GÂNDURI POZITIVE
„Cei mai mulţi oameni consideră că viaţa este o luptă, dar nu
este o luptă, ci este un joc”
Florence Scovel Shinn
Zidurile lipsei şi întârzierii acum se năruie şi intru în Ţara
Făgăduinţei mele sub graţie.
Florence Scovel Shinn
Toate lucrurile şi toţi oamenii mă fac să prosper şi eu fac ca toţi oamenii şi
toate lucrurile să prospere acum!
Catherine Ponder, Legile dinamice ale prosperităţii
Dacă ai visuri sau viziuni neîmplinite de prosperitate şi
succes, ce stau ascunse undeva într-un cotlon al minţii tale, nu le
mai ţine acolo! Îndrăzneşte să le scoţi la lumină şi să le scuturi de
praf!
Catherine Ponder, Legile dinamice ale prosperităţii
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Luaţi seama
la

crinii

câmpului

VREAU să ţin un discurs pentru toată lumea, pornind de la textul “Luaţi
seama la crinii câmpului” fiindcă nu are nimic dezagreabil pentru nimeni. Nu
e un discurs de înspăimântare sau un avertisment, ci unul de speranţă.
Lumea are azi nevoie de mai multă speranţă. Suntem lipsiţi de speranţă.

Suntem aşa, în principal, din cauză că mare parte din învăţăturile
trecutului ne-au spus cât suntem de răi, şi ce ni se va întâmpla dacă
persistăm în răutatea noastră. Ni se spune prea puţin că avem în noi foarte
multă putere şi bunătate. Am fost răi, fiindcă în mare măsură preoţii noştri
au gândit rău despre noi şi ne-au făcut să ne gândim la noi înşine în termeni
răi. Oamenii care gândesc în termeni răi despre ei înşişi mai mult ca sigur că
vor face rău. Scripturile spun: “Cum un om gândeşte, aşa este el.” Dacă un
om nu are o părere bună despre sine, atunci începe să bea, sau face lucruri
ticăloase. Mândria care îl face pe om să se valorizeze e mândria care îl
fereşte de ticăloşie şi acte degradante. Specia noastră e acum în punctul în
care e conştientă de faptul că fiecare om e posesorul mai multor puteri
decât el poate visa, şi că, atunci când va şti cum să folosească aceste puteri,
va transforma tot răul în bine. Un crin, sau o altă plantă sau floare, creşte şi
se înfrumuseţează sub legea universului tot aşa ca un om; şi omul creşte şi
a crescut prin vârste nenumărate sub o asemenea lege, precum crinul.

E o mare greşeală – aceea de a presupune că orice om de bun simţ e
rezultatul acestei singure vieţi pe care o trăim aici. Toţi am trăit, probabil, în
forme diferite, – ca animale, păsări, insecte, plante. Punctul de plecare al
existenţei noastre materiale a fost ridicat cu greutate de pe fundul mării,

sădit în iceberguri, şi expulzat de vulcani în mijlocul focului, fumului şi
cenuşii. A fost aruncat peste ocean, şi a zăcut, poate, timp de secole, în
inima vreunui munte de după pliocen. Ne-am tot înălţat, uneori într-o formă,
alteori în alta, totdeauna câştigând în inteligenţă, în forţă, cu fiecare
schimbare, până în cele din urmă suntem aici, şi încă nu am ajuns la capăt.
Crinul are o viaţă a lui şi o inteligenţă proprie. Poţi să nu fii de acord cu mine
aici, şi mă aştept să fie aşa. Mulţi oameni cred că inteligenţa e limitată la
fiinţa umană, şi orice animal sau plantă par a avea doar “instinct” sau alt
nume pentru nimic precis. Eu cred că inteligenţa e la fel de răspândită ca
aerul, doar că în unele forme de viaţă există într-o doză mai mare decât în
altele. Omul, dintre toţi cei ce trăiesc pe pământ, are mai mult din acest
articol numit “gândire” înmagazinat în el. Gândirea e cea mai rafinată şi mai
elevată substanţă, nevăzută şi nedetectată de simţurile noastre exterioare.
Cu cât deţine mai mult din acest articol cineva, cu atât mai multă viaţă e în
el sau în ea. Gânditorii trăiesc mai mult. Nu înţeleg prin gânditori cei ce se
ocupă de literatură şi nici şoarecii de bibliotecă. Dintre şoarecii de bibliotecă,
mulţi nu gândesc deloc. Ei trăiesc din gândurile altora. Prin gânditori înţeleg
cei care au întotdeauna gânduri proaspete, originale. Acest fel de viaţă sau
de gândire (aceşti termeni fiind convertibili) înnoieşte viaţa şi mintea.

Crinul are inteligenţă suficientă să răsară după ce e plantat şi îndemnat de
soare să facă aşa, cum un om are aceeaşi inteligenţă (sau ar trebui să aibă)
să iasă la soare într-o zi frumoasă şi să absoarbă viaţa şi puterea date de
soare. Cei ce nu ies la soare, rămânând cinci şesimi din timp înăuntru, sunt,
ca urmare, slabi şi palizi precum cartofii încolţiţi în beci. Crinul are un simţ
suficient pentru a creşte către soare. Dacă îl duci în cameră, va creşte spre
partea camerei prin care intră lumina. Pur şi simplu fiindcă vrea lumină: ştie
că are nevoie de ea şi se îndreaptă spre ceea ce doreşte, sau mai degrabă
simte că lumina e bună pentru el. Căutăm hrană din exact acelaşi motiv,
doar că numim acţiunea noastră rezultat al inteligenţei. Numim acţiunea
plantei instinct. Un om se apropie de foc pentru a se încălzi, fiindcă simte că
focul ar fi bun pentru el. E plăcut să îl simţi într-o zi rece. O pisică se întinde
la soare din acelaşi motiv. Dar omul îşi numeşte simţul “inteligenţă” iar
simţul pisicii sau al plantei “instinct”. Care e diferenţa? Crinul, cu viaţa şi
inteligenţa lui limitată, e înaintea noastră, fiindcă nu se îngrijorează sau nu
se preocupă de ziua de mâine. Nu se speteşte muncind. Ia din apă, aer,
lumina solară şi ce elemente sunt în acestea doar ceea ce îi e necesar
pentru clipă, oră sau zi, doar atât şi nimic mai mult. Nu se apucă să îşi facă

