este prea târziu pentru a-și recupera familia. Iar fără ea 
își pierd și serviciul.
În plus, această „lipsă a timpului” despre care vorbeam la 
început mai are o manifestare prea puțin înțeleasă. „Nu 
am timp” înseamnă de fapt „Nu este o prioritate pen tru 
mine”. Iar acest lucru devine evident atunci când ne fa-
cem timp pentru ceea ce este important pentru noi. De 
fiecare dată când suntem nevoiți să luăm o decizie ne 
restabilim prioritățile. Conștient sau nu. Cel mai bine ar 
fi să o facem conștient, dar de cele mai multe ori nu este 
așa deoarece trebuie să luăm hotărâri într-un timp foarte 
scurt și nu mai avem răgaz de o analiză conștientă. De 
aceea este util dacă ne cunoaștem pe noi înșine și dacă 
avem principii de viață stabilite conștient și în care să cre-
dem. În felul acesta, toate deciziile vor fi luate în acord cu 
aceste principii, chiar dacă se întâmplă inconștient.
Câți dintre noi pot răspunde concret și rapid la întreba-
rea: Care sunt principiile pe care te bazezi în viață? Dacă 
nu sunteți printre cei care își cunosc pilonii asumați pe 
care își construiesc viața trebuie numaidecât să rezolvați 
această carență. De ce? Pentru că sunt din ce în ce mai 
multe momente în viață când suntem nevoiți să luăm 
hotărâri într-un timp foarte scurt și nu este loc pentru 
ezitări, amânări sau greșeli. Acestea sunt momentele care 
pot îndrepta un om pe o cale sau alta care îi va afecta 
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toată viața. Toți am trecut prin situații în care nu am știut 
ce să facem. Acesta este motivul pentru care ni s-a întâm-
plat asta.
Așadar totul depinde numai de noi. Nu alții sunt vi-
novați că ne lăsăm teleghidați, că ne înghite rutina, că 
ne-am pierdut pe parcurs de noi înșine sau că ne-am 
înstrăinat de cei dragi. Trebuie doar să înțelegem cât de 
important este sufletul nostru și să-i facem pe plac. Alt-
fel vom ajunge roboți care execută comenzi, iar ceea ce 
este mai uman în noi va deveni indezirabil, demodat și 
retrograd. Iar viața noastră va fi tot mai insuportabilă și 
de neînțeles chiar și pentru noi. Sper că nimeni nu își 
dorește așa ceva nici măcar pentru alții, darămite pentru 
el și familia lui.
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XVII.
De ce nu merge relația

dintre un bărbat și o femeie
și ce trebuie făcut

Echilibru
și haos

Femeile
nu-și folosesc 
întâietatea

Una dintre nevoile noastre primare este aceea ca cineva 
să ne poarte de grijă. Dar mai este una: să avem grijă de 
altcineva. Însă, în relațiile sentimentale se întâmplă un 
singur lucru în continuu: se dă o luptă între echilibru și 
haos. Fiind bazat pe rațiune și înțelegere logică, bărbatul 
caută echilibrul. Femeia este haosul deoarece este ghi-
dată de sentiment și instinct pe care, din păcate, nu le 
apreciază și, de aceea, nu le controlează și nu le folosește. 
Se atrag și se resping în aceeași măsură deoarece fiecare 
dintre cei doi are o parte din celălalt și, în același timp, 
este construit pe principii contrare. Bărbatul este într-o 
mică măsură femeie și invers. Și bărbatul are instinct, așa 
cum și femeia are rațiune. Paradoxal este că ele se exclud 
deși compun același om. Dar dacă ar fi altfel, pe pământ 
ar exista numai nebuni și viața nu ar fi atât de frumoasă 
și de plină de provocări.
Însă, adevărul este întotdeauna în suflet pentru că 
acesta din urmă este parte din dumnezeire, adică sur-
sa adevărului. Uneltele „fizice” ale sufletului sunt senti-
mentele și instinctele. De aceea, femeile sunt predispuse 
„genetic” să ajungă mai ușor la adevăr. Însă nu sunt „lă-
sate” de materie, de corpul lor fizic cu hormoni și toate 
celelalte, dar și de principiile de viață propovăduite de 
societate și adoptate de ele fără nici un fel de analiză. În 
schimb, pe bărbat îl ajută corpul, dar îl încurcă rațiunea. 
Este foarte puțin probabil ca o femeie să-și poată contro-
la corpul, dar este mult mai ușor ca bărbatul să-și dez-
volte instinctul și să-și subjuge rațiunea. Poate de aceea 
înțelepții sunt bărbați.
O femeie poate simți care este calea corectă de urmat, 
dar sunt șanse foarte mici să aibă puterea psihică și di-
sponibilitatea de a o urma până la capăt. La bărbat este 
invers, dar instinctul poate fi mult mai ușor înțeles, ac-
ceptat, dezvoltat și urmat. Așadar, deși teoretic femeile 
au din construcție șanse mari în această direcție, prac-



