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Dedicata Veronicai

pentrn ca exista,
crede în mine

si ma iubeste



Cuvînt Înainte
de Robert Holden, autorul cartii Fericirea ACUM!

Va amintiti de Iepurele Alb din povestea lui Lewis
Carroll,Alice în Tara Minunilor? Alice se odihneste lînga
un pîrîu într-o dupa-amiaza superba de vara. Este un mo
ment idilic. Nimic nu lipseste. Si apoi, deodata, de nicaieri,
apare Iepurele Alb: «O Doamne! O Doamne! am întîrziat,
am întîrziat la o întîlnire foarte importanta!» Pacea s-a risipit.

Iepurele Alb alearga, alearga si iar alearga, urmarind
ceva. A întîrziat, dar niciodata nu recupereaza timpul pier
dut. Se grabeste, dar distanta ramîne aceeasi. Se zbate, dar
nu ajunge niciodata. Eforturile lui îl duc undeva, dar nu aco
lo unde ar vrea cu adevarat. Asadar, iata întrebarea: V-ati

surprins vreodata traindu-va viata ca Iepurele Alb? Daca
raspunsul e da, cartea lui Ben Renshaw poate fi tocmai to
nicu! pe care îl cautati.

Povestea Iepurelui Alb înseamna foarte mult atît pentru
Ben, cît si pentru mine. Fiind codirectori ai Proiectului Feri
cirii, predam multe dintre cursurile noastre la Universitatea

7



Succesul e o stare de spirit

Oxford, unde Lewis Carroll si-a petrecut mare parte din
viata. Într-adevar, din camera noastra putem vedea un vechi
pasaj de piatra din secolul al XVII-lea, despre care s-a spus
ca ar fi inspirat multele intrari si iesiri ale Iepurelui Alb.

Iepurele Alb este o metafora pentru acea parte din min
tea noastra - eul- care crede ca tot ce-i bun este afara. Cu
alte cuvinte, eul e credinta ca succesul, inspiratia, pacea,
dragostea, creativitatea, întelepciunea, fericirea, Dunmezeu
si toate lucrurile minunate sînt în alta parte decît în tine în
suti. Aceasta credinta gresita creeaza iluzia unei deficiente
personale. Devenim cersetori pe o plaja de aur. Eul nostru
este cea mai mare piedica în calea succesului.

În aceasta carte, Ben Renshaw va provoaca sa redefi
niti succesul si sa cercetati din nou cine sînteti cu adevarat.
Nu cumva nu lipseste nimic? Nu cumva aveti deja tot ce
va trebuie ca sa fiti fericiti, plini de succes? Nu cumva suc
cesul nu e o goana, ci o stare? Succesul este o calatorie, spu
ne Ben.

Ben Renshaw este prietenul meu si totodata cel care
ma inspira. Activitatea sa în domeniul educatiei, sanatatii
si afacerilor e pe cale sa devina legendara. Este un foarte
înzestrat consultant, terapeut, prezentator si vorbitor. Îsi
transmite mesajul în mod cinstit, modest si uman. Se simte
solidar cu noi si ne spune ca toti avem ceea ce trebuie ca
sa ne bucuram de viata din plin.

Sper sa va placa aceasta carte. Cititi-o încet. Lasati-o
sa va inspire. Are multe de daruit.



Introducere

Redefinirea succesului

Ce ati vrea sa aflati întîi, vestea buna sau vestea si mai
blll1a?Ei bine, vestea blll1aeste ca, daca simtiti ca va lipseste
ceva în viata, nu este asa. Si vestea si mai blll1aeste ca pur
si simplu nu ati cautat unde trebuia!

De foarte tînar am studiat vioara la Scoala Yehudi Me
nuhin. Ma trezeam în fiecare dimineata ca sa pot exersa

înainte de micul dejun. Investeam ora dupa ora, zi dupa zi
pentru a-mi dezvolta tehnica si expresia muzicala, fiindca
aspiram sa devin lll1mare muzician. Nu se putea spune ca
nu depuneam efort sau ca nu mlll1ceam din rasputeri. Cînd
aveam lll1concert, adrenalina mi se revarsa în sînge în timp
ce ma stradui am sa realizez interpretarea perfecta. La final

primeam aplauze si eram pe culmile succesului. Si totusi,
o data ce euforia trecea, ma simteam derutat si nelinistit.

Mi-am dat seama ca muncisem din greu pentru succes
fara sa fi aflat ce înseamna de fapt succesul. Credeam ca
daca realizam suficient, acumulam suficient si primeam su-
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ficienta recunoastere, voi avea succes. Din nefericire, sufi
cientul nu era niciodata suficient si, asemeni lui James Bonci,

ajungeam la concluzia ca nici macar «universul nu e sufi
cient» *! Urmînd ani multi acel drum fara sa ajung la punc
tul-terminus, a fost un soc pentru mine sa realizez ca adeva
ratul succes nu este «lllldeva afara», în lume, ci trebuie gasit
înauntrul nostru.

Daca, pariind pe succes, ati pus toata miza pe realiza
rile, posesiunile, munca sau relatiile voastre, înseamna ca
ati considerat ca sursa a ceea ce vreti se afla lllldeva în afara
voastra. E ca si cînd am urca pe o scara a succesului doar
ca sa descoperim ca ne-am sprijinit scara pe peretele gresit!
A venit momentul sa va schimbati viziunea. Pentru a avea
succes si a fi cu adevarat fericiti este esential sa va concen
trati spre interior si sa recunoasteti ca aceste stari exista deja
în voi. Este o calatorie fara distante. Treaba voastra e sa va
eliberati de iluziile care acopereau aceste daruri. Gînditi-va
la soare: desi nu îl vedeti tot timpul, nu înseamna ca nu se
afla întotdeauna acolo, mereu stralucitor.

Înainte de a trece mai departe, priviti urmatoarea propo
zitie si înregistrati ce vedeti:

SUCCESSISNOWHERE

Cum ati citit: «success is nowhere» sau «success is now

here» **? Transformarea raportului vostru cu succesul are
întrucîtva de-a face cu evenimentele din viata voastra si are
foarte mult de-a face cu felul în care le priviti. Cu alte cuvin
te, totul pe lume va poate încuraja sa aveti succes, de exem
plu o familie iubitoare, o casa frumoasa, o masina rapida,

* În original, The world is not enough, din coloana sonora
a filmuluicu acelasi nume din seria James Bond. (Nt.)

** În engleza,prima varianta înseamna «succesulnu e nica
ieri», iar a doua înseamna «succesuleste acum aici». (N.t.)
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siguranta fmanciara, o munca satisfacatoare si niste vacante
exotice, dar nimic din toate astea nu va poate face sa aveti
succes. De ce? Pentru ca adevaratul succes este o stare de

spirit, nu o realizare. Am cunoscut si am lucrat cu milionari
si manageri care sînt înca în cautarea primului succes semni
ficativ. Am cunoscut si am lucrat si cu oameni care au reali
zat foarte putin, dar care îsi traiesc viata ca si cum ar fi fost
binecuvîntati cu toate bogatiile lumii.

Marea diferenta între aceste doua tipuri de oameni este
felul în care îsi percep viata. Persoana care urmareste mereu

succesul, dar nu ajunge niciodata la el priveste lumea prin
prisma întunecata a destinului, vazînd probleme peste tot
si asteptîndu-se la ce-i mai rau. Ea vede jumatatea goala a
paharului. Persoana care are de-a face zilnic cu succesul vede
lumea prin prisma oportunitatii: se surprinde pe sine si pe
ceilalti facînd lucrurile asa cum trebuie si lasa lucrurile bune
sa se întîmple. Ea vede jumatatea plina a paharului. Asadar,
cine are dreptate, optimistul sau pesimistuI? Adevarul este
ca amîndoi au. Legea perceptiei spune ca trebuie sa fii atent
ce anume cauti, pentru ca vei gasi exact acel lucru. Cînd
cauti succesul, succesul te va gasi. Cînd cauti un motiv ca
sa nu ai succes, îl vei gasi si pe acela.

Aceasta carte va arata cum sa va reorientati atitudinea
astfel încît sa va realizati deplin. Acest proces de reorien
tare catre succes contine o mica doza de «cum sa» si o mare
cantitate de «vreau sa» - dorinta voastra este secretul. Daca
observati ca sînteti oarecum sceptici în privinta ideilor si
posibilitatilor noi, as vrea sa va gînditi daca într-adevar cre
deti ca v-ati nascut asa. Scopul meu secret este sa gasesc
un bebelus sceptic si înca nu am reusit! Cred ca fericirea,
dragostea si bucuria tin de natura noastra fundamentala, dar
cu timpul ele pot fi smulse din noi. Ca sa ajungem la succes
si la adevarata fericire, trebuie sa descoperim si sa ne recu
peram starea naturala de speranta, optimism si creativitate.
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Viata este de partea noastra

Uneori este posibil sa ne vedem viata ca pe un meci de
box de categorie grea, în care luptam împotriva lumii. Daca
aceasta imagine vi se potriveste, trebuie sa va schimbati gîn
direa cu 180 de grade si sa îmbratisati ideea ca viata e de
partea voastra.

Adevarul este ca lumea vrea sa reusesti si sa fii fericit.
Tine numai de tine sa deschizi drum acestei posibilitati. C'md
crezi ca viata este împotriva ta, devii defensiv si închis si
îti blochezi sansele. Chiar daca succesul te priveste în fata,
s-ar putea sa nu fii în stare sa-I vezi pentru ca atentia îti este
îndreptata în alta parte. S-ar putea sa ai impresia ca n-ai ac
ces la cursul firesc al vietii si sa-I vezi ca pe o serie de zba
teri. Munca îti poate parea o pedeapsa, relatiile de cuplu o
sursa de conflict si sanatatea te poate ocoli.

Se întîmpla asa pentru ca te-ai plasat singur, în mintea
ta, în opozitie cu principiile naturale care îti aduc ceea ce
vrei. Nu trebuie sa stii cum fimctioneaza principiile în aceas
ta etapa, la fel cum nu trebuie sa stii cum functioneaza în
realitate un computer, electricitatea sau gravitatia. Si to
tusi le poti folosi si te poti bucura de beneficiile lor. Filo
zoful grec Heraclit a scris: «Exista o singura întelepciune:
sa recunosti inteligenta care conduce totul.» E vorba de
acea inteligenta care face corpurile noastre sa fimctioneze,
pasarile sa zboare si .florile sa creasca, si care împlineste
visele si dorintele. Puterea sa de organizare e infinita, deci
cu cît esti mai conectat la ea, cu atît ai mai mult acces la
creativitatea nelimitata. Prin conectarea constienta la aceas
ta inteligenta, relatiile, munca si viata voastra se vor trans
fOfila.
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Schimbati-va gindurile,
schimbati-va viata

Cea mai mare descoperire a

generatiei mele este aceea ca o fiinta

umana îsi poate schimba viata

3chimbîndu-si atitudinea.

William James, psiholog si filozof

Asadar, începutul crearii unei noi perceptii în viata este
schimbarea felului în care vedem lucrurile.Pentru a ne schim

ba perceptia asupra succesului trebuie sa ne gîndim altfel
la el. Am primit multe mesaje diferite în trecut, unele dintre
ele folositoare, altele care ne împiedica sa simtim succesul.
Citind urmatorul tabel, vedeti ce idei vi se potrivesc si gîndi
ti-va la influenta pe care au avut-o asupra voastra.

IDEI VECHI DESPRE SUCCES

• Succesul este o stare «exte
rioara».
• Succesul este o realizare.

• Succesul are legatura cu «a

face» si «a avea)).
• Succesul este legat de avere
si de statutul social.
• Succesul se apreciaza prin
comparatie cu al celorlalti; este
relativ.

• Persoana care obtine cel mai

mult cîstiga.
• Succesul-e greu de obtinut.

• Succesul nu e niciodata sufi
cient.

INFLUENTA

• Cautam mereu succesul În
afara noastra.

• Stima de sine si identitatea
noastra sînt legate de ceea ce
realizam.

• Sîntem mereu ocupati si vrem
mai mult.

• Evaluam oamenii dupa con

tul din banca si pozitia lor.
• Ne catalogam În functie de
felul În care îi percepem pe cei
lalti.
• Consecinta este competitia si
gîndirea de tip cîstig/pierdere.
• Ne zbatem, ne luptam si dam
din coate.

• Nu duce nici la satisfactie, nici
la bucurie, nici la seninatate.
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Asa cum veti descoperi pe parcursul acestei carti, schim
barea începe o data cu actul constientizarii. Devenind con
stienti de vechea conditionare si de influenta sa, puteti face
noi alegeri. Tabelul urmator prezinta un nou model de gîn
dire, care va ajuta sa aveti succes si sa fiti cu adevarat fericiti.

IDEI NOI DESPRE SUCCES

• Succesul este o stare «inte
rioara».

• Succesul e o stare de spirit.

• Succesul înseamna sa fim cre

dinciosi noua însine.
• Succesul nu este limitat la acu
mularea de bunuri materiale.

• Succesul nu e o competitie.

• Sucesul înseamna sa ne da

ruim inima si sa primim din
abundenta.
• Succesul poate fi binecuvîn
tat si plin de bucurii.
• Succesul este suficient.

INFLUENTA

• Nu mai cautam succesul în
afara noastra.

• Stima de sine si identitatea

noastra sînt legate de atitudi
nea, nu de realizarile noastre.

• Concentrare pe «a fi», nu pe
a demonstra ce putem face.
• Sîntem motivati de actul de
a da si de a ne deschide catre
ceilalti.
• Consecinta este cooperarea,
gîndirea de tip cîstig/cîstig si
sinergia.
• Ne concentram pe a darui,
nu pe a primi.

• Încurajeaza calmul, relaxarea
si lipsa de crispare.
• Duce la împlinire, bucurie si
seninatate.

14

Stabiliti un echilibru

În vechea viziune, criteriul esential pentru definirea suc
cesului era legat de «a face» si de «a avea». Credeam ca
daca facem destule si aveam destule sîntem fericiti. Noua
viziune accentueaza importanta lui «a fi», în care intra iu
birea, adevarul, simplitatea, integritatea, autenticitatea, daru
irea si compasiunea. Pastrarea echilibrului h'1tre«a face»
si «a fi» ne permite sa avem cu adevarat succes în toate
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domeniile, inclusiv în familie, la serviciu, cînd ne distram,
pe plan spiritual.

Un bun mod de a monitoriza acest echilibru este sa va

puneti urmatoarele întrebari: «As renunta la iubire pentru
bani?», «As renunta la integritate pentru ambitie?», «As
renunta la autenticitate pentru recunoastere?» Probabil ca
ratiunea va va da un raspuns negativ, recunoscînd impor
tanta lui «a fi», dar în vîrtejul vietii de zi cu zi este usor sa
uiti ce e cu adevarat important. Avem mereu nevoie sa ni
se aduca aminte calea cea buna, sa rezistam tentatiei de a
amîna «a fi»-ul, continuînd totodata sa ne vedem de nenu
maratele treburi si exigente din viata noastra.

Faceti tranzitia!

Traim într-o lume plina de incertitudini. De fapt, singura
garantie astazi este schimbarea. Pentru a-i face fata, trebuie
sa recurgem la rezervele personale de putere si de încredere
în sine, care ne ajuta sa mergem mai departe. Ai nevoie de
multa încredere pentru a recunoaste ca poti alege cum sa
obtii ceea ce vrei în viata. Fie lupti, te zbati si avansezi dînd
din coate, fie alegi calea opusa, care presupune sa fii dispus
sa iesi din tipare si sa te încrezi în cursul firesc al vietii.

A crede în puterea care te-a creat - numind-o asa cum
vrei: Dumnezeu, iubire, esenta, spirit - te elibereaza de
teama, îndoielile si nesigurantele ce te-au împiedicat sa
te bucuri de adevarata fericire si de succes. Cred ca daca
te întorci în timp, oprindu-te la miracolul propriei nasteri,
poti forma caramizile cu care sa-ti construiesti încrederea.
Daca te gîndesti la sincronizarea dintre un anumit sper
matozoid si un anumit ovul, care s-au unit pentru a-ti da
viata, devii constient de o alta forta care intra în joc.

Tot mai multi oameni sînt interesati astazi de dimensi
unea spirituala a vietii. Stiinta si tehnologia ne-au îmbuna
tatit enorm modul de viata, dar ele nu umplu complet golul
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resimtit de multi dintre noi. Acest gol marcheaza linia de
separare de sinele nostru spiritual. Devenind mai constienti
de dimensiunea spirituala, sîntem la rîndul nostru întariti.

Iata cîteva modalitati practice de a deveni mai constienti
de spiritualitatea voastra în viata de zi cu zi:

• Petreceti mai mult timp în natura. Chiar daca locuiti
într-un oras, puteti sa va plimbati în parc, sa contemplati
copacii, sa va minunati de frumusetea florilor, sa priviti iar
ba, cerul, soarele, stelele. Concomitent, observati inteligenta
existenta în orice fiinta vie. Reflectati asupra miracolului
creatiei naturii.