depozite de apă sau aer sau raze de soare pentru mâine, de teamă că va
rămâne fără aceste provizii, cum trudim noi şi ţesem pentru câţiva dolari în
plus împotriva sărăciei de care ne temem. Dacă ar face aşa, şi-ar consuma
toată forţa în a îngrămădi aceste provizii suplimentare şi nu ar ajunge
niciodată crinii perfecţi care să îl întreacă pe Solomon în toată gloria lui.

Veşmintele

unui crin, ale trandafirului

sau ale altei flori sunt în frumuseţe, fineţe a
texturii şi delicateţe peste orice ar putea
produce arta umană. În timpul vieţii sunt o
frumuseţe

vie.

Dantelele

şi

mătăsurile

noastre cele mai fine au, prin comparaţie, o frumuseţe moartă. Ele încep să
decadă şi să pălească de cum sunt terminate. Până la maxima lui înflorire,
frumuseţea crinului e în continuă creştere. O haină care ar străluci mâine
mai viu şi mai viu decât azi, şi ar arăta variaţii similare de textură, ar fi cu
nerăbdare căutată fiindcă, oamenii extravaganţi, care iau deciziile şi pun
banii în circulaţie, sunt gata să plătească pentru cele mai bune lucruri, şi lear cumpăra, chiar dacă ar ţine numai două săptămâni. Dacă crinul, cu
inteligenţa lui limitată, s-ar teme şi ar fi speriat că soarele nu va răsări mâine
sau că nu va mai fi apă, sau bani în casă, sau cartofi în pivniţă, cu siguranţă
că ar ajunge o floare decăzută şi ofilită. Şi-ar cheltui forţa îngrijorându-se că
trebuie să adune şi să asimileze elementele necesare pentru a deveni un
crin. Dacă orice minte sau inteligenţa de orice grad se îngrijorează aşa şi se
împovărează dincolo de ceea ce îi e necesar azi, îşi suprimă puterea de a
atrage ceea ce îi e cu adevărat necesar pentru creşterea, sănătatea, puterea
şi prosperitatea de azi. Vreau să spun aici exact ceea ce spun, şi asta nu în
sens metaforic, alegoric sau figurativ. Vreau să spun că, aşa cum inteligenţa
limitată a crinului, sau forţa minţii, dacă preferi, fără să fie împovărată sau
chinuită de grija zilei de mâine, îşi atrage elementele de care are nevoie azi,
exact aşa şi minţile umane neîmpovărate de belele sau nelinişti îşi atrag tot

ceea ce le e necesar pentru ceasul acesta. Nevoile clipei sunt singurele nevoi
reale. Ai nevoie de micul tău dejun în dimineaţa aceasta, nu de micul dejun
de mâine. Deşi nouă din zece dintre noi sunt direct sau indirect îngrijoraţi în
vreun fel în privinţa micului dejun de mâine, şi aşa ne diminuăm mai mult
sau mai puţin puterea necesară bucuriei, digestiei şi asimilării micului dejun.

Exact

cum crinul fără teamă, fără griji,

neîmpovărat atrage puterea de a creşte şi se
înveşmântă cu frumuseţe din elementele din jur,
tot aşa face şi mintea umană fără teamă, fără
griji, neîmpovărată atrăgându-şi de mii de ori din
ceea ce îi e necesar pentru a-şi îndeplini planurile
şi a-şi împlini fericirea. Pierzi acea putere în
momentul

în

care

începi

să

te

îngrijorezi.

Însemnând puterea de a face orice fel de
afacere, de la puterea de a vorbi cu cineva până la a mătura strada. Orice
om de afaceri ştie că e în cea mai favorabilă situaţie când mintea lui se
poate fixa asupra unui plan, şi uita orice altceva. Orice artist ştie că
realizează cea mai bună lucrare când mintea lui e complet fixată,
concentrată şi absorbită de activitatea clipei. Fiindcă atunci e capabilă să îşi
folosească toată puterea, şi mai mult, îşi atrage tot mai multă putere, şi ce e
mereu atât de fascinante că o dobândeşte pentru totdeauna. Te aud
spunând: “Nu pot să mă opresc din îngrijorare. Timpurile sunt grele, lefurile
mici, viaţa scumpă; familia e mare, trebuie găzduită, e nevoie de pat şi
haine, şi asta e în mintea mea zi şi noapte. Vorbeşti despre lipsa îngrijorării
în asemenea circumstanţe. E lipsit de sens.” Vezi, prietene, am încercat să îţi
prezint toate obiecţiile tale. Şi să spui că nu poţi să îţi opreşti îngrijorarea e
tot un nonsens, cel puţin în prezent. Dar în ceea ce priveşte rezultatele nu
sunt diferenţe – pierderea puterii prin îngrijorare, de fapt deteriorare
sănătăţii, slăbirea minţii prin îngrijorare, îmbătrânirea corpului, şi pierderea

sau ruperea de tine însuţi de puterea
minţii de a atrage putere, care, dacă
are permisiunea de a opera liber
precum crinul, îţi va da totul ca să te
bucuri de zi, deşi ai, sau crezi că ai, de
mii de ori mai mult. Un om poate
mânca şi se poate bucura doar de un
prânz pe zi, deşi are bani destul ca să plătească o mie.