Asumarea 
rolului

Construiți 
pe principii 
opuse

tic bărbatul reușește mai repede și mai ușor. Însă amân-
doi sunt opriți din calea de întoarcere spre ei înșiși de 
aproape tot ceea ce este în jurul lor: media, literatură, 
edu cație, prieteni, serviciu etc. Totul parcă este gândit 
să îi descurajeze să apuce pe calea adevărului și să se în-
toarcă la ceea ce este cu adevărat important pentru ei.
Revenind la viața de cuplu/familie trebuie spus că un 
factor important care distruge acest tip de relație este 
neînțelegerea și neasumarea rolului fiecăruia dintre cei 
doi parteneri de viață. Așa cum în orice grup de oa meni, 
mai mic sau mai mare, organizat/instituționalizat sau 
nu, există lideri, așa se întâmplă și în cupluri sau familii. 
Trebuie să existe un cocoș și o găină, nefiind obligatoriu 
ca în toate cazurile bărbatul să fie cocoșul. Cunosc fami-
lii în care nu este așa, dar acolo femeia are o latură mas-
culină mai dezvoltată decât în cazul majorității femeilor, 
iar bărbatul o latură feminină mai accentuată decât în 
mod normal.
Atât timp cât fiecare dintre cei doi înțelege și își asumă 
rolul de cocoș/găină pe care îl are datorită felului său 
de a fi, lucrurile stau mult mai bine decât în cuplurile 
sau familiile în care partenerii nu s-au hotărât din care 
categorie fac parte. Asta nu înseamnă că cel (de obicei 
cea) care și-a asumat rolul de găină nu va avea momente 
de răzvrătire, de cele mai multe ori din cauza orgoli-
ului, și nu va dori să fie lider. Dar acest lucru înseamnă 
că nu și l-a asumat până la capăt și se lasă condus/ă de 
impulsuri de moment stimulate de factori externi dis-
turbatori: prieteni, colegi de serviciu, media, literatură, 
filme, educație etc.
Un alt factor important care distruge viața de cuplu este 
neînțelegerea și neacceptarea principiilor diferite care 
stau la baza femeii și a bărbatului. Fiecare dintre ei se 
așteaptă să primească de la celălalt ceea ce dă, adică ceea 
ce nu poate oferi celălalt deoarece nu îi este propriu. Ele 
vor de la ei să fie iubitori și pasionali, adică așa cum sunt 
femeile, iar ei vor de la ele să fie logice și relaxate, adică 
așa cum sunt bărbații. Bineînțeles că acest lucru este im-
posibil, iar de aici provin multe frustrări, diferende și ten-
siuni. Fiecare cere de la celălalt să fie ca el/ea, deși tocmai 
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#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

Contract
cu drepturi
și obligații

Femeia
și bărbatul
nu sunt egali

această diferență îi atrage și îi completează. Dacă și-ar 
asuma părțile din viață la care se pricep cel mai bine și 
l-ar lăsa pe partenerul de viață să se ocupe de celalalte, 
totul ar fi mai simplu, mai frumos și mai liniștit.
Un alt aspect neînțeles în viața de cuplu, de obicei de 
unul dintre cei doi, este acela că actul de căsătorie repre-
zintă un contract care acordă drepturi și obligații ambilor 
parteneri de viață. Nu unuia drepturi și celuilalt obligații. 
Tocmai de aceea nu poți face doar ceea ce vrei când ești 
implicat într-o relație sentimentală, ci trebuie să ții cont și 
de dorințele și de nevoile celuilalt. Tocmai de aceea este 
necesar ca amândoi să fie deschiși la a face concesii. Toc-
mai de aceea viața de cuplu nu este una simplă și ușoară 
care să meargă de la sine doar pentru că există iubire.
Ci presupune efort constant și dorință continuuă de a 
face ca relația să funcționeze cât mai bine. Amândoi 
trebuie să tragă căruța în aceeași direcție, cum spune 
foarte bine o vorbă populară. Dacă se întâmplă toate 
aceste lucruri, universul va lucra pentru cei doi astfel 
încât le va da absolut tot ceea ce au nevoie să le fie bine. 
De la bani și avantaje materiale, până la copii, prieteni 
și liniște sufletească. Iar dacă se ajunge la renunțarea la 
sine pentru celălalt înseamnă că acolo există dragoste 
cu adevărat.
Din păcate, un alt factor nociv important în relația senti-
mentală dintre bărbați și femei este lupta celor din urmă 
pentru egalitatea cu primii. Aceasta se dă împotriva na-
turii lor, ceea ce produce efecte grave în femei. Cei doi 
nu au fost, nu sunt și nu vor fi niciodată egali deoarece 
sunt construiți, așa cum spuneam, pe fundații diferite, 
chiar opuse. Ceea ce face ca ei să nu poată fii nici măcar 
comparați, darămite să fie egali. Iar lupta aceasta inutilă 
consumă energii care ar putea fi canalizate în direcții 
posibile ale dezvoltării personale și distrage atenția de 
la singurul lucru pe care trebuie să-l facă fiecare dintre 
noi: cunoașterea de sine, adică întoarcerea la origini și 
la adevăr. Lupta aceasta surdă și fără sorți de izbândă a 
ajuns, ușor-ușor, în relația de cuplu unde a adus mândrie 
și o competiție neproductivă. Așa s-a ajuns la tensiuni 
false create de o pornire eronată.
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Lupta 
dăunătoare 
pentru
egalitate

