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Atunci când ești mort,
nu-ţi căuta loc de odihnă

în pământ,
ci în inimile oamenilor.

RUMI

Vieţile marilor oameni, toate, ne-arată
Cum propriile noastre vieţi sublime să le facem,

Iar când plecăm, să lăsăm după noi
Urme pe nisipurile timpului. 

HENRY WADSWORTH LONGFELLOW
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MULȚUMIRI

Doresc să mult�umesc fiecăruia dintre aces� ti s�aizeci de 
mentori care s-au simt�it obligat�i să î�s� i î�mpărtăs�ească î�nt�e-
lepciunea î�n avantajul fiecăruia dintre noi, cei aflat�i acum 
î�n viat�ă.

Sunt, de asemenea, profund recunoscător dragului 
meu prieten s� i agent literar din ultimul sfert de secol, 
Arthur Pine, precum s� i celei care î�mi este editor, corector, 
dactilografă s� i o foarte dragă prietenă, Joanna Pyle, pentru 
urias�a lor contribut�ie la realizarea acestei cărt�i. 

Mult�umesc... mult�umesc...





INTRODUCERE

Pot să-mi imaginez cum era lumea î�n alte vremuri s� i sunt 
fascinat de ceea ce probabil simt�eau î�n inimile lor acei oa-
meni care au trăit î�naintea noastră. Iar să-mi imaginez că 
Pitagora, Buddha, Iisus Hristos, Michelangelo, Shelley, 
Shakespeare, Emerson, s� i atât de mult�i dintre cei pe care î�i 
respectăm ca pe nis�te mentori s� i lideri spirituali, au păs� it 
practic pe acelas� i pământ, au băut aceeas�i apă, au privit la 
aceeas� i lună s� i au fost î�ncălzit�i de acelas� i soare, as�a cum 
sunt s� i eu azi, mă fascinează profund. S� i chiar mai fascinant 
este ce ar vrea aceste mint�i, cele mai mari ale tuturor tim-
purilor, ca noi să s�tim.

Am ajuns la concluzia că, î�n lumea noastră, pentru a 
realiza o schimbare spirituală profundă la nivel interior, 
trebuie să cunoas�tem s� i să trăim î�n viet�ile noastre î�nt�elep-
ciunea pe care ne-au lăsat-o aces�ti mentori remarcabili din 
trecut. Mult�i dintre aces�ti mentori profunzi au fost consi-
derat�i instigatori s� i cât�iva chiar au fost condamnat�i la 
moarte pentru credint�ele lor. Totus� i, î�nvăt�ăturile lor n-au 
putut fi niciodată reduse la tăcere, după cum stă mărturie 
varietatea subiectelor din diferite ere istorice, ce se află î�n 
această carte. Cuvintele lor trăiesc mai departe, iar sfaturi-
le lor pentru a avea o experient�ă de viat�ă mai profundă s� i 
mai bogată se află aici, ca voi să le citit�i s� i să le punet�i î�n 
aplicare. Această colect�ie constituie un compendiu al 
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î�nt�elepciunii acestor subiecte s� i vremuri, s� i ce simt eu că 
aces� ti gânditori î�nt�elept�i s� i creativi ne spun nouă acum 
despre cum să creăm î�n noi o schimbare spirituală profundă 
la nivel interior.

I�ntr-o anumită măsură, noi, cei care ne aflăm acum pe 
Pământ, suntem legat�i î�n multe feluri de tot�i cei care au 
trăit aici î�naintea noastră. Dispunem, probabil, de tehnologii 
noi s�i un confort modern, dar î�ncă î�mpărt�im acelas�i spat�iu al 
sufletului, s�i aceeas�i energie sau fort�ă vitală care a curs prin 
trupurile lor curge acum prin ale noastre. Acestei imagini 
mentale s�i acestei energii î�mpărtăs�ite le este dedicată cartea 
de fat�ă. Ce au să ne spună nouă astăzi acei cărturari din ve-
chime, pe care noi î�i considerăm a fi fost cei mai î�nt�elept�i s�i 
cei mai avansat�i din punct de vedere spiritual?

Constatările lor asupra celor mai importante lect�ii de 
viat�ă se găsesc sub forma prozei, poeziei s� i a discursurilor 
pe care ni le-au lăsat să le citim s� i să le ascultăm. Des�i au 
trăit î�n cu totul alte vremuri, î�n condit�ii de viat�ă destul de 
diferite de ale noastre, î�ncă au ceva să ne spună. I�n esent�ă, 
aceste mint�i sclipitoare din trecutul nostru se află î�ncă ală-
turi de noi, prin cuvintele lor. 

Am ales să evident�iez s�aizeci dintre mentorii nos� tri 
ancestrali, s� i tot�i se bucură de admirat�ia s� i de respectul 
meu. Ei sunt un grup divers, reprezentând vremuri antice, 
medievale, renascentiste, timpurii moderne s� i moderne, 
din î�ntreaga lume. Unii au trăit până la nouăzeci s� i ceva de 
anii, iar alt�ii au murit pe la douăzeci s�i un pic. Bărbat�i, femei; 
negri, albi, amerindieni, din Orientul I�ndepărtat s� i Mijlociu; 
cărturari, soldat�i, oameni de s�tiint�ă, filozofi, poet�i s�i oameni 
de stat, ei se află aici s� i au să vă spună ceva personal.

Alegerea acestor s�aizeci de oameni nu presupune î�n 
niciun fel că cei care nu sunt î�n această carte ar fi, cumva, 
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mai put�in important�i. Fiecare select�ie s� i fiecare autor au 
reprezentat pur s� i simplu alegerile mele pentru a explica 
aceste subiecte. Este foarte simplu. Dacă i-as�  fi inclus pe 
tot�i marii mentori din trecut, at�i fi avut nevoie să î�nchiriat�i 
o remorcă s� i o macara doar pentru a ridica această carte, 
atât de extraordinare sunt contribut�iile strămos�ilor nos�tri!

Am scris fiecare parte î�ntr-un mod care explică î�n ce 
fel operele acestor nobili maes�tri ar putea să vă fie direct 
de folos, aici s� i acum. Fiecare contribut�ie e menită să vi se 
adreseze vouă, personal, cu sugestii specifice la sfârs� itul 
fiecărui scurt eseu, explicând cum putet�i să punet�i î�n apli-
care lect�iile respective î�n viat�a voastră. Vreau mai degrabă 
să vă furnizez perspective pe care să le putet�i aplica, de la 
cei mai apreciat�i mentori ai nos�tri, î�n loc să vă pun să î�nvă-
t�at�i poezia s� i proza lor s� i să concluzionat�i pasiv: „Foarte 
bine, e frumos pentru un curs de literatură sau studii uma-
niste, dar atunci era as�a, iar acum e altfel.” Vă recomand să 
citit�i fiecare select�ie cu o deschidere spre ideea că aceste 
mint�i impozante î�mpărtăs�esc cu voi aceeas� i divinitate s� i 
fort�ă vitală s� i vi se adresează direct, î�n limbajul lor unic s� i 
forma lor artistică proprie, s� i că vet�i aplica î�nt�elepciunea 
lor î�n viat�a voastră, î�ncepând de astăzi!

I�n timp ce am scris fiecare dintre aceste eseuri, am pri-
vit la un portret sau o fotografie a mentorului pe care î�l 
evident�iam s� i l-am î�ntrebat pur s� i simplu pe acest om: „Ce 
ai vrea ca noi, cei aflat�i aici, astăzi, să s�tim?” – s� i am ascul-
tat s� i m-am abandonat lor. Mi-am dat voie să simt călăuzi-
rea lor, s� i scrierea mea a devenit aproape automată. Poate 
că sună ciudat, dar am simt�it efectiv prezent�a acelor scrii-
tori s� i poet�i alături de mine pe când scriam fiecare dintre 
aceste s�aizeci de fragmente.
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Multe dintre select�iile din această carte sunt poezii. Eu 
privesc poezia ca pe un limbaj al inimii – nu doar ca pe o for-
mă de divertisment sau o materie prin care treci la s�coală, ci 
ca pe o altă cale de a ne transforma viet�ile comunicându-ne 
î�nt�elepciunea unul altuia. Iată aici trei exemple din propria-mi 
viat�ă despre cum poezia, limbajul inimii, m-a atins. 

Cu mult�i ani î�n urmă, când mi-am luat doctoratul, mă 
aflam la o sărbătorire festivă, unde am primit multe cadouri 
frumoase. Cadoul care m-a impresionat cel mai tare a fost 
o poezie scrisă de mama mea, poezie care astăzi, cu aproa-
pe treizeci de ani mai târziu, î�ncă stă afis�ată pe perete, î�n 
biroul meu. O reproduc aici pentru a ilustra cum poezia, 
care nu izvorăs�te neapărat din mint�ile personalităt�ilor de 
renume, ne poate atinge acolo unde trăim.

O mamă nu poate decât să îndrume...
apoi să se dea la o parte – știam
că nu pot spune: „Asta e calea 
pe care ar trebui să mergi.”

Pentru că nu puteam să prevăd
ce drumuri te-ar putea chema
către culmi neînchipuite,
pe care eu s-ar putea să nu le cunosc nicicând.

Și totuși, în inima mea
Întotdeauna am știut
Că vei atinge o stea...
Nu sunt surprinsă!

Când fiica mea cea mai mare, Tracy, avea doar cinci sau 
s�ase ani, mi-a trimis o imagine desenată de ea la s�coală, 
î�mpreună cu o poezie î�n care exprima ce simte î�n inima ei 
delicată. Mama ei s� i cu mine ne despărt�iserăm, iar ea s�tia 
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de durerea pe care o simt�eam din cauză că nu locuiam cu 
ea zi de zi. S� i această poezie a fost î�nrămată s� i e agăt�ată pe 
peretele de lângă masa mea de lucru.

Chiar dacă soarele nu mai strălucește
Chiar dacă cerul nu mai e niciodată albastru
Nu va conta
Pentru că eu te voi iubi mereu. 

Să citesc aceste gânduri nepret�uite, exprimate poetic 
de fiica mea, î�mi provoacă mereu o strângere de inimă s� i 
î�mi dau lacrimi de recunos�tint�ă.

I�n fine, fiica noastră Sommer a scris această poezie 
drept cadou de Crăciun pentru mama ei. Poezia stă î�nră-
mată lângă pat, pentru ca ea să o citească î�n fiecare seară.

Ce înseamnă pentru mine dragostea ta 

Știu că zâmbetul tău cald 
Mă întâmpină la ușă
Și că vorbele tale bune
Îmi înlătură toate grijile.

De câte ori greșesc,
Tu mă pui pe calea dreaptă
Și când râdem amândouă
Numai atunci mă simt completă.
Dragostea ta pentru noi înseninează
Orice zi noroasă, cu ușurință.
Să mă gândesc că ne-ai lăsa
Nu e cu putință.

O mamă ca tine nici nu se poate închipui,
Nici nu zici că ești aievea,
De-aceea te ador,
Sunt fericită când îți simt iubirea.
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După cum am spus, poezia este limbajul inimii, iar voi 
suntet�i pe cale să avet�i inima atinsă de s�aizeci de suflete 
măret�e, care v-au scris vouă direct, dintr-un alt loc s�i dintr-un 
alt timp. Această carte vă va servi cel mai bine dacă vă gân-
dit�i la ea ca la o cale de a vă reconecta cu acele mari suflete 
care au părăsit, î�n trup, lumea noastră materială, dar î�ncă 
se află cu noi î�n sens spiritual. 

Vă î�ncurajez să facet�i din această carte un proiect de 
restaurare a sufletului pe două luni, timp î�n care să citit�i un 
singur text selectat î�n fiecare zi s� i apoi să facet�i un efort 
cons�tient de a aplica sugestiile î�n ziua respectivă. Când at�i 
terminat cele s�aizeci de zile, folosit�i-o ca pe o carte de re-
ferint�ă. Uitat�i-vă la cele s�aizeci de teme de la cuprins s� i, 
dacă avet�i nevoie de un plus de răbdare, milă, smerenie, 
bunătate, meditat�ie, iertare, leadership, rugăciune sau ori-
ce altceva de care s-au ocupat maes�trii nos�tri ancestrali, 
citit�i, atunci, contribut�ia lor. Revedet�i eseul s� i lucrat�i la 
aplicarea recomandărilor specifice. Lăsat�i-vă viat�a să fie 
î�ndrumată de măret�ie!

Pentru mine, aceasta este calea de a preda poezie, pro-
ză s� i literatură; lăsat�i-o să prindă viat�ă, să vă sclipească î�n 
minte s� i luat�i apoi acea trezire lăuntrică s� i punet�i-o la trea-
bă. Cu tot�ii le suntem profund recunoscători celor care fac 
viat�a să pulseze î�ntr-un ritm mai rapid s� i mai puternic. 
Aces�ti mari mentori din trecut au făcut la fel pentru mine 
s� i eu vă î�ncurajez pe voi să aplicat�i î�n viat�a voastră acest 
limbaj al inimii din î�nt�elepciunea evurilor.