• Îngaduiti-va sa taceti, îngaduiti-va doar sa fiti. Poate
veti dori sa învatati sa meditati. Daca deja o faceti, atunci
sînteti constienti de puterea tacerii, a imobilitatii si a reflec
tiei. A fi tacut îti linisteste mintea si te ajuta sa te concentrezi
asupra lucrurilor cu adevarat importante din viata ta.

• Practicati atentia. Atentia presupune pur si simplu sa
fii constient de momentul prezent si sa traiesti în el. Ne pe
trecem atîta timp fie blocati în trecut, fie preocupati de viitor,
încît rareori sîntem cu adevarat prezenti aici si acum. Practi
carea atentiei presupune sa observi ideile, sentimentele si
evenimentele din viata ta, eliberîndu-te în acelasi timp de
consecintele lor. De vreme ce întreaga ta putere de creatie
e concentrata în momentul prezent, cu cît dai mai mult pre
zentului, cu atît primesti mai mult de la prezent.

• Dezvoltati-va creativitatea. Cu toti avem un potential
creator, el nu exista doar la artisti. Vazîndu-te pe tine însuti
ca pe o fiinta creativa, te contopesti cu energia creatoare a
spiritului.

Succesul Începe de «acasa»

Foarte multe dintre obstacolele de care ne lovim provin
dintr-o nemultumire fundamentala fata de propria persoana.
Pîna cînd nu vei Învata sa te placi pe tine însuti, nu se va
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schimba cu adevarat nimic. Nemultumirea poate proveni
si din neîntelegerea modului în care fimctioneaza structura
noastra emotionala si a felului în care putem învata sa lu
cram cu, si nu doar sa reactionam la sentimentele noastre.
Relatiile cu ceilalti ne reflecta sentimentele fata de noi în
sine; învatînd cum sa îmbunatatim comunicarea si cum sa
rezolvam dificultatile cu iubire, nu cu agresivitate, ne putem
bucura de mai multa intimitate. În sfîrsit, munca ne ocupa
o mare parte din viata, ceea ce întreprindem este extrem
de important pentru noi toti. Daca munca înseamna pentru
voi o zbatere sau un cîmp de lupta, exista lucruri pe care
le puteti face ca s-o transformati într-o parte cu adevarat
împlinita a vietii voastre. Abordîndu-va pe voi însiva, abor
dîndu-va sentimentele, relatiile cu ceilalti si munca voas
tra mai degraba din interior decît din exterior, puteti gasi
piesa lipsa din propriul puzzle.

Cartea de fata ofera exercitii si idei practice pentru înla
turarea piedici lor din drumul vostru spre succes si adeva
rata fericire - acestea fiind mostenirea noastra naturala.
Folosind metodele din aceasta carte am descoperit ca, pîna
la urma, succesul este o calatorie, nu o destinatie. Va sfa
tuiesc sa o cititi si sa va bucurati de aventura vietii voastre!



Capitolul]

Tu; pur si simplu!
Scopul tau este sa afli cine esti.

Curs despre miracole*

Cea mai importanta relatie pe care o ai în viata este
aceea cu tine însuti. Lumea e o oglinda care îti reflecta pro
pria stare de spirit. În cea mai mare parte a vietii, probabil
ca ati privit în directia gresita, cautînd în afara voastra suc
cesul si fericirea. Daca asa este, aveti acum sansa sa va în

toarceti si sa va îndreptati atentia catre interior, descope
rind ca ceea ce cautati a fost în voi mereu.

Cînd mi-am început calatoria de autocunoastere, eram
si nelinistit, si optimist în privinta a ceea ce urma sa gasesc.
Doream sa stiu adevarul, dar în acelasi timp îl ocoleam. Ma
încerca teama, adînc îngropata, ca exista în mine un secret
ascuns si întunecat care, o data descoperit, ar fi fost insur-

• A COHrse in Miracles, carte celebra în SUA, constînd dintr-o
serie de învataturi dictate de o voce launtrica lui Helen Schucman,
profesor de psihologie medicala la Universitatea Columbia, în
1965. (N.t.)
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montabil. Din fericire, aceasta teama nu s-a materializat
niciodata. În schimb, am atlat ca, o data ce îndepartezi stra
turile de conditionari succesive, descoperi ca adevarul de
spre tine este o minunata surpriza. Urmatoarea rugaciune

din Anotimpurile inimii tale ( Seasons of Your Heart) de
Macrina Wiederkehr va poate reaminti mereu sa fiti descpjsi
fata de adevaratul vostru sine: «0, Doamne, ajuta-ma sa
cred adevarul despre mine, indiferent cît de frumos este!
Amin.»

Cînd îti schimbi astfel viziunea, ajungi sa întelegi înte
leapta idee budista: oriunde ai merge, esti deja acolo. Îti
poti petrece multi ani din viata fugind de tine însuti, doar
ca sa atli ca te-ai întors de unde ai plecat: în tine. Sînt multe
tentatii în lumea de azi care te pot împiedica sa-ti îndrepti
atentia catre interior. Munca este obstacolul cel mai acceptat
de societate. Alte activitati care te mentin ocupat si neatent
la ceea ce esti sînt cumparaturile, sportul, calatoriile, sub
stantele care creeaza dependenta - precum alcoolul, drogu
riIe, nicotina -, televizorul si altele.

Calitatea relatiei cu tine însuti influenteaza calitatea rela
tiei tale cu orice altceva. Daca esti în armonie cu tine, esti
în armonie cu lumea. Daca ai sentimentul launtric al succe

sului, te vei bucura de acelasi succes si în lume. Cînd esti
multumit de tine însuti e mai usor sa fii multumit în lume.

Calitatea relatiei cu tine însuti e guvernata de doua stari
de spirit: eul si Sinele Superior. Ceea ce crezi despre tine
însuti depinde de starea de spirit în care te afli. În Cartea
tibetana a vietii si a mortii, Sogyal Rinpoche prezinta ex
presiv aceasta dinamica: «Toata viata, în tine :m trait doua
persoane. Una este eul, vorbaret, pretentios, isteric, calcu
lat; cealalta este fiinta spirituala ascunsa, de a carei voce li
nistita si înteleapta rareori ai ascultat»

Acestor doua stari de spirit li s-au dat cele mai diverse
nume. Eul este cunoscut ca sinele fals, sinele inferior, sinele
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ireal, persoana, judecatorul, limbutul sau sinele conditionat.

Instanta mai înalta este cunoscuta ca Sinele Superior, sinele

adevarat, sinele real, sinele creator, sinele neconditionat, si

nele desavîrsit, spiritul. Nu conteaza ce denumire folositi.
Ceea ce conteaza este sa deveniti constienti de cele doua

stari astfel încît sa puteti face saltul de la viata traita în eu

la viata în spirit. Vom studia acum în detaliu aceasta consti

entizare, pentru ca ea este temelia succesului nostru.

Eul

Eul este un concept neobisnuit: ne influenteaza enorm

viata, si totusi nimeni nu a descoperit sau a vazut«eul».
De ce? Pentru ca eul nu e decît o idee bazata pe credinta

ca îti lipseste ceva. Cînd proiectezi eul asupra ta, crezi ca

lipseste ceva în tine. Asta te face sa cauti succesul si fericirea
în afara. Eul se vede pe sine ca fiind separat de orice si de

oricine. În consecinta, te vezi ca fiinta izolata de lumea din
jurul tau. Lucrul acesta e fals, caci nu e posibil sa fii separat

de sursa. Fizica cuantica arata ca toti sîntem conectati la

nivel molecular. Ideea de separare este o iluzie.

and te afli în capcana eului, ai «teama de lipsa»,

Cînd vezi viata prin lentilele eului, vezi numai teama,

teama si din nou teama! Cum teama îti întuneca perceptia,
nu mai vezi lucrurile asa cum sînt în realitate. Asta explica

de ce, atunci cînd obtii în viata ceea ce vrei dar esti blocat

în eu, nu vezi decît consecinte înspaimîntatoare. Poti sa ai

succes si sa te temi de esec. Poti sa ai destui bani si sa te

temi de lipsa lor. Poti sa primesti dragoste si sa te temi de

respingere. Robert Halden numeste asta «criza lipsei».
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Functia eului este sa te tina departe de sinele tau ade
varat. Este norul de pe cer care acopera soarele. Cînd esti
blocat în eu este ca si cum te-ai fi pierdut într-o padure si
n-ai mai putea gasi drumul. Motoul eului este «Cauta, dar
nu gasi». Asa ca ne zbatem ca sa obtinem succesul (fara
sa reusim) si vrem mai mult (dar mai mult nu este niciodata
suficient). Eul nu ne da voie sa ajungem la seninatate si
împlinire si se afla la radacina a ceea ce majoritatea dintre
noi credem ca sîntem.

Exista patru modalitati principale prin care eul actio
neaza asupra relatiei pe care o avem cu noi însine.

Autoevaluarea

Cmd te evaluezi singur negi adevarul despre tine însuti
si îti provoci suferinte inutile. E un comport.a..mentînvatat
care poate deveni obisnuinta si nu-ti face bine deloc. Este
vocea aceea interioara care te cicaleste, te dezaproba si e
mereu dura cu tine.

Sa vedem cum functioneaza autoevaluarea. Daca intri
într-o camera plina de lume si te simti mic si insignifiant,
auzi de fapt vocea auto evaluarii care îti spune ca n-ai ce
cauta acolo, ca n-ai nimic important de spus si ca nimeni
nu e interesat de tine. Te duci la un interviu pentru o slujba
si îti spui ca n-ai competenta, personalitatea si experienta
pentru acel post mai înainte de a fi încercat. Întîlnesti pe
cineva de care esti atras si te gîndesti ca nu esti atragator
sau suficient de destept; crezi ca nu exista nici o sansa ca
acea persoana sa fie interesata de tine. Atîta vreme cît te
vei evalua singur, nu vei vedea cine esti cu adevarat.

Am lucrat cu un client numit Ray, care suferea de auto
evaluare cronica. El îi spunea «vorba lunga», pentru ca nu-l
lasa niciodata în pace. Singurele momente de respiro erau
în somn, dar, imediat ce se trezea, « vorba lunga» o lua de
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la capat Ray patea de obicei asa: se trezea cu o senzatie
de neiiniste, ca si cum ar fi facut ceva gresit, sau simtind
ca nu va putea face fata acelei zile. Nu conta ce realiza de
fapt: mereu avea impresia ca ar fi putut sa procedeze mai
bine. Îsi evalua înfatisarea, pozitia la serviciu, relatiile si sti
lul de viata - si nimic nu era suficient de bun, asa ca nu se
bucura niciodata pe deplin de viata. Viata lui Ray era un
iad, indiferent ce schimbari exterioare ar fi facut.

Sa recunosti ca te autoevaluezi este primul pa,>spre eli
berarea de aceasta deprindere. De fiecare data cînd va sur
prindeti autoevaluîndu-va, amintiti-va ca e vorba de un tipar
negativ care va îndeparteaza de adevaratul vostru sine. Apre
ciati-va, pretuiti-va acum, nu cînd v-ati corectat deja toate
defectele: doar astfel îndreptati autoevaluarea care v-a facut
sa uitati cine sînteti cu adevarat.

Autoatacul

Rebecca a venit sa ma consulte pentru ca suferea de
crize depresive si de diminuarea stimei de sine. Pe masura
ce discutam sentimentele ei, devenea constienta de felul
în care se autoataca, Se priva singura de ceea ce dorea pentru
ca îsi imagina ca nu merita acele lucruri. Se forta sa lucreze
ore suplimentare ca un fel de pedeapsa pentru ca se simtea
nevrednica, Rebecca încerca sa placa tuturor, renuntînd la
propriile interese si preocupari pentru a face ceea ce voiau
ceilalti. La început i-a fost greu sa recunoasca asta, dar dupa
ce a înteles ca e vorba de un comportament învatat si, prin
urmare, de care te poti dezvata, i-a fost mai greu sa si-l pas
treze decît sa-si creeze noi obiceiuri,

Începeti prin a observa daca va atacati pe voi însiva, di
rect sau indirect. Recunoasterea poate activa sentimentul
de rusine si de jena, ceea ce va va face sa va disimulati com
portamentul. Se întîmpla frecvent si este modul în care eul
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va împiedica sa obtineti sprijinul de care aveti nevoie. însa
e de ajuns sa va împartasiti sentimentele si comportamentul
unui psihoterapeut sau unui bun prieten, pentru ca modul
în care va pnrtati cu voi însiva sa se schimbe.

Autosuspiciunea

Eul se hraneste cu suspiciune. Va pune la îndoiala intu
itia, talentul, creativitatea si multumirea într-o asemenea ma
sura, încît va puteti pierde încrederea de sine. Autosuspici
unea sau îndoiala de sine va determina sa va retrageti din
situatii care altminteri v-ar face sa straluciti.

Am observat autosuspiciunea la un client, pe nume Paul.
Era timid, rezervat si retras. 1se parea dificil sa comunice,
se verifica înainte de a vorbi si se scuza dupa ce vorbea.
Nu putea sa aiba relatii multumitoare, nefiind capabil sa
se apropie suficient de oamenii din jur. Îndoiala te tradeaza,
pentru ca impune vietii tale limitari inutile. Nu mai esti sub
minat de îndoiala daca reusesti sa ramîi deschis în fata ne
sfîrsitelor sanse si posibilitati din viata.

Autosabotajul

Uneori, tocmai cînd sîntem gata sa obtinem ceea ce
vrem, sau chiar cînd am obtinut acel lucru, îi dam cu picio
rul. Fara sa ne dam seama, ne fixam niste limite, ca un ter
mostat: cînd lucrurile merg prea bine, termostatul ne da
înapoi, ne racoreste, aducîndu-ne la ceea ce ne e familiar.
În spatele acestui sabotaj se afla sau vinovatia, sau teama
de esec. Vinovatia se bazeaza pe credinta gresita ca nu me
ritam nimic, iar teama, pe credinta ca, daca avem într-adevar
ceva, vom pierde altceva. Ambele îsi au radacinile într-un
sentiment de autodispret, asa ca solutia este sa ne consoli
dam stima de sine.
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Exista multe exemple ale felului în care ne sabotam fe
ricirea si succesul în cultura zilelor noastre. Oamenii care

obtin foarte repede succesul exterior sînt predispusi în mod
special la sabotarea lui pentru ca acest succes nu se potri
veste cu viziunea lor despre sine. Cei din domeniul muzicii
pop, diIl industria filmului si din lumea sportului, care cîstiga
faima si avere de tineri, pot ajunge la autosabotaj pentru
ca schimbarea e atît de rapida pentru ei încît nu o pot integra.

Pentm a pune capat autosabotajului trebuie sa fii dispus
sa-ti schimbi ideile despre tine însuti si sa vezi ca meriti fe
ricirea si succesul.

Credinte negative de baza

Eul este o stare de spirit nerezonabila si irationala. Nu
este placut sa fii sub dominatia eului, si totusi se întîmpla
foarte des, pentru ca de mici am fost conditionati sa credem
ca ne lipseste ceva pe dinauntru. În afara cazului în care pa
rintii nostri au fost niste savanti luminati, am primit probabil
mesaje precum «nu esti suficient de bun», «esti imperfect»,
«trebuie sa-ti intri în fonna» si «nu ai dreptate». Aceleasi
idei ne-au fost induse probabil la scoala, de catre profesori
care insinuau ca sîntem prosti, insignifianti, rai, o adevarata
pacoste. Nu vreau sa-i învinovatesc pe parinti sau pe profe
sori, stiu cît le este de greu si mai stiu ca sînt produsele pro
priei lor conditionari. Dar acest tip de mesaje au fost trans
mise din generatie în generatie, iar rezultatul este ca cei mai
multi dintre noi suferim din cauza propriilor idei gresite de
spre noi însine. Mass-media si societatea de consum în care
traim nu ne-au fost nici ele de ajutor, oferindu-ne imagini
care ne-au hranit incertitudinile, îndoielile si dorinta de mai
mult.

În unna acestei conditionari, avem anumite credinte ne
gative de baza despre noi însine, care functioneaza ca niste

25



26

Succesul e ostare de spirit

profetii ce se împlinesc singure în lumea eului. Este util sa
devenim constienti de ele ca sa putem face noi alegeri si sa
aflam adevarul despre noi. Cream povesti întregi pe baza

acestor credinte si ne privim prin prisma lor. Cînd identi

ficam aceste povesti, e important sa ne amintim ca ele sînt

mituri - iluzii pe care le-am creat -, iar motivul pentru care

par reale este ca noi le-am crezut adevarate. Cele mai obis
nuite fraze cu care se însala oamenii sînt: (1) «Nu sînt sufi
cient de bun»; (2) «E ceva în neregula cu mine»; (3) «Nu

merit nimic»; (4) «Sînt un ratat». Ele par destul de asema

natoare si chiar sînt, dar, privindu-le mai îndeaproape, încer

cati sa vedeti daca va identificati cu vreuna în mod special.