Poate că tocmai această luptă sterilă a dus și la mascu-
linizarea femeilor din societatea actuală și la feminiza-
rea bărbaților. Adică la o dereglare psihică gravă. De 
aceea și ei și ele spun des: „Nu mai găsești femei/bărbați 
adevărate/adevărați”. Se forțează prea mult limitele pen-
tru a atinge un scop iluzoriu. Iar această luptă a făcut ca 
bărbații să fie tot mai discriminați în raport cu femeile, 
iar ele să ajungă un fel de „specie protejată”, ambele fără 
baze reale ori argumente. În plus, femeile nu vor egali-
tate în obligații, ci doar în drepturi. Ceea ce nu are nici o 
legătură cu corectitudinea pe care o proclamă că ar sta la 
baza acestor solicitări.
De ce să nu facem fiecare ceea ce ni se potrivește mai 
bine și să-l lăsăm pe celălalt să ne completeze și să-l iu-
bim pentru asta? De ce să facem tot ceea ce putem ca 
merele să fie pere și invers când fiecare dintre ele sunt 
minunate tocmai pentru că sunt ceea ce sunt? De ce să nu 
folosim toată energia pe care o avem pentru a ne fi mai 
bine împreună? De ce să nu acceptăm că suntem diferiți 
și că acest lucru este frumos? De ce să nu ne iubim și să 
nu ne respectăm pentru ceea ce suntem?
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XVIII.
Cum ne putem „afla” viitorul

și cum îl construim așa cum vrem

Doar 
Dumnezeu 
cunoaște 
viitorul

Deciziile 
ne hotărăsc 
viitorul

Urmări 
pozitive sau 
negative

Așa cum am mai spus în această lucrare, viitorul nu 
poate fi cunoscut de oamenii care nu au ajuns la un niv-
el spiritual foarte înalt, adică de cei care nu s-au întors 
la sufletul lor, la divinitate, și nu au o relație continuă 
și frumoasă cu el. De ce? Pentru că doar Dumnezeu 
știe viitorul. Cum se poate ajunge înapoi la noi înșine 
am discutat în cartea pe care tocmai o citiți, așa că nu 
mai insist. Și tot așa cum am mai spus, nu trebuie să ne 
cunoaștem viitorul nici în mod amănunțit, nici în cel 
mai general (cu cine și când ne vom căsători, când și 
de ce vom muri, dacă ne vom îmbogăți sau nu șamd). 
Ce farmec ar mai avea viața dacă am ști dinainte ce 
ni se va întâmpla? De aceea este necesar să trăim pre-
zentul cât mai benefic pentru a avea un viitor așa cum 
ni-l dorim.
Dar pentru a face acest lucru este necesar să fim conști-
enți de faptul că toate deciziile pe care le luăm ne conduc 
în anumite direcții, chiar dacă ne dăm seama sau nu. La 
această cunoaștere a viitorului mă refer. De fiecare dată 
când hotărâm ceva pentru noi, orice, ne creăm viitorul. 
Într-o măsură mai mare sau mai mică, într-un fel sau al-
tul, asta se întâmplă. Oricât de neînsemnată ni se pare 
o decizie, chiar dacă o luăm inconștient, ea ne va afecta 
viitorul și, de aceea, doar noi suntem răspunzători pentru 
el. Dacă hotărârea ni se pare insignifiantă, nu înseamnă 
că și efectele ei vor fi la fel.
De exemplu, putem spune „De astăzi înainte nu voi mai 
purta cămăși cu mânecă scurtă“ și să ne ținem de ceea 
ce ne-am propus. Pare ceva banal și fără nici o impor-
tanță. Dar este posibil ca, la un moment dat, să aprin-
dem un foc la un grătar sau la o ieșire la pădure și o 
scânteie să sară pe mânecă, să luăm foc și să căpătăm 
arsuri foarte grave sau chiar să murim. Ori, varianta 
pozitivă, să ne prindem mâneca atunci când închidem 
ușa de la mașină și în acel moment să ne amintim că 
am uitat cheile în contact și să evităm astfel să ni se fure 
mașina și bunurile din ea.