Dumnezeu să vă binecuvânteze,
Wayne W. Dyer



MEDITAȚIA

Învață să taci.
Lasă-ți 
mintea liniștită
să asculte și să absoarbă.

PITAGORA
(580 î.Hr.–500 î.Hr.)

Filozof și matematician grec, Pitagora a fost interesat în 
special de studiul matematicii în legătură cu greutăţile și 
unităţile de măsură și de teoria muzicală.

*

Toate nenorocirile omului vin din inabilitatea de a 
sta tăcut, singur într-o încăpere.

BLAISE PASCAL
(1623–1662)

Blaise Pascal a fost un filozof, om de știinţă, matematician 
și scriitor francez, ale cărui tratate au contribuit la dome-
niile hidraulicii și geometriei pure.

Este singura dată î�n această colect�ie de mari î�nvăt�at�i 
când am ales să evident�iez doi scriitori pe aceeas� i temă. 
Am optat pentru doi oameni ale căror viet�i au fost despăr-
t�ite de mai bine de două milenii, amândoi fiind considerat�i 
la vremea lor drept cei mai buni cunoscători î�n domeniile 
rat�ionale ale matematicii s� i s� tiint�ei.
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Pitagora, ale cărui scrieri au influent�at gândirea lui 
Platon s� i Aristotel, a contribuit major atât la dezvoltarea 
matematicii, cât s� i a filozofiei rat�ionale occidentale. Blaise 
Pascal, matematician francez, fizician s� i filozof al religiei, 
care a trăit la douăzeci s� i două de secole după Pitagora, 
este considerat una dintre mint�ile s�tiint�ifice originale. El este 
responsabil pentru invent�ia seringii, a presei hidraulice s� i 
a primului calculator digital. Legea lui Pascal este predată 
s� i astăzi la orele de s�tiint�ă din toată lumea. 

Luând î�n considerare î�nclinat�iile s� tiint�ifice, cu domi-
nantă î�n emisfera stângă a creierului, ale acestor doi oa-
meni de s� tiint�ă, recitit�i cele două citate ale lor. Pascal: 
„Toate nenorocirile omului vin din inabilitatea de a sta tăcut, 
singur î�ntr-o î�ncăpere.” Pitagora: „I�nvat�ă să taci. Lasă-t�i 
mintea linis�tită să asculte s� i să absoarbă.” Amândouă vor-
besc despre important�a tăcerii s� i despre valoarea medita-
t�iei î�n viat�ă, chiar dacă es� ti contabil sau avatar. Ele ne 
transmit un mesaj valoros despre un mod de a fi î�n viat�ă, 
care î�n general nu este î�ncurajat î�n cultura noastră: acela 
că există o valoare enormă î�n a vă face timp î�n viat�ă î�n care 
să fit�i singuri, să stat�i î�n tăcere. Dacă vret�i să scăpat�i de 
suferint�ele voastre, î�nvăt�at�i să stat�i tăcut�i î�ntr-o î�ncăpere, 
singuri, s� i să meditat�i.

S-a estimat că o persoană obis�nuită are î�n fiecare zi 
s�aizeci de mii de gânduri diferite. Problema este că avem 
astăzi aceleas� i s�aizeci de mii de gânduri pe care le-am avut 
ieri, s� i mâine le vom repeta din nou. Mint�ile noastre sunt 
pline de aceeas�i sporovăială, zi de zi. Să î�nvăt�at�i să tăcet�i s� i 
să meditat�i implică găsirea unei căi de a intra î�n spat�iile 
dintre gândurile voastre; sau î�n abis, după cum î�i spun eu. 
I�n acest spat�iu gol s� i tăcut dintre gândurile voastre, putet�i 
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găsi o senzat�ie de pace totală, î�ntr-o sferă care este necu-
noscută î�n mod obis�nuit. Aici, orice iluzie privitoare la se-
pararea voastră e sfărâmată. Cu toate acestea, dacă avet�i 
s�aizeci de mii de gânduri diferite î�ntr-o zi, efectiv nu mai 
există timp disponibil pentru a intra î�n spat�iul dintre gân-
durile voastre, deoarece acel spat�iu nu există.

Cei mai mult�i dintre noi au o minte care funct�ionează 
la turat�ie maximă s� i ziua, s� i noaptea. Gândurile noastre 
sunt o amestecătură de dialog continuu despre orare, griji 
financiare, fantezii sexuale, liste de cumpărături, probleme 
cu draperiile, preocupări legate de copii, planuri de vacant�ă 
s� i as�a mai departe, ca un carusel care nu se opres�te nicio-
dată. Aceste s�aizeci de mii de gânduri sunt de obicei des-
pre activităt�i zilnice obis�nuite s� i creează un tipar mental 
care nu lasă spat�iu pentru tăcere.

Acest tipar ne reî�ntăres�te convingerea culturală con-
form căreia toate pauzele î�n conversat�ie (tăcerea) trebuie 
umplute repede. Pentru mult�i, tăcerea reprezintă o rus� ine 
s� i un defect social. I�nvăt�ăm, as�adar, să intervenim numai-
decât pentru a umple aceste spat�ii, indiferent dacă materialul 
nostru de umplutură are sau nu substant�ă. Perioadele de 
tăcere din mas�ină sau de la cină sunt percepute ca momen-
te jenante, iar cei care stăpânesc arta conversat�iei s�tiu cum 
să umple acele spat�ii cu zgomot.

La fel stau lucrurile s� i cu noi; nu avem niciun fel de 
pregătire î�n domeniul tăcerii s� i o privim ca fiind stângace 
s� i derutantă. Continuăm, as�adar, dialogul interior, la fel ca 
pe cel exterior. Totus�i, î�n acel loc linis�tit, î�n care mentorul 
antic Pitagora ne spune să ne lăsăm mintea tăcută să asculte 
s� i să absoarbă, acolo va dispărea confuzia s� i ne vom primi 
călăuzirea luminată. Meditat�ia afectează, î�nsă, s� i calitatea 
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activităt�ilor noastre care nu se desfăs�oară î�n tăcere. 
Practica zilnică a meditat�iei este singurul lucru din viat�a 
mea care î�mi oferă o senzat�ie superioară de bine, o energie 
sporită, o productivitate mai bună la un nivel mai cons�ti-
ent, relat�ii mai satisfăcătoare s� i o legătură mai strânsă cu 
Dumnezeu.

Mintea e ca un iaz. La suprafat�ă vedet�i toate tulburări-
le, cu toate că suprafat�a reprezintă numai o parte din iaz. 
Dincolo de suprafat�a apei, î�n adânc, acolo unde e nemis�ca-
re, vet�i ajunge să cunoas� tet�i adevărata esent�ă a iazului, 
precum s� i propria minte. Trecând dincolo de suprafat�ă, 
ajunget�i î�n spat�iile dintre gândurile voastre, de unde putet�i 
să intrat�i î�n abis. Abisul reprezintă golul s� i tăcerea supre-
mă, iar aceasta este indivizibilă. Nu contează de câte ori 
tăiat�i î�n două linis�tea, tot linis�te obt�inet�i. Asta se î�nt�elege 
prin momentul prezent. Poate că reprezintă esent�a lui 
Dumnezeu, ceea ce nu poate fi despărt�it de unitate.

Aces�ti doi pionieri ai s� tiint�ei, care sunt î�ncă citat�i as-
tăzi la cursurile universitare, studiau natura universului. 
Se luptau cu misterele energiei, presiunii, matematicii, 
spat�iului, timpului s� i adevărurilor universale. Mesajul lor 
pentru noi, tot�i cei de-aici, este simplu. Dacă vret�i să î�nt�e-
leget�i universul sau universul vostru personal, dacă vret�i 
să s�tit�i cum funct�ionează toate, atunci fit�i tăcut�i s� i î�nfrun-
tat�i-vă frica de a sta singuri î�ntr-o î�ncăpere s� i de a vă cu-
funda adânc î�n straturile mint�ii voastre.

Spat�iul dintre note este cel care face muzica. Fără acel 
gol, fără linis� tea dintre ele, nu există muzică, numai zgo-
mot. S� i voi suntet�i, î�n miezul vostru, un spat�iu tăcut s� i gol, 
î�nconjurat de o formă. Pentru a răzbate prin acea formă s� i 
pentru a vă descoperi natura cu adevărat creatoare aflată 
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î�n centru, trebuie să vă facet�i timp pentru a deveni tăcut�i î�n 
fiecare zi s� i pentru a intra î�n acel spat�iu î�ncântător dintre 
gândurile voastre. Oricât as�  scrie eu despre valoarea medi-
tat�iei zilnice, nu vet�i fi vreodată convins� i. Nu vet�i cunoas�te 
niciodată valoarea acestei practici dacă nu vă luat�i angaja-
mentul de a o adopta.

Scopul meu î�n scrierea acestui scurt eseu asupra valo-
rii meditat�iei nu este să vă spun cum să meditat�i. Există 
multe cursuri de studiu, manuale s� i ghiduri audio bune, 
care să vă ofere instruct�iuni. Scopul meu aici este să subli-
niez că meditat�ia nu este ceva doar pentru căutătorii spiri-
tuali care vor să-s� i petreacă ceasurile s� i zilele viet�ilor lor 
cufundat�i î�n contemplat�ie profundă, care uită de producti-
vitate s� i responsabilitate socială. Meditat�ia este o practică 
î�n favoarea căreia pledau cei care trăiesc după credint�a lor 
î�n rat�iune, cei care fac calcule complexe, autorii de teoreme 
s� i cei care cred î�n Legea lui Pascal. Poate vă simt�it�i as�a cum 
s-a simt�it Blaise Pascal când a scris: „Linis� tea eternă a 
acestor spat�ii infinite mă î�ngrozes�te.”

Iată câteva sugestii pentru a vă depăs�i groaza s� i pentru 
a î�nvăt�a să fit�i tăcut�i s� i să stat�i î�n linis� te, singuri î�ntr-o 
î�ncăpere:
• Exersat�i respirat�ia cons�tientă ca pe un mod de a vă cul-

tiva î�ntoarcerea către interior, spre sinele tăcut. Putet�i 
face acest lucru î�n mijlocul s�edint�elor, al conversat�iilor, 
chiar al petrecerilor. Observat�i-vă s� i urmărit�i-vă respi-
rat�ia pentru câteva clipe, de multe ori î�n timpul zilei.

• Facet�i-vă timp astăzi pentru a sta pur s� i simplu singuri 
î�ntr-o î�ncăpere s� i observat�i-vă mintea. T� inet�i evident�a 
diverselor gânduri care apar, dispar s� i conduc la ur-
mătorul gând. Cons�tientizarea activităt�ii frenetice din 
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mintea voastră vă va ajuta să vă depăs�it�i ritmul nebun 
al gândurilor.

• Citit�i o carte despre meditat�ie pentru a î�nvăt�a cum 
poate fi init�iată practica sau alăturat�i-vă unui grup de 
meditat�ie. Mult�i profesori s� i organizat�ii locale vă pot 
init�ia pe această cale. Chopra Center for Well-Being 
din La Jolla, California, condus de prietenul s� i colegul 
meu Deepak Chopra predă meditat�ia ca parte a unei 
palete largi de oferte de servicii. 

• Sunt disponibile multe CD-uri s� i casete pentru a vă î�n-
druma î�n meditat�ie. Găsit�i un ghid care să vă placă. Eu 
am publicat unul numit Meditation for Manifesting 
(Meditaţii pentru manifestare*), î�n care predau un fel 
special de meditat�ie, numită JAPA. Vă î�ndrum printr-o 
meditat�ie de dimineat�ă s� i de seară, pentru a vă ajuta să 
repetat�i sunetele divine. Profitul merge spre acte de 
caritate.

*Audiobook apărut în limba română sub acest titlu, la Ed. ACT și Poli-
ton, București, 2016. (n.red.)
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Să nu crezi ceea ce ai auzit.
Să nu crezi în tradiție pentru că e transmisă peste 

generații.
Să nu crezi în nimic despre care s-a vorbit de multe ori. 
Să nu crezi deoarece afirmațiile scrise vin de la vreun 

înțelept bătrân.
Să nu crezi în ipoteze.
Să nu crezi în autoritate sau în învățători sau în bătrâni.
Ci numai după o cercetare și o observație atente, dacă 

e în acord cu rațiunea și va fi spre beneficiul tu-
turor, atunci acceptă și trăiește în concordanță.

BUDDHA
(563 î.Hr.–483 î.Hr.)