«Nu sînt suficient de bun». Este cu certitudine hitul

numarul unu în parada eului. «Nu sînt suficient de bun» e
cauza fundamentala a celor mai multe sentimente de esec,

respingere, descurajare si teama. Cuvintele cîntecului «Nu
sînt suficient de bun» sînt unnatoarele:

• Nimic din ceea ce fac nu este suficient de bun, munca

mea nu e destul de creativa si realizarile mele nu sînt sufi

cient de importante.
• Nimic din ceea ce spun nu este suficient de bun, con

versatia mea e limitata si îmi lipseste capacitatea de a as
culta.

• Nimic din ceea ce am nu este suficient de bun: nu am

destul timp, n-am destui bani, casa mea nu e suficient de

mare, garderoba mea nu e îndeajuns de eleganta si masina

mea nu e destul de rapida.

• Fizic: nu sînt destul de atragator - am coapsele prea
groase, picioarele prea scurte, parul prea cîrliontat, pielea
prea ridata si ochii prea închisi la culoare.

• Mental: nu sînt suficient de abil, suficient de inteligent,
suficient de istet.
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• Emotional: nu sînt suficient de senin, suficient de mul
tumit, suficient de entuziast, suficient de amuzant.

• Spiritual: nu am meditat destul, nu m-am rugat destul
si nu m-am purificat destul.

Povestea lui «Nu sînt suficient de bun» e formata dintr-o

înlantuire de judecati sau evaluari. Este obositoare, demora
lizanta, frustranta si neadevarata. Eul se hraneste cu aceasta
credinta pentru ca ea te face sa cauti raspunsuri în afara ta.

Nimic nu e vreodata suficient atîta timp cît
continui sa crezi ca nu esti suficient de bun.

Steve, unul dintre clientii mei, trecuse cu cîteva luni îna
inte printr-o despartire dureroasa de cineva cu care avusese
o relatie mai lunga. Era deprimat, dezorientat si tensionat.
Credinta lui negativa de baza era ca nu e suficient de bun,
si în consecinta se simtea ratat, neatragator si incapabil sa-si
traiasca viata. Cînd a încercat sa vorbeasca despre relatia
sa, Steve a început imediat sa se autoevalueze, învinovatin
du-se pentru felul în care se terminase. Se compara cu alti
barbati si se simtea inferior: credea ca este neatragator, lipsit
de inteligenta si plicticos.

Toate judecatile sînt dobîndite.

Cînd am aflat despre trecutul lui Steve, a devenit evident
ca era vorba de mesaje primite de la parintii lui. Oricît în
cerca sa-i multumeasca, niciodata nu reusise sa se ridice
la nivelul asteptarilor parintilor. Era extrem de dornic sa
se realizeze si sa aiba succese în viata. Cu toate astea, ori
de cîte ori facea ceva demn de remarcat, parintii îl comparau
cu sora lui, o eleva de nota zece, care nu gresea niciodata.
Steve se percepea ca nefiind destul de bun si nimic din viata
lui nu era suficient de bun. Mecanismul lui de aparare a
devenit autoevaluarea dusa la extrem. Avea credinta subcon
stienta ca, daca se va judeca pe el însusi destul, va deveni
suficient de bun si nu va mai fi respins.
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Am observat rezistenta lui Steve cînd se punea pro
blema sa renunte lajudecati. Principala bariera era credinta
lui ca el nu merita sa se relaxeze. Se simtea vinovat ca e
un ratat (în mintea sa) si voia sa se pedepseasca. Felul lui
de a se pedepsi era sa se judece. Am descoperit ca astepta
Ziua de Apoi, cînd urma sa stea în fata lui Dumnezeu spre
a fi judecat. Îi era atît de fiica de osînda, încît credea ca daca
se va judeca pe sine acum Dumnezeu îl va absolvi si va fi
salvat. Îl percepea pe Dumnezeu ca pe un batrîn dezapro
bator care traia în cer si îi urmarea fiece miscare. Era con
vins ca pîna si Dumnezeu îl socotea un ratat.

Steve a descoperit ca îi este de mare folos sa vorbeasca

despre el. Nu o facuse pîna acum pentru ca se simtea prea
rusinat de gîndurile si de sentimentele sale. Le considerase
înca un semn de slabiciune si le th'1USeascunse. Faptul ca
le dezvaluise altcuiva si sentimentul de a fi fost acceptat
l-au marcat profund. L-au ajutat sa exploreze ideea ca s-ar
putea sa fie totusi suficient de bun, iar acele judecati sa fie
produsele imaginatiei sale.

Steve a învatat ca tiparul cu pricina nu mai functioneaza
daca recunoaste ca judecata apartine eului si ca o proiec
tase asupra parintilor, asupra lui Dumnezeu si asupra lumii,
în speranta ca va fi salvat. A admis ca punînd capat judecatii
a fost capabil sa vada adevarul despre sine: anume ca e sufi
cient de bun exact asa cum este.

«E ceva în neregula cu mîne». În anumite zile s-ar pu
tea sa va simtiti de parca ati umbla cu un semn pe fnmte,
care spune: «Va rog, explicati-mi ce nu e în reguUlcu mine!»
Imaginati-va doua usi, una pe care scrie «Ce e în neregula
cu mine?» si alta pe care scrie «Ce e în regula cu mine?».
Ce usa ati deschide mai întîi? Sîntem tentati sa intram pe
prima usa, pentru ca ne închipuim ca descoperind ce e în
neregula cu noi, descoperim si cum sa ne «reparam». Numai
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ca, de vreme ce credinta «E ceva în neregula cu mine» este
gresita, continuam sa ne învîrtim într-un cerc vicios. Dînd
la o parte aceasta credinta putem afla cine sîntem cu ade
varat.

Printre simptomele povestii «E ceva în neregula cu
mine», se numara:

• Percepi orice întîmplare nefericita din viata ta ca do
vada ca «e ceva în neregula» cu tine.

• Transformi orice forma de respingere într-o dovada
ca «e ceva în neregula» cu tine.

• Te simti mereu în neregula: la slujba, în relatiile cu
ceilalti, acasa, în viata.

• Ti-e frica sa nu te îmbolnavesti.
• Respingi lauda si complimentele pentru ca nu se po

trivesc cu imaginea ta despre tine.
• Te surprinzi :facînddiverse lucruri gresit, dar nu observi

cînd faci ceva bine.

• Îti place sa discuti problema corectitudinii si greselii.
• Încerci - ca forma de supracompensare - sa ai dreptate

si sa te aperi daca gresesti.
Am lucrat cu un client, Billy, a carui viata fusese în în

tregime dominata de aceasta credinta gresita. În copilarie,
i se parea ca toata lumea comenta ce e în neregula cu el,
ceea ce îl :faceaextrem de constient de sine. Credea ca avu
sese întotdeauna o tunsoare nepotrivita, ca purtase haine
nepotrivite, spusese lucruri nepotrivite, avusese prieteni
nepotriviti si ca îsi facuse prost treaba la scoala. Ca adult
se abtinuse sa faca ceea ce voia cu adevarat, crezînd ca
voia ceva gresit. De cîte ori avea o relatie de cuplu o sabota,
crezînd-o 1.'1 neregula. Încercase ct>iarsa locuiasca în diverse

tari - dar nici una nu paruse sa i se potriveasca.
Reusind sa-si identifice credinta si efectele ei cît se poate

de clar, Billy a putut accepta ca adevarata cauza a dilemei
sale era conceptia lui gresita despre sine. Disponibilitatea
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de a-si schimba ideile si de a se vedea altfel a fost punctul
de cotitura al vietii sale.

«Nu merit nimic». Credinta aceasta a fost minunat ilus
trata de Groucho Marx cînd a declarat ca n-ar intra în nici

un club care l-ar accepta ca membru! Cmd porti cu tine aceas
ta credinta, ori ai impresia ca nu meriti nin1ic, ori proiectezi
lipsa de merite asupra altora. E o credinta responsabila de
stima de sine precara si de lipsa de încredere în ei însisi a
majoritatii oamenilor.

Printre consecintele frecvente ale povestii «Nu merit
nimic», se numara:

• Crezi ca esti nedemn si ca nu meriti sa obtii ceea ce
vrei de la viata.

• Te autopedepsesti cînd primesti ceva ce nu se potri
veste cu imaginea ta despre tine.

• Te minimalizezi si te retragi atunci cînd ti se cere pa
rerea.

• Îti sabotezi succesul si fericirea.
• Ai impresia ca orice proiect pe care l-ai dus la bun

sfirsit nu face doi bani.
• Ai mereu nevoie de aprobarea celorlalti pentru ca tu

însuti nu te poti aproba.
• Le faci pe plac tuturor în speranta ca ti se va darui

putina iubire.
• Ca forma de supracompensare, încerci sa demonstrezi

ca esti cel mai bun.

«Sînt un rata!». Aceasta credinta ne afecteaza viata în
doua feluri: fie o «întruchipam» si ne «ratam» viata cu ade
varat, fie - ca forma de supracompensare - obtinem suc
cesul în afara, dar avem o permanenta senzatie de esec. Am
avut un client, Edward, care afisa semnele succesului ames
tecate cu impresia esecului. Pe la 35 de ani obtinuse tot ce
îsi dorise în viata. Era managerul propriei sale firme de suc-
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ces, avea un nivel de trai exceptional si era independent fi
nanciar. Totusi se simtea un ratat si nu se putea bucura de
beneficiile muncii lui de vreme ce avea o imagine despre
sine atît de proasta.

Printre simptomele frecvente ale acestei credinte, se nu
mara:

• Realizezi mai putin în viata decît ai putea, ca sa do
vedesti ca esti un ratat.

• Refuzi sansele care ti se prezinta pentru ca îti închipui
ca nu te poti descurca.

• Ai o stima si o încredere de sine deficitare.
• Nu ai încredere în propriile instincte, îti închipui ca

te însala.
• Nu crezi ca poti avea o relatie de iubire durabila; te

temi ca toate relatiile tale vor esua.
• Te compari cu colegii si prietenii tai si te crezi infe

rior lor.

Exista si alte variante ale acestor patru tipuri de credinte
negative, precum «Sînt ram>,«Sînt vinovat», «Sînt ciudat
si diferit de alti oameni», «Nu merit sa fiu iubit», care apar
pe masura ce oamenii îsi cultiva perceptiile false despre
ei însisi.

EXERCITIU

Identificati-va credintele negative de baza raspunzînd la

urmatoarele întrebari - scrieti primul raspuns care va vine
in minte:

• Una dintre credintele mele negative despre mine însumi
este ...

• Mi-e teama ca ceilalti au despre mine urmatoarea credinta

negativa ...

• Credinta negativa pe care ma straduiesc sa nu mi-o aplic
este ...

• Cea mai negativa credinta pe care o am despre mine
însumi este ...
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Încercuiti raspunsul caruia îi dati cea mai mare importanta.

Aceasta e credinta voastra negativa de baza. De vreme ce

ati descoperit-o, trebuie acum sa decideti sa va schimbati

ideile despre sine. Lucrul acesta e definit foarte clar În Curs

despre miracole: {,Misiunea voastra este foarte simpla. Vi

se cere sa traiti astfel Încît sa demonstrati ca nu sînteti un

simplu eu.»

De la eu la Sinele Superior

Tehnica afirmatiilor. O tehnica eficienta pentru a-ti
schimba ideile despre sine este aceea a afinnatiilor. Afirma

tiile sînt declaratii pozitive pe care le introduci în constiin
ta folosind repetitia. Exista doua motive principale pentru
a lucra cu afirmatiile. Întîi, ele te încurajeaza sa te concen
trezi asupra adevarului despre tine; apoi, te ajuta sa renunti
la orice rezistenta ai putea avea fata de schimbarea ideilor
despre tine însuti.

Iata CÎteva exemple de afirmatii utilizabile în legatura
cu cele patru credinte negative de baza:

• Sînt suficient de bun asa cum sînt.
• Sînt în regula exact asa cum sînt.
• Merit orice.
• Sînt un om realizat.

Cînd veti începe sa lucrati cu asemenea idei, veti trece
probabil printr-o etapa de cinism si neîncredere. Este perfect
normal, de vreme ce ati avut atîtia ani o alta imagine despre
sine. Aveti nevoie de timp ca sa asimilati aceste gînduri noi.
Ca sa creati o afirmatie, hotarîti ce idee vreti sa afirmati si

exprimati-o la timpul prezent, asigurîndu-va ca este perso
nala si pozitiva. O modalitate buna de a lucra cu afirmati
ile este sa le scrii. Trageti o linie verticala pe mijlocul paginii;

în stînga scrieti afirmatia si în dreapta scrieti prima reactie
pe care o aveti fata de ea, ca în tabelul urmator.



AFIRMATIE

Sînt suficient de bun.

Sînt suficient de bun.
Sînt suficient de bun.
Sînt suficient de bun.
Sînt suficient de bun.
Sînt suficient de bun.
Sînt suficient de bun.
Sînt suficient de bun.

Tu, pur si simplu

RASPUNS

Dar nu simt asta.

Dar n-am realizat destul.
Nu cred!

Uneori.
«Suficient» nu e suficient.
Poate.

Sînt dispus sa o cred.
Acum ma pot relaxa!

Imaginaticva afirmatiile ca pe niste seminte pe care
le plantati în gradina mintii voastre. Coloana raspunsurilor
reprezinta îngrijirea acordata de voi semintelor pentru ca
ele sa încolteasca, sa creasca si pîna la urma sa înfloreas
ca. Afirmatia va ajuta sa simtiti cine sînteti cu adevarat,
caci va încurajeaza sa acceptati adevarul despre sine. Va
recomand sa scrieti o afinnatie de zece ori pe zi timp de
o saptamîna. Va avea suficient timp pentru a se cufunda
în subconstient.

Un aspect important al tehnicii afirmatiilor este ca ele
te conecteaza cu principiul potrivit caruia esti o fiinta cre
atoare si esti complet responsabil pentru alegerile pe care
le faci. O afirmatie este o optiune creativa de a vedea adeva
rul despre tine. Aceasta optiune constituie sursa ta de putere
si de libertate si este foarte clar ilustrata în cartea doctorului
Victor Frankl, Omul în cautarea sensului (Man s Sem'ch
for Meaning). Frankl a fost un psihiatru evreu care a supra
vietuit ororilor lagarelor naziste ale mortii. În cartea lui, o
relatare tulburatoare a suferintelor îndurate, Frankl scrie:

«În lagarul de concentrare, orice împrejurare conspira
sa-I faca pe detinut sa-si piarda cumpatul. Toate scopurile
familiare din viata dispar. Singurul lucru care ramîne este
ultima dintre libertatile umane - capacitatea de a-ti hotarî
atitudinea într-o situ.atiedata, capacitatea de a-ti alege pro
priul drum.
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Hotarîrea de a-ti schimba conditionarea mentala cu pri
vire la tine însuti îti permite sa-ti împlinesti potentialul uman
si sa fii cel care esti cu adevarat.»

Tehnica iertarii. O hotarire complementara dorintei de
a te vedea altfel este aceea de a te ierta pentru ca te identifici
atît de mult cu eul. Iertarea este o tehnica mentala prin care
Îti corectezi gîndirea gresita. Credinta ca esti doar un «eu»
si coincizi cu convingerile tale negative este o forma de gîn
dire gresita. Cînd te ierti pentru ca ai avut aceasta perceptie,
te eliberezi si poti accepta ideea ca esti Întreg si pertect asa
cum esti, conectîndu-te astfel cu Sinele tau Superior.

Disponibilitatea de a te ierta este totuna cu disponibi
Iitatea de a vedea adevarul despre tine. Renuntînd la auto
evaluare, renunti la nevoia de a te condamna, de a te pedepsi
si de a fi dur cu tine Î11suti.Toate acestea sînt forme de auto
atac, si consecinta lor e durerea si conflictul. Iertarea este
solventul care înmoaie autoatacul si Îti reînvie sentimentul
de sanatate mentala.

Practicînd iertarea, poti observa eul si gîndirea sa nesa
natoasa. Iar puterea de a observa si a respecta eul te ajuta
sa-ti schimbi perceptia despre el. Pentru ca ÎI vezi acum la
lucru, te detasezi de efectele sale. Nu te mai percepi pe tine
Însuti ca eu: capacitatea de a-I observa Îti permite sa-I ac
cepti. Acceptarea este ingredientul vital în renuntarea la eu
pentru ca, daca i te opui, eul va dainui. Accepta-1 si te vei
elibera de credinta ca este real. Aminteste-ti ca eul este doar
ideea ca ceva Îti lipseste.