Cum luăm 
deciziile

Viitor = 
prezent trăit 
conștient
și pozitiv

Deciziile 
noastre

Așadar, nu există decizii mici sau mari, ci doar urmări 
importante ori nu, pozitive sau negative, pe care, de cele 
mai multe ori, nu le putem anticipa. De aceea este nece-
sar să luăm cât mai multe hotărâri conștient, iar pe cele-
lalte să le luăm în conformitate cu principiile de viață pe 
care dorim să le avem și cu valorile pe care ni le-am asu-
mat. În felul acesta putem controla urmările care, având 
această bază, vor fi pozitive. Însă, așa ajungem din nou la 
cunoașterea de sine și la beneficiile nenumărate și com-
plexe pe care ni le aduce. Așa ajungem să înțelegem cât 
de mult contează să știm cine suntem și să ne construim 
așa cum vrem să fim.
Făcând acest lucru vom descoperi că toate deciziile ne 
pregătesc viitorul și că acesta depinde în totalitate de 
ele. Așa ne putem „cunoaște” și construi viitorul. Fiind 
prezenți și făcând ceea ce considerăm că este bine, chiar 
dacă ne este mai greu, ne putem aștepta să trăim din ce 
în ce mai frumos. Și totul ține de exercițiu. O dată plecați 
pe acest drum, după un timp va deveni obișnuință și in-
stinct să gândim și să ne comportăm așa cum ne dorim, 
rezultatele așteptate urmând și ele de la sine. Așa arată un 
viitor frumos: prezentul trăit conștient și pozitiv.
Altfel, deciziile pe care le vom lua nu vor fi ale noastre 
și nu ne vor îndrepta pe calea visată deoarece ele se vor 
baza pe principii de viață preluate inconștient de la alții 
fără să hotărâm dacă vrem sau nu să ne ghidăm după ele. 
Iar toate acestea vor sta la baza viitorului nostru pe care, 
în acest fel, îl vom construi să nu fie în concordanță cu 
ceea ce ne dorim. Așa că nu trebuie să ne mirăm dacă 
nu ne va plăcea și dacă vom fi nemulțumiți în continuare 
de viața noastră. Să trăiești prezentul cu furie, ranchiună, 
ură, invidie, teamă etc., să iei hotărâri bazate pe aceste 
sentimente și să te aștepți ca în viitor să îți fie mai bine 
este ca și cum ai merge cu viteză foarte mare cu mașina 
prin localitate, fără să respecți regulile de circulație și să 
fii sigur că nu vei provoca nici un accident și nu vei lua 
nici o amendă.
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XIX.
Care sunt 10

dintre lucrurile pe care le știm,
dar nu ni le amintim prea des

Controlul 
emoțiilor 
negative

Ceilalți doar 
reacționează

Frustrare 
nerezolvată

Soluții,
nu vinovați

Sunt lucruri banale de care trebuie să ne amintim con-
stant sau măcar atunci când este necesar. Mă refer la 
acelea pe care le cunoaștem bine și le știm toți, dar de 
care uităm în viață, iar acest lucru ne aduce deservicii, 
câteodată chiar foarte mari. De multe ori facem, gân-
dim sau spunem ceea ce nu credem și nu vrem din cau-
za faptului că ne lăsăm controlați de emoții negative 
(nervi, stres, furie, frustrare etc.). Dar asta se întâmplă 
și din cauza faptului că uităm acele lucruri banale des-
pre care spuneam.

Unul dintre ele este acela că, de cele mai multe ori, ceea 
ce fac, spun sau cred alții în ceea ce ne privește sunt doar 
reacții la ceea ce facem, spunem sau credem noi. Nu sunt 
răutăți gratuite, nu este dorința de a ne răni, nu vrea ni-
meni să demonstreze cine știe ce etc. Dacă ne vom anali-
za vorbele și faptele, vom înțelege că ei doar reacționează, 
cauza fiind la noi.

Atunci când suntem nemulțumiți de ceea ce facem, deși 
este ceva ce ne place, de fapt ne deranjează altceva. Avem 
o frustrare pe care ori nu o conștientizăm ori nu am 
reu șit să o exteriorizăm pentru a o putea rezolva. Găsiți 
variante de rezolvare sau, dacă nu reușiți, asumați-vă 
urmările și mergeți mai departe! Altfel, nu veți mai găsi 
bucurie în ceea ce faceți în viață.

Dacă primul impuls este să găsiți vinovați pentru o 
situație care nu vă convine, amintiți-vă că acest lu-
cru nu vă ajută cu nimic. Lucrurile se schimbă în bine 
atunci când căutăm soluții de rezvolare a problemelor, 
nu vinovați. Ca să nu mai zic de cei care văd aproape 
de fiecare dată vina în altă parte, nu la ei. Asta face doar 
să agraveze ceea ce nu ne place și să ne facă viața și 
mai grea. Căutarea unei soluții poate aduce o rezolvare 
favorabilă, dar cu siguranță duce la înțelegerea proble-



Nimic nu este 
întâmplător

Iubire,
nu teamă

Privește
în jur!

mei la modul real, adică primul pas spre schimbare sau 
acceptare.