Fondator al budismului, una dintre religiile fundamentale 
ale lumii, Buddha s-a născut în nord-estul Indiei, la grani-
ţa cu Nepalul, sub numele de prinţul Siddhartha Gautama. 
Văzând nefericirea, boala și moartea cărora chiar și cei mai 
bogaţi și mai puternici le sunt supuși în această viaţă, la 
vârsta de douăzeci și nouă de ani, el a abandonat viaţa pe 
care o trăia, în căutarea unui adevăr superior.

Numele Buddha este de fapt un titlu care se traduce prin 
„cel trezit” sau prin „cel iluminat”. Acesta este titlul dat lui 
Siddhartha Gautama, care a lăsat î�n urmă viat�a princiară la 
vârsta de douăzeci s� i nouă de ani s� i a pornit î�ntr-o căutare 
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de o viat�ă pentru o î�nt�elegere religioasă s� i o cale de elibe-
rare din condit�ia umană. Se spune că a renunt�at la î�nvăt�ă-
turile contemporanilor săi s� i, prin meditat�ie, a obt�inut 
iluminarea sau î�nt�elegerea supremă. De aici î�nainte, el s� i-a 
asumat rolul de î�nvăt�ător, instruindu-s�i adept�ii î�n „dharma” 
sau adevăr.

I�nvăt�ăturile lui au devenit baza pentru practica religi-
oasă a budismului, care a jucat un rol important atât î�n 
viat�a spirituală, culturală s� i socială a lumii orientale, cât s� i 
î�ntr-o mare parte a lumii occidentale. Am ales intent�ionat 
să nu scriu î�n acest eseu despre canoanele doctrinei bu-
diste, ci să iau mai degrabă acest pasaj al lui Buddha, citat 
adeseori, s� i să î�i discut semnificat�ia actuală pentru noi, la 
aproximativ douăzeci s� i cinci de secole după moartea celui 
iluminat.

Cuvântul-cheie din pasaj este „a crede”. De fapt, expresia- 
cheie este „să nu crezi”. Tot ceea ce purtat�i cu voi s� i consi-
derat�i a fi o credint�ă v-at�i î�nsus� it î�n mare măsură pe baza 
experient�elor s� i mărturiilor altor oameni. S� i, dacă ajunge 
la voi dintr-o sursă din exteriorul vostru, indiferent de cât 
de convingător ar fi procesul de condit�ionare s� i de cât�i oa-
meni la fel ca voi s-au străduit să vă convingă de adevărul 
acestor credint�e, faptul că acesta este adevărul altcuiva î�n-
seamnă că î�l primit�i cu câteva semne de î�ntrebare sau 
î�ndoieli.

Dacă as�  î�ncerca să vă conving de gustul delicios al unui 
pes�te, poate că at�i asculta, dar at�i avea î�ncă î�ndoieli. Dacă 
v-as�  arăta imagini cu acest pes�te s� i as�  pune sute de oameni 
să vină să confirme veridicitatea afirmat�iilor mele, poate 
vet�i deveni mai convins� i. Un minimum de î�ndoială va ră-
mâne î�nsă, deoarece nu at�i gustat din pes�te. Poate că vet�i 
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accepta adevărul gustului său delicios pentru mine; î�nsă 
până când papilele voastre gustative nu experimentează 
pes�tele, adevărul vostru nu e decât o credint�ă bazată pe 
adevărul meu, pe experient�a mea. S� i la fel stau lucrurile s� i 
cu tot�i membrii bine intent�ionat�i ai familiilor voastre s� i cu 
strămos�ii lor.

Doar pentru că at�i auzit-o s� i e o tradit�ie î�ndelungată, 
transmisă peste secole, s� i cei mai mari î�nvăt�ători ai lumii 
au sust�inut-o, acestea tot nu sunt motive pentru a accepta 
o credint�ă. Amintit�i-vă, „să nu crezi”, după cum ne î�nvat�ă 
Buddha. 

I�n loc să folosit�i termenul „credint�ă”, î�ncercat�i să tre-
cet�i la cuvântul „cunoas�tere”. Când avet�i experient�a directă 
a gustării pes�telui, aceea este cunoas�tere. Avet�i, adică, un 
contact cons�tient s� i putet�i determina adevărul pe baza ex-
perient�ei voastre. S� tit�i cum să î�notat�i sau să merget�i pe bi-
cicletă nu pentru că avet�i o credint�ă, ci pentru că at�i avut o 
experient�ă directă.

Vi se reamintes�te, direct de către „cel iluminat”, care a 
trăit acum două mii cinci sute de ani, să aplicat�i aceeas� i 
î�nt�elegere î�n practica voastră spirituală. Există o diferent�ă 
fundamentală î�ntre a cunoas�te ceva s� i a cunoas�te despre 
ceva. „Cunoas�terea despre” este un alt termen pentru cre-
dint�ă. „Cunoas�tere” e un termen rezervat exclusiv experien-
t�ei directe, care î�nseamnă absent�a î�ndoielii. I�mi amintesc 
de un bine cunoscut vindecător Kahuna răspunzând la î�n-
trebarea mea despre cum ajunge un Kahuna vindecător. 
Mi-a spus: „Atunci când o cunoas�tere se confruntă cu o cre-
dint�ă î�n procesul unei boli, cunoas�terea va triumfa î�ntot-
deauna. Kahuna”, mi-a explicat el, „au fost crescut�i să 
abandoneze toate î�ndoielile s� i să cunoască.”
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Când mă gândesc la parabolele cu Iisus Hristos ca 
mare vindecător, nu pot invoca niciun fel de î�ndoială. Când 
Hristos î�ntâlnea un lepros, nu spunea: „N-am avut cine s�tie 
ce succes cu lepra î�n ultima vreme. Dar, dacă î�mi urmezi 
sfatul, vei avea o s�ansă de supraviet�uire de treizeci la sută 
î�n următorii cinci ani.” Putet�i vedea î�ndoiala prezentă 
î�ntr-o asemenea atitudine. El afirma, î�n schimb, dintr-o 
stare de cunoas�tere absolută: „Es�ti vindecat.” Aceasta este 
aceeas�i stare de contact cons�tient cu cunoas�terea din care s�i 
Sf. Francisc s� i-a î�ndeplinit toate miracolele de vindecare.

S� i totus� i, persuasiunea influent�elor sistemului tribal 
este extrem de puternică. Vi se reamintes�te mereu î�n ce ar 
trebui sau nu să credet�i s� i de ceea ce au crezut î�ntotdeauna 
membrii tribului nostru s� i de ceea ce se va î�ntâmpla dacă 
ignorat�i aceste credint�e. Frica devine î�nsot�itorul constant 
al credint�elor voastre s� i, î�n ciuda î�ndoielilor pe care le-at�i 
putea simt�i î�n interior, adesea adoptat�i aceste credint�e s� i le 
transformat�i î�n cârje î�n viat�a voastră, î�n timp ce s�chiopă-
tat�i prin ea, căutând o cale de ies� ire din capcanele î�ntinse 
cu grijă de generat�ii de credincios� i î�naintea voastră.

Buddha vă oferă un mare sfat s� i putet�i vedea că din 
concluzia lui lipses�te cuvântul „credint�ă”. El spune că atunci 
când e î�n acord cu rat�iunea – adică atunci când voi s� tit�i 
care e adevărul, pe baza propriei voastre cercetări s� i ob-
servat�ii – s� i e î�n beneficiul tuturor, atunci s� i numai atunci 
trăit�i î�n concordant�ă!

De-a lungul acestei cărt�i vă ofer o î�nsumare a celor mai 
celebre s� i mai creative mint�i geniale ale tuturor timpurilor. 
Ele vă dau sfaturi din alte timpuri, iar eu vă î�ncurajez să 
facet�i cu toate cuvintele care ajung la voi de dincolo de 
această lume contemporană acelas� i lucru pe care î�l facet�i 
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cu cuvintele care au fost transmise de-a lungul multor ge-
nerat�ii. I�n primul s� i î�n primul rând, î�ncercat�i sfaturile din 
această carte. I�ntrebat�i-vă cum se potrivesc cu propria 
voastră rat�iune s� i cu bunul-simt� s� i, dacă sunt î�n beneficiul 
vostru s� i al celorlalt�i, atunci trăit�i î�n concordant�ă. Facet�i, 
as�adar, din ele, cunoas�terea voastră.

Rezistent�a î�n fat�a influent�elor tribale e percepută adesea 
ca fiind dură sau ca o dovadă de indiferent�ă la experient�ele 
s� i î�nvăt�ăturile celorlalt�i, î�n special ale celor care t�in cel mai 
mult la voi. Vă sugerez să citit�i î�ncontinuu cuvintele lui 
Buddha, dacă aceasta este concluzia voastră. El nu vorbes�-
te despre respingere, ci numai despre a fi destul de adult s� i 
de matur î�ncât să vă hotărât�i singuri s� i să trăit�i mai degra-
bă după ceea ce cunoas�tet�i voi, decât după experient�ele s� i 
mărturiile altora.

Nu putet�i î�nvăt�a nimic prin eforturile celorlalt�i. Cei 
mai mari î�nvăt�ători ai lumii nu vă pot î�nvăt�a absolut nimic, 
dacă nu suntet�i dispus�i să aplicat�i ceea ce au ei de oferit pe 
baza cunoas�terii voastre. Aces� ti mari î�nvăt�ători vă oferă 
numai alegeri din meniul viet�ii. Le pot face să sune foarte 
ispititor s� i î�n cele din urmă vă pot ajuta să î�ncercat�i acele 
articole din meniu. Pot chiar să scrie ei meniul. Dar meniul 
nu poate fi niciodată totuna cu masa.

Pentru a pune î�n act�iune această î�nt�elepciune, vă ofer 
aceste aperitive din meniul meu:

• Facet�i un inventar al cât mai multor credint�e ale voastre 
la care vă putet�i gândi. Includet�i lucruri precum ati-
tudinea voastră fat�ă de religie, pedeapsa capitală, dreptu-
rile minorităt�ilor, reî�ncarnare, tineri, bătrâni, medicina 
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alternativă, ce se î�ntâmplă la moarte, prejudecăt�ile voas-
tre culturale, capacitatea de a î�nfăptui miracole.

• Din acest inventar, fit�i sinceri cu privire la câte dintre 
credint�ele voastre sust�inute cu fermitate sunt rezulta-
tul propriilor voastre experient�e de viat�ă s� i câte v-au 
fost transmise. Facet�i un efort să vă deschidet�i mintea 
către experimentarea directă a lucrurilor î�nainte să le 
proclamat�i ca fiind adevărate s� i să trăit�i î�n concordan-
t�ă cu ele. 

• Expunet�i-vă la sisteme de credint�e care se află î�n opo-
zit�ie cu cele cu care suntet�i familiarizat�i. Experimentat�i 
cum e să vă aflat�i î�n locul celor care sunt diferit�i de voi. 
Cu cât vă permitet�i mai multe astfel de experient�e, cu 
atât mai mult vet�i cunoas�te adevărul.

• Refuzat�i să vă lăsat�i atras� i î�n discut�ii pe baza ideilor 
care v-au fost induse de către alte persoane bine inten-
t�ionate. Cu alte cuvinte, nu mai investit�i energie î�n lu-
crurile î�n care nu credet�i sau despre care s�tit�i că sunt 
nepotrivite pentru voi.



LEADERSHIPUL

ACȚIUNEA FIREASCĂ

Adevărații conducători 
de-abia le sunt cunoscuți celor ce-i urmează.
Imediat după ei se află conducătorii
pe care oamenii îi cunosc și îi admiră;
după ei, cei de care le este frică;
după ei, cei pe care îi disprețuiesc.

Să nu oferi încredere
înseamnă să nu primești încredere.

Când treaba e făcută bine, 
fără zarvă și fală,
oamenii obișnuiți spun:
„Oh, noi am făcut-o.”

LAO ZI
(secolul al VI-lea î.Hr.)

Filozoful chinez Lao Zi a scris Tao Te Ching, care înseamnă 
Calea. Aceasta constituie baza pentru practica religioasă a 
taoismului.

Sunt deseori uimit de cât de mult�i politicieni contempo-
rani se referă la ei î�ns� is� i ca fiind lideri, î�n virtutea faptului 
că det�in o funct�ie publică. Din punct de vedere istoric, este 
limpede că det�inătorii funct�iilor publice sunt rareori 
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adevărat�ii lideri care provoacă schimbarea. De exemplu, 
cine au fost liderii Renas�terii? Oare au fost ei det�inătorii 
funct�iilor publice? Oare liderii au fost primarii, guvernato-
rii s� i pres�edint�ii capitalelor europene? Fires�te că nu.

Liderii au fost artis�tii, scriitorii s� i muzicienii care s� i-au 
ascultat inimile s� i sufletele s� i au exprimat ceea ce au auzit, 
conducându-i s� i pe alt�ii să descopere î�n interiorul lor o 
voce rezonantă. I�n cele din urmă, î�ntreaga lume a ascultat 
cu o nouă cons�tientizare care era responsabilă pentru tri-
umful demnităt�ii umane asupra tiraniei. Adevărat�ii lideri 
sunt rareori oficialii cărora li te adresezi printr-un titlu.