Dacă

eşti în mulţime ţâşnind în panică poţi fi luat de restul şi poţi fi

zdrobit. Viaţa e acum trăită de mii e o mulţime de loviţi de panică de teama
venirii a ceea ce doresc, sau teama de ceva sau de altceva. orice teamă de
orice fel poate produce pierderea puterii. Nu vreau să spun că oamenii
trebuie să înceteze să se îngrijoreze. Nu există cuvinte precum “trebuie” în
dicţionarul meu. Oamenii nu se pot opri din îngrijorare. Acest obicei e născut
odată cu noi. Strămoşii noştri vreme de generaţii s-au îngrijorat înaintea
noastră. Dar ceea ce face diferenţa ca rezultate distructive e “să îţi iei
gândul de la ziua de mâine”. Legea implicată continuă să acţioneze. E fără
milă în acţiunea ei. E la fel de sigur că trece peste tine şi te zdrobeşte dacă
mergi în acest fel, precum locomotiva dacă te aşezi pe şine în faţa ei. Calea
cea mai bună e să profiţi de lege, şi să mergi pe drumul ei cel drept. Cum?
Gândindu-te la lucruri pline de speranţă în loc de cele fără speranţă. Să te
gândeşti la succes în loc de cădere. De ce, obiceiul gândirii disperate, la
lucruri dezagreabile e confirmat aici în New England, atunci când remarci “E
o zi frumoasă.” Jumătate din aceşti lupi de mare croncănitori, scormonitori
vor mormăi: “Da, dar e una din ale tale – vorbe în vânt”. La fel de sigur cum
universul e guvernat de legea fixă şi imuabilă, la fel de sigur această lege că
de această lege afli citind “Dacă te gândeşti la lucruri strălucitoare, atragi
spre tine lucruri strălucitoare. Dacă te gândeşti la lucruri întunecate, îţi tai
firele invizibile care te leagă de lucrurile strălucitoare şi faci instantaneu

legătura cu „circuitul pământean‟ atrăgând lucruri întunecate.” Poate că spui
că e simplist sau copilăresc. Acum, ce e simplist în acest univers?
Germinarea seminţei e numită o chestiune simplă. Dar nimeni nu ştie cauza
reală a germinării ei. E doar ştiut, că dacă e pusă în pământ, când are o
anumită cantitate de căldură solară şi ceva umezeală, va încolţi. Creşterea şi
descreşterea ibricului de ceai de pe foc i-a dat lui Watts prima lui idee
despre imensa forţă a scânteii. Asta e, el a căpătat acolo primul indiciu
despre puterea scânteii, sau mai degrabă de dincolo de ea. Asta e căldura.
Dar mai e o putere dincolo de căldură. Ce e aceea? Nu se ştie. Simplu,
într-adevăr! Ce e în lume aşa de simplu?
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Despre succes

Ce înseamnă succesul?
Cum ne putem realiza visurile?
Ce ne împiedică să le realizăm?

Succesul are o altă semnificaţie pentru fiecare dintre noi. Florence Scovel
Shinn spune că fiecare om are un anumit destin divin plănuit, sau
destinaţie, care îi aparţine în mod individual, iar succesul presupune
îndeplinirea acelui plan divin destinat, care cuprinde iubire,
sănătate, prosperitate şi perfectă expresie de sine.
Fiecare dintre noi are un vis, care e doar al său. Dar, de
multe ori, nu îndrăznim să îl urmăm, fiindcă pare prea
frumos pentru a fi atins. În acelaşi timp, simţim
regretul de a nu ne fi împlinit acel vis.
Si totuși, visul nostru cel mai frumos reprezintă
calea pe care trebuie sa o urmăm şi dacă
vom avea credinţă si curaj se va împlini,
iar în calea noastră sau în interiorul
nostru

vom

descoperi

toate

resursele necesare. În împlinirea
destinului nostru, totodată,
trebuie să fim călăuziţi de
iubire si bunăvoință, de
credinţă

şi

de

speranţă, fiindcă orice gând de ură, de invidie, orice prejudiciu adus cuiva
reprezintă un obstacol major in drumul nostru.
E situaţia noastră prezentă de natură să ne mulţumească? Dacă nu, avem
curajul ca în propria minte să ne vedem în situaţia pe care o visăm? Cum
privim viitorul? Aducându-ne împlinire, sau, dimpotrivă, nemulţumire? Cum
ne raportăm la semenii noştri? Îi vedem ca pe nişte prieteni sau ca pe nişte
duşmani?
Cum ne raportăm la munca noastră? E ocupaţia noastră actuală ceea ce am
visat? Ne aduce satisfacţia de a le oferi celorlalţi bunuri sau servicii perfecte?
Ne aduce veniturile pe care le-am visat? Suntem preocupaţi de propria
perfecţionare?
Suntem pregătiţi în caz contrar pentru o schimbare?
Cum ne raportăm la o posibilă schimbare? Ne e teamă de necunoscut? Ne
este teamă de a nu fi ridiculizaţi? Sau ne e teamă de posibilele provocări sau
responsabilităţi? Considerăm rutina ca pe o formă de securitate personală?
Cum ne raportăm la propria persoană? Ne acordăm nouă înşine destulă
încredere? Suficient respect? Ne acordăm suficient timp pentru introspecţie?
Ne încredem în glasul intuiţiei noastre? Ne acordăm timp pentru a ne relaxa
şi a alunga grijile? Suntem motivaţi în ceea ce facem de teamă, sau de
credinţă?
Până la urmă din toate aceste răspunsuri se concretizează o atitudine, iar
această stare permanentă a minţii e acea în măsură să ne aducă succesul
sau eşecul.
"Credinţa e fiinţarea celor nădăjduite, dovada lucrurilor celor nevăzute!"
(Epistola lui Pavel către Evrei 11:1)
"Toate-i sunt cu putinţă celui care crede."
De fapt, în permanenţă e loc pentru mai bine, pentru a mai face un pas
înainte, iar orice progres pe care îl facem înseamnă încă un pas spre
perfecţiune, şi implicit o apropiere de Dumnezeu.