Etapa finala de transformare a identitatii eului este sa-ti
Îndrepti dragostea catre el, hota.rind sa-I tratezi cu bunavo

inta. Asta îl va surprinde complet dezarmat. A-ti îndrepta iu
birea asupra eului este un act de submisiune si în el sta ade
varata ta siguranta. Eul nu te poate ataca daca îl înconjuri
cu iubire. Credintele tale negative nu te pot rani cînd îti în-
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drepti iubirea asupra lor, Intentia de a face din iubire cel mai
important lucru te pune în legatura cu Sinele tau Superior,

Sinele superior

Sinele Superior este ceea ce esti cu adevarat Este per
ceptia sinelui tau complet, neconditionat, a acelei parti din
tine neatinse de lume si care traieste în desavîrsita armonie,
Cum spunea atît de frumos scriitorul englez Aldous Huxley,
«Facem tot ce putem ca sa negam acest lucru, dar e un lucru
indubitabil: omul este la fel de divin ca natura, la fel de in
finit ca vidul.»

Sinele Superior este soarele din spatele norilor si ne este
la îndemîna 24 de ore pe zi. Nu exista teama sau ideea de
lipsa, de putinatate ori limitare în lumea Sinelui Superior,
de VTemece este unit cu spiritul, care e infinit

Artistii numesc adesea experienta de a fi în legatura
cu Sinele Superior «a fi luat de "curent"». E ca si cum, o
data ce ne-am eliberat de perceptiile noastre limitate despre
sine, apare «curentul», «curgerea». Compozitorul Johannes
Brahms se referea la aceasta stare cînd spunea: «Ideile vin
suvoi asupra-mi, direct de la Dumnezeu.» Nu trebuie sa
fim artisti ca sa avem aceasta experienta a «curgerii» si a
legaturii cu Sinele Superior. Viata ne ofera multe ocazii de
a intra în legatura cu el. Iata cîteva:

Natura. A-ti petrece timpul în natura este cel mai simplu
mod de a te repune în legatura cu sinele tau fundamental.
Sa simti pamîntul sub picioare, sa asculti cîntecul pasarilor,
sa observi perfectiunea florilor si longevitatea copacilor
toate acestea îti vor reaminti ce anume este real si autentic.

Meditatia. Tacerea si nemiscarea te fac sa devii con
stient de existenta pacii, care este esenta Sinelui Superior.
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Rugaciunea. Rugaciunea este o metoda de a-ti afirma
intentia, comunicînd direct cu Dumnezeu (asa cum îl înte
legi). i\m descoperit ca e cel mai eficient mod de a ajunge

la pace cînd mintea îmi este tulburata.
Ascultarea. Sa asculti cu adevarat pe cineva - punîn

du-te în locul lui - îti deschide i..'1imasi nu te lasa sa fii cap
tat de eu.

Dragostea. Comuniunea sexuala si intimitatea sînt o
cale sigura de a transcende eul si de a te conecta cu forta

vitala cunoscuta si sub denumirea de «chi», «prana» sau
«Kundalini» .

Slujirea oameni/Of: Slujirea este cea mai înalta forma

de daruire. Daruind fara egoism ajungi sa-ti cunosti sinele
adevarat.

A trai În Sinele Superior

Cînd traiesti în Sinele Superior îti schimbi radical per

ceptia despre tine însuti. Ajungi sa te eliberezi de credinte
negative si sa-ti accepti perfectiunea, creativitatea, inspiratia
si întelepciunea ca adevaratele tale reflexii. Daca traiesti în
Sinele Superior ti se da libertatea sa te bucuri de adevara
tul succes pentru ca, în lumea Sinelui Superior, ai deja suc
ces. Nu trebuie sa faci nimic care sa-ti dovedeasca meritele,

nu trebuie sa obtii nimic pentru a fi fericit. Valoarea, suc

cesul si fericirea ta exista deja pe tarîmul Sinelui Superior.
Cufarul cu comorile tuturor visurilor si dorintelor tale se
afla aici.

A face pace cu tine Însuti

Oamenii întreaba adesea: cum îmi dau seama ca traiesc

în Sinele Superior? Cel mai simplu mod de a verifica este
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unnatorul: daca te simti împacat, e vorba de reflexia Sinelui
Superior, daca ai o stare conflictuala, atunci lucreaza eul.

Doctorul Wayne Dyer definea iluminarea astfel: <<Afi
cufundat în pace si înconjurat de ea.» Facînd pace cu tine
însuti, ajungi sa resimti adevaratul tau succes,

Sa fii împacat cu tine însuti înseamna sa renunti la cele
patru consecinte principale ale eului: autoevaluarea, auto
atacul, autosuspiciunea si autosabotajuL În aceeasi masura
în care esti afectat de unul dintre aceste tipare, vei fi si în
conflict cu tine însuti. Daca esti împacat, vei vedea adevarul
despre tine însuti, indiferent ce se va întîmpla în viata ta în
acel moment. Lucrul acestae în mod special socant cînd
nu pari sa obtii ceea ce vrei de la viata.

Sa faci pace cu tine însuti înseamna sa-ti asumi
responsabilitatea pentru viata ta.

S-ar putea sa te feresti sa-ti asumi responsabilitatea
pentru viata ta pentru ca te temi ca vei fi tras Ia raspundere.
Poti Plivi si altfel cuvîntul «responsabilitate» - ca «abili
tate de a raspunde» sau capacitate de a-ti alege raspunsuL
Cînd ai un conflict interior, sa-ti asumi responsabilitatea în
seamna sa poti alege un tip de raspuns pentru a face pace
cu tine. Adesea este tentant sa ai o «mentalitate de victi

ma»: esti tentat, cu alte cuvinte, ori sa te învinovatesti pe
tine, ori sa dai vina pe împrejurari sau pe alti oameni pentru
conflictul tau interior.

Exista situatii în care esti într-adevar victima: de exem
plu, daca ai suferit un abuz tizic, mental sau emotional, sau
daca ai o dependenta pe care nu o poti controla. Dar chiar
si atunci poti alege cum sa raspunzi abuzului sau depen
dentei.

Nicky a venit sa ma vada într-un moment în care existau
motive sa aiba o mentalitate de victima. Tocmai fusese ope
rata de cancer si trecea priJltr-un divort dureros. Cînd ne-am
gîndit cum sa reZOIV&'11diversele zone de conflict, a desco-
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perit ca tot secretul era sa-si asume responsabilitatea si sa
se împace cu ea însasi. Se simtea vinovata pentru destra
marea casniciei, desi aceasta ajunsese în stadiul în care
Nicky se temea pentru siguranta ei fizica. Mama ei si vicarul
local o blamau pentru divort, iar ea se simtea singura si izo
lata, pentru ca pîna si copiii luasera partea tatalui. Ca sa
se împace cu ea însasi, a acceptat sa-si asume partea ei de
responsabilitate pentru fiecare relatie si a ales sa vada o
lectie în fiecare dintre ele. Am pus etichete pe fiecare relatie
pentru ca Nicky sa poata vedea clar dinamica. Mama era
«profesoara dezaprobatoare», criticînd tot ce facuse vre
odata Nicky. Vicarul era «acuzatorul», deoarece o învinova
tea pentru alegerile ei, iar fostul sot era numit «copilul-vic
tima», pentru ca se purta copilareste si o facea vinovata de
divortul lor.

Acceptîndu-si responsabilitatea, Nicky a gasit o solutie
de a merge înainte. Putea acum sa nu se mai învinovateasca
si sa înlature conflictul interior. Facînd pace cu sine, a facut
pace si cu celelalte zone din viata ei. A recunoscut ca pas
trîndu-si mentalitatea de victima ar fi recazut în aceleasi ti
pare, iar dorinta de pace interioara a facut-o sa se concen
treze si sa-si revina.

Sa faci pace cu tine însuti e o decizie care îti schimba
viata. Asa cum scrie în Curs despre miracole: «Vreau pacea
Domnului. Sa spun aceste cuvinte nu înseamna nimic. Dar
sa vreau cu adevarat - asta înseamna totul.» La acest nivel

de angajare, devii capabil sa faci pace cu tine însuti. De
fiecare data cînd esti tentat sa te judeci sau sa te învinova
testi, indiferent în ce fel, hotaraste ca pacea interioara este
mai importanta decît orice.

EXERCITIU

Întrebati-va: «La ce trebuie sa renunt pentru a face pace
cu mine Însumi?»
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A te ierta

Iertarea este metoda prin care nu te mai vezi ca eu si
începi sa-ti vezi întregul si perfectiunea. Iertarea îti readuce
pacea, caci îti permite sa te eliberezi de gîndurile lipsite de
iubire despre tine. Cînd te surprinzi judecîndu-te, iarta-te.
Cînd te surprinzi atacîndu-te, iarta-te. Cînd te surprinzi în
doindu-te de th'1e,iarta-te; si cînd te surprinzi sabotîndu-te,
iarta-te. Iertarea înseamna munca, nu gluma, si uneori nu
îti va fi usor. Rezistenta ta poate scoate la iveala exact ceea
ce te împiedica sa te eliberezi de o anumita judecata. Amin
teste-ti sa te ierti cînd opui rezistenta la ceva: pentru ca daca
te opui, acel ceva va persista.

Iertarea anuleaza judecata. Iertarea este un proces de
reamintire selectiva, decizia constienta de a-ti reaminti doar
gîndurile pline de iubire despre tine si de a te elibera de cele
cuprinzînd temeri. Am lucrat odata cu un client, John, care
suferea de prea multa autoevaluare si autocondarnnare. Cînd
a venit sa ma vada începuse deja sa renunte la autojudecata,
asumîndu-si responsabilitatea si recunoscînd ca îi statea în
puteri sa se desprinda de ea. Acest lucru este vital, altfel te
socotesti o victima neajutorata, ceea ce te slabeste. Urma
torul pas a fost ca Joh.l1sa hotarasca sa se ierte pe sine. L-am
rugat sa scrie timp de doua saptamîni zece judecati pentru
care era dispus sa se ierte în fiecare zi. Lista lui continea
afirmatii de genul:

• Ma iert pentru ca ma judec.
• Ma iert pentru ca îmi închipui ca nu sînt suficient

de bun.

• Ma iert pentru credinta ca totul e din vina mea.
• Ma iert pentru ca ma simt un ratat.
• Ma iert pentru ca sînt atît de dur cu mine.
La început, John a opus rezistenta la ideea de iertare.

Credea ca e o forma de a se eschiva si ca de fapt ar fi trebuit
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sa se pedepseasca pentru «defectele» lui. Nu credea în ier

tare atunci cînd scria despre ea, avea impresia ca doar în

deplineste o procedura. În a doua saptamîna a observat ca

rezistenta îi scazuse si ca începea sa se vada altfel. Nu mai

era atît de sigur ca e un ratat si îsi spunea ca poate nu e

chiar atît de rau pe cît crezuse. A înteles ca autoevaluarile

sale erau doar încercari de a compensa dezamagirile prin

care trecuse în viata.

Am mai avut un exemplu de putere a iertarii cînd am
lucrat cu Rose, care a venit sa ma vada chinuita de senti

mente de vinovatie si rusine. Totul începuse cu nasterea ei

ca fiica nelegitima a unor catolici din Scotia anilor '50. A

fost facuta sa simta de timpuriu ca venirea ei pe lume fusese

nedorita. De mica trebuise sa lucreze din greu la ferma fa

miliei si primise tot timpul critici. Toate astea o facusera sa

se simta persecutata si neapreciata; capatase convingerea
ca nimic din ceea ce facea nu era suficient de bun. Ca femeie

adulta, Rose nu se simtise niciodata demna de succesele ei.

Supracompensa renuntînd la putere în relatiile intime si la

serviciu, dar apoi se simtea folosita si exploatata.

Pentru a schimba aceste tipare adînci, Rose a apelat la

iertarea de sine ca instrument de vindecare. A început sa

tina un «regim de iertare» care consta din scrierea afirmati ei

«Ma iert în totalitate» de 70 de ori pe zi, timp de sapte zile.

Era o trimitere la pasajul din Biblie în care Isus îi spune

lui Petru ca ar trebui sa-I iertam pe fratele nostru de sapte

ori 70 de ori. Poti scrie 35 de afirmatii dimineata si 35 seara

sau toate o data. Si poate fi util sa folosesti si o coloana de

raspunsuri ca sa elimini orice rezistenta ai avea fata de ier

tarea ta completa. Cu aceasta tehnica, Rose si-a transformat

viata si relatiile cu oamenii. A început sa-si descopere senti

mentele de autopretuire si sa se concentreze pe ceea ce voia

cu adevarat în viata.

Multi ani lucrase în domeniul cluburilor de noapte, fa

cîndu-i pe altii bogati. Visul ei era sa aiba un club împreuna
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cu O partenera de afaceri. N-am sa uit niciodata sedinta în
care mi-a împartasit acest vis. În aceeasi seara, a primit un
telefon de la o doamna care i-a oferit un parteneriat la un
club. Dupa o luna, era mindra posesoare a unei fIrme pro
prii. Rase a spus ca eliberîndu-se, prin iertare, de sentimen
tele de vinovatie, facuse pasul decisiv catre sansa vietii ei
în afaceri.

Calea acceptarii de sine

Tot ce acceptam cu adevarat

în viata sufera o transformare.
Katherine Mansfjeld

Unul dintre cele mai mari paradoxuri pe care le-am des
coperit studiind procesul transformarii personale este ca pu
tem adesea sa aducem schimbarea tocmai prin acceptarea
totala a lucrului pe care vrem sa-I schimbam. Prin urmare,
daca doriti sa va schimbati, începeti prin a va accepta. Cînd
te accepti pe deplin, te supui celui care esti. Supunerea este
un act de compasiune prin care alegi sa faci pace cu tine
însuti. Eul te poate însela, facîndu-te sa crezi ca acceptarea
e o forma de renuntare sau de pasivitate. Nimic mai neade
varat! Adevarata acceptare de sine este proactiva. E hota
rîrea de a-ti recunoaste meritul intrinsec, eliberat de oricare
dintre conditiile pe care ti le impui de obicei. Acceptarea
de sine spune ca meritul tau este independent de ceea ce
realizezi, acumulezi sau cîstigi. Meritul tau real consta în
faptul ca «esti».

Primind acceptarea, ne acceptam pe noi.

Poate fi difIcil sa te accepti pe tine însuti. Am fost con
ditionati sa consideram autocritica ceva constructiv, asadar
ezitam sa renuntam la ea. Uneori, doar avînd acceptarea
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celorlalti învatam sa ne acceptam noi însine. Cînd am mers
prima oara la un psihoterapeut, am fost profund marcat de
faptul ca am primit acceptarea totala. Dezvaluindu-mi cele
mai adînci temeri si suferinte si primind în schimb accep
tarea, m-am simtit parca vindecat. Terapeutul nu a spus prea
multe în acele sedinte de început, iar eu am reusit sa ma
eliberez de conflicte din trecut si sa aduc în mine pacea.

Fericirea si acceptarea de sine merg mîna în mîna.

Învatînd sa te accepti, te deschizi catre fericire. Proiec
tul Fericirii (un program de promovare a fericirii în toate

împrejurarile vietii, pe care îl conduc împreuna cu Robert
Holden) are urmatorul principiu central: «Daca nu esti mul
tumit de tine, nu vei fi multumit de ceea ce faci, de locul
în care te afli, de persoana cu care esti si de ceea ce ai.»
Secretul multumirii de sine este sa te accepti complet.

a piedica importanta în calea acceptarii de sine este tea
ma ca, daca ne acceptam asa cum sîntem, nu ne vom ame
liora si nu vom mai reusi în viata. Am fost condus multi
ani de aceasta teama. Doream sa ma ameliorez ca sa am o

parere buna despre mine însumi. Am luat parte la semina
rii si la sedinte de training în speranta ca voi atinge un nou
nivel de autoameliorare. Nu ma simteam niciodata la nivelul
asteptarilor mele si eram dezamagit.

O alta bariera ce ne împiedica sa primim acceptarea este
sacrificiul de sine: credinta ca trebuie sa ne sacrificam pentru
a fi într-adevar «buni». Consecinta e comportamentul de
martir care sufera si se zbate în numele «facerii de bine».
Iar rezultatele sînt epuizarea si resentimentul, de vreme ce
martirul daruieste dintr-un sentiment de vinovatie, nu de
bucurie. Cînd daruim dintr-un sentilllent de vinovatie, avem
o stare de frica, ceea ce ne îndeparteaza de sinele nostru
real. Daruirea adevarata vine din acceptare si dragoste. a
data ce ati devenit constienti de domeniile vietii în care va
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sacrificati - cum ar fi relatia de cuplu, munca sau felul în
care va tratati pe voi însiva - puteti face noi alegeri.

Am consiliat odata o femeie pe nume Pauline, a carei
viata parea sa fie complet dominata de sacrificiul de sine.
Se simtea victimizata la serviciu, unde îsi asumase rolul
«infumierei», încercînd sa rezolve problemele altora în locul
lor si neîngrijindu-se de propriile nevoi. Ducea o viata so
litara: la sfirsitul fiecarei zile de lucru se ducea sa-si faca
cumparaturi si sa-si gateasca. Suferea de singuratate si izo
lare si credea ca esuase în viata. Pauline se considera o per
soana foarte generoasa. Simtea ca daruise multa dragoste
familiei sale, dar fara sa i se raspunda: h'1totdeaunao perce
pus era ca pe o persoana buna si puternica, capabila sa aiba
grija de ea însasi.