Gândit�i-vă bine prin ce titluri suntet�i cunoscut�i s� i cum 
î�ncercat�i să vă ridicat�i la î�nălt�imea lor. S-ar putea să purtat�i 
titlul de mamă sau tată, care reprezintă o responsabilitate 
extraordinară. Atunci când vi se cere sfatul, deoarece copiii 
vă văd ca pe un lider al familiei, t�inet�i minte că vret�i mai 
degrabă ca ei să poată zice cu adevărat „Am făcut-o singur”, 
î�n loc să vă acorde vouă meritul. Căutat�i să vă î�mbunătăt�it�i 
calităt�ile de lider fiind atent�i î�n permanent�ă să nu comitet�i 
gres�eala de a gândi că titlul vă face lideri. Adevărat�ii lideri 
nu sunt cunoscut�i prin titluri. Egoul este cel care iubes�te 
titlurile!

Să î�i ajutat�i pe alt�ii să devină lideri î�n timp ce voi vă 
exercitat�i adevăratele calităt�i de leadership î�nseamnă 
să lucrat�i din greu la suspendarea influent�ei egoului. 
Adevărat�ii lideri se bucură de î�ncrederea celorlalt�i, ceea ce 
este foarte diferit fat�ă de a te bucura de beneficiile s� i lingu-
s� irea s� i puterea despre care egoul insistă că sunt semnele 
unui lider. Trebuie să le oferit�i celorlalt�i î�ncredere pentru a 
primi acea î�ncredere.
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Observat�i momentele î�n care suntet�i î�nclinat�i să insis-
tat�i ca ceilalt�i să facă lucrurile ca voi sau să plece. Lao Zi ne 
spune că liderul cu această atitudine este cel mai put�in efi-
cient s� i cel mai dispret�uit. Stilul tău de leadership poate 
avea tendint�a de a crea frică, prin afirmat�ii precum: „Te voi 
pedepsi dacă nu faci cum vreau eu.” Lao Zi ne spune că li-
derii care se bazează pe frică sunt slab calificat�i pentru 
calitatea de lider. S� i nici liderul a cărui motivat�ie este să 
câs�tige admirat�ie, potrivit lui Lao Zi, nu e un maestru î�n li-
dership. Acest stil ar putea transmite ideea că: „I�t�i voi da o 
recompensă dacă faci as�a cum vreau eu.” Adevăratul lider 
se poartă î�n as�a fel î�ncât abia să fie cunoscut de-a lungul 
î�ntregului proces. Acest lider oferă î�ncredere, î�ncurajare s� i 
felicitări, pe măsură ce ceilalt�i î�s� i găsesc propria cale. 

Atunci când legislatorii nos�tri ne spun de ce avem ne-
voie, ori folosesc tactici de î�nspăimântare pentru a prezice 
consecint�e grave, ori î�ncearcă să ne facă să act�ionăm din 
admirat�ie fat�ă de leadershipul lor, ei nu sunt lideri adevă-
rat�i. Pentru a î�ndeplini cerint�ele unor adevărat�i lideri, ei 
trebuie să se reducă la tăcere s�i să audă mult�imea afirmând: 
„Da, noi î�ns�ine am creat această economie extraordinară.”

S� i la fel stau lucrurile s� i cu voi. Pentru a fi lideri adevă-
rat�i î�n propriile viet�i s� i î�n viet�ile celorlalt�i, practicat�i opu-
nerea rezistent�ei la nevoia de a fi recunoscut�i. Conducet�i î�n 
mod discret, oferind î�ncredere de câte ori este posibil. 
Zâmbit�i cu blândet�e dorint�ei egolui vostru de a-s� i asuma 
meritele s� i recunoas�tet�i-vă î�n tăcere adevăratul leadership 
atunci când î�i auzit�i pe ceilalt�i spunând: „Oh, da, noi sin-
guri am făcut asta.” Iată câteva sugestii pentru a aplica î�n-
t�elepciunea lui Lao Zi:
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• I�nainte de a act�iona, oprit�i-vă s� i î�ntrebat�i-vă dacă ceea 
ce suntet�i pe cale să spunet�i va genera ură, frică, admi-
rat�ie sau cons�tiint�ă de sine. Aleget�i să hrănit�i cons�tiint�a 
de sine.

• Act�ionat�i pe baza dorint�ei voastre de a fi lideri adevă-
rat�i, fiind, pe cât posibil, eficace î�n linis�te. Surprindet�i 
pe cineva făcând ceva cum trebuie!

• Devenit�i cons�tient�i că partea din voi care este egoul 
este cea care sugerează că at�i fi nis�te ratat�i. I�n loc să vă 
percepet�i ca fiind nis�te ratat�i atunci când nu vi se acor-
dă niciun merit, reamintit�i-vă că at�i reus�it ca lideri s� i 
anunt�at�i-vă cu blândet�e egoul că aceasta este calea 
spre un leadership de succes.



RĂBDAREA

Să nu fii dornic
ca lucrurile să se facă grabnic. Nu 
privi la micile foloase.
Dorința de a face lucrurile 
grabnic te împiedică să le faci 
temeinic. Căutând 
micile avantaje, împiedici 
lucrurile mărețe să se înfăptuiască.

CONFUCIUS
(551 î.Hr.-479 î.Hr.)

Confucius a fost un învăţător și un filozof chinez, a cărui fi-
lozofie a influenţat puternic cultura și viaţa chineză pentru 
mai bine de două mii de ani.
 

Acest citat din î�nvăt�ătorul s� i filozoful chinez antic 
Confucius stă lipit deasupra mas� inii mele de scris, ca un 
blând memento zilnic de a nu face nimic care să î�mpiedice 
„lucrurile măret�e” să se î�nfăptuiască. Mi se pare că avem o 
mult�ime de î�nvăt�at din natura noastră despre cum, singuri, 
ne î�mpiedicăm măret�ia. S� i totus�i e î�n firea noastră să o igno-
răm adesea î�n favoarea a ceea ce mintea noastră ne spune că 
reprezintă modul î�n care trebuie să stea lucrurile.

Răbdarea e ingredientul-cheie î�n procesul lumii natu-
rale s� i î�n lumea noastră personală. De exemplu, dacă î�mi 
julesc brat�ul sau î�mi fracturez un os, procesul de vindecare 
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continuă î�ntocmai î�n ritmul lui propriu, indiferent de ce 
opinie as�  avea eu despre el. Aceasta este lumea naturală 
aflată î�n act�iune. Dorint�a mea de a mă reface repede nu are 
absolut nicio important�ă. Dacă aplic acea nerăbdare î�n 
lumea mea personală, î�l voi î�mpiedica să se vindece cum 
trebuie, as�a cum ne-a sfătuit Confucius cu peste două mii 
cinci sute de ani î�n urmă. Shakespeare a egalat î�nt�elepciu-
nea acestui predecesor chinez din vechime, atunci când 
a scris: „Cât de săraci sunt cei ce n-au răbdare! Ce rană 
trece-altcum decât treptat?”

Mi-amintesc că, î�n copilărie, î�ntr-o primăvară, am 
plantat câteva semint�e de ridichi. La î�nceputul verii, am 
observat lăstari verzi, cu frunze, ies� ind din pământ. I-am 
privit crescând câte put�in î�n fiecare zi s� i, î�n cele din urmă, 
n-am mai rezistat s� i am î�nceput să trag de acei lăstari de 
ridiche, î�ncercând să-i fac să crească mai repede. I�ncă nu 
î�nvăt�asem că natura î�s� i dezvăluie secretele după propriul 
program. Trăgând de micile frunze, au ies� it din pământ 
fără rod, iar nerăbdarea mea copilărească de a î�nfăptui acest 
lucru de grabă l-a î�mpiedicat cu totul să se mai î�ntâmple.

Acum, când sunt î�ntrebat dacă sunt dezamăgit pentru 
că una dintre cărt�ile mele nu figurează pe vreo listă de 
bestselleruri, la fel ca cele de dinainte, mă gândesc la aceas-
tă observat�ie a î�nt�eleptului gânditor chinez: „Lucrurile mă-
ret�e nu se tem de timp.” Ce compliment pentru geniul lui 
Confucius, că vorbele lui sunt î�ncă citate s� i cunoas�terea lui 
se aplică s� i astăzi, la două mii cinci sute de ani de la moar-
tea lui. S� i eu scriu pentru acele suflete care î�ncă nu s-au 
materializat, s� i dacă acest lucru î�nseamnă să sacrific micul 
folos al unei pozit�ii de prestigiu, pe undeva pe vreo listă 
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din zilele noastre, egoul meu nerăbdător s-ar putea să fie 
contrariat, dar eu sunt mult�umit!

Există o afirmat�ie î�n A Course in Miracles (Curs de mira-
cole*) care î�ncurcă pe oricine este î�ntemnit�at de către pro-
priul ego, deoarece pare să fie o contradict�ie. Afirmat�ia 
spune: „Răbdarea infinită produce rezultate imediate”, s� i 
este repetarea sfatului de-acum două mii cinci sute de ani 
despre care citit�i aici. Dacă s�tit�i fără nici cea mai mică î�ndo-
ială că ceea ce facet�i e î�n concordant�ă cu propriul vostru 
scop s� i că suntet�i implicat�i î�n realizarea unui lucru măret�, 
atunci suntet�i î�mpăcat�i cu voi î�ns� ivă s� i vă aflat�i î�n armonie 
cu misiunea voastră eroică. Senzat�ia de pace este rezulta-
tul imediat pe care-l obt�inet�i s� i constituie o stare de beati-
tudine iluminată. Astfel, răbdarea infinită vă duce la un 
nivel de credint�ă î�n care realizarea rapidă a lucrurilor nu e 
de niciun interes. Chiar acum depăs� it�i nevoia de a vedea 
rezultatele, la fel ca atunci când s�tit�i că tăieturile, juliturile 
s� i rănile se vor vindeca mai degrabă după cum dictează 
natura, decât după cum dictează sinele vostru nerăbdător.

Acest gen de cunoas� tere m-a ajutat imens î�n munca 
mea de scriitor s� i î�n toată munca mea de o viat�ă. I�n ceea 
ce-i prives�te pe copiii mei, nu sunt î�ntotdeauna excesiv de 
preocupat de o notă la un test sau de o performant�ă sub 
nivelul obis�nuit, î�nregistrată pe moment, deoarece pot ve-
dea imaginea de ansamblu a viet�ilor lor. După cum spune 
un proverb oriental, inspirat probabil de cuvintele lui 
Confucius: „Cu timp s� i răbdare, frunza de dud devine ro-
chie de mătase”, la fel mă gândesc s� i eu la copiii mei, ca la 
nis� te rochii de mătase pe cale de a fi t�esute. Sigur că 

* Fundația pentru Pace Lăuntrică, Curs de miracole,  Ed. Centrum, Polo-
nia, 2009 (n.red.)
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apreciem micile foloase din prezent. Totus�i, eu mai s�tiu s� i 
că orice es�ec actual mai degrabă le va spori, decât să le pă-
teze, măret�ia.

Nerăbdarea dă nas�tere fricii, stresului s� i descurajării. 
Răbdarea se manifestă prin î�ncredere, hotărâre s� i un sen-
timent de satisfact�ie linis� tită. Privindu-vă viat�a, analizat�i 
cât de frecvent solicitat�i un indicator imediat de succes 
pentru voi s� i ceilalt�i s� i î�ncercat�i î�n schimb să vedet�i imagi-
nea de ansamblu. Când avet�i un scop s� i vedet�i imaginea de 
ansamblu, suntet�i capabili să renunt�at�i la tendint�a de a 
căuta validare sub forma medaliilor de merit s� i a aplauze-
lor imediate.

Experient�a mea cu dependent�ele s� i î�nvingerea lor se 
poate asemăna cu unele dintre situat�iile voastre de viat�ă. 
Pe vremea când eram î�ncă dependent, mă gândeam să re-
nunt� la substant�a care î�mi dădea dependent�ă, cum ar fi 
cofeina sau alcoolul. Căutam apoi un mic folos, cum ar fi să 
nu beau o zi s� i, când realizam acest lucru, î�mi slăbeam vigi-
lent�a s� i mă î�ntorceam să sărbătoresc cu o cola sau cu o 
bere. Privindu-mi micile victorii, î�mpiedicam ca lucrurile 
să fie făcute temeinic. Atunci când mi-am dezvoltat o răb-
dare infinită cu mine î�nsumi, I-am predat toată această ac-
t�iune Lui Dumnezeu s� i mi-am amintit cât de perfect a fost 
El î�ntotdeauna cu mine, chiar s� i î�n momentele mele cele 
mai grele. Având o răbdare infinită, am putut să văd că 
substant�ele toxice se opuneau scopului meu superior s� i 
misiunii viet�ii mele s� i am lăsat î�n urmă acele comporta-
mente de adict�ie.