Starea minţii e extrem de importantă, întrucât, starea permanentă a minţii
noastre e de fapt o formă permanentă de rugăciune, care, mai devreme sau
mai târziu se va împlini.
"Orice călătorie de o mie de leghe începe cu un pas" - spune Lao Tze. Care
este acest pas?
Lumea lucrurilor şi lumea gândurilor sunt două lumi diferite, dar între aceste
lumi există o legătură, lumea gândurilor fiind cea care creează lumea
lucrurilor. Fiindcă orice lucru a fost un gând înainte de a căpăta
materialitate, "cele ce se văd alcătuindu-se astfel din cele ce nu se văd". În
cartea ei "Cheia către tine însuţi", Venice Bloodworth subliniază că omul are
puterea de a-şi modela destinul chiar prin această capacitate de a gândi, sau
de a-şi alege gândurile."Nu poţi dobândi şi nu poţi păstra nimic din ceea ce
nu e conform atitudinii tale mentale predominante, nici nu poţi pierde nimic
din ceea ce îţi aparţine prin dreptul divin al subconştientului."
Tot Venice Bloodworth spune că "Pentru a evita navigarea în derivă, cu
risipă de energie şi coliziuni dureroase, e nevoie să cunoaştem câte ceva
despre principiile care ne guvernează pe noi şi lumea în care trăim, câte
ceva despre marea lege a cauzei şi a efectului, sub acţiunea căreia viaţa
noastră poate fi plină de durere şi sărăcie, sau de bucurie şi de succes."
Fie că suntem conştienţi sau nu de acest lucru, gândurile noastre se
materializează în fiecare clipă, şi noi folosim această forţă a minţii noastre,
conştient sau inconştient, în sensul pe care îl dorim, sau, dimpotrivă, pentru
a aduce ceea ce nu dorim. În primul caz, avem credinţă, sau în al doilea, ne
este teamă. Dar, in permanenţă, situaţiile cu care ne confruntăm reprezintă
oglinda stării noastre de spirit.
Astfel, controlând lumea gândurilor putem controla lumea lucrurilor.
Situaţiile pe care le întâlnim sunt o reflectare a gândurilor noastre. Dacă
gândurile noastre sunt frumoase, ele se vor reflecta în situaţii frumoase.

Dacă ele sunt de teamă, sau de mânie, ele se vor reflecta prin situaţii
neplăcute.
Prentice Mulford subliniază faptul că gândurile sunt lucruri, că ele au o
existenţă proprie a lor, deşi nu le putem vedea cu ochii fizici, dar putem
vedea rezultatele acțiunii lor.
Poate că nu vom şti de la bun început care e drumul pe care trebuie să îl
urmăm. Dar putem cere prin rugăciune să ni se arate care e acest drum
divin plănuit, şi credinţa de a-l urma. Intuiţia e acea facultate prin care ne
putem raporta la o lume a spiritului. Ea reprezintă învățătura interioară
pentru fiecare, modul in care putem recunoaşte adevărurile lumii mai înalte,
cea a spiritului.
Putem identifica lucrurile pe care nu le dorim în viaţa noastră. Putem
renunţa la aceste lucruri, pentru că aşa cum spune Catherine Ponder, natura
nu acceptă vidul, nicăieri nu există un spaţiu vid în natură, iar în momentul
în care vom crea un gol, acesta va fi umplut de altceva, iar dacă vom avea
credinţă, acest lucru nou va avea calitatea pe care noi o dorim. Poate fi
vorba de lucruri materiale, dar mai ales de gânduri negative - fie de
resentimente, de situaţii din trecut de care ne amintim cu neplăcere şi
regrete - şi la care cu siguranţă că putem renunţa, prin uitare si iertare.
Putem stabili un proiect pentru ceea ce ne dorim? Putem identifica paşii care
trebuie urmaţi, sau ne putem vedea în situaţia dorită? Avem curajul să
depăşim obstacolele, să le înfruntăm? Dacă le vom înfrunta în mintea
noastră, ele vor fi uşor de depăşit şi în forma lor materială. Dar e important
să vedem în permanenţă paşii care trebuie urmaţi. Dacă vom reuşi să
reprezentăm figurativ ceea ce ne dorim, vom fi mai aproape de realizarea
lucrului dorit. Ceea ce ne imaginăm, sau ceea ce vedem cu ochii fizici zi de zi
ne influenţează starea de spirit. De aceea, dacă zi de zi vom adăuga
frumuseţe lucrurilor care ne înconjoară, gândurilor noastre, modului in care
ne privim semenii, succesul se apropie.

Apoi, trebuie sa acordăm respectul cuvenit lucrurilor mărunte cu care ne
confruntăm în fiecare zi. Ele sunt tot o reflectare a stării noastre de spirit, iar
dacă le vom neglija, gesturile zorite se vor imprima asupra stării noastre de
spirit, împiedicându-ne să luăm deciziile corecte pe parcursul unei zile. De
asemenea, tratând cu atenţie lucrurile mici, ne antrenăm mintea pentru a
răspunde adecvat situaţiilor majore în care avem de luat decizii. Altfel,
riscăm sa fim extrem de ineficienți atunci când pornim la drum, fiind
motivaţi de teamă şi confuzie şi nu de credinţă şi echilibru. Echilibrul
înseamnă armonie, iar armonia, sau lipsa ei se reflectă atât în gesturile
mărunte, cât şi în cele majore, în starea noastră interioară cât şi în cea
exterioară, în mersul nostru, în ceea ce ne înconjoară.