Tot ceea ce avem privilegiul de a trăi ne este dat pentru 
a ne ajuta într-un fel sau în altul. Câteodată este vorba 
despre a ne face conștienți asupra a ceea ce facem sau 
ni se întâmplă, altădată trebuie să învățăm ceva, câteo-
dată ne salvează de la moarte ori de la a face o greșeală 
șamd. Dacă vrem să fim mai buni, mai împliniți și mai 
fericiți trebuie să vedem tot ceea ce ni se întâmplă ca pe 
oportunități. Iar dacă avem răbdare vom descoperi la un 
moment dat care a fost sensul a ceea ce ni s-a întâmplat.

Se spune că toate acțiunile oamenilor au la bază doar 
două sentimente: iubirea și teama. Dacă veți analiza mă-
car câteva dintre cele pe care le-ați realizat până acum și 
veți reuși să ajungeți la cauză, veți descoperi că afirmația 
este adevărată chiar dacă cele două se manifestă în mai 
multe feluri. De aceea este foarte important să conștien-
tizăm faptul că teama nu are nici o bază reală, nu avem 
motive să ne fie teamă de ceva. Așa cum spuneam, totul 
se întâmplă cu un scop și din toate avem de câștigat. De 
ce să ne fie teamă de ceea ce ne ajută?

Atunci când mergeți pe stradă, când urmăriți un film 
sau o piesă de teatru, când sunteți la serviciu sau acasă 
șamd uitați-vă în jurul vostru! Observați locurile pe 
lângă care treceți, oamenii și expresiile sau gesturile lor, 
vegetația și animalele, arhitectura, ceea ce se întâmplă în 
spatele prim-planului, cerul etc.! Extindeți-vă orizontul 
de preocupări și interese! Lumea este mult mai mare și 
mai interesantă decât credeți. Acest exercițiu vă va da o 
stare de bine deoarece așa luați o pauză de la preocupările 
cotidiene și vă va ajuta să înțelegeți mai bine lumea, să 
iubiți și să vă bucurați mai mult. De ce? Pentru că veți 
vedea un nor care seamănă cu un balaur, un copil care 
se joacă cu o frunză, o pisică ce privește calm agitația din 
jur, o privire de îndrăgostit, un zâmbet îngăduitor al unui 
bunic, un apus bogat în culoare, o clădire cu o arhitectură 
interesantă și multe altele.
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#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

Fundamentul 
schimbărilor 
sănătoase

Viața ta,
regulile tale

Totul
este posibil

Să vrei mai mult de la tine, să-ți recunoști, înțelegi, ana-
lizezi și corectezi defectele nu înseamnă să te critici dis-
tructiv și să te detești. Ba dimpotrivă, înseamnă că te 
iubești atât de mult încât vrei să fii mai bun. Iar schim-
bările sănătoase nu vin niciodată din ură sau din în-
crâncenare, ci din bunătate și din blândețe. Așa trebuie 
să te tratezi deoarece înțelegi că ești o ființă imperfectă 
care năzuiește la mai bine. Dacă te vei comporta astfel 
cu tine vei dobândi liniștea de care ai nevoie pentru a 
face schimbările pe care ți le dorești, ea fiind și cea mai 
potrivită fundație pe care să construiești durabil. Dacă te 
vei comporta astfel cu tine așa o vei face și cu ceilalți și vei 
primi același lucru în schimb.

Ai reguli de viață în care crezi? Respectă-le fără să con-
teze dacă ele sunt sau nu apreciate de societate în cazul 
în care ști că sunt bune! În viață nu contează cei care 
par la fel ca restul, ci cei care, chiar dacă sunt diferiți, 
așa cum suntem de fapt toți, se manifestă ca atare deo-
arece au principii bune pe care le respectă în orice situ-
ație. Chiar dacă acest lucru înseamnă să fii vulnerabil, 
chiar dacă alții te vor critica sau te vor blama, trebuie 
să crezi în tine; în ceea ce ești și în ceea ce vrei să devii. 
Dacă vrei să crești frumos este necesar să visezi, să 
crezi și să fii frumos.