Fără doar s�i poate că toate gândurile mele de renunt�are, 
toate î�ncercările s� i nereus�itele mele – acele „mici foloase” 
cum le numes�te Confucius – au făcut parte din procesul de 
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purificare. Având răbdare cu mine î�nsumi, am putut să am 
răbdare chiar s� i cu acele mici victorii s� i, astfel, ele nu m-au 
făcut să renunt� la realizarea mea superioară. Am permis 
procesului să se desfăs�oare î�n ritmul lui, iar azi pot vedea 
limpede cum răbdarea mi-a dat capacitatea să ajung la un 
nivel pe care nu mi l-am imaginat niciodată atunci când mă 
tot felicitam pentru micile victorii s� i dădeam î�napoi din 
calea î�nfrângerii. Dacă apreciat�i paradoxul din această si-
tuat�ie, vet�i gusta atunci aceste două zicale paradoxale: 
„Răbdarea infinită produce rezultate imediate” s� i „Câte o zi 
pe rând produce rezultate eterne.” 

Pentru a vedea absurditatea nerăbdării din viet�ile 
voastre, dat�i-vă ceasul î�nainte cu câteva ore s� i rupet�i câte-
va luni din calendarul de perete. Vedet�i atunci dacă at�i 
î�naintat î�n timp! Nereus� itele s� i frustrările î�mpreună cu 
succesele imediate sunt parte integrantă a î�ntregii perfec-
t�iuni. Observând natura – natura voastră s� i lumea naturală 
din jurul vostru – vet�i vedea că trebuie să-i permitet�i unei 
răni să se vindece î�n ritmul ei; pentru a mânca o smochină, 
trebuie să lăsat�i mai î�ntâi pomul să î�nflorească, să dea fruct 
s� i aceasta să se coacă. Avet�i î�ncredere î�n natura voastră s� i 
lăsat�i î�n urmă dorint�a de a face lucrurile de grabă.

I�n acest scop:

• Renunt�at�i la mijloacele voastre condit�ionate de a vă 
evalua ca având sau nu succes, pe baza indicatorilor 
imediat�i. Dacă s�tit�i î�n sinea voastră că avet�i o misiune 
superioară fat�ă de ceea se î�ntâmplă astăzi, atunci vă 
vet�i elibera de nebunia acelor rezultate curente. Să vă 
aflat�i î�n fat�ă la î�nceputul jocului poate fi un mare deza-
vantaj, dacă acest lucru vă î�mpiedică să avet�i o vedere 
de ansamblu asupra jocului.
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• Gândit�i-vă la ceea ce facet�i mai degrabă î�n unităt�i de 
cinci secole, decât î�n unităt�i de cinci minute. Construit�i 
pentru cei care vor fi aici peste cinci sute de ani, iar 
priorităt�ile voastre se vor schimba, de la rezultatele 
imediate la lucruri mult mai măret�e.

• Fit�i la fel de răbdători cu voi, î�n toate succesele s� i dez-
amăgirile voastre, as�a cum simt�it�i că a fost Dumnezeu 
î�ntotdeauna. Atunci când putet�i să predat�i o problemă 
unei autorităt�i superioare la care suntet�i conectat�i, 
trecet�i imediat î�n acea stare de cunoas�tere a răbdării 
infinite s� i nu mai căutat�i mici indicatori ai succesului 
de azi.



INSPIRAȚIA

Când ești inspirat de un scop măreț, 
de un proiect extraordinar, 
toate gândurile tale se descătușează;
Mintea ta transcende limitările, 
conștiința ți se dezvoltă în toate direcțiile 
și te regăsești într-o lume nouă, 
uriașă și minunată. 
Forțe, facultăți și talente adormite 
sunt trezite la viață și te descoperi 
ca fiind o persoană mult mai remarcabilă 
decât ai visat vreodată 
că ai fi. 

PATANJALI 
(CCA SEC. AL III-LEA-I î.Hr.)

Autorul lucrării Yoga Sutra, Patanjali a trăit în India, probabil 
între secolele al treilea și întâi înainte de Hristos, și este con-
siderat a fi cel care a pus bazele tradiţiei meditaţiei. A fost 
descris ca un matematician al misticismului și un Einstein 
în lumea celor purtând titlul de Buddha.

Aproximativ î�n secolul al doilea î�nainte de Hristos, un om 
considerat sfânt de către poporul său a scris, sub pseudo-
nimul Patanjali, opera clasică hindusă intitulată Yoga 
Sutra. I�n această lucrare, el a clasificat gândirea yoghi-
nă î�n patru volume. Tratatele lui au fost numite Samadhi 
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(Transcendent�ă), Practica yoga, Puterea psihică s� i Kaivala 
(Eliberarea). 

Mult�i consideră cuvintele acestui mistic s� i sutrele sau 
metodele pe care el le-a oferit pentru modalităt�ile prin 
care să-l cunoas�tem pe Dumnezeu s� i să obt�inem un nivel 
sporit de cons�tientizare ca fiind fundat�ia originară pentru 
clădirea unei baze spirituale s� i pentru eliberarea de limită-
rile trupului s� i ale egoului.

Am ales acest pasaj din Patanjali deoarece cred că ex-
primă un adevăr universal de dincolo de distant�ele s� i eonii 
timpului. Vă î�ndemn să parcurget�i î�mpreună cu mine, pas 
cu pas, cuvintele lui Patanjali s� i, î�n timp ce facet�i acest lu-
cru, reamintit�i-vă că milioane de oameni, până î�n ziua de 
azi, studiază cuvintele acestui î�nvăt�ător din vremurile anti-
ce, considerat s� i astăzi un avatar ce ne oferă î�nt�elepciunea 
lui divină. El explică faptul că atunci când devenim inspirat�i 
cu adevărat de ceva ce noi considerăm a fi extraordinar, 
vor î�ncepe să ni se î�ntâmple lucruri cu adevărat extraordi-
nare, î�n special î�n procesele gândirii. Cumva, atunci când 
devenim intens implicat�i î�n ceea ce iubim cu adevărat, gân-
durile noastre î�ncep să se schimbe s� i î�s� i pierd acea î�nsus� ire 
de a se simt�i î�n vreun fel limitate.

Din experient�a mea personală, s� tiu că cel mai mult 
simt că am „un scop” î�n viat�ă atunci când vorbesc î�n fat�a 
unui public s� i atunci când scriu. Am o senzat�ie profundă că 
sunt î�ntr-un fel folosit î�n acele momente, de parcă nu acest 
corp fizic numit Wayne Dyer e cel care vorbes�te sau scrie 
cartea. I�n acele momente observ că mintea mea nu con-
templă conceptul de limitare. S� tiu că nu sunt singur s� i că 
port cu mine î�ndrumarea divină, iar eu vorbesc sau scriu 
fără efort. Mi se pare că trupul s� i mintea se află î�ntr-o stare 
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de armonie î�n acele clipe. Unii au numit această stare „flux”, 
alt�ii î�i spun „experient�ă de vârf”. Patanjali o descrie î�n felul 
următor: „Cons�tiint�a t�i se dezvoltă î�n toate direct�iile s� i te 
regăses�ti î�ntr-o lume nouă, urias�ă s� i minunată.”

Citind aceste cuvinte, t�inet�i minte caracterul atempo-
ral al acestui sfat. Chiar s� i cei care trăiau î�n vremurile 
pre-pre-moderne cunos� teau î�nsemnătatea unui scop î�n 
viat�ă. I�n momentele experient�ei de vârf, aceste momente 
de inspirat�ie î�n care vă simt�it�i una cu Dumnezeu s� i cu î�n-
tregul univers, experimentat�i viat�a ca fiind cu adevărat 
extraordinară. Acest lucru se î�ntâmplă atunci când suntet�i 
implicat�i la un nivel numit inspirat�ional. Atent�ia voastră 
nu se concentrează pe ceea ce e gres� it sau pe ceea ce lip-
ses� te, ci pe sentimentul echilibrat că vă aflat�i î�n spirit. 
Avet�i, cu alte cuvinte, un moment inspirat�ional.

Patanjali vorbes�te apoi despre ceea ce consider a fi cel 
mai remarcabil aspect atunci când te afli î�n această stare 
de grat�ie inspirat�ională. „Fort�e, facultăt�i s� i talente adormi-
te sunt trezite la viat�ă”, ne spune el. Aceasta î�nseamnă că 
multe dintre lucrurile despre care credeam că se află î�n 
afara puterii noastre de manifestare se trezesc î�n interio-
rul nostru. Am descoperit că atunci când sunt inspirat cu 
adevărat de un proiect extraordinar, uit de oboseală, î�n ciu-
da lipsei somnului. Mă trezesc că nu mă gândesc că î�mi 
este foame s� i, de fapt, corpul meu pare să î�nceteze să aibă 
necesităt�ile lui permanente s� i intră î�ntr-o stare î�n care mă 
poartă fără efort prin munca mea. Oboseala după călătoria 
cu avionul dispare când sunt concentrat la activitatea mea, 
chiar dacă am traversat opt sau nouă fusuri orare î�ntr-o 
singură zi.
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Aceste facultăt�i s� i talente pe care le descrie Patanjali 
sunt pur s� i simplu adormite, dacă nu facet�i pas� ii necesari 
pentru a deveni inspirat�i î�n viet�ile voastre. Cred că folosi-
rea expresiei „fort�e adormite” e decisivă aici. Când vă aflat�i 
î�n starea aceea concentrată de hotărâre, activat�i fort�e din 
univers care î�nainte erau de neatins pentru voi. Lucrurile 
de care avet�i nevoie î�s� i vor face aparit�ia. Persoana potrivită 
va fi acolo, la t�anc. Apelul telefonic va veni. Piesele lipsă vă 
vor fi aduse. Voi controlat�i coincident�ele din viat�a voastră, 
lucru care sună paradoxal. Dar atunci când, inspirat�i fiind, 
î�nrolat�i spiritul, se aplică străvechiul proverb Zen: „Când 
î�nvăt�ăcelul este pregătit, va apărea s� i î�nvăt�ătorul.” 

Atunci când vorbesc sau scriu dintr-o mentalitate de 
tipul „cum pot fi de folos” s� i î�n cadrul acestui proces î�mi 
pierd egoul, cuvintele „î�nt�epenit” sau „blocat” nu-mi intră 
deloc î�n cons�tiint�ă. Par să s�tiu că î�ndrumarea se află acolo, 
atât timp cât eu (egoul meu) nu mă implic deloc. Fort�a 
adormită pe care o ment�ionează Patanjali este activată 
printr-o legătură cu divinul, atunci când focalizarea se 
axează pe un proiect care antrenează hotărârea sufletului. 
Acesta devine proiectul inspirat�ional care atrage fort�ele 
exterioare, atât timp cât nu există niciun amestec al egoului. 
Apoi, după cum sugerează Patanjali, „te descoperi ca fiind 
o persoană mult mai remarcabilă decât ai visat vreodată că 
ai fi”. Extraordinar! Goethe a scris odată: „Omul nu se nas�te 
pentru a rezolva problemele universului, ci pentru a des-
coperi ce are de făcut.” Eu as�  putea adăuga: „S� i să urmeze 
această cale cu inspirat�ie.”

Dacă vă î�ndoit�i de capacitatea de a transcende limită-
rile s� i de a activa fort�e de mult adormite, reflectat�i atunci 
cu o minte deschisă asupra acestui sfat î�nt�elept al unuia 
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dintre cei mai mari maes�tri spirituali ai lumii. Citit�i fiecare 
gând ca s� i cum el vi s-ar adresa direct vouă. I�n interiorul 
vostru există o persoană mai remarcabilă decât at�i visat, 
poate, vreodată. Patanjali sugerează că acea persoană iese 
la iveală atunci când suntet�i inspirat�i de extraordinar. 
Foarte probabil că următoarea voastră î�ntrebare este: „S� i 
dacă nu s�tiu care este proiectul? Cum să procedez să î�mi 
găsesc scopul?”

T� inet�i minte că treaba voastră aici nu e să î�ntrebat�i 
cum, ci să spunet�i, î�n schimb, da! Deschidet�i-vă î�n fat�a ide-
ilor prezentate î�n acest pasaj din străvechea Yoga Sutra s� i 
avet�i î�ncredere că răspunsul la î�ntrebarea „cum?” vă va fi 
asigurat. I�ntrebat�i-vă: „Când mă simt cel mai î�mplinit? 
Când mă simt extraordinar s� i ca o persoană remarcabilă?” 
Oricare ar fi răspunsul la aceste î�ntrebări, vet�i descoperi că 
e ceva legat de a fi de folos semenilor vos�tri, planetei, uni-
versului sau lui Dumnezeu. Pe măsură ce lăsat�i egoul să se 
diminueze s� i vă luat�i angajamentul să fit�i inspirat�i s� i impli-
cat�i î�ntr-un proiect extraordinar, care să nu fie doar î�n be-
neficiul egoului vostru, atunci vet�i s� ti ce să facet�i.