Ligia Mustăţea, Editura Leda
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SĂ ŞTII CĂ SUFLETUL ŢI-E BUCUROS
ÎN PLIN HOHOT DE RÂS ORI PLÂNS TRUPESC

Renunţă să plângi
pentru că soarele
apune la sfârşitul
zilei ...

Şi ai să te bucuri de frumuseţea nopţii
înstelate ...

Suntem atât de copilăreşte îndărătnici când e vorba să ne opunem din răsputeri să
fim împliniţi, chiar aici, chiar acum, cu tot ceea ce experimentăm ca stări
emoţionale, gânduri şi sentimente ...

... Uneori ne năpădeşte cu puterea uraganului o stare de euforie fără seamăn, de
netăgăduit, nespus de plăcută ... şi nici bine că ne-a invadat, că şi sucombăm in faţa
minţii-ego, uitând complet de luciditate, târâţi în mlaştina fără fund a maşinii de
tocat a intelectului, care varsă cu o viteză ameţitoare salve de gânduri distructive:
„ce păcat că se va termina în curând”...”nu pot să cred aşa ceva, nu mi se poate
întâmpla mie, e prea frumos ca să fie adevărat”...”n-o să dureze, mie nu mi s-a
întâmplat niciodată, eu nu merit oricum, cine mă cred, doar ştiu că sunt o ratata”...
„desigur că mie mi se cuvine, numai unui om atât de inteligent şi de cultivat ca
mine i se oferă aşa ceva, restul lumii este sub nivelul meu, ei nici nu ar visa să li se
întâmple una ca asta”...

La bucurie, ori ne învinovățim şi ne simţim ca nişte impostori în propria noastră
fiinţare întrupată ...
ori ne asumăm merite iluzorii, arogându-ne drepturi superioare celorlalţi membri ai
seminţiei umane ...
aceeaşi deplorabilă prefăcătorie a pretinderii separării de întreg, care să justifice
lipsa împlinirii în prezent.
... si uite așa, ne scapă printre degete bucuria de a fi euforici! ...

... Alteori ne copleşeşte cu puterea tornadei o stare de tristeţe inexplicabilă, teribilă
prin intensitatea sa, îngrozitor de neplăcută ... şi de îndată ce ne inundă, uitând că
există şi opţiunea alegerii stării ca atare, ne lăsăm iar pradă aceleiaşi arhicunoscute
şi detestate – pe nedrept, din lipsă de conştientizare a funcţiei sale – minţi-ego, care
va produce în avalanşă mult-hulitele gânduri distructive: „sunt neputincioasă, urâtă
şi proastă, nimeni nu mă iubeşte, nici nu ar avea de ce” ...”degeaba mai trăiesc, că
nu-mi iese nimic, toţi ceilalţi sunt mult mai capabili decât mine, eu sunt o ratată”

...vă sună cumva cunoscut?!?...şi tot aşa, minute, ore, zile în şir, cu o masochistă
plăcere de auto-distrugere arogantă, ca şi cum, ştiind cu certitudine că suntem
impotenţi să ne creăm aşa cum dorim ... victime desăvârşite fără un cuvânt de spus
asupra nici unei fiinţe, asupra nici unui fenomen, lucru sau situaţie, măcar o putere
tot avem, aceea de a ne distruge cu viteza gândului ... şi decidem infantil să ne
vindem împlinirea pe beţia orgolioasă a suferinţei întreţinute, în numele trufaşei
tentaţii de a avea dreptate.
... si uite așa, ne scapă printre degete bucuria de a fi triști! ...

...Paradoxul creaţiei funcţionează întotdeauna: de vrei să experimentezi că eşti
împlinit sau că eşti frustrat, aşa va fi, după voia ta ... tu eşti creatorul experienţei tale
de viaţă, fie că-ţi accepţi responsabilitatea de cauzator cu seninătate, fie că te zbaţi în
a ţi-o nega mereu.

Să trăieşti viaţa experimentând că eşti îmbătat de fericire şi împlinit este alegerea
conştiinţei conştiente, trezite.

Este atunci când îţi aminteşti – în plină furtună emoţională, „udat” de valurile uriaşe
ale euforiei sau tristeţii – că sufletul este dintotdeauna senin, bucuros, fericit,
împlinit, indiferent de aparenta credibilitate a stărilor emoţionale in care este imersat
trupul tău.

De ce nu putem pur şi simplu să ne acceptăm emoţiile cu smerenie, să acceptăm să
ne inunde cu intensitatea lor, fără să încercăm imediat să le negăm legitimitatea? ...

Mai cu seamă în cazul emoţiilor negative: tristeţe, supărare, mânie, dezamăgire – şi
când spun negativ sau pozitiv, înţeleg doar două polarităţi ale aceleiaşi unice energii,
nu o semnificaţie adăugată artificial existenţei - există un teribil consens al societăţii
că este nociv să ai astfel de emoţii şi că este sănătos să le negi, suprimi, ascunzi pe
unde poţi ... e catastrofal să le exprimi, trăieşti, integrezi în sine ... pentru că asta

spune ceva groaznic despre tine ... că eşti slab, că ceilalţi ar putea sau că în mod
sigur vor râde de tine, etc. ... etc. ... etc. ...