Cînd am analizat dinamica sacrificiului, Pauline si-a dat
seama ca niciodata nu-si permisese sa primeasca. Devenise
teribil de independenta, ceea ce era doar o fatada menita
sa-i ascunda nesiguranta si teama de respingere. Mi-a mar
turisit ca cea mai mare dorinta a ei era sa se simta împlinita
în munca de la serviciu, sa aiba un sot iubitor si copii. Ca
sa obtina toate astea, a trebuit sa învete sa primeasca iubire
si acceptare. A descoperit ca se crezuse nedemna sa primeas
ca, ceea ce o tinuse prizoniera a aceluiasi tipar.

I-am spus sa-si scrie ei însesi o scrisoare. Am sugerat
sa înceapa cu motivele pentru care nu se putea accepta. A
descoperit ca nivelul ei de neacceptare si ura de sine era
ceea ce alimenta sacrificiul. Scriind cu intentia de a se ac
cepta, a ajuns într-o zona a iertarii unde se putea elibera de
fostul ei tipar de gîndire. Atunci s-a putut accepta necon
ditionat.

Un alt exercitiu util pentru Pauline a fost sa scrie lu
crurile care îi placeau la ea. La început i-a fost foarte greu.
Mi-a explicat ca i se parea artificial si ca nu credea în ce
scria, dar a fost totusi dispusa sa o faca. Am discutat apoi
cum ar putea sa fie mai draguta cu ea însasi pentru a-i fi
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întarita auto acceptarea. A început sa se duca la o casa de
sanatate, unde se simtea rasfatata. Pe urma a cerut ajutorul
familiei, ceea ce a grabit considerabil sfirsitul independentei
ei. Pauline continua sa-si aminteasca zi de zi cît e de impor
tanta autoacceptarea, si acum, cînd a încetat sa se sacri
fice, se simte foarte împacata.

PASI CATRE AUTOACCEPTARE

1. Scrieti-va o scrisoare voua Însiva, care sa va vindece si
sa va elibereze de orice judecati sau forme de sacrificiu.

Pregatiti-va mental, devenind dispusi sa va iertati pentru
felul În care v-ati simtit si v-ati tratat în trecut. Ar trebui sa
încheiati cu un angajament - cel de a va accepta.
2. Relaxati-va. Vorbiti-va cu bunavointa, tratati-va cu buna
vointa, rasplatiti-va pentru ca sînteti voi însiva. S-ar putea
sa vi se para ciudat sau artificial la Început. deoarece va ra
portati altfel la voi însiva. Insistati. Daca va simtiti vino
vati, crezînd ca nu meritati sa fiti buni cu voi Însiva, Învatati
sa raspundeti acestei credinte cu un zîmbet. Este doar felul
eului de a Încerca sa va mentina pe calea sacrificiului.

3. Exersati în oglinda. Ce vedeti CÎnd va uitati În oglinda?
Frumusetea, stralucirea si inocenta voastra, sau judecatile
despre sine, autoevaluarile? Petreceti un minut pe zi pri
vin du-va În oglinda si spunîndu-va ca va acceptati. Par
curgeti-va toate partile corpului, acceptîndu-Ie pe rînd. De
exemplu: «Îmi accept parul», «Îmi accept pieptuh" «Îmi ac

cept picioarele». De fiecare data cînd simtiti o judecata de
valoare iesind la suprafata, zîmbiti si concentrati-va pe auto
acceptare. Însasi disponibilitatea de a face exercitiul va fi
o experienta vindecatoare.

4. Scrieti pe mai multe cartonase «Ma accept neconditionat>'
si puneti cartonasele peste tot, ca sa va aduceti aminte 
În geanta sau În portofel, pe bordul masinii, ia oglinda din

baie, pe usa frigiderului sau într-un sertar al biroului. Toti
avem nevoie sa ni se reaminteasca.

5. Extindeti acceptarea asupra celorlalti. Acceptîndu-i pe
ceilalti, te accepti pe tine. Cînd îi judeci pe ceilalti, te judeci
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pe tine. Data viitoare CÎnd intrati într-o camera plina de
lume, observati judecatile de valoare pe care le faceti. Asta

va separa de ceilalti ~ieste, pe deasupra, modul În care va
aparati de judecatile celorlalti. Alegeti con~tient sa accep
tati oamenii din încapere ~iobservati cum va simtiti. Inima
vi se va deschide, va veti simti legati de ei ~i În siguranta.

Nu mai faceti comparatii

În toata lumea. nu mai e nimeni

ca mine.
Virginia Satir

Virginia Satir, specialista în psihoterapia de familie,
capteaza esenta unicitatii noastre ca fiinte umane. Ea scoate
în evidenta faptul ca orice credem, spunem sau facem este
autentic pentru ca numai noi alegem acel lucru. Si totusi,
chiar daca stim ca nu mai e nimeni ca noi pe lume, cedam
tentatiei de a ne compara cu ceilalti. Acesta e tipul de com
paratie pe care se bazeaza lipsa stimei si a încrederii de Sh'1e.
Indiferent de etapa dîn viata în care va aflati, vor exista oa
meni care par a fi mai jos sau mai sus deCÎtvoi. Sa te com~
pari cu oameni aflati aparent mai jos îti creste pe moment
stima de sine, în timp ce, daca te compari cu oameni aflati
aparent mai sus, îti va scadea pe moment stima de sine:
Oricum, comparatia cu ceilalti te slabeste si te îndepartea
za de sinele tau adevarat.

Cele mai obisnuite exemple sînt sa-ti compari relatia
de cuplu, statutul la serviciu, pozitia financiara sau stilul
de viata cu ale celor din jur.

Fereste-te de sindromul «gaina vecinului face oua
mai multe».

E usor sa capeti sindromul «gaina vecinului face oua
mai multe}>.Crezi ca viata ta ar fi mai fericita daca ai avea
alta relatie de cuplu, o slujba noua, mai multi bani sau daca
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ai trai în alt mediu. Cînd crezi asta, iesi pe moment din pozi
tia de putere personala, care apartine prezentului.

De curînd amjucat tenis cu un partener nou. Cînd i-am
povestit despre activitatea mea la Proiectul Fericirii, mi-a
spus ca el e un om fericit. L-am întrebat ce a contribuit la
fericirea sa si mi-a raspuns: «Nu ma compar cu altii.» A
descris asta ca pe unjoc de tenis: alergi înainte si înapoi,
dorind mereu sa cîstigi, dar atunci cînd cîstigi începe sa te
preocupe urmatorul meci. Nu ai liniste si nici o bucurie de
durata.

Ca sa te dezbari de obiceiul comparatiei e important sa
începi sa-ti apreciezi unicitatea si calitatile personale. În asta
consta adevarata stima de sine, în a te pretui acum. Daca ti
se pare jenant sa te concentrezi pe calitatile care te fac unic,
e foarte bine: înseamna ca te deplasezi în afara zonei tale
de confort. Daca îti apreciezi singur calitatile, le e usor si
celorlalti sa te aprecieze. Altfel vei tinde sa îndepartezi com
plimentele, crezînd ca nu esti demn de ele.

EXERCITIU

Reflectati asupra urmatoarelor afirmatii, alcatuite pentru
a va ajuta sa va repozitionati mental:
e Ceea ce îmi place la mine este .

e Ceea ce apreciez la mine este .

• Calitatile mele sînt ...
e Felul în care îi ajut pe ceilalti este ...

luminati-va!

Îngerii pot zbura fiindca se simt cu

inima usoara.

Capacitatea de a fi veseli si relaxati va confera în viata
un sanatos simt al perspectivei. Nu veti mai fi atît de absor-
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biti de voi însiva si veti putea sa înfruntati încercarile de pe
drumul vostru, Cum spune vechea zicala: «Cei care pot rîde
de ei însisi nu vor înceta niciodata sa se distreze!» Problema
este ca am învatat atît de bine sa ne luam în serios, încît ni
se pare un act iresponsabil sa ne luminam la fata si sa rîdem
de noi însine,

Una dintre primele întrebari la care îi rog sa se gLl1deasca
pe participantii la seminariile mele este: «Vrei sa fii genul
de persoana care lumineaza o încapere cînd intra sau cînd
iese?» În sondaje, una dintre calitatile cele mai apreciate
de oameni este simtul umorului, Asta nu h'1seamna ca
trebuie sa fii un mascarici, dar a-ti dezvolta capacitatea de
a te lumina este un bun punct de plecare,

Gnd esti în întuneric, studiaza lumina, nu
întunericuL

Marele dar al umorului este ca te încurajeaza sa te pri
vesti pe tine însuti într-o alta lumina. Daca te-ai identificat
serios cu credintele negative ale eului, a cauta bucuria inte
rioara este o experienta vindecatoare,

Am lucrat cu o clienta pe nume Mary, a carei capacitate
de a se lumina privindu-se pe sine s-a dovedit punctul de
cotitura în evolutia ei. Fusese marcata de divortul parinti
lor cînd era mica si jurase ca asa ceva nu li se va întîmpla
copiilor sai. Momentul în care Mary a descoperit ca sotul o
parasise pentru o alta femeie a fost devastator. Avea doi co
pii mici si cea mai mare teama i se împlinise. Cînd teama
a preluat controlul, tot ce putea face era sa se învinovateasca
si sa se considere o mama si o sotie de nimic. S-a simtit in
utila si incapabila sa-si mai îndeplineasca treburile obis
nuite. Era tensionata, caci trebuia sa aiba grija de copii care
devenisera dificili ca urmare a tradarii tatalui lor.

La una dintre sedintele noastre, Mary a suferit o trans
formare brusca: Iara vreun motiv vizibil, a început sa rîda.
Astfel s-a eliberat de o imensa tensiune si teama si a capatat
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o noua perspectiva. Pentru prima data a încetat sa se învi
novateasca pentru divort si a început sa vada cît de bine se
descurca. Si-a constientizat devotamentul pentru copii si a
descoperit ca propria ei experienta îi poate ajuta A observat
ca daca se ducea acasa cu inima mai usoara îi molipsea si

pe ei si puteau începe sa-si reconstruiasca viata cu oarecare
speranta si optimism.

Primul pas catre o inima mai usoara este sa te vezi altfel
pe tine însuti. Iar secretul «luminarii)} e acceptarea de sine.
O data ce ai Tacutcîtiva pasi catre autoacceptare, începi sa
observi ca zîmbesti mai mult si judeci mai putin.

A fi autentic

Resimti adevarata stima de sine doar cînd esti credin
cios tie însuti. În aceeasi masura în care îti negi sinele auten
tic, vei suferi de zbucium interior. Poate parea riscant sa fii
autentic daca esti obisnuit sa joci roluri si sa porti diferite
masti în viata. Pîna la urma vei supravietui întîlnirilor stre
sante, dar nu vei avea acces la celelalte, împlinitoare, daca

nu esti credincios tie însuti.
Pe la douazeci de ani ma aflam în America, unde par

ticipam la un program de pregatire pentru conducerea de
seminarii. Unul dintre exercitii era sa prezentam materiale

partenerilor nostri, care le comentau. Daca ati avut vreodata
parte de critici constructive venite de la colegii vostri, stiti
ca poate fi o experienta extraordinara! Ma descurcam bine,
pîna cînd cineva a spus ca parca eram un cameleon. Nu l-am
luat În seama, zicîndu-mi ca eram cinstit si deschis, iar daca
ei nu puteau vedea asta, era problema lor! Dar comentariul
mi-a ramas întiparit în minte si n-am putut scapa de senzatia
ca poate nu eram atît de autentic pe cît credeam. M-am gîn
dit mult la observatia aceea si am realizat ca devenisem atît
de priceput în a-mi pune o masca si a parea asa cum cre-
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deam ca vor altii sa fiu, încît îmi pierdusem autenticitatea.
În final le-am fost recunoscator colegilor mei fiindca, desi
nu fusese prea placut în primul moment, ma împinsesera
catre sinele meu real.

Exista tentatia sa renunti la sinele tau autentic pentru
a avea succes exterior. Te confonnezi imaginilor din reviste
si din campaniile de publicitate ca sa ai sentimentul ca faci

pfu1:edin ceva, La serviciu faci compromisuri pentru a te
simti acceptat, iar în relatiile tale joci teatru pentru ca oame
nii sa te placa. Aud adesea spunîndu-se ca e imposibil sa
fii tu însuti, dar exista exemple extraordinare de oameni care
au reusit. Conducatori precum Mahatma Gandhi, Martin
Luther King, Nelson Mandela si Dalai Lama au schimbat
ideea de putere prin autenticitatea lor si atasamentul fata
de propriile convingeri. Nu trebuie sa conduci lumea ca sa
fii autentic, dar vei conduce în lumea ta daca îti esti cre
dincios tie însuti.

A juca diverse roluri este periculos pentru ca îti poti
pierde sentLmentulsinelui propriu, al sinelui veritabil. Începi
sa te simti despartit de sufletul tau si ti se poate parea ca
traiesti o viata care nu-ti apartine. Semnele prevestitoare
ale acestei dinamici sînt lipsa de reactivitate emotionala,
epuizarea, senzatia de gol interior; poti parea tensional, cu
nervii la limita si defensiv în preajma oamenilor; nu te mai
bucuri de viata, te limitezi la gesturile de rutina ale existentei.

Daca aveti aceste simptome, e timpul sa va redescoperiti
sinele autentic. Este un proces de iluminare care va va face
sa va simtiti vii, împliniti si siguri de sine. E ca atunci cînd
cureti foile unei cepe: la mijloc esti tu, cel real, si în timp
ce cureti s-ar putea sa-ti curga CÎtevalacrimi, pe masura ce
reintri în legatura cu tine, cel adevarat.

Am vazut cum multe vieti se schimbau în bine pe ma
sura ce persoanele deveneau mai sincere si mai autentice.
Un client al meu, Keith, era nemultumit la serviciu. Accep-
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tase O slujba pentru ca întelesese ca va deveni director de
marketing în doi-trei ani. Cînd venise momentul, si-a dat
seama ca ceilalti directori taraganau lucrurile si nu îsi tineau
promisiunea. Desi Keith avea un post bine platit, simtea ca
nu e sincer cu sine ramînînd acolo. A hotarît sa demisioneze,

desi nu avea o alta slujba în perspectiva. Plecînd, a reusit
sa descopere ce voia cu adevarat - sa aiba o afacere proprie.
Nu i-a fost usor la început, dar, ramînînd credincios siesi,
a izbutit pîna ia urma sa construiasca o firma de marketing
prospera.

Clare, alta clienta, visa sa devina o jurnalista veritabila.
Colabora cu cîteva ziare si îsi completa venitul printr-o aita
slujba, care nu-i placea. Dupa ce s-a analizat îndelung, a
gasit în sfîrsit curajul de a ramîne numai înjumalistica. Se
temea ca nu va gasi de lucru si nu stia daca va avea cu ce
sa-si plateasca facturile. Si-a pus pe hîrtie ideile si le-a trimis
editorilor cu care dorea sa lucreze. Încet, dar sigur, a început
sa primeasca oferte. Ba chiar a ajuns în punctul în care pri
mea atîtea oferte încît a trebuit sa refuze o parte ca sa-si poa
ta pastra echilibrul în viata!

Sue e alt exemplu stralucit de persoana care a avut pu
terea de a fi autentica. A venit sa ma consulte pe cînd trecea
printr-un divort dureros. Tradata de sotui ei, ramasese cu
sentimente intense de furie si umilinta. Sue se framîntase
ani în sir, încercînd sa fie credincioasa siesi, în casnicie si
simtea ca se sacrificase pentru a-si multumi sotul. Era ho

tarîta ca de acum încolo sa fie autentica. La sase luni dupa
despartire, a renuntat la slujba ei pretentioasa si stresanta
pentru ca nu mai suporta programul lung si epuizant. încer
case sa faca ceea ce trebuie, nu ceea ce îi trebuia ei. Visul

ei era sa traiasca în Israel, acolo îi ramasese inima. Sa plece
în Israel reprezenta un mare pas pentru Sue, de vreme ce

astfel se îndeparta de copiii ei (acum adulti) si de Anglia
cea familiara. A intrat Într-un program de imigratie care a
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durat sase luni, învatînd limba si cultura de acolo. Desi a
avut dificultati la început, faptul ca traia autentic a Iacut-o
sa aiba un sentiment de pace si de relaxare pe care îl crezuse
pierdut pentru totdeauna.