Ca să punet�i î�n act�iune puternicele idei ale lui Patanjali, 
î�ncercat�i aceste sugestii:

• I�nregistrat�i cumva activităt�ile din viat�a voastră î�n care 
vă simt�it�i cel mai mult î�n spirit (inspirat). Nu le judecat�i 
ca fiind prea nesemnificative sau lipsite de valoare. Fie 
că e joaca cu copiii, grădinăritul, mes�teritul la automobil, 
cântatul sau meditat�ia, t�inet�i, pur s� i simplu, un jurnal 
al acestor activităt�i.
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• Folosit�i acest inventar pentru a vedea cine î�n lume î�s� i 
câs�tigă de fapt traiul făcând aceste activităt�i î�n fiecare 
zi. Orice vă place poate fi transformat î�ntr-un proiect 
extraordinar pentru a vă dezvolta cons�tiint�a î�n toate 
direct�iile. Mobilizat�i î�n interiorul vostru noi fort�e s� i ta-
lente care vă transmit mesajul că suntet�i o persoană 
mult mai remarcabilă decât v-at�i imaginat vreodată.

• Ascultat�i numai de vocea din interiorul vostru care vă 
cheamă spre acea activitate extraordinară. Filtrat�i sfatu-
rile celor care vă spun ce cred ei că ar trebui să facet�i cu 
viet�ile voastre. Secretul este să devenit�i inspirat din inte-
rior, nu din exterior; altfel cuvântul ar fi „extraspirat”!

• Când vă descătus�at�i din modul de gândire condit�ionat, 
privitor la voi s� i la scopul viet�ilor voastre, amintit�i-vă 
de cuvintele lui Ralph Waldo Emerson. „Măsura sănă-
tăt�ii mentale constă î�n dispozit�ia de a găsi ceva bun 
pretutindeni.” I�ncercat�i s� i vedet�i cum acele facultăt�i s� i 
talente se trezesc la viat�ă.
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CELE ȘASE GREȘELI OMENEȘTI

* Iluzia că distrugerea altora este un câștig 
personal.

** Tendința de a te îngrijora pentru lucruri ce 
nu pot fi schimbate sau corectate.

*** Încăpățânarea de a susține că un lucru este 
imposibil doar pentru că noi nu îl putem 
îndeplini.

**** Refuzul de a da la o parte preferințele banale.
***** Neglijarea dezvoltării și a rafinării minții și 

lipsa formării obiceiului de a citi și de a studia.
****** Încercarea de a-i convinge pe alții să gân-

dească și să trăiască așa cum o facem noi.

MARCUS TULLIUS CICERO
( 106 î.Hr.–43 î.Hr.)

Om politic și de litere roman, Cicero a fost cel mai mare ora-
tor al Romei și cel mai elocvent filozof. Ultimii ani ai Romei 
ca republică sunt adesea numiţi Epoca lui Cicero.

Mă uimes� te nespus când mă gândesc că, acum peste 
două mii de ani, strămos� ii nos�tri, sclipitori s� i persuasivi, 
păs�eau pe acelas� i pământ pe care păs� im s� i noi, respirau 
aerul pe care î�l respirăm s� i noi, priveau la aceleas� i stele pe 
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care le vedem s� i noi noaptea, venerau acelas� i soare pe care 
î�l vedem s� i noi î�n fiecare zi s� i vorbeau s� i scriau despre ace-
leas� i preocupări pe care s� i noi le î�mpărtăs� im cu tot�ii astăzi. 
Există o conexiune nespus de profundă cu aces�ti oameni, 
care mă î�nfioară s� i mă î�mpresoară de mister atunci când 
citesc ce î�ncercau să le spună celorlalt�i cetăt�eni ca ei, s� i 
mie, de asemenea, un cetăt�ean care s-a î�ntâmplat pur s� i 
simplu să apară pe aceeas� i planetă, două mii de ani mai 
târziu.

Cicero a fost numit odată părintele t�ării sale. A fost un 
orator, jurist, om politic, scriitor, poet, critic s� i filozof de 
geniu, care a trăit î�n secolul de dinaintea nas�terii lui Hristos 
s� i a fost implicat î�n mod impresionant î�n toate conflictele 
dintre Pompei, Cezar, Brutus s� i multe alte personalităt�i is-
torice, precum s� i î�n evenimentele care constituie istoria 
antică a Romei. A avut o carieră politică strălucită s� i î�nde-
lungată s� i a fost un scriitor recunoscut, a cărui operă a fost 
considerată cea mai influentă din acele vremuri. Totus�i, î�n 
acele timpuri, disident�ii nu erau tratat�i cu blândet�e. A fost 
executat î�n anul 43 î�.Hr., capul s� i mâinile fiindu-i expuse pe 
platforma vorbitorului din Forumul Roman.

I�n unul dintre cele mai memorabile tratate, Cicero a 
subliniat cele s�ase gres�eli omenes�ti, as�a cum le-a văzut el 
manifestându-se î�n Roma antică. Douăzeci de secole mai 
târziu, eu le repet aici, cu un scurt comentariu. Putem î�nvăt�a 
î�ncă de la strămos�ii nos�tri din Antichitate s� i sper că reafir-
marea celor s�ase gres�eli ale lui Cicero pe care eu o fac nu va 
duce la expunerea capului s� i mâinilor mele î�n forumul na-
t�ional al vorbitorilor nos�tri.

Gres�eala #1: Iluzia că distrugerea altora este un câștig 
personal. Aceasta este o problemă care, din nefericire, 



47TRIUMFUL

persistă s� i azi. Mult�i oameni simt că pot să-s� i sporească 
propria important�ă găsindu-le cusururi celorlalt�i. Am vă-
zut recent un speaker motivat�ional dând un interviu la te-
leviziune. Abordarea lui era: „Eu sunt mai bun decât tot�i 
ceilalt�i, nimeni nu mai poate oferi instrumentele pentru 
a-t�i trăi viat�a pe care t�i le pot oferi eu. Nu-i ascultat�i pe cei 
care oferă numai vorbe î�ncurajatoare, cu tot�ii sunt inferiori.” 
N-am putut să nu mă gândesc la gres�eala numărul unu a lui 
Cicero.

Sunt două căi de a avea cea mai î�naltă clădire din oras� . 
Una dintre ele este să vă ducet�i s� i să distruget�i clădirile 
tuturor celorlalt�i, dar această metodă rareori funct�ionează 
pentru mult timp, deoarece cei cărora le sunt demolate 
clădirile se vor î�ntoarce, î�n cele din urmă, să î�l bântuie pe 
distrugător. A doua cale este să lucrat�i la propria clădire s� i 
să o privit�i crescând. La fel stau lucrurile s� i î�n politică, afa-
ceri s� i î�n viet�ile noastre individuale.

Greșeala #2: Tendinţa de a te îngrijora pentru lucruri ce 
nu pot fi schimbate sau corectate. Se pare că oamenii din 
lumea antică î�s� i consumau energiile făcându-s� i griji din 
cauza lucrurilor asupra cărora nu aveau control, s� i put�ine 
s-au schimbat de atunci. Unul dintre î�nvăt�ătorii mei a ex-
primat acest lucru destul de succint. El a spus: „I�n primul 
rând, nu are sens să î�t�i faci griji din cauza lucrurilor asupra 
cărora nu ai control, deoarece, dacă nu ai control asupra 
lor, nu are sens să î�t�i faci griji din cauza lor. I�n al doilea 
rând, nu are sens să î�t�i faci griji din cauza lucrurilor asupra 
cărora ai control, deoarece, dacă ai control, nu are sens să 
î�t�i faci griji.” S� i aici intră toate lucrurile din cauza cărora e 
posibil să vă facet�i griji. Fie avet�i control, fie nu avet�i; s� i, î�n 
orice caz, să-t�i faci griji e o mare gres�eală.
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Greșeala #3: Încăpăţânarea de a susţine că un lucru 
este imposibil doar pentru că noi nu îl putem îndeplini. Mult�i 
dintre noi suntem î�ncă afectat�i de această tendint�ă spre 
pesimism. Prea des tragem repede concluzia că ceva e im-
posibil, pur s� i simplu pentru că noi nu putem să vedem 
solut�ia. Am auzit mult�i oameni spunându-mi că î�ngerii, re-
î�ncarnarea, metempsihoza, comunicarea cu cei decedat�i, 
călătoria spre galaxii î�ndepărtate, chirurgia genetică, ma-
s� ina timpului, zborul la viteza luminii, vindecările spontane 
miraculoase s� i as�a mai departe sunt toate imposibilităt�i, 
pur s� i simplu pentru că ei nu pot concepe asemenea idei.

Mă î�ntreb cât�i dintre contemporanii lui Cicero au putut 
să prevadă telefoanele, faxurile, computerele, automobile-
le, avioanele, rachetele, electricitatea, apa curentă, teleco-
menzile, mersul pe Lună s� i atât de multe dintre lucrurile 
pe care noi astăzi le considerăm obis�nuite. Un motto bun 
este: „Nimeni nu s�tie destule pentru a fi pesimist!” Ce nu 
putem noi să ne î�nchipuim astăzi va fi realitatea acceptată 
a celor care vor locui aici peste două mii de ani. 

Greșeala #4: Refuzul de a da la o parte preferinţele ba-
nale. Atât de mult�i dintre noi î�s� i fac î�n viat�ă o preocupare 
majoră din subiecte minore. Le permitem pret�ioaselor 
energii vitale să fie irosite pe grijile pentru ce cred alt�ii 
despre noi, preocupări meschine legate de î�nfăt�is�are sau 
ce etichete au hainele purtate de noi. Ne mistuim viet�ile î�n 
suferint�e din cauza certurilor cu familia sau cu colegii de la 
muncă s� i ne umplem conversat�iile cu mărunt�is�uri. Egoul 
devine fort�a motrice î�n viet�ile noastre, orgoliul trecând cu 
î�ncăpăt�ânare pe primul loc. 

Vedem pe planeta noastră foamete s� i subnutrit�ie, dar 
devenim nerăbdători atunci când trebuie să as�teptăm cinci 
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minute î�n plus pentru o masă la restaurant, unde jumătate 
din mâncare va fi aruncată la gunoi. Auzim despre copii 
mutilat�i s� i ucis� i cu miile de către arme s� i oameni î�narmat�i, 
acceptând-o totus� i ca pe o situat�ie î�n privint�a căreia nu 
putem face nimic. I�n viet�ile noastre personale, prea mult�i 
dintre noi credem că nu suntem capabili să schimbăm ceva 
legat de problemele majore, as�a că ne cufundăm î�n jocul 
nostru de preocupări banale, î�ntret�inut de ego.

Greșeala #5: Neglijarea dezvoltării și a rafinării minţii 
și lipsa formării obiceiului de a citi și de a studia. Se pare că 
atunci când ne terminăm educat�ia formală, ne-am desă-
vârs� it dezvoltarea mint�ii. Am adoptat convingerea cititului 
s� i a î�nvăt�atului cu scopul sust�inerii unui examen s� i a do-
bândirii medaliei de merit, sub forma unei diplome sau a 
unui grad academic. Odată ce avem certificatul î�n mână, 
nevoia de a studia s� i de a ne rafina mintea se sfârs�es� te. 
Probabil că Cicero a observat aceeas�i tendint�ă printre se-
menii săi, cetăt�enii romani, s� i i-a avertizat că ar putea fi un 
î�nceput pentru prăbus� irea imperiului lor. Ceea ce s-a s� i 
î�ntâmplat.

Viet�ile noastre sunt î�mbogăt�ite imens atunci când ne 
cufundăm î�n literatură s� i scrieri spirituale, nu pentru că 
vom fi testat�i, ci doar de dragul dezvoltării personale. Vet�i 
descoperi că lectura s� i studiul zilnic vă vor asigura o expe-
rient�ă mai profundă s� i mai bogată a viet�ii î�n toate sensuri-
le. Acest lucru este deosebit de satisfăcător atunci când 
s�tit�i că o facet�i mai degrabă pentru că as�a at�i ales voi, decât 
ca pe o temă.

Greșeala #6: Încercarea de a-i convinge pe alţii să gân-
dească și să trăiască așa cum o facem noi. Evident că ne fa-
cem î�ncă vinovat�i de această a s�asea gres�eală. Ne simt�im 
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prea des victime ale celor care ne impun viziunea lor lega-
tă de ceea ce ar trebui să facem s� i cum ar trebui să trăim. 
Rezultatul este o stare accentuată de tensiune s� i resenti-
mente. Nimeni nu vrea să i se spună cum să trăiască s� i ce să 
facă. Una dintre trăsăturile specifice ale oamenilor de suc-
ces este aceea că ei nu au nicio dorint�ă sau interes de a-i 
controla pe alt�ii. Trebuie să ne reamintim de acest adevăr 
s� i să ascultăm de sfatul lui Voltaire î�n ultima propozit�ie din 
Candide*: „I�nvat�ă să-t�i cultivi grădina.”