În cazul emoţiilor pozitive: bucurie, veselie, euforie, entuziasm – cu aceeaşi
precizare referitoare la negativ şi pozitiv ca mai sus – deseori nu putem să acceptăm
că ele sunt legitime pentru noi, fie crezându-ne mai prejos, fie mai presus decât
restul lumii pentru că noi le trăim ... este provocator pentru conştiinţa care se extinde
să accepte că toate stările experimentate de trupul uman sunt naturale, fireşti şi
oferite în dar cu aceeaşi imparţialitate fiecărui fiinţe întrupate vreodată ...
Conştientizează că atunci când eşti emoţionat, este firesc să te laşi în voia acelor
emoţii care te invadează, fără să te lupţi cu ele să le opreşti sa se desfăşoare ...
observă ce gânduri vin în conştient şi nu te lupta cu ele ... dă-le voie sa apară, să
existe câteva momente, ca apoi sa dispară ... ca tot ceea ce este adus în realitatea
spaţio-temporală, accesibilă celor cinci simţuri umane, şi gândul şi emoţia primesc
formă în cadrul unui anume interval de timp ... apar, se desfăşoară şi apoi dispar ...
fii lucid în tot acest răstimp cât durează reprezentaţia ... nu te crampona de starea de
euforie ... nu te speria de starea de tristeţe ... sunt inofensive ... emoţiile te sprijină sa
experimentezi cum este să fii viu ... în trup.

Lucidă conştiinţă ... observă, aminteşte-ţi ... că sufletul este ... emoţiile nu sunt ... ele
apar şi dispar ... şi poţi alege să fii bucurie ... în plină tristeţe ... savurându-ţi emoţia
până la capăt ...

Sufletul este bucurie în plină tristeţe a trupului.
Transcenzi condiția umană atunci când râzi cu sufletul, in plin hohot de plâns
trupesc.
Fericirea este o alegere conştientã, nu un rãspuns automat. (Mildred Barthel)
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DE CE NU NE ATINGEM SCOPURILE?

În viaţă ne dorim foarte multe lucruri, visăm la proiecte ambiţioase, ne stabilim tot
felul de obiective, dar puţini dintre noi reuşesc să le şi atingă.

De ce nu ne atingem scopurile?

UNELE SCOPURI NE PUN ÎN CONFLICT CU NOI ÎNŞINE

Dacă privim lucrurile la un nivel superficial, de suprafaţă, se pot enumera multiple
„cauze‟:

 nu ne definim clar ceea ce ne dorim, iar o reprezentare vagă a scopului implică o
dispersare a energiei;
 nu ne mobilizăm suficient;
 nu perseverăm suficient;
 ne fixăm scopuri nerealiste;
 evităm să ne asumăm riscuri;
 ne lăsăm descurajaţi rapid de cei apropiaţi
 etc.

Dar toate acestea sunt “simptome”. Ele nu reprezintă cauza.

La o analiză mai profundă, observăm că motivul real pentru care nu ne atingem un
anumit scop rezidă în faptul că acel scop ne pune în conflict cu noi înşine. O parte

din noi doreşte realizarea acelui scop, altă parte nu. Conflictul nostru intern legat de
respectivul scop se manifestă prin tot felul de rezistenţe în atingerea acelui scop
(oboseală nejustificată, tergiversare prelungită la infinit etc.), prin blocaj decizional
(nu ştim ce să facem, ce decizie să luăm) sau chiar prin autosabotaj.

ORICE SUCCES ARE PREŢUL SĂU

Ne putem întreba, pe bună dreptate, de ce s-ar opune o parte din noi realizării
scopului.
În parte, pentru că nu este dispusă să plătească preţul realizării scopului. Orice câştig
implică automat o pierdere. Putem avea o maşină mai bună, dar aceasta va implica o
rată mai mare la bancă. Putem investi mai multă energie şi timp în construirea
carierei, dar vom plăti mai mult în planul vieţii personale.

Cu cât scopul este mai ambiţios, cu atât atingerea lui va presupune o schimbare mai
mare. Ceea ce echivalează cu o perturbare accentuată a echilibrului actual şi un efort
major în reinstaurarea unui nou echilibru, la un alt nivel. Cei apropiaţi simt foarte
bine asta şi în mod paradoxal (spun paradoxal pentru că se presupune că ne iubesc)
se vor opune mai mult sau mai puţin inconştient dezvoltării noastre.

Trăim într-un web de relaţii interpersonale şi suntem cu toţii foarte sensibili la
poziţionarea unora faţă de alţii, la rolurile şi statuturile membrilor din această reţea.
A avea succes implică o schimbare de rol şi de statut, schimbare la care ceilalţi nu
pot să nu reacţioneze. Cu bucurie sau cu frustrare, cu invidie…

Soţul a cărui soţie primeşte o avansare şi o mărire considerabilă de salariu (care–l
depăşeşte acum pe al său) va reacţiona cu sentimente amestecate: bucurie pentru că

nivelul de trai al familiei creşte, dar şi invidie, precum şi sentimentul de a fi fost
rănit în orgoliul său masculin.

Schimbarea este adesea asociată cu sentimente de culpabilitate. De ex., o tânără care
primeşte oferta unui contract de muncă foarte avantajos în străinătate va
experimenta cu siguranţă sentimente intense de culpabilitate la gândul că succesul ei
va presupune să-şi lase mama singură şi bolnavă în ţară. Sentimente care o pot
determina chiar să refuze oferta...

IMAGINEA DE SINE ŞI SETUL PERSONAL DE CONVINGERI/
CREDINŢE

Un alt factor care se interpune între noi şi scopurile noastre este setul nostru de
convingeri limitative, care se reflectă în imaginea de sine. Imaginea de sine este un
factor esenţial în definirea scopurilor, în sensul că scopurile care nu contrazic
imaginea noastră despre noi înşine au şanse mai mari de a fi atinse. Şi viceversa,
dacă noi nu credem că putem atinge un anumit scop, realitatea va reflecta credinţa
noastră: nu îl vom atinge.