Îmi spunea cineva odată că să visezi este gratis. Nu sunt 
de acord cu asta pentru că ne consumă timp și ener-
gie. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să o facem. Ea 
este o activitate benefică. Cum poți deveni ceea ce îți 
dorești dacă nu ști ce îți dorești și nu visezi la asta? În 
plus, imaginația este o armă foarte puternică pe care o 
putem folosi pentru a evolua. Nimic nu este imposibil 
atât timp cât îți imaginezi, visezi, crezi și faci totul să se 
întâmple! Ține doar de noi! În viață există doar limitele 
pe care ni le impunem deoarece totul este alegerea noas-
tră. De ce credeți că geniile au schimbat lumea? Pentru 
că au visat ceea ce restul oamenilor aveau impresia că 
este imposibil, au crezut în visurile lor și au demonstrat 
că se poate.
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Sănătatea nu 
este un drept

În general, oamenii cred că sănătatea fizică și psihică este 
un drept care li se cuvine. Nu o apreciem atunci când o 
avem și nu mulțumim nimănui pentru ea. Abia atunci 
când ne îmbolnăvim ne dăm seama cât de importantă 
este starea de sănătate și cât de mult ne afectează toate 
aspectele vieții atunci când este dereglată. Ar trebui să ne 
amintim mai des că o putem păstra doar dacă avem grijă 
de noi și că ea nu este ceva ce ne este dat fără să facem 
nimic. Dacă ne păstrăm sănătatea ne putem concentra pe 
celelalte aspecte ale vieții care ne interesează.
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XX.
Scurt și la obiect

(se administrează un comprimat la nevoie)

Autocunoaștere

Dacă vrei să înțelegi cum sunt mintea și viața ta, uită-te în dulap,
pe desktop și în frigider.

Avem atât de multe posibilităţi de acţiune şi cu toate acestea alegem
şi ne încăpăţânăm să facem aceleaşi lucruri în fiecare zi.

Fii atent la ceea ce simți și la cum îți influențează starea de spirit!

Suntem corecți față de noi și de alții?

Omul este singurul animal care nu cunoaşte libertatea.

Tot ceea ce facem în viaţă este să căutăm drumul înapoi spre acasă.
Ne este dor de grădina Raiului pe care ne-am refuzat-o.

Instinctul este metoda prin care sufletul comunică cu mintea.

Toți avem dorința ancestrală de libertate și de a hotărî singuri
în viața noastră.

Să te crezi mai bun decât ceilalți nu te face să te simți mai bine,
ci mai singur.

Răul aduce rău, iar binele aduce bine în noi și în afara noastră.

Neasumarea responsabilității faptelor noastre ne oprește evoluția
și ne face nefericiți.

Avem atât de mult de lucru la noi, încât nu avem timpul
și nici autoritatea de a spune altora ce, când și cum să trăiască.

Nimeni nu poate fi ajutat dacă nu își dorește acest lucru.

Regretele te opresc din a face ca viitorul să fie mai bun.



Nu există nimic în afară de prezent. Acum și aici totul este posibil
și totul îți este la îndemână. Acum îți alegi viitorul.

Se spune că adevărul eliberează, dar noi alegem să nu fim liberi,
ci conduși. Alegem minciuna și detestăm adevărul.

Ne pasă mai mult de cum ne văd ceilalți decât de cum suntem
și de cum am putea deveni.

În loc să ne uităm în oglindă cu sinceritate și să încercăm să schimbăm 
ceea ce nu ne place la noi, investim toată energia în procurarea

și în păstrarea unor oglinzi care să ne arate deformat, dar favorabil.

Toţi suntem dependenţi. Chiar dacă este vorba despre lucruri
sau persoane.

Nimic nu este proprietate personală oricâte acte am avea, nici măcar
noi înșine. De aceea responsabilitatea este foarte mare.

Trăim experiențe asemănătoare, dar înțelegem și învățăm diferit din ele. 
Asta ne diferențiază.

Simțul proprietății stimulează doar egoismul și avariția.

Un om fără măcar o pasiune renunță la sufletul lui și, implicit, la viața lui.

Avem puterea de a alege ceea ce ne preocupă, ceea ce ne înalță
sau nu și cu ce ne ocupăm timpul.

Cine are impresia că știe ce este bine pentru el se înșeală amarnic.

Miracol înseamnă să primeşti ceea ce ai nevoie atunci când ai nevoie 
chiar dacă nu conștientizezi acest lucru.

Ceea ce credem că transmitem este diferit de ceea ce transmitem
cu adevărat și amândouă sunt diferite de ceea ce înțeleg ceilalți
din ceea ce transmitem.

Copiii vin în viața noastră și să ne ajute. Ei ne testează limitele
și le forțează, obligându-ne astfel să ne autodepășim, să evoluăm.
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#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)

Aproape totul în viața noastră este convenție. Suntem înconjurați,
sufocați și salvați de convenții.

Folosim toți aceleași convenții, pe care le învățăm toată viața,
dar fiecare înțelege altceva prin ele.

Una dintre nevoile noastre primare este aceea ca cineva să ne poarte
de grijă. Dar mai este una: să avem grijă de altcineva.

În viață există doar limitele pe care ni le impunem deoarece
totul este alegerea noastră.

Teama nu are nici o bază reală, nu avem motive să ne fie teamă
de asolut nimic.

Fericirea presupune anularea ori lipsa raţiunii.

Elemente de recunoaștere

Autoironia este apanajul oamenilor deștepți (nu doar inteligenți).

Oamenii care gândesc mult uită să trăiască.