Dacă alt�ii vor ca voi să cultivat�i varză, iar voi aleget�i să 
cultivat�i porumb, atunci as�a să fie. S� i totus� i, există această 
predilect�ie de a privi î�n viet�ile altora s� i de a insista ca ei să 
gândească s� i să simtă la fel cum o facem noi. E o gres�eală 
comună a familiilor să î�s� i impună voint�a asupra tuturor 
celorlalt�i din grup. Este, de asemenea, o gres�eală comună a 
oficialilor guvernului care hotărăsc ce e cel mai bine pentru 
toată lumea. Dacă cele s�ase gres�eli identificate de Cicero 
sunt o componentă nedorită a viet�ii voastre, gândit�i-vă 
atunci la următoarele s�ase sugestii:

• Concentrat�i-vă atent�ia asupra propriilor viet�i s� i a mo-
durilor de a le î�mbunătăt�i. Surprindet�i-vă atunci când 
vă angajat�i î�n obiceiul de a-i distruge verbal pe alt�ii s� i 
oprit�i-vă imediat. Cu cât devenit�i mai cons�tient�i că de-
molat�i clădirile altora, cu atât mai repede vet�i trece la 
construirea propriilor clădiri î�nalte.

• Atunci când simt�it�i î�ngrijorarea, î�ntrebat�i-vă: „Pot să 
fac ceva î�n legătură cu acest lucru?” Dacă e ceva aflat 

*  Voltaire, Candide sau Optimismul, Institutul Cultural Român, Bucu-
rești, 2006 (n.red.)
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dincolo de controlul vostru, atunci renunt�at�i. Dacă pu-
tet�i face ceva, atunci dat�i-i bătaie s� i lucrat�i la strategie. 
Aceste două î�ntrebări vă vor scuti de obis�nuint�a de a 
vă î�ngrijora.

• De câte ori vă confruntat�i cu o problemă pe care simt�it�i 
că e imposibil să o rezolvat�i, reamintit�i-vă că ea nu e 
altceva decât o soluţie care as�teaptă răspunsul potrivit. 
Dacă voi nu putet�i vedea solut�ia, î�ncepet�i procesul de a 
investiga cine poate. I�ntotdeauna există cineva care o 
poate vedea mai degrabă ca pe o posibilitate, decât 
dintr-o perspectivă imposibilă. I�nlăturat�i cu totul din 
vocabular cuvântul „imposibil”.

• Luat�i-vă sarcina de a vă ocupa de ceea ce considerat�i 
că sunt cele mai importante probleme cu care fiecare 
dintre noi se confruntă. Renunt�at�i la unele distract�ii î�n 
favoarea acestor î�ndatoriri mai nobile, s� i reamintit�i-vă 
că aportul vostru cât de mic la rezolvarea problemelor 
sociale importante poate aduce o schimbare.

• Facet�i-vă timp î�n fiecare zi pentru a citi cărt�i spirituale 
sau ascultat�i audiobookuri î�n timpul liber, poate î�n 
timp ce conducet�i. Facet�i-vă un obicei din a frecventa, 
acolo unde locuit�i, seminare de autoperfect�ionare sau 
conferint�e pe tot felul de teme care să vă rafineze 
mintea.

• Cultivat�i-vă propria grădină s� i renunt�at�i la tendint�a de 
a analiza s� i de a judeca modul î�n care ceilalt�i s� i-o culti-
vă pe a lor. Surprindet�i-vă î�n momentele î�n care bârfit�i 
despre cum ar trebui să trăiască alt�ii s�i descotorosit�i-vă 
de gândurile conform cărora as�a ar trebui să procede-
ze sau că nu au niciun drept de a trăi s� i de a gândi as�a 
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cum o fac. Rămânet�i ocupat�i s� i implicat�i î�n proiectele 
propriei voastre viet�i s� i preocupat�i-vă de scopurile 
voastre s� i atunci vet�i fi mult prea ocupat�i ca să vă mai 
pese, ca să nu mai vorbim de a-i convinge pe alt�ii să 
gândească s� i să trăiască as�a cum facet�i voi.

Din Roma antică, Cicero, marele om politic, orator, 
scriitor s� i filozof, ne dă o lect�ie de viat�ă. Nu facet�i aceleas� i 
gres�eli pe care le-a făcut omenirea de-a lungul secolelor. 
Angajat�i-vă, î�n schimb, să le eliminat�i din viet�ile voastre, zi 
de zi.



COMPORTAMENTUL COPILĂRESC

De nu vă veți întoarce și nu veți fi 
precum pruncii, nu veți intra în îm-
părăția cerurilor. 

IISUS DIN NAZARET
(CCA 6 î.Hr.–30 d.Hr.)

Iisus Hristos este una dintre personalităţile religioase ma-
jore ale lumii, considerat de creștini Mesia cel prezis de pro-
feţii din Vechiul Testament.

Recent, î�n timp ce mă pregăteam să t�in o conferint�ă î�ntr-un 
oras�  departe de casă, am avut ciudata experient�ă de a privi 
direct î�ntr-un perete cu oglindă, când stăteam la un birou. 
I�ntregul perete era o singură oglindă urias�ă s� i de câte ori 
î�mi ridicam privirea, era un trup care se uita î�napoi la mine, 
î�n timp ce eu scriam î�ntr-un carnet�el. I�n cele din urmă, 
m-am oprit s� i am privit î�ndelung la el. Nu puteam pricepe 
faptul că eu eram de fapt cel reflectat î�n oglindă. I�mi amin-
tesc că mi-am zis: „E un bătrân care î�mi î�mprumută 
chipul.”

Privind la el, m-am gândit la fiint�a invizibilă care tră-
ies�te î�n fiecare dintre noi. Această fiint�ă nu are limite sau 
formă s� i, prin urmare, nici î�nceput sau sfârs� it. Acesta este 
martorul tăcut s� i invizibil, lipsit de vârstă s� i care nu se 
schimbă. Acesta este copilul etern din interiorul fiecăruia 
dintre noi. Copii fără vârstă, noi devenim sinonimi cu raiul, 
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care reprezintă acea eternitate î�n care formele s� i limitele, 
î�nceputurile s� i sfârs� iturile, succesele s� i es�ecurile sunt toa-
te fără sens.

Raiul nu e un loc cu limite, perimetru, margini s�i hotare. 
El reprezintă mai degrabă ceea ce transcende demarcat�iile. 
La fel e s� i cu pruncii despre care Iisus vorbes�te î�n această 
remarcă grăitoare. Copilul, pruncul, se află î�nlăuntrul 
nostru s� i cu noi î�ntotdeauna, neî�mbătrânind niciodată s� i 
totus� i, privind, privind mereu. Observând lăsarea pleoape-
lor, zbârcirea pielii, părul devenind argintiu. I�ntr-adevăr, 
astăzi e un om bătrân care î�mi î�mprumută fat�a!

Copilul fără vârstă din mine, observatorul meu etern 
neschimbat, nu s�tie nimic despre judecată s� i ură. Nu are ce 
să judece, nu are pe nimeni să urască. De ce? Pentru că nu 
vede aparent�ele, el nu s�tie decât să privească cu iubire la 
toate lucrurile s� i la toată lumea. El e ceea ce eu numesc 
„î�ngăduitorul” absolut. El î�ngăduie pur s� i simplu ca totul să 
fie as�a cum este s� i observă doar dezvăluirea lui Dumnezeu 
î�n tot�i cei pe care î�i î�ntâlnes�te. Fiint�ă fără formă, mărime, 
culoare sau personalitate, acest copil fără vârstă dinlăun-
trul nostru nu reus�es�te să observe asemenea diferent�e tri-
viale. Netrăind de o parte sau de alta a unei granit�e stabilite 
de om, el nu se poate bucura de o identificare etnică sau 
culturală s� i, prin urmare, lupta pentru aceste chestiuni 
finale artificiale e imposibilă. Prin urmare, acel copil invi-
zibil s� i fără vârstă este mereu î�mpăcat, fiind doar martor s� i 
observând, dar, cel mai important, doar î�ngăduind.

Recent am trăit experient�a de a alerga devreme î�ntr-o 
dimineat�ă s� i de a mă simt�i atât de exaltat, î�ncât, î�ntorcân-
du-mă la hotel după terminarea alergării, am sărit peste 
un gard de un metru. Sot�ia mea, care mă observa, a strigat 
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s�i mi-a spus: „Nu pot�i face as�a ceva! Nu sari peste garduri 
la s�aizeci s� i cinci de ani. Ai putea să te omori.” Răspunsul 
meu imediat către ea a fost: „O, am uitat!” Sinele meu cel 
invizibil s� i fără vârstă, care e eternul meu observator, a ui-
tat pentru o fract�iune de secundă că trăies�te î�ntr-un corp 
care s-a aflat aici mai bine de o jumătate de secol! 

Pentru mine, acest citat din Iisus, figurând î�n Noul 
Testament, se adresează procesului de a uita de corpurile 
noastre ca identificare primară – de a uita de identitatea 
etnică, de limba vorbită, de eticheta culturală, de forma 
ochilor sau de care parte a granit�ei am crescut, făcând apoi 
transformarea noastră, devenind asemenea copilas� ilor 
care sunt insensibili la astfel de compartimentări. Iisus nu 
spunea că ar trebui să fim infantili s� i să devenim imaturi, 
indisciplinat�i s� i needucat�i. El se referea, î�n schimb, la a fi 
asemenea unui copil, adică fără prejudecăt�i, iubitor, tole-
rant s� i incapabil de a pune etichete.

Atunci când putem fi ca nis�te copii, ne dăm seama că î�n 
fiecare adult există un copil care î�s� i dores�te cu disperare să 
se facă cunoscut. De obicei, copilul este cel care e deplin s� i 
adultul, cel ce e gol pe dinăuntru. Deplinătatea copilului 
este evidentă î�n pace, iubire, lipsă de prejudecăt�i s� i î�ngădu-
int�ă. Golul din adult se dezvăluie prin frică, anxietate, pre-
judecăt�i s� i conflict. Iluminarea poate fi percepută ca un 
proces de a vă reaminti că î�n inima unui prunc e puritate s� i 
că această iubire divină pură s�i această acceptare reprezintă 
biletul spre î�mpărăt�ia cerurilor. Facet�i ca unul dintre t�elu-
rile voastre î�n viat�ă să fie acesta: să fit�i mai copilăros� i î�n tot 
ceea ce facet�i.

Calitatea pe care o vedem la genii este echivalentă cu 
curiozitatea copiilor. Geniile s� i copiii î�mpărtăs�esc bucuria 
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de a explora, fără gânduri despre es�ec sau griji că vor fi 
criticat�i. Cuvântul-cheie î�n acest pasaj citat din Iisus cred 
că este „î�ntoarce”. Ni se spune să devenim ceva ce este per-
fect, bun, iubitor s� i, mai presus de toate, etern. Ne apart�ine 
fiecăruia dintre noi s� i nu poate î�mbătrâni sau muri. Cel la 
care vrem să ne î�ntoarcem este martorul blând s� i tăcut. 
Acel mistic naiv dar plin de imaginat�ie, care e spiritual î�n 
mod natural, este copilul la care vrem să ne î�ntoarcem. 
Atunci când o facem, devenim copilăroși s� i renunt�ăm la fe-
lul de a fi infantil al adultului, fel de a fi care ne î�mpiedică 
să intrăm î�n î�mpărăt�ia cerurilor.

Acea î�mpărăt�ie vă este accesibilă aici s� i acum, pe pă-
mânt, la fel ca s� i î�n ceruri. Tot ceea ce trebuie să facet�i este 
această î�ntoarcere. I�n acest scop:

• Petrecet�i cât timp putet�i observând copiii. Făcând acest 
lucru, amintit�i-vă de copilul din voi căruia i-ar plăcea 
să se joace cu ei. Gânditorul antic Heraclit a spus oda-
tă: „Omul este cel mai aproape de a fi el î�nsus� i atunci 
când dobândes�te seriozitatea unui copil care se joacă.” 
Fit�i mai copilăros� i, mai jucăus� i, mai iubitori s� i mai 
curios� i pe măsură ce vă î�ntoarcet�i spre î�mpărăt�ia 
cerurilor.