De aceea, dacă vrem să atingem scopuri ambiţioase, este necesar ca mai întâi să ne
modificăm corespunzător imaginea de sine în sensul deplasării propriilor limite.
Altfel spus, să modificăm ceea ce credem şi simţim despre noi înşine în raport cu
scopul respectiv.

Pentru a realiza acest lucru, trebuie în primul rând să conştientizăm că realitatea pe
care o trăim este o reflectare a propriilor noastre credinţe. Percepţia este interpretare,
iar interpretarea ţine întotdeauna de ceea ce credem la nivel intim. Apoi urmează
schimbarea acestor credinţe, proces care se realizează în mai multe etape.

1. În prima etapă se urmăreşte identificarea credinţelor noastre în raport cu scopul
dorit.

Dacă ceea ce ne interesează este a avea mai mulţi bani, investigăm credinţele
noastre în legătură cu banii şi observăm cum acestea afectează relaţia noastră cu
banii. Dacă, în opinia noastră, “toate problemele pornesc de la bani”, “banul este
rădăcina tuturor relelor” sau “noroc la bani, ghinion în dragoste” este de aşteptat ca
la nivel inconştient să ne ferim pe cât posibil de bani.
Dacă ceea ce ne preocupă este sfera sentimentală, este necesar să investigăm
credinţele noastre despre sexul opus, despre relaţiile dintre bărbaţi şi femei, şi să
sesizăm dacă ceva în cadrul acestor credinţe ne face să ne simţim ameninţaţi.

Indiferent de ceea ce ne-am dori, trebuie investigat dacă noi credem că merităm acel
lucru sau nu. Dacă răspunsul este negativ, este puţin probabil să-l obţinem, iar dacă-l
obţinem, vom face inconştient tot posibilul pentru a-l pierde.

2. A 2-a etapă vizează dezactivarea credinţelor identificate, ceea ce presupune
punerea lor sub semnul întrebării, deplasarea lor din sfera certitudinilor în cea a
incertitudinilor, precum şi extragerea încărcăturii emoţionale asociate lor.

Marea majoritate a credinţelor le-am preluat de la figurile semnificative ale
copilăriei noastre, pe vremea în care nu puneam prea mult la îndoială ceea ce ne
spuneau acestea. Credinţele sunt moşteniri, dorite sau nedorite, cu potenţial de
progres sau de regres.
Întrebări de genul “Oare chiar aşa stau lucrurile?”, “Oare asta este valabil în toate
cazurile?‟‟
(ex. Banii aduc întotdeauna numai probleme? Toţi bărbaţii sunt porci? Toate femeile
sunt târfe/ castratoare/ masochiste etc.”) sunt utile pentru a le pune sub semnul

îndoielii veridicitatea, după cum extrem de utilă este şi întrebarea “ îmi este de folos
să cred asta sau nu?”

Credinţele reprezintă generalizări despre cum funcţionează lumea, generalizări
preluate de la alţii sau concluzii ale propriilor experienţe, în orice caz generalizări
false.

Credinţele sunt eficiente tocmai pentru că ele au asociată o mare încărcătură
emoţională. Ele poartă amprenta dureroasă a unor traume sau, dimpotrivă, a unor
evenimente fericite. Pentru eliminarea credinţelor limitative, încărcătura emoţională
asociată acestora trebuie eliberată, proces vizat cu predilecţie în psihoterapie. În
procesul terapeutic, evenimentul traumatic este retrăit, emoţia eliberată, iar
experienţa reinterpretată, resemnificată.

3. înlocuirea credinţelor limitative cu alt set de credinţe, capabil să genereze
evoluţie.
În psihoterapie acest lucru se întâmplă prin interpretare şi resemnificare, când ceea
ce s-a întâmplat apare într-o lumină nouă, eliberatoare.

SCOPURILE PERSONALE ŞI MISIUNEA NOASTRĂ ÎN VIAŢĂ

Ne naştem în această lume cu anumite talente şi cu o anumită misiune. Fie că
suntem conştienţi sau nu de acest fapt, fiecare dintre noi are ceva de îndeplinit în
această viaţă, ceva ce numai putem realiza.

Dacă suntem atenţi la vocea noastră interioară şi acţionăm ţinând cont de ce ne
spune aceasta, misiunea noastră devine clară. Problema este că vocea interioară este

înăbuşită de vocea socialului. Întotdeauna găsim persoane care să ne spună ce este
mai bine pentru noi; ce avem nevoie şi e ce nu avem nevoie; ce este important şi ce
nu. Şi dăm ascultare acestor voci pentru că le considerăm o autoritate şi pentru că,
de foarte multe ori, ele aparţin celor pe care îi iubim.

Foarte mulţi oameni se ratează făcând ceea ce “trebuie” şi nu ceea ce le place. Ironia
este că succesul nu apare decât atunci când urmăm calea misiunii personale, iar
calea misiunii personale este aceea care ne stârneşte cel mai înalt entuziasm.

În consecinţă, multe scopuri nu le atingem pentru că ele nu corespund sau nu
sprijină îndeplinirea misiunii noastre în această viaţă.

“TEHNOLOGIA” ATINGERII SCOPURILOR

1. Defineşte clar ceea ce îţi doreşti

Este una din cele mai dificile sarcini.
Multe din scopurile noastre nu sunt în realitate ale noastre – sunt scopurile
părinţilor, prietenilor, şefilor, colegilor de serviciu. Ne uităm în grădina vecinului şi
vrem şi noi ce are el. Invidie, mimetism, nevoie de uniformitate, de conformism,
spaima de a fi diferit, căci a fi diferit ne expune excluderii etc. Dar aceste scopuri nu
ne reprezintă, de aceea nu ne vom angaja niciodată 100% în demersul atingerii lor.