Cel care nu are temeri este un om fericit. Dar cui nu îi este „frică”
de el însuși?

Să fii liber presupune și să fii responsabil.

Îngerul se „risipește” pentru a-i ajuta pe ceilalți să se adune,
iar demonul se adună pentru a-i risipi pe alții.

Nu există „nu pot”, ci doar „nu vreau”.

Să trăiești fără să ai măcar o pasiune înseamnă să vrei să fii gol,
să vrei să fii impersonal, să vrei să fii doar un „cap de locuitor”
într-o statistică.

Oamenii sunt construiți să iubească și educați să se sperie.
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Adevărul este sincer și direct, fără să menajeze sentimentele nimănui. 
Tocmai de aceea schimbă tot.
Este un șoc.

Deși se folosește de cuvinte, adică de convenții, poezia este o manifestare 
a sufletului, fiind unul dintre cele mai întâlnite moduri

de comunicare între suflete.

Nu există „așa sunt”, ci „așa aleg să rămân”.

„Nu am timp” înseamnă de fapt „Nu este o prioritate pentru mine”.

De cele mai multe ori, ceea ce fac, spun sau cred alții
în ceea ce ne privește sunt reacții la ceea ce facem, spunem sau credem.

Dezvoltarea personală înseamnă focalizarea pe aspectele pozitive
care trebuie păstrate și/sau construite.

Deciziile pe care le-am luat au fost cele mai bune
pe care le puteam lua în acel moment.

Oamenii sunt construiți să iubească și educați să se sperie.

Unelte

Farmecul vieţii: să trăieşti prezentul, iar viitorul să fie o surpriză.

Să fii conștient de ceea ce faci este primul pas spre a lua măsuri
pentru a schimba ceea ce nu-ți place la tine.

Oamenii se schimbă doar prin revelație.

Nu vei putea renunța la ceva negativ dacă nu te concentrezi
pe a crește opusul lui.

Libertatea noastră este îngrădită dramatic de tendința spre autoamăgire.

Nu este sănătos să te iei în serios prea tare.



#Cu 2 cuvinte pot schimba lumea
(și pe mine)
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O doză cât de mică de modestie nu a omorât pe nimeni,
ba chiar dimpotrivă.

Instinctul este unul dintre cele mai bune instrumente pe care le avem
în dotare, dacă nu cumva cel mai bun.

Chiar dacă drumul nostru continuu ar trebui să fie spre suflet,
mintea este cheia pentru a obține o viață echilibrată.

Încrederea și respectul nu se câștigă, ci se păstrează.

Repetiția este unealta care te ajută să îți îndrepți mintea și, implicit,
viața în direcția pe care ți-o dorești.

Pentru a ne înfrunta temerile avem nevoie de curaj.

Curajul este în noi, trebuie doar să-l activăm și să-l lăsăm
să se manifeste.

Un om cu cel puţin o pasiune este unul care îşi doreşte să trăiască
pentru că are de ce, pentru că simte frumosul,

pentru că gustă nemurirea în timpul vieții.

Ceea ce oferim cu adevărat în viață sunt emoții.

Cultivați-vă pasiunile, hrăniți-le și dați-le voie să vă conducă
pe drumul înapoi spre voi înșivă!

Avem puterea de a muta munții, la propriu, dacă asta
este foarte important pentru noi.

Miracolul nu este un privilegiu acordat doar celor „aleși”,
ci un fapt normal de viaţă care ne este dat zilnic, pe care considerăm

că îl merităm şi pentru care nu mulţumim nimănui.

Copiii ne învață că putem face și duce mult mai mult/e decât
ne-am închipuit vreodată.

Fără convenții nu ne-am înțelege între noi, iar cu ajutorul lor
ne înțelegem și mai puțin.
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Limbajul este o metodă falsă de comunicare ce ne „ajută”
să uităm faptul că doar sufletele pot comunica perfect între ele.

Lucrurile se schimbă în bine atunci când căutăm soluții
de rezvolare a problemelor, nu vinovați.

Ceea ce avem privilegiul de a trăi sunt oportunități care ne sunt date 
pentru a ne ajuta într-un fel sau în altul.

Atunci când privești totul cu dragoste, dispare teama.

Ai grijă ce gândești și ce îți dorești pentru că s-ar putea să primești!

Ceea ce crezi te definește sau o va face, dar poate fi schimbat și controlat.

Rânirea la propria persoană/viață

Dacă vrei să fii echilibrat fă ordine și păstreaz-o în cămară,
pe birou și în e-mailuri.

Înainte să ceri amintește-ți dacă ai dat același lucru. Dar mai ales 
gândește-te să dai și uită să ceri.

O abordare greşită a vieţii este să îţi faci planuri.
Cu cât sunt mai detaliate, ele îți vor aduce numai dezamăgiri,
regrete şi neîmpliniri.

Să lași lucrurile să-și urmeze cursul este cea mai înțeleaptă alegere.