Gînditi-va la domeniile din viata voastra în care simtiti
ca ati putea fi mai autentici. Fie ca e vorba de relatiile per
sonale, de munca sau de stilul de viata în general, curajul
de a identifica acele domenii este un mare pas înainte. Asta
nu înseamna ca trebuie sa-ti schimbi viata dintr-o data. Cea
mai eficienta schimbare vine din interior, astfel ca, pe ma
sura ce devii mai autentic, viata ti se schimba în consecinta.

Secretul autenticitatii este sa-ti asculti si sa-ti urmezi
intuitia, care te conduce spre deciziile si actiunile corecte.
A fi cinstit cu tine însuti este o eliberare. Cum mi-a spus
cîndva un prieten: «Daca nu vrei sa-ti rupi gîtul, nu mai
face nimic în viata!» Daca porti masti ca sa treci prin viata
nu vei resimti împlinirea pe care o cauti. Cînd îti dai mas
tile la o parte, adevaratul tau sine se dezvaluie spre binele
tuturor .

A hotarî sa te iubesti

Daca pentru o zi, pentm o ora, ai

putea avea pe data ceva, cel mai

important lucru ar fi sa iubesti.
Feodor Dostoievski

Sa traiesti În Sinele Superior înseamna sa hotarasti sa
te iubesti. Este o decizie constienta pe care trebuie s-o luam
regulat, pentru ca angajamentul de a ne iubi ne este pus
la încercare toata viata. Într-o dimineata m-am trezit putin
deprimat. Nimic nu ma facuse sa ma simt asa, desi Leeds
United pierduse meciul Îll seara dinainte! Am hotarît sa fac
un pic de jogging ca sa-mi încep ziua mai relaxat. În timp
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ce alergam, mi-am dat seama ca sentimentele mele se dato
rau propriilor mele judecati de valoare despre mine. Eram
prizonierul eului si m-am surprins gîndindu-ma «Nu sînt
suficient de bun» si «Nu am suficiente realizari». Cînd am
observat aceasta alunecare din Sinele Superior, am repa
rat-o, hotarînd înca o data sa ma iubesc.

Ajungînd acasa, m-am simtit mai relaxat si cu mintea
mai clara. M-am urcat în masina, am lasat-o pe sotia mea
Veronica la serviciu, si apoi m-am oprit sa cumpar niste vop
sea pentru casa. La un minut dupa ce parcasem în ceea ce
crezusem ca este un spatiu oficial de parcare, am primit o
amenda. Apoi, cînd am ajuns acasa, cutia de vopsea s-a ras
turnat în masina, capacul i-a cazut si vopseaua alba a curs
peste tot scaunul din fata! Puteam face doua lucmri. Ori
ma condamnam si consideram ce se întîmplase o dovada
ca nu sînt suficient de bun, ori vedeam acelasi lucru ca pe
o ocazie sa-mi întaresc angajamentul de a ma iubi si sa învat
cum sa tin în picioare o cutie de vopsea!

Adesea, cînd ne aflam într-un punct de cotitura si am
putea alege iubirea în locul fricii, viata noastra ni se pare
un haos. Cînd sîntem gata sa ne angajam sa vedem adevarul
despre noi însine, lumea pare sa ne ofere o gramada de oca
zii de a ne reîntoarce la vechiul nostru mod de gîndire. Jus
tine a venit sa ma consulte într-un moment de schimbare

majora pentru ea. Îsi conducea propria companie, care în
noua luni nu reusise sa obtina nici macar un contract. Afa
cerea se bucurase mai înainte de succes, iar Justine era dez

orientata. Compania era pe punctul de a da faliment si ea
cauta investitori, dar nu era sigura ce avea de facut mai de
parte.

Justine cunoscuse de curînd un barbat care locuia în

Europa si se îndragostisera unul de celalalt. Relatia era foar
te buna, dar afacerea lui era într-un moment de cumpana
si pretindea tot timpul si atentia lui. Nu parea sa existe vreo
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rezolvare evidenta. Justine vorbise cu cineva din familie,

care credea ca, daca ea ar ramîne în Anglia si ar atrage in
vestitori, în doi ani compania ar valora 2-3 milioane de lire,

asa ca ar fi fost o nebunie sa paraseasca totul acum, dupa
atîtea eforturi. Gîndindu-se mai bine, Justine si-a dat seama
ca nu mai punea pasiune în afacerea ei. Ideea de a-si petrece
alti doi ani punînd compania pe picioare i se parea o con

darnnare la închisoare. Nici macar gîndul de a obtine cîteva
milioane de lire nu o atragea.

Cînd am discutat ce simboliza compania pentru ea, mi-a
spus ca nevoia de a placea, de a capata aprobarea celorlalti
si de a munci din greu o împinsese de la spate atîtia ani.
Acum, deodata, putea alege. Avea o relatie care îi oferea
iubire, liniste, prietenie si sprijin. Era sfîsiata între cele doua.
Am ajutat-o sa vada ca adevarata solutie se afla în interiorul
ei si ca era timpul sa-si urmeze inima. Niciodata nu se consi
derase suficient de buna si se bizui se pe alti oameni si pe
realizarile ei ca sa obtina respectul pe care-l cauta. Justine
si-a dat seama ca hotarîrea trebuia sa aiba la baza decizia
de a se iubi pe sine. Consecinta a fost ca si-a vîndut afacerea
si a plecat la viitorul ei sot.

Este un mare act de curaj sa ne iubim pe noi însine.
Majoritatea mesajelor pe care le primim de la lume sînt îm
potriva iubirii Întoarse spre sine. Eul considera aceasta for
ma de iubire aroganta, egoista si egocentrica. Ne convinge
ca nu meritam sa ne iubim. Ne spune ca nu sîntem st!ficient
de buni, ca nu am facut destul si ca nu am suferit destul.

Cuvîntul «iubire,) aproape ca a devenit un cuvînt indecent.
Este lucrul dupa care toti tînj im în viata, dar înaintea caruia
ridicam bariere, ca nu cumva sa-l primim.

Am vazut un documentar despre viata unei celebre cîn
tarete pop. Tocmai parasise o trupa de succes si îsi reracea
cariera si viata. Mesajul subînteles era ca, în ciuda celebri
tatii, a norocului si a succesului exterior, continua sa trrueasca
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dupa dragoste si sa se simta nemultumita. Iata un exemplu
clasic de persoana care se straduieste sa fie iubita de toata
lumea, înainte sa se iubeasca ea pe sine.

Cînd motivatia de a face ceva, orice, îti este guvernata
de nevoia de a fi iubit de ceilalti, sigur vei fi dezamagit pba
la urma. Cînd te iubesti cu adevarat nu mai ai nevoie sa cauti
iubirea în afara. Hotarîrea de a te iubi pe tine însuti îti vinde
ca teama si te pune în legatura cu Sinele tau Superior.

Îmi dau seama ca e mai usor de spus decît de facut. Iata
CÎteva principii dupa care sa va calauziti.

Sa ai dorinta de a te iubi. Cînd nutresti o dorinta, ai în
acea dorinta si mecanismul de a o împlini. În loc sa te fra
mînti cum sa te iubesti, concentreaza-te pe dorinta de a te
iubi. Gîndeste-te: nu-ti amintesti un moment în care ti-ai
dorit cu putere ceva si acel lucru s-a materializat? Evident,
exista dorinte care pot fi îndeplinite pe loc, de exemplu sa
manînci o înghetata, sa telefonezi unui prieten, sa citesti o
carte. Dar exista si dorinte care se cultiva si se dezvolta cu
multa grija si rabdare, ca de pilda sa scrii o carte, sa înveti
o limba straina, sa faci un proiect. Aici planificarea, prega
tirea si implicarea întaresc dorinta. Deci cu cît devii mai im
plicat în actul iubirii de sine, cu atît dorinta ta se va întari.

Hotaraste constient sa te iubesti. Toate schimbarile în
cep cu o decizie. Cînd iei decizia sa te iubesti pe tine însuti,
nu te mai concentrezi asupra autoevaluarii, ci asupra buna
vointei fata de sine. Puterea ta personala consta în hotarîrea
de a te iubi. Nimeni nu poate lua aceasta hotarîre în locul
tau. Oamenii te pot încuraja, cartile si seminariile îti pot
da informatii, dar, în final, decizia e în mîinile tale;

Cere ajutor. Este important sa-ti marturisesti dorinta
celor care te vor sprijini. Cere-le sa te urmareasca si sa vada
cum te descurci. E bine sa-ti gasesti un «tovaras» - cineva
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care este si el hotarit sa se iubeasca pe sine. Va veti împartasi
gîndurile si sentimentele pe masura ce va întariti iubirea
de sine.

Concentreaza-te pe ceea ce iubesti deja la tine. Ce ti se
întîmpla mai des - sa te concentrezi pe ceea ce-ti place la
tine sau pe ceea ce nu-ti place? Cei mai multi dintre noi am
fost conditionati sa cautam ceea ce nu ne place la noi, în
speranta ca vom corecta aceî ceva. S-ar putea sa ai o senzatie
neplacuta cînd începi sa te concentrezi pe ceea ce îtiplace
la tine: de exemplu, zîmbetul tau, compasiunea pentru cei
lalti sau simtul umorului.

Aminteste-ti de iertare. De cîte ori ai gînduri negative
despre tine, hotaraste sa te ierti. Iertarea este o reteta a iubirii
de sine. Prin iertare, dai iubirii tale dreptul de a exista.

Decide sa te accepti asa cum esti. Cînd te accepti, te
iubesti. Acceptarea este disponibilitatea de a nu te mai lup
ta cu tine însuti, de a capitula. Vei simti usurare, te vei simti
împacat si vindecat. Gînditi-va cum se poarta oamenii cu
animalele lor de casa. Acestea nu pot gresi niciodata si ei
le accepta neconditionat. Trateaza-te ca pe aninlalul tau pre
ferat: ai grija de tine, iubeste-te, accepta-te.

Fii bun cu tine. Te surprinzi vreodata ca esti dur cu tine
însuti? Adesea sîntem atît de duri cu noi însine încît, daca
am trata pe cineva asa cum ne tratam pe noi, n-am mai avea
prea multi prieteni! Sa fii bun înseamna sa-ti acorzi atentie
si sa respecti felul în care te simti. De exemplu, daca te simti
epuizat si obosit, îngaduieste-ti sa te odihnesti. Daca ai ne
voie de sprijin moral, cere-i unui prieten sa te asculte.

Sa darui esti dragoste = sa primesti dragoste. Oferin
du-ti tie iubire, vei oferi în mod firesc iubire si altora si,
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daruind iubire, vei prll11Îiubire de la altii. Credinta ca iubirea
de sine e egoista este o greseala. Iubirea de sine e, dimpo
triva, altruista: înseamna ca ai iubire mai multa de oferit.

Într-o lume plina de suferinta, durere si tragedii, nu exista
dar mai mare decît dragostea ta. Iubirea vindeca, asadar iu
birea ta pentru tine însuti este o forta vindecatoare în aceasta
lume.

Urmatorul pas

Pentru a-ti cunoaste sinele este esential sa fii puternic
din punct de vedere emotional. Asta e temelia pe care te
sprijini pentru a înfiunta stresul, anxietatea si depresia, atît
de prezente în societatea moderna. Urmatorul capitol va
ofera instrumentele cu care va puteti dezvolta bunastarea
emotionala.



Capitolul 2

Bunastarea

emotionala1

Viata poate parea un fel de montagne-russe emotional,
cu care urcam pe culmi într-o clipa numai ca sa ne prabusim
în urmatoarea. Tînjim dupa echilibrul emotional, dar ne e
greu sa-I gasim. În activitatea mea terapeutica, am obser
vat ca una dintre cele mai mari probleme ale oamenilor este

sa cada la întelegere cu sinele lor emotional. Am fostcres
cuti într-o cultura care se teme de onestitatea emotionala

(asta însemnînd sa fii constient de sine si cinstit în privinta
sentimentelor tale), ceea ce ne-a împiedicat sa ne maturi
zam pîna Ia capat Cele mai multe probleme îsi au radacinile
într-un conflict emotional si, daca îl putem rezolva pe acesta,

problema dispare. Cred ca dependenta de bautura, de fumat,

de droguri, de jocurile de noroc sau de munca este profund
influentata de starea noastra emotionala; si cred ca prin
vindecarea emotionala asemenea dependente ar fi eliminate.
Multe conflicte din relatia de cuplu sînt si ele rezultatul unor
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tipare emotionale personale nerezolvate. Cînd aceste tipare
sînt înlaturate, pacea revine în relatie.

Starea noastra emotionala naturala este una de armonie
si bunastare. De fiecare data cînd nu traiesti bunastarea emo
tionala trebuie sa reflectezi asupra ta. Pe vremuri, cînd eram

furios, obisnuiarn sa-mi reprosez faptul ca ma simteam asa,
si asta doar sporea intensitatea furiei initiale în loc s-o eli
mine. Acum vad în furie sansa de a învata ceva si de a ma
maturiza. O percep ca pe un semnal de avertizare care-mi
spune ca sînt în dezechilibru.

Ca sa te concentrezi asupra bunastarii tale emotionale,

e important sa-ti recunosti mostenirea ereditara si tempera
mentul. Aducîndu-le în ecuatie, vei avea mai multa compa
siune pentru felul în care te simti. De exemplu, sotia mea
Veronica are un temperament foarte echilibrat, ceea ce o
ajuta sa fie în mod firesc bine dispusa, aproape întotdeauna.
Eu am o structura mai zbuciumata si trec în acelasi interval
de timp printr-o gama mai variata de stari. Faptul ca am în
vatat sa ne întelegem si sa ne acceptam diferentele ne-a aju
tat în maturizarea relatiei noastre.

Totusi, temperamentul nu este un destin emotional. ÎI1

grijit cu afectiune si îndrumat astfel încît sa-si cultive abili
tatile emotionale, un copil timid poate ajunge un adult mai
stapîn pe sine, iar un copil temator poate învata sa fie mai
calm. Capacitatile noastre emotionale nu sînt imuabile si
pot evolua prin învatare. Chiar daca am iesit de mult din
copilarie, putem contribui în mod activ la dezvoltarea buna
starii noastre emotionale.
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Vindecarea emotionala,
este posibila

Vmdecarea noastra sta în convingerea ca neputem influ
enta starea emotionala prin alegerile pe care le facem ca ras
puns la sentimentele noastre. Stiu din proprie experienta ca
vindecarea emotionala presupune patru etape principale:

Constientizarea emotionala. Capacitatea de a-ti recu
noaste sentimentele pe masura ce apar înseamna ca poti re
actiona la ele constient si creativ. Incapacitatea de a-ti obser
va sentimentele duce la reactii negative sau neadecvate.

Acceptarea emotionala. Capacitatea de a-ti accepta sen
timentele îti confera libertate emotionala. În loc sa le judeci,
considerindu-Ie pozitive sau negative, poti învata si te poti
maturiza cu ajutorul lor, ceea ce îti sporeste competenta emo
tionala. Refuzul de a accepta anumite sentimente perpetu
eaza dispozitia neplacuta în care te afli.

Eliberarea de t~Dareemotionale. Un tipar emotional este
un sentiment ce se repeta, ramas nerezolvat din trecut. Ase~
menea sentimente îti influenteaza comportamentul, cu efect
asupra vietii tale si relatiilor cu ceilalti. A te elibera de tipare
emotionale înseamna sa poti reactiona la evenimente în mod
constructiv.

Încrederea emotionala. Capacitatea de a-ti alege senti
mentele contribuie la succesul tau. Poti alege, de exemplu,
sa-ti dezvolti empatia si compasiunea în relatia de cuplu,
motivatia la serviciu, bucuria în viata.

Sa cercetam acum fiecare principiu mai în detaliu.
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Constientizarea,
emotionala,

Ascultati-va sentimentele, ele va spun ceva! Am un fin,
Zach, de sase ani, cu un superb par blond si cu ochi mari,
caprui. E o bucurie sa-mi petrec timpul cu el pentru ca n-a
încetat sa-si asculte sentimentele, Iata de ce este în mod na
tural vioi, fericit si afectuos. Într-o duminica, fiind invitati
de mama mea la prînz, Zach a exclamat în mijlocul conver
satiei celor cinci adulti din jurul lui: «Vreau sa va spun ceva
pentru ca ma simt dat deoparte!» Si apoi s-a bagat în con
versatie. Toti i-am admirat capacitatea de a sti ce simte si
de a exprima asta.

Ca adult, daca ai tendinta de a-ti judeca, analiza, repri
ma, evita, intelectualiza sau nega sentimentele, vei încerca
mereu sa faci ceva cu ele. Cînd ti le asculti pur si simplu,
poti învata si evolua cu ajutorul lor.

Sentimentele trebuie simtite. Prin natura lor, sentimen
tele vor sa fie simtite. Cînd îti simti sentimentele, ele trec,
Cînd le reprimi, ele se blocheaza. Întotdeauna stîrnesc rîsul
în seminariile mele cînd imit un englez care exclama: «O,
Doamne, parca simt ceval» Buza de sus rigida, marca a
culturii britanice, ne asigura ca am fost cîndva maestri în re
primarea sentimentelor. Asta contrasteaza cu stilul american
de <<haisa lasam totul Ia vederel», care poate duce la o veri
tabila indulgenta emotionala. Calea de mijloc este sa-ti as
culti sentimentele, sa le simti si sa alegi un raspuns plin de
iubire.