Este de dorit să ne propunem scopuri care să servească exprimării nevoilor noastre.

Criteriul esenţial pentru alegerea unui scop este măsura în care el ne stârneşte
entuziasmul. Un scop trebuie să aibă o puternică încărcătură emoţională pozitivă
pentru noi, altfel va deveni o povară. Una în plus.

2. Asigură-te de caracterul ecologic al scopului

Scopul propus este de dorit să nu afecteze negativ alte persoane, altfel apar
sentimentele inconştiente de vinovăţie care întorc lucrurile în defavoarea noastră.
Mai mult, este de dorit ca de pe urma atingerii scopurilor tale să beneficieze cel
puţin alte două persoane.

3. “Autopurificarea”

Implică eliminarea încărcăturii emoţionale negative creată de credinţele limitative în
raport cu scopul respectiv şi trăirea puternică a sentimentului de încredere că scopul
va fi atins.

4. Experimentează în interior sentimentul atingerii scopului

Experţii în programarea neurolingvistică, asemeni şamanilor de odinioară,
recomandă să ne imaginăm că ne-am atins scopul folosind toate canalele senzoriale.
Să vizualizăm scena atingerii scopului, beneficiile survenite în urma atingerii lui, să
auzim cuvintele de felicitare ale celorlalţi sau cuvintele pe care ni le spunem nouă
înşine şi mai ales să simţim sentimentul de bucurie, de împlinire pe care l-am avea
dacă ne-am atinge scopul. Încă o dată accentul se pune pe trăirea emoţională.

5. Nu te gândi cum îţi vei realiza scopul

Este un lucru pe care foarte mulţi oameni, graţie nevoii lor excesive de a controla
mersul evenimentelor, îl găsesc dificil de făcut. Foarte mulţi renunţă la scopuri
interesante tocmai pentru că nu văd în prealabil modalitatea de a realiza.

Dacă vom privi cu atenţie în trecutul personal, vom vedea că schimbările majore,
semnificative din viaţa noastră au survenit ca urmare a unor “coincidenţe” fericite
mai degrabă decât a planificării minuţioase.

6. Aşteaptă oportunităţile cu o minte deschisă

Oportunităţile vin în forma unor “coincidenţe” sau întâmplări neprevăzute, care sunt
atrase tocmai de încărcătura emoţională experimentată la pasul 4.

7. Acţionează şi fructifică oportunităţile

VIRGILIU RÎCU
Psihanalist, Life & Executive Coach
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–

SUCCESUL

ÎNTÂMPLARE

SAU SCOP ÎN SINE
De-a

lungul timpului, multe
personalităţi, învăţaţi, scriitori

şi

filosofi şi-au pus întrebarea: Ce
învăţăminte se pot trage din victoriile şi
din înfrângerile înaintaşilor noştri? Deşi sunt
rodul a peste trei milenii de experienţă umană,
scrierile evidenţiază o serie de teme şi tendinţe comune
– mai mult, recurente. Astfel, se poate deduce din ele
existenţa unei esenţe a puterii, a anumitor constante care
guvernează atât ascensiunile, cât şi declinurile.
Nu se poate, însă spune, că există o reţetă unică şi precisă
a succesului. Dar, se pot desprinde o serie de reguli care
guvernează existenţa noastră în materie de reuşită.
Singura cale spre succes şi reuşită este prin
perseverenţă, ambiţie, insistenţă în vederea
rezolvării

problemelor

întâlnire

pe

parcurs.
Alte
sunt

atribute ale unui succes
responsabilitatea,

seriozitatea demonstrată în munca depusă, implicarea, dar şi puterea de a
profita de ceea ce ţi se oferă la un moment dat, în limitele legii şi ale bunului
simţ.
Cred că a reuşi în viaţă nu înseamnă nicidecum a avea niște succese
trecătoare.
O educaţie creştină suficient de puternică îmi asigură o serie de repere
care mă determină să nu fiu atras de aparenţe, dar şi să am o oarecare

dârzenie de a respinge atracţiile lucrurilor efemere. Succesul înseamnă,
printre altele, să obţii ceea ce îţi doreşti, fără a călca în picioare sentimentele
semenilor ori legile.
Pentru acest lucru este nevoie să-ţi poți exprima clar, ferm, spontan,
sincer şi direct propriile sentimente, nevoile şi dorinţele, respectându-i, în
acelaşi timp, pe ceilalţi. Pe lângă a le exprima, este nevoie să le poţi susţine,
fără a fi agresiv sau abuziv, atunci când ceilalţi opun rezistenţă.
De mic copil am fost educat în spiritul muncii, respectului faţă de
semeni şi al luptei pentru adevăr, dreptate şi al dorinţei de a ajuta în
rezolvarea problemelor celor mulţi. Am crescut în Munţii Apuseni, într-o
familie cu patru copii, într-un sat cu oameni simpli, muncitori, obişnuiţi să
înfrunte greutățile vieţii cotidiene pentru a-şi câştiga cinstit existenţa. Acolo
iernile sunt lungi, verile răcoroase, iar locuitorii munţilor sunt oameni
paşnici, buni meseriaşi şi ştiu că pentru a reuşi în viaţă e nevoie de multă
muncă, respect şi perseverenţă.
În concluzie, deşi nu-mi impun o ideologie sau alta, totuşi resping
identificarea scopului vieţii cu dobândirea de lucruri materiale. În plus,
ajutarea celor mai puţin norocoşi în viaţă reprezintă un scop şi un mijloc de
a fi mereu în mijlocul oamenilor.
Mircia Giurgiu