• Atunci când simt�it�i că vă comportat�i serios s� i anost, re-
amintit�i-vă de observatorul invizibil din interiorul 
vostru, cel care vă observă partea ursuză cercetează 
latura posacă. Acel observator este s� i el sever? Vet�i ve-
dea rapid că martorul vostru copilăros nu poate fi de-
loc ca acel lucru la care asistă. Angajat�i-vă atunci pe loc 
să facet�i „î�ntoarcerea”.
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• Luat�i următoarea hotărâre: „Nu voi lăsa niciodată 
un bătrân să locuiască î�n corpul meu.” Poate că, î�n-
tr-adevăr, corpul vostru e î�mprumutat de o fiint�ă care 
î�mbătrânes�te, dar, cu o asemenea atitudine bine fixată, 
observatorul invizibil care remarcă totul va rămâne 
copilăros, inocent s� i pregătit să intre î�n î�mpărăt�ia ce-
rurilor la timpul potrivit.





DIVINITATEA

Ești, în sinea ta, un fragment distinct din esența lui 
Dumnezeu. De ce ești, atunci, neștiutor de nobila ta 
naștere? De ce nu te gândești de unde ai venit? De 
ce, atunci când mănânci, nu îți aduci aminte cine e 
cel ce mănâncă; și cel pe care îl hrănești: oare nu știi 
că hrănești divinul; că divinul se manifestă în tine? 
Porți cu tine un Dumnezeu. 

Oamenii nu sunt tulburați 
De ceea ce li se întâmplă, 
ci de cum interpretează ei 
ceea ce li se întâmplă.

EPICTET
(55–135)

Epictet, sclav dezrobit, a fost un filozof stoic grec. Nu au su-
pravieţuit opere scrise de el, dar discipolul lui, Arrian, i-a 
păstrat învăţăturile într-un manual.

Cu mult�i ani î�n urmă, când mă pregăteam î�n domeniul 
consilierii psihologice, Epictet a fost o sursă de inspirat�ie 
pentru mine. Numele lui răsărea î�n mod repetat î�n studie-
rea modului î�n care mintea ne influent�ează emot�iile s� i 
comportamentul, iar î�n literatura despre terapia rat�ională 
emotivă, se făcea trimitere la el î�n mod consecvent. I�ncă 
sunt impresionat de î�nt�elepciunea acestui om care s-a năs-
cut î�n sclavie, î�n primul secol de după Răstignire, a fost 
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eliberat î�n anul 90 d.Hr. s� i ulterior a fost exilat din Roma de 
către un î�mpărat despotic, a cărui domnie tiranică Epictet 
a criticat-o. Cât�iva ani mai târziu, m-am aplecat asupra 
operei principale a acestui filozof stoic, am citit Discursurile 
sale s� i am î�nvăt�at mai multe despre filozofia lui.

Cele două select�ii pe care le-am citat aici reprezintă 
observat�ii spirituale s� i filozofice valoroase, care au aproa-
pe două mii de ani. Le-am inclus î�n această carte deoarece 
cred că vă pot î�mbogăt�i viat�a la fel cum mi-au î�mbogăt�it-o 
s� i mie.

I�n primul text ales, care î�ncepe cu: „Es�ti, î�n sinea ta, un 
fragment distinct din esent�a lui Dumnezeu”, Epictet ne re-
amintes�te că adesea uităm că noi cont�inem o scânteie divi-
nă, o „parte din Dumnezeu”. Această idee remarcabilă este 
atât de dificil de î�nt�eles, s� i totus� i Epictet, sclav dezrobit, 
insistă că acesta este adevărul. Imaginat�i-vă că suntet�i pe 
deplin cons�tient�i că î�l purtat�i pe Dumnezeu î�n voi î�ns� ivă.

Dacă Dumnezeu e pretutindeni, atunci nu există niciun 
loc î�n care Dumnezeu să nu se afle. Inclusiv î�n voi. Odată ce 
vă conectat�i la acest mod de a î�nt�elege lucrurile, vă recăpă-
tat�i puterea asupra propriei voastre surse. I�n loc să vă ve-
det�i ca separat�i de puterea miraculoasă a lui Dumnezeu, vă 
revendicat�i divinitatea s� i recăpătat�i toată fort�a pe care o 
reprezintă Dumnezeu. Atunci când mâncat�i, I�l consumat�i 
pe Dumnezeu s� i I�l s� i hrănit�i î�n acelas� i timp. Atunci când 
dormit�i, I�l inspirat�i pe Dumnezeu s� i I�i dat�i voie să se odih-
nească. Când facet�i sport, vă mis� cat�i cu ajutorul lui 
Dumnezeu s� i î�n acelas� i timp I�l î�ntărit�i.

S-ar putea ca acum, când citit�i aceste cuvinte, să vi se 
pară logic, dar probabil că, la fel ca mult�i dintre noi, nu at�i 
crescut cu acest concept. O imagine mai populară arată 
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as�a: Dumnezeu e un automat gigantic din cer, sub forma 
unui bărbat cu barbă albă, as�ezat pe un tron. Introduci fise 
sub forma rugăciunilor s� i câteodată Dumnezeu î�t�i dă bu-
nurile, iar alteori nu. Aceasta este ideea unui Dumnezeu 
separat s� i diferit de noi. Epictet sugerează trecerea de la 
acest concept al „universului ca o monarhie” la î�nt�elegerea 
că noi suntem o operă fundamentală, un fragment din 
Dumnezeu I�nsus� i.

Sai Baba e un avatar contemporan din India, care s�tie 
s� i practică faptul că e scânteia divină a lui Dumnezeu, din 
care face parte s� i care e parte din el. El î�s� i demonstrează 
public divinitatea î�n multe feluri, dintre care unul este o 
variat�ie a capacităt�ii divine a î�nmult�irii pes�tilor s� i pâinilor. 
Atunci când un jurnalist occidental l-a î�ntrebat pe Sai Baba: 
„Tu es�ti Dumnezeu?”, el a răspuns cu delicatet�e: „Da, sunt, 
s� i la fel es�ti s� i tu. Singura diferent�ă dintre noi este că eu s�tiu 
acest lucru, iar tu, nu.” Atunci când s�tit�i că suntet�i o mani-
festare divină a lui Dumnezeu, at�i intrat î�n contact cu El s� i 
vă tratat�i pe voi s� i pe ceilalt�i ca expresii ale divinului. Acest 
lucru ni-l spunea Epictet î�n Roma s� i î�n Grecia, acum două 
mii de ani. Avet�i î�ncredere î�n natura voastră divină, nu vă 
contestat�i niciodată noblet�ea adevăratului sine s� i tratat�i-vă 
cu aceeas�i venerat�ie pe care o avet�i pentru Dumnezeu.

Cât despre a doua observat�ie a lui Epictet, pe cât de 
simplă pare, a fost poate cea mai folositoare informat�ie pe 
care am asimilat-o vreodată î�n toată viat�a mea. Părerea 
noastră despre lucruri este cauza tulburărilor din viet�ile 
noastre, s� i nu lucrurile î�n sine. Ce mare izvor de eliberare e 
să s�tii că nimeni nu ne poate supăra, nimic din afara noas-
tră nu ne poate face nefericit�i, că noi controlăm felul î�n 
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care ne simt�im prin modul î�n care ne hotărâm cum să pre-
lucrăm evenimentele, pe ceilalt�i oameni s� i părerile lor.

Am invocat frecvent î�nt�elepciunea acestei observat�ii 
atunci când eram consilier s�colar, cu mult�i ani î�n urmă. 
Când un elev era supărat din cauza a ceea ce făcuse sau 
spusese altcineva, î�l î�ntrebam: „Să presupunem că n-ai fi 
s�tiut ce au spus ei despre tine, atunci ai mai fi supărat?”, la 
care elevul răspundea ceva de genul: „Sigur că nu. Cum as�  
putea să mă supăr din cauza a ceva ce nu s�tiu?” Atunci î�i 
sugeram delicat: „Deci, nu este vorba despre ce au spus sau 
au făcut ei. Acele lucruri s-au î�ntâmplat s� i tu n-ai fost supă-
rat deloc până n-ai aflat s� i apoi te-ai hotărât să ai react�ia de 
a fi tulburat.“ Constatarea că nimeni nu ne poate supăra 
fără consimţământul nostru a î�nceput să facă parte din 
cons�tiint�a elevilor.

Aceste două nestemate ale lui Epictet mi-au influent�at 
viat�a s� i opera de scriitor s� i mă bucur să-mi reamintesc de 
valoarea lor î�n fiecare zi. Le î�mpărtăs�esc cu voi pentru că 
au fost atât de pret�ioase pentru mine. Observat�iile spiritu-
ale ale lui Epictet se reunesc î�n această străveche zicală 
sanscrită: „Dumnezeu doarme î�n minerale, se trezes� te 
î�n plante, păs�es� te î�n animale s� i gândes� te î�n tine.” Cu alte 
cuvinte, nu există niciun loc î�n care Dumnezeu să nu 
doarmă, să nu se trezească s� i pe unde să nu păs�ească. 
Dumnezeu este sursa universală a î�ntregii viet�i, mai de-
grabă o prezent�ă decât o persoană, s� i acea prezent�ă gân-
des� te prin voi.

S� i cum vet�i gândi? Folosit�i prezent�a lui Dumnezeu 
pentru a vă da seama de imensitatea capacităt�ii voastre de 
gândire. Nu lucrurile, evenimentele, î�mprejurările s� i păre-
rile celorlalt�i sunt cele care vă fac să vă simt�it�i incomod s� i 
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tulburat�i, ci ceea ce vă determină fericirea este modul î�n 
care î�l folosit�i pe Dumnezeu din voi, sursa voastră invizibilă 
pentru a prelucra aceste extreme – nimic mai mult! Dat�i-vă 
seama că Dumnezeu se află î�n voi, cu voi, î�n spatele vostru, 
î�n fat�a voastră s� i î�n jur s� i poate fi simt�it peste tot, î�n special 
î�n părerile voastre legate de lucrurile care vi s-au î�ntâmplat. 
Pentru a pune î�n act�iune, î�n folosul vostru, aceste două ob-
servat�ii străvechi, dar î�ncă foarte actuale, î�ncepet�i să:

• Vă reamintit�i zilnic că suntet�i creat�ii divine s� i avet�i 
dreptul ca ceilalt�i să se poarte cu voi cu iubire, cum s� i 
voi vă purtat�i, la rândul vostru. Percepându-vă mai de-
grabă ca fiind conectat�i la Dumnezeu, decât separat�i, 
vet�i simt�i o mai mare reverent�ă pentru voi î�ns� ivă.

• Practicat�i ritualuri regulate pentru a afirma prezent�a lui 
Dumnezeu î�n voi s�i î�n tot ceea ce facet�i. Binecuvântat�i-vă 
mâncarea s� i, î�n timp ce facet�i acest lucru, reamintit�i-vă 
că hrănit�i divinul. I�n mod asemănător, î�n timpul exerci-
t�iilor fizice, vizualizat�i energia lui Dumnezeu î�n fiecare 
celulă a voastră.

• Mult�umit�i pentru tot ce primit�i, inclusiv pentru 
ploaie, aer, soare, furtuni, oricum s-ar manifesta. 
Recunos� tint�a este o cale de a-L vedea pe Dumnezeu 
î�n toate lucrurile.

• Renunt�at�i la orice tendint�ă de a da vina pe î�mprejură-
rile externe pentru nefericirea voastră. Când vă simt�it�i 
tulburat�i, î�ntrebat�i-vă: „Cum î�mi pot schimba părerea 
despre aceste lucruri pentru a-mi î�nlătura disconfor-
tul?” Lucrat�i apoi la acest gând până când nu mai dat�i 
vina pe nimic. Aceasta se poate realiza destul de us�or, 
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dacă suntet�i dispus�i să scăpat�i de vină s� i să merget�i 
mai departe dându-vă seama de Dumnezeul din voi, 
după cum ne-a î�ncurajat Epictet, cu două milenii î�n 
urmă.



ILUMINAREA

Înainte de iluminare,
cari apă,
tai lemne.

După iluminare,
cari apă,
tai lemne.

PROVERB ZEN

Întemeiat în China, în secolul al șaselea, și larg răspândit 
în Japonia până în secolul al doisprezecelea, budismul zen 
pune accentul pe obţinerea iluminării prin mijloacele cele 
mai directe.

Deoarece studiez fenomenele stărilor superioare de con-
s� tiint�ă s� i ceea ce î�n general este ment�ionat ca starea de 
iluminare, acest proverb zen simplu constituie pentru 
mine un izvor de bucurie. Când ne gândim la acest lucru 
ambiguu numit iluminare, ne referim î�n general la o stare 
de cons�tiint�ă pe care o vom dobândi î�ntr-o zi, dacă adop-
tăm practicile spirituale potrivite s� i muncim cu sârguint�ă 
pentru a deveni iluminat�i. As�teptarea e ca, odată ce ne vom 
trezi pe deplin, toate problemele noastre vor dispărea s� i 
vom trăi o viat�ă de fericire pură.

I�nsă mesajul acestui binecunoscut proverb este că ilu-
minarea nu este ceva dobândit, este o constatare. Odată ce 
ajungi la această constatare, totul pare să se fi schimbat, 