Am lucrat cu un client pe nume Bemard, un cîntaret si
un compozitor talentat. Compusese muzica foarte buna, dar
simtise ca nu-si împlineste potentialul în cariera din cauza
unor sentimente coplesitoare de teama. Nu-i placea asta,
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drept care a început sa ia droguri si apoi a renuntat la muzi
ca. De-a lungul terapiei a devenit constient de dinamica în
care fusese prins si a ales sa asculte ce îi spunea teama sa.
A aflat ca reprezenta o poarta spre creativitate si ca, daca
o accepta, l-ar fi motivat sa-si realizeze aspiratiile. În loc
sa se opuna fricii, Bemard a început sa se bucure de ea. Ea
însemna ca e angajat într-un proces creator si ca putea sa-si
reia cariera muzicala.

Eu însumi am facut un progres remarcabil în ascultarea
sentimentelor cînd am mers prima oara prin foc. Participam
la un seminar al lui Tony Robbins, bine cunoscutul specialist
în tehnici motivationale. M-am dus acolo rara sa am idee
ce Ulma sa se întîmple. Abia cînd am ajuns am descoperit
ca la acel prim seminar trebuia sa pasim pe carbuni aprinsi!
Am intrat în panica si am VTUtsa plec. Din fericire, simtul
curiozitatii (si faptul ca nu voiam sa-mi pierd banii) si-a spus
cuvîntul si am hotarît sa vad ce-mi spuneau sentimentele.
Sentimentul de frica era ecoul a ce se întîmpla în viata mea
în acei moment: pornisem o afacere noua, dar nu eran1sigur
ca trebuie sa actionez conform ideilor mele. Eram blocat,
nu mergeam nici înainte, nici înapoi. Dupa cinci ore de pre
gatire pentru mersul prin foc, antrenîndu-mi concentrarea
si învatînd sa-mi amplific puterea emotionala, am mers pe
carbuni aprinsi. Am vazut ca teama mea era de fapt «entuzi
asm deghizat» si ca, simtind-o si facînd pasii, reusisem ceva
despre care crezusem la început ca nu-mi sta în puteri.

Începeti sa va vedeti sentimentele dificile ca pe luminile
de avertizare de la bordul masinii. Atunci cînd Încep sa cli
peasca, va anunta ca este momentul sa le ascultati. Daca
duceti o viata activa, plina de treburi, ar trebui sa va faceti
mai întîi un program. De aceea sînt importante consilierea
personala si terapia. A face psihoterapie e ca si cum ti-ai
duce masina la service. Desi s-ar parea ca înghite timp pre
tios si bani, pe termen lung o masina îngrijita te va servi
mai bine. Acelasi lucru se întîmpla cu sentimentele. Daca
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nu le acorzi atentia necesara, consecintele pot fi mai costisi
toare decît investitia facuta pentru a-ti spori constientizarea
emotionala.

Cînd Dan a venit prima oara la mine, n-a facut decît
sa-mi repete toata sedinta ca n-are timp si bani pentru tera
pie. Am stat si l-am ascultat si, pîna la sfîrsitul sedintei, si-a
dat singur seama ce încercau sa-i transmita acele sentimente.
A realizat ca de mic, ori de CÎteori dorea sa-si marturiseasca
sentimentele, parintii îi spuneau ca sînt extrem de ocupati
si n-au timp sa-I asculte. Dan si-a dat seama ca intemalizase
acest tip de raspuns, si acum, ca adult, si-l aplica lui însusi.
Pe masura ce îsi aducea sentimentele în prim-plan, îsi reca
pata bunastarea emotionala.

Un exemplu clar de importanta a constientizarii senti
mentelor s-a înregistrat în cursul cercetarilor doctorului Ber
nie Siegel privind bolnavii de cancer. Siegel a descoperit
ca cei care frecventau grupuri de sprijin traiau, în medie,
considerabil mai mult decît cei care nu frecventau aseme

nea grupuri. Se pare ca aceasta capacitate de a-ti asculta sen
timentele si a te exprima, în timp ce altii le asculta, este prin
ea însasi o forma de vindecare.

Ce poti simti poti vindeca. Participarea la sedinte de
psihoterapie nu este singura cale de a-ti asculta sentimentele.
Un mod eficient de a-ti dezvolta o relatie sanatoasa cu pro
priul sine este sa tii un <gumalal sentimentelom. Dedicati-va
15 minute pe zi ca sa scrieti ce simtiti. S-ar putea sa va fie
destul de greu, caci mintea analitica va vrea sa înfrumuse
teze ori sa înteleaga ce astemeti pe hîrtie. E important sa
scrieti în stilul «flux continuu». De exemplu: «Ma simt epu
izat, nu vreau sa scriu ce simt, e plicticos ... Vreau sa ma
duc sa dau drumul la televizor si sa nu ma mai gîndesc la
sentimentele mele. Oricum, n-ar trebui sa ma preocupe sen
timentele mele, si acest exercitiu ma face sa nu ma simt în
largul meu. Nu stiu ce o sa descopar si nu sînt sigur ce bene-
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ficiu voi avea. Poate n-or sa-mi placa sentimentele mele sau

o sa mi se para jenante. Ma gîndesc la înghetata de ciocolata

din frigider, poate ar trebui sa ma duc si sa ma rasfat, dar
asta m-ar face doar sa ma simt vinovat! Nu, trebuie sa stau

aici si sa scriu mai departe ... »
A tine un jurnal al sentimentelor este un mod construc

tiv de a-ti descoperi sau recupera bunastarea emotionala.

Pe masura ce va dezvoltati aceasta abilitate, veti începe sa

observati anumite tipare. Poate aveti tendinta sa va îngrijo

rati prea mult: orice vi s-ar întîmpla, va îngrijorati, chiar daca

nu exista nici un motiv. Sau poate aveti tendinta sa va simtiti

mereu vinovati ori furiosi. Jurnalul va ajuta sa va dezbarati

de asemenea tipare emotionale. În anumite zile s-ar putea

sa va simtiti împacati, bucurosi si fericiti: a scrie despre aces

te sentimente este la fel de util ca a va înregistra emotiile

negative.

Cînd si-a început jurnalul, Alex a trecut si prin momente

de rezistenta, si de entuziasm. Dorea sa-si dezvolte o relatie

complexa cu propriile sentimente, fiindca în relatia cu fe

meile principala lui problema era lipsa de comunicare. Alex

s-a hotarit ca scrisul în jurnal sa fie primul lucru cu care

sa-si înceapa ziua. Scria despre visele avute noaptea, despre

sentimentele din ziua anterioara si despre sperantele si teme

rile din acea zi. Jurnalul îi îngaduia sa-si redescopere senti

mentele, astfel ca a început sa se poata pune în locul altora

si sa învete ce înseamna empatia.

Acceptarea emotionala

Nu exista sentiment negativ. Mai demult îmi doream

sa traiesc într-o permanenta stare de extaz, încîntare, fericire,

seninatate si pace. De cîte ori aveam emotii precum teama,

furia, tristetea, depresia, frica sau anxietatea, ma simteam
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nemultumit de mine însumi si tî..T1jeamsa revin la sentimente

mai placute. Credeam ca aceste emotii sînt negative. Imediat

ce etichetezi ceva ca negativ, ai emis o judecata de valoare.

Sa numesti o emotie «negativa» sugereaza ca e ceva în ne

regula cu acea emotie si ca ar trebui sa scapi de ea. Mi-am

petrecut multi ani din viata încercînd sa scap de asa-zisele

mele emotii negative. M-am dus la seminarii pe tema furiei

ca sa ma eliberez de furie si la seminarii pe tema puterii ca

sa ma vindec de frica. Dar, oricît m-as fi straduit, tot mai

aveam sentimente de furie si de frica. Nu vreau sa spun ca

acele seminarii n-au fost bune de nimic. Ele m-au învatat

ca nu exista sentiment negativ si ca a te chinui sa scapi de

asa ceva nu e neaparat cea mai eficienta cale.

Avînd aceasta revelatie, am început sa-mi accept senti

mentele. Decît sa le împart în negative sau pozitive, am ho

tarît sa le privesc altfel. Cîndîti accepti emotiile, le transmiti

dragoste si iertare.

Înveti cel mai usor sa-ti accepti sentimentele cu ajutorul

meditatiei. Exista o fonna de meditatie, <<meditatia de numi

re», în cursul careia denumesti sentimentele pe care le întîl

nesti. În felul acesta, le clarifici si le întelegi mai bine. Începi

sa-ti observi emotiile, detasîndu-te astfel de curentul emotio

nal prin care treci. Cu ajutorul acestei tehnici înveti mai ales

sa-ti stapînesti emotiile dificile, pentru ca simplul fapt de a

le da nume îti da putere asupra lor. În culturile antice, sama

nii au descoperit ca numind ceva de care te temi stapînesti

teama. Cînd accepti frica, energia acesteia se risipeste.

Meditatia de «numire»

Începeti prin a sta confortabil, în pozitie ridicata. Con

centrati-va pe respiratie. Cu fiecare rasuflare, numiti ceea

ce faceti - «inspir, expir» -, ceea ce va ajuta sa nu va zboare

mintea la altceva. Continuati astfel cîteva minute, pentru sta-
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bilizare. Începeti apoi sa observati orice emotii care ies la
suprafata. Puteti simti, de exemplu, furie, neliniste, plicti
seala, oboseala, pace, bucurie sau iubire. Numiti în sinea
voastra fiecare emotie care apare. Daca deveniti constienti
de furie, spuneti-va: «furie, furie, furie». Cînd trece, numiti
în continuare respiratiile, «inspir, expir», pîna cînd apare
o alta emotie, precum «pace, pace, pace».

Tipul acesta de meditatie va permite sa va dezvoltati ca
pacitatea de a va accepta sentimentele, pentru ca nu mai sîn
teti direct legati de ele.

Imaginati-va ca stati pe malul unui rîu, iar sentimentele
voastre curg în directia curentului. Pe masura ce ele se duc
în josul rîului, le numiti, dar nu sariti în apa sa prindeti fie
care sentiment. Alt mod de a încuraja acceptarea sentimen
telor este sa începeti sa spuneti ca aveti un sentiment, nu
ca sînteti unul. Aceasta tehnica îsi are radacinile în traditia
budista. învataturile lui Buddha privind atentia cereau celor
care mediteaza sa-si spuna: «Aceasta minte e plina de bucu
rie» sau «Aceasta e o minte plina de furie». Le-am sugerat
clientilor mei ca în loc de «Sînt furios» sau «Sînt fericit»,
sa spuna «Am în mine furie» sau «Am în mine fericire».

Un client de-al meu, Gordon, se simtea furios în fiecare
dimineata la sculare. Furia îi colora întregul orizont, astfel
ca îsi începea ziua revoltat, tensionat si frustrat. Încercase
mai multe tehnici de stapînire a furiei: facuse jogging, dusuri
reci si îsi astemuse pe hîrtie sentimentele. Se straduise din
rasputeri, dar furia ramînea. Pîna la urma a realizat ca se
defrnîse el însusi ca persoana furioasa si profetia parea sa
se împlineasca.

Am discutat ideea de a numi furia. El trebuia doar sa-si

urmareasca starea si sa spuna în sinea lui: «furie, furie, fu
rie». La început, lui Gordon i s-a parut foarte dificil, pentru
ca tentatia de a se vedea pe sine furios era înca puternica.
Cu rabdare, stînd linistit dimineata si urmarindu-si furia, a
început sa o accepte. O vedea ca pe o veche cunostinta de
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care nMmai avea nevoie. Deta.sîndu-se din ce în ce mai mult
de furie, a observat ca nu-l mai deranja.

Nu esti totuna cu sentimentele tale

Nu esti totuna cu sentimentele tale. Cu alte cuvinte, ai
diverse sentimente, dar ele nu te definesc. Daca te simti fu
rios, nu înseamna ca esti o persoana furioasa; de asemenea,
daca te simti deprimat, nu înseamna ca esti o persoana de
primata. Daca îti descrii în felul acesta sentimentele, apare
o detasare sanatoasa, care îti permite sa te raportezi altfel
la ele. Spunînd ca ai un sentiment înseamna ca îl accepti,
recunoscînd în acelasi timp ca poti alege cum sa te raportezi
la el. Poti percepe o emotie ca pe un prieten, o poti trata cu
bunavointa, ori o poti vedea ca pe un dusman, caz în care
o ataci sau te aperi de ea.

Continuati sa respiratiI

Respiratia este cel mai important instrument fizic pe care
îl aveti pentru a crea bunastarea emotionala. În Moleculele
emotiei (Molecules of Emotion), Candace Pert spune ca ne
numarate date experimentale arata ca modificarile frecventei
si adîncimii respiratiei schimba calitatea si cantitatea pepti
delor eliberate de creier. Multe dintre acestea sînt endorfine,
analgezicele naturale ale corpului, eliberate rapid, atunci
cînd respiram adînc si relaxat, pentru a ne reface si mentine
echilibrul emotional.

Respirind adînc atunci cînd va confruntati cu emotii
intense, permiteti sentimentelor sa «curga» prin voi. As fi
vrut sa stiu asta cînd eram muzician. Înainte de fiecare con
cert, corpul îmi era invadat de adrenalina, facîndu-ma sa-mi
fie teama si dereglîndu-mi memoria si interpretarea. Cînd
fac acum prezentari, înca mai simt invazia de adrenalina,
dar am învatat sa respir adînc, valorificîndu-mi astfel energia
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pentru a ma concentra mai bine. Înca mai sînt emotionat,
dar nu-mi mai este frica de asta. Accept emotia ca pe o parte
fireasca a actelor mele si o transform în beneficiu.

Exista multe cazuri în care respiratia constienta îti este
de folos. De exemplu, poti avea mari emotii cînd te duci la
o întîlnire. Daca te framînti gîndindu-te ce vei purta, ce vei
spune si ce se va întîmpla, respiratia adînca te ajuta sa-ti
mentii emotiile la un nivel stabil. Cînd te duci la un interviu
pentru o slujba, respiratia adînca te ajuta sa-ti clarifici gîn
durile daca esti anxios sau angoasat. Daca îti este frica sa
calatoresti cu avionul, respirînd constient la decolare si re
gulat în timpul zborului si la aterizare te poate ajuta sa te
detensionezi.

CELE PATRU ELEMENTE DE BAZA IN RESPIRATIA ADINCA,

RELAXATA

1. Inspirati adînc pe nas, apoi expirati din adîncul plamînilor;

simtiti cum vi se ridica abdomenul si lasati aerul sa iasa pe

nas într-un ritm egal. pîna va simtiti abdomenul coborînd.

2. Respirati încet, de 6-8 ori pe minut.

3. Ascultati-va inspiratia si expiratia pe nas.

4. Repetati 1-3 minute sau oricît de mult.

Exersati de doua ori pe zi, pîna cînd respiratia adînca si re
laxata devine ceva firesc.

Martorul tacut

Într-adevar, viata este cea care

daruieste viata - În timp ce tu, care

te socotesti darnic, nu esti decît un
martor.

Martorul tacut este acea parte din tine care îti urmares
te viata ca si cum ar fi un film pe un ecran. Oamenii care
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au avut experienta iesirii din trup sau a mortii c1iniceîsi amin
tesc cum si-au vazut corpul, mintea si emotiile fara sa fie
«inauntrul» lor.

Acum, în timp ce cititi, vedeti daca puteti deveni consti
enti de o prezenta care va observa citind cartea, care va gîn
deste gîndurile si va simte sentimentele. Aceasta prezenta
este martorul vostru. E detasata de emotiile, gîndirea si com
portamentul vostru. Acum încercati sa va observati viata.
Observati cît de relaxati sau de tensionati va simtiti. Obser
vati-va fizicul, observati cît de mult va plac corpul vostru
si nivelul vostru de energie. Observati cum va folositi timpul,
cît timp petreceti la serviciu, cu familia sau distrîndu-va si
cît timp aveti pentru voi. Fiind atent si observînd, devii con
stient de martorul tacut care observa. Este un aspect al con
stientizarii, care îti este întotdeauna la îndemîna. Principala
calitate a martorului e compasiunea. Ultima aduce iubire
si întelegere în toate domeniile vietii tale. Asadar, cu cît îti
observi mai mult emotiile, cu atît îti dezvolti un nivel mai
mare de compasiune pentru ele.

Lucrul acesta te ajuta foarte mult cînd te «blochezi» în
vechi tipare emotionale precum depresia, anxietatea, &ria
sau vinovatia. Pe masura ce devii constient de martorul care
observa aceste emotii, încetezi sa te mai identifici atît de
bine cu ele si realizezi ca esti mai mult decît sentimentele
si senzatiile tale. Ai creat un respiro între tine si sentL'llen
tele tale, ceea ce te ajuta sa le accepti.