Nu ignora efectele pe care le au faptele și vorbele tale
asupra celor din jur!

Concentrează-te pe ceea ce îți dorești să se întâmple și pe ceea ce vrei
să fii, nu pe trecut!

Schimbările ne sperie pentru că mintea caută continuu repetiția
și rutina. De aceea trebuie să o forțăm să o facă deoarece
poate mult mai mult decât vrea.
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Viața minunată pe care o meriți te așteaptă.
Trebuie doar să îți dai voie să o trăiești.

Adevărul nu mai este la modă,
iar cei care îl rostesc sunt desconsiderați.

Dar asta nu trebuie să te oprească.

Simțul proprietății nu este o caracteristică naturală a oamenilor,
ci una educată.

Răspunsul la întrebarea „Care este rolul meu pe acest pământ?”
este universal valabil:

„Să împărțim totul cu ceilalți”.

Încrederea în oamenii pe care tocmai îi cunoaștem
ar trebui să vină de la sine
și ar trebui să se bazeze pe instinct.

Așteptări ar trebui să avem doar de la noi înșine.

Curajul este primul ingredient și primul pas în a acționa
pentru a ne fi mai bine.

Relația cu divinitatea ar trebui să fie o preocupare constantă
a fiecăruia dintre noi pentru că în afară de corp mai avem și suflet,

iar sufletul nostru este o parte din dumnezeire.
De aceea, relația cu Dumnezeu

este relația cu sufletul nostru.

Nimic nu este imposibil atât timp cât îți imaginezi, visezi, crezi
și faci totul să se întâmple!

Totul ne este la îndemână și totul este posibil.

Nimeni nu poate avea grijă de viața noastră, chiar dacă ar vrea.
Doar noi o putem face.

Noi înșine este singurul material cu care putem lucra oricum,
oricând și în orice direcție dorim

și nu ne poate opri nimeni și nimic din a face asta.
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Bărbați și femei

Dragostea nu exclude prietenii sau viața socială.

Literatura este, probabil, prima cauză a pervertirii noastre
și, mai ales, a vieții de cuplu.

Relațiile amoroase și actul de căsătorie trebuie văzute
ca un parteneriat cu drepturi și obligații de ambele părți
dacă vrem ca ele să funcționeze.

Viața de cuplu presupune efort constant și dorință continuuă
din partea amândorura de a face ca relația să funcționeze cât mai bine.

Scriitorii sau scenariștii nu ne spun ce este dragostea.
Ei doar ne servesc clișee care, dacă ținem cont de ele,
ne „ajută” să fim nefericiți și să ne distrugem relațiile de dragoste.

Nu există tipare după care să îți dai seama dacă este dragoste sau nu. 
Există doar suflete care comunică și ochi care vorbesc.

În relațiile sentimentale se întâmplă un singur lucru în continuu:
se dă o luptă între echilibru și haos.

Femeile sunt predispuse „genetic” să ajungă mai ușor la adevăr.
Însă nu-și doresc acest lucru.

Viața de cuplu/familie este distrusă de neînțelegerea
și de neasumarea rolului fiecăruia dintre cei doi parteneri.



I. Care sunt 17 dintre uneltele care ne păstrează echilibrați

II. Cum se face și cât de importantă este autocunoașterea

III. De ce ne ajută echidistanța și cum poate fi obținută
antrenându-ne mintea

IV. De ce trebuie să acceptăm că greșim, să spunem adevărul
și să ne asumăm răspunderea

V. Ce înseamnă libertatea, de ce și cum ne-o refuzăm sau limităm

VI. De ce goana după avantajele materiale ne îndepărtează
de noi înșine

VII. De ce nu avem nimic și de ce tot ceea ce „avem”
trebuie „cedat”

VIII. Cât de mult contează pasiunile și cum ne hrănesc ele sufletul

IX. Cât de importantă și de greșită este raportarea la divinitate

X. Teama sau dragostea? Pe cine lași să te conducă în viață?

XI. Ce înseamnă iertarea și cum ne ajută să creștem frumos

XII. Ce credem că transmitem, ce transmitem și ce înțeleg ceilalți

XIII. De ce avem sau nu prieteni și ce spune acest lucru despre noi

XIV. De ce ne încurcă limbajul și la ce este bun

XV. Cum ne strică literatura încă din copilărie

XVI. Ce ne face să nu ne mai suportăm viața și pe cei dragi

XVII. De ce nu merge relația dintre un bărbat și o femeie
și ce trebuie făcut

XVIII. Cum ne putem „afla” viitorul și cum îl construim
așa cum vrem

XIX. Care sunt 10 dintre lucrurile pe care le știm,
dar nu ni le amintim prea des

XX. Scurt și la obiect (se administrează un comprimat la nevoie)
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cu două cuvinte
pot schimba lumea

(și pe mine)

testament pentru fiul meu Tudor
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