Va trece si asta!

Una dintre vorbele care ma ajuta cel mai mult sa ma
descurc cu sentimentele este: «O sa treaca si asta!» Ironia

e ca, atunci cînd ai un sentiment placut de fericire, pace
sau relaxare, stii foarte bine ca va trece. Dar cînd simti tris
tete, frica sau furie, crezi ca vor dura la infinit. Nu-ti mai
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amintesti sa te fi simtit bine în trecut si nu te poti imagina
simtindu-te bine în viitor. Intuitia ta se prabuseste, stimu
lîndu-ti sentimentele de nesiguranta si îndoiala, care maresc
disconfortul. «Va trece si asta» e ca o sonerie care te trezeste
CL.'ldai probleme emotionale. De asemenea, îti permite sa
faci pace cu sentimentele tale, nu sa te lupti cu ele. Este sem
nul certitudinii ca se vor schimba si ca îti permiti sa renunti
la efortul de a le controla.

Eliberarea de tiparele emotionale

Nu pot exprima .filria. Mai curînd

fac o tumoare!

Fiecare avem calea noastra preferata de a ne elibera de
emotii. Unii lucreaza în sala de gimnastica, altii discuta cu
un prieten, iar altii ies seara în oras sa se «aeriseasca». Toate
acestea pot fi utile pe termen scurt, dar pentru bunastarea
pe termen lung esential este sa ne «dizolvam» tiparele emo
tionale. Cele mai comune tipare întîlnite de mine sînt zbu
ciumul, vinovatia, frica, furia, depresia si stresul. Ele ne
influenteaza viata în întregul ei si în unele cazuri ne îm
piedica sa f.lllctionam normal.

Avem acum dovezi stiintifice ca exista o legatura directa
între emotii si sanatatea fizica. Domeniul se numeste psiho
neuroimunologie sau PNI si este în prezent o ramura de vîrf
a stiintei medicale, care studiaza relatia mintii noastre cu sis
temul imunitar. În Inteligenta emotionala, Daniel Goleman
aduce probe în sprijinul acestei interdependente:

«Oamenilor care trec prin anxietate cronica, lungi pe
rioade de tristete si pesimism, tensilUle continua sau ostili
tate neîntrerupta, cinism sau suspiciune perpetua, li se du
bleaza riscul de a se îmbolnavi - inclusiv de astm, artrita,
lTligrene, ulcer si afectiuni cardiace.»
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Eliberarea de tiparele emotionale nesanatoase presupune
sa aveti rabdare si un anume devotament fata de fericirea
si bunastarea voastra. Multe dintre aceste tipare îsi au rada
cinile în copilarie si au fost consolidate de-a lungul anilor
de credintele si dorintele voastre. Aplicînd sfaturile unna
toare veti începe sa resimtiti vindecarea adusa de simpla di
zolvare a tiparelor emotionale din trecut.

Sfîrsitul zbaterii

Pentru multi viata pare o lupta, dar, chiar daca ea presu
pune într-adevar efort, e o mare diferenta între efort si lupta
sau zbatere. Efortul este rezultatul unei dorinte si înseamna
sa te concentrezi pentru a o îndeplini. Zbaterea este un efort
combinat cu frica si disperare, care ne face sa simtim mereu
ca înotam împotriva curentului.

Sa vedem de unde vine ideea aceasta de lupta. Probabil
ca în copilarie ati primit mesaje de genul «Viata e o lupta»,
«E nobil sa te lupti», «Prin lupta obtii multe». Poate v-ati
vazut parintii luptîndu-se «cu viata», fie în relatia lor de
cuplu, fie la serviciu, pe plan financiar sau ca sa va creasca.
Poate ati vazut lupta în propria voastra educatie, fie în ati
tudinea profesorilor, fie cînd învatati; sau, daca ati primit
o educatie religioasa, poate vi s-a spus ca trebuie sa luptati
ca sa fiti nobili si drepti.

Astfel ati ajuns la credinta ca esenta vietii este lupta si
ca trebuie sa va zbateti pentru a supravietui. Un alt element
important legat de lupta este o posibila încercare inconsti
enta de a obtine dragostea si atentia pe care le doriti. Daca
în copilarie ati obtinut atentie luptîndu-va pentru asta, credeti
ca si ca adult aveti sanse de a capta simpatie daca luptati
pentru ea.

Modul în care functioneaza acest tipar se vede clar în
cazul lui Debbie, o c1ientade-a mea. La fiecare consultatie,
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îmi povestea o multime de întîmplari, toate legate de nevoia

ei de a lupta. Parca traia doar pentru dramatismul luptei ei.
Cînd am studiat lucrurile mai atent, a recunoscut ca îi era

teama sa renunte la lupta. Devenise un mod de viata si mi-a

marturisit ca il-ar fi stiut ce sa faca în lipsa lui. Avusese re
latii în care comunicarea era o lupta, atragea barbati intere

sati în aparenta doar de sexualitatea ei, care aveau deja o

alta relatie sau care traiau în alta tara. Cînd întîlnea pe cineva

potrivit si disponibil, îsi pierdea interesul, sustinînd ca o plic

tiseste si ca nu e genul ei. Debbie se lupta si pe plan finan

ciar, traind de la saptamîna la saptamîna fara sa-si adapteze
modul de viata la banii pe care-i avea. Ideea de a se limita
astfel încît sa nu mai fie nevoie sa se zbata financiar i se

parea restrictiva si inutila. De fapt, asta se întîmpla adesea

cu oamenii care sînt atît de atasati de lupta încît ideea unei
vieti usoare li se pare amenintatoare.

Gînditi-va o clipa. Ce parte a vietii e o lupta pentru voi?

Care sînt domeniile în care simtiti cel mai puternic frica?
Cele mai obisnuite sînt urmatoarele:

Fizicul. Traim într-o societate care aproape ne obliga

sa aratam într-un anume fel. Gînditi-va daca încercati sa

va ridicati la nivelul imaginilor din media sau la nivelul as

teptarilor altora cu privire la corpul vostru. Corpul este casa

voastra, asadar e important sa fiti buni cu el, sa-i dati hrana
de calitate, sa-I antrenati cu grija, sa-i dati odihna de care
are nevoie, sa-I masati cînd vrea sa fie rasfatat. Renuntarea

la lupta cu propriul corp va va aduce mai multa energie,
stima de sine si echilibru.

Bunastarea emotionala. Lupta actioneaza ca o forma

de autopedepsire emotionala, punîndu-va în legatura cu sen
timente de vinovatie, dispret, frica si îndoiala. Atunci cînd
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va luptati cu emotiile, aratati-va compasiunea fata de voi
însiva iertîndu-va si acceptîndu-va asa cum sînteti.

Starea psihica. Lupta din mintea voastra creeaza conflict,
nehotarîre si deruta. Meditatia este cea mai buna metoda
de a va elibera de zbaterea launtrica si a va recapata linistea.

Armonia spirituala. Una dintre principalele functii ale
eului este sa va faca sa luptati pe plan spiritual. Esenta spiri
tului este pacea, amenintatoare pentru eu. Cînd sînteti prinsi
în eu, întoarceti-va catre spirit si cereti-i ajutorul pentru ca
lupta sa dispara.

Relatiile de cuplu. Tiparul emotional al luptei sau zba
terii e una dintre principalele cauze ale stresului în relatia
de cuplu. Daca relatiile voastre de cuplu sînt generatoare
de lupta, întrebati-va care e motivul. Gînditi-va daca nu cum
va însasi atitudinea voastra fata de relatii le împiedica sa
va aduca sprijin si fericire. Oare v-ati putea bucura de o re
latie de cuplu în care sa nu existe lupta?

Mediul. Va sînt prielnice, va sînt un sprijin conditiile
în care traiti? Sau ati devenit sclavii lor? Stati într-o casa
care are mereu nevoie de reparatii, astfel încît fiecare minut
liber e ocupat cu mesteritul? Ati fi dispusi sa platiti pe cineva
pentru curatenie daca n-aveti timp s-o faceti singuri? Va
chinuie d..'1llliulcatre serviciu? Puteti sa va oferiti cinci mi
nute în plus ca sa nu va mai grabiti mereu? Ce sînteti dispusi
sa faceti pentru ca mediul vostru de trai sa va fie mai prielnic?

Serviciul. Zbaterile de la serviciu sînt cauza multora

dintre problemele noastre. Munca poate fi destul de stresan
ta ea însasi, nu este cazul sa ne mai si luptam cu ea! În ziua
de astazi se spune <<muncestemai inteligent, nu mai mult» -
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ceea ce reprezinta illlîndemn la creativitateîn folosirea timpu
lui si a resurselor.

Banii. Banii sînt ultimul refugiu al eului si reprezinta
adesea domeniul în care ne proiectam cel mai mult nevoia
de lupta. Ne zbatem cînd avem bani, temîndu-ne ca se vor
termina, cheltuind excesiv, astfel încît se termina într-ade

var, sau lipsindu-ne de lucrurile pe care le dorim. Ne zba
tem cînd nu avem bani, simtindu-ne nevrednici de a-i avea,
neputinciosi în a-i obtine sau invidiosi pe cei care îi au. Asi
gurati-va ca va «calibrati» viata dupa posibilitatile finan
ciare pe care le aveti si apoi concentrati-va pe eliberarea de
zbateri astfel încît sa va puteti bucura efectiv de aceste posi
bilitati financiare.

Abandonati lupta. Sa devii constient de domeniile în
care te zbati este primul pas catre eliberare. La început poate
fi putin derutant, caci lupta pare sa se accentueze. Dar asta
se întîmpla pur si simplu pentru ca o observi mai atent.

O data pe luna ma ihtJ1nesccu doi prieteni (care au fie
care, la fel ca mine, propria lor afacere) pentru a ne concen
tra mai mult pe «a fi» decît pe «a avea». Ne-am înteles sa
ne vedem luni dimineata si sa jucam fotbal, iesind astfel din
rutina - si zbaterea - primei zile de lucru din saptamîna.
Prima oara cînd am jucat, am simtit ca mor de rusine ca nu
sînt la birou! Dat fiind ca nu am nici un sef si deci nu dau
socoteala nimanui, mi s-a parut o reactie exagerata, asa ca
ne-am cDntinuat întîlnirile de luni pîna cînd au devenit o
experienta placuta.

Daca te surprinzi luptînd, întreaba-te cu ce te lupti. Lupta

face sa întîrzie ceea ce îti doresti. De exemplu, daca te zbati
în relatiile tale sentimentale, întreaba-te de ce opui rezis
tenta iubirii si fericirii. De vreme ce lupta e un simptom al
stimei de sine deficitare, poate crezi ca nu meriti iubirea si
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fericirea pe care le vrei. Daca te lupti la serviciu, întreaba-te
la ce opui rezistenta în viata ta profesionala. Poate întîrzii
o promovare sau înfiintarea unei afaceri proprii pentru ca
ti-e teama ca nu vei reusi. Simpla constientizare poate fi su
ficienta ca sa renunti la rezistenta.

Poti alege apoi alternativa la lupta: principiul efortului
minim. Atunci vei resimti în viata ta asa-numita «curgere».
Lucrurile pur si simplu se întîmpla si viata ta merge de la
sine. Îti dai seama ca te atli în «curgere» pentru ca ai un
sentiment de firesc si de legitim în privinta vietii tale. Cînd
esti «în curgere», te conectezi cu dimensiunea ta spirituala.
Lupta este înlocuita cu energie creatoare, transformîndu-ti
lumea limitata într-o lume cu posibilitati nesfrrsÎte. Usurin
ta devine barometrul cu care îti masori viata si începi sa-ti
dai seama ca ceea ce îti este usor este si bun pentru tine.

Natura este un exemplu minunat de principiu al efortului
minim. Observati-va cînd sînteti sanatosi. Observati cum
inima va bate fara dificultate, cum respirati usor, cum sîn
gele va circula liber prin vene si cum corpul va functioneaza
fara vreun efort constient. Gînditi-va cum zboara pasarile,
cum înoata pestii, cum creste iarba si cum straluceste soa
rele. Toate acestea se petrec natural, nu necesita vreun efort.
Noi alegem daca intram sau nu în acest curent.

Renuntati la vinovatie

Sa gresesti e omeneste, sa Întîlnesti

piedici e normal; sa fii capabil sa

rîzi de tine Însuti e o forma de
maturitate.

Tiparul emotional al vinovatiei provine de obicei din
copilarie, cînd simteam ca nu ne putem multumi parintii
sau ca nu ne putem ridica la nivelul asteptarilor lor. Asta
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ne face sa credem ca eceva în neregula cu noi ori ca am
procedat gresit. Ca adulti, vinovatia contribuie la o stima

de sine deficitara, facîndu-ne sa recurgem la substitute de

consolare, precum mîncatul excesiv, bautura si fumatul. Nu
ne credem denmi de a primi ceea ce vrem si deseori sabotam

inconstient dragostea si succesul pe care le obtinem. Renun

tam la visurile si la creativitatea noastra fiindca simtim ca

nu meritam sa ne bucuram si sa fim fericiti.

Viata începe sa fie dominata de directive ca «ar fi bine»,

«s-ar cuveni» si «trebuie». O viata bazata pe aceste directive

creeaza resentimente si amaraciune si te face sa-ti pierzi
bucuria si motivatia. Esti condus de teama ca daca nu faci

ceea ce crezi ca «trebuie» nu vei fi o persoana respectabila.

Am avut un client, Bany, a carui viata era plina de «trebuie».

Credea ca e de datoria lui sa le faca tuturor pe plac. Ca ur

mare, facea numai ce nu voia sa faca, dar se simtea prea
vinovat daca refuza; îi era teama sa nu-i supere si sa nu-i

jigneasca pe cei dinjur. Tiparul emotional al vinovatiei duce
la un simt al responsabilitatii deplasat. Daca esti prins în
acest tipar, e important sa-ti amintesti ca ai o responsabilitate

fata de ceilalti, dar nu esti responsabil pentru ei. Responsa

bilitatea ta este sa fii onest cu ceilalti, de pilda sa spui «da»

cînd vrei sa spui «da» si «nu» cînd vrei sa spui «nu».

Observati cînd începeti propozitii cu «ar fi bine», «s-ar

cuveni» sau «trebuie». De exemplu, «ar fi bine sa fac gim
nastica de patru ori pe saptamîna», «s-ar cuveni sa lucrez

zece ore pe zi», «trebuie sa fac zilnic tot ce mi-am propus».
Poate fi vorba de lucruri pe care vreti sa le faceti, dar daca

Sîlltmotivate de un sentiment de vinovatie devin o obligatie.

Înlocuind «ar fi bine» si «s-ar cuveni» cu «as putea» si «tre

buie» cu «vreau sa», deveniti constienti ca aveti de ales. Spu

neti-va ca ati putea lucra zece ore pe zi, ca ati putea merge
la sala de ginmastica de patru ori pe saptamîna si ca vreti
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sa faceti tot ce v-ati propus - dar nu ca trebuie. Astfel eli
minati vinovatia si puteti fi credinciosi voua însiva.

Am avut o clienta, June, care suferea de acest tipar emo

tional al vinovatiei. Era mama a doi copii, lucra cu norma
întreaga si avea o mama în vîrsta, foarte pretentioasa. June
simtea ca viata ei e un slalom si ca esueaza mizerabil. Nu
reusea sa multumeasca pe nimeni. Copiii i se urcau în cap,
îi era greu sa comunice cu sotul ei, iar maica-sa o bomballea
de fiecare data cînd vorbeau la telefon. June ajunsese sa crea
da ca nu e suficient de buna. Ca urmare se simtea vinovata 
avea senzatia unui lat în jurul gîtului, care o împiedica sa
se bucure de munca si de viata ei. Se pedepsea cerînd tot
mai mult de la sine însasi si ajungea la epuizare sau slabi
ciune pentru a-si compensa vina.

June îsi pierduse orice perspectiva asupra vietii. Juca
rolul «superfemeii», crezînd în acelasi timp ca nu e buna
de nimic. Încurajînd-o sa-si aprecieze incredibila perfoIDlan
ta, am facut-o sa-si dea seama ca adevarata ei problema era
sentimentul de vinovatie si ca, eliberîndu-se de el, îsi putea
reface viata.

Vinovatia are diverse efecte: te vezi mai slab decît esti,
te condamni si te lipsesti de ceea ce îti doresti. Daca ti se
întîmpla ceva bun, consideri ca e vorba doar de un moment
norocos si îti spui ca nu va dura de vreme ce toate lucrurile
bune sînt urmate de esecuri. Simti ca nu meriti sa ai ceea
ce vrei si crezi ca ar trebui sa te multumesti întotdeauna cu
locul doi. Nu lupti pentru tine si tinzi sa fii «folosit» în relatia
de cuplu pentru ca ti-e greu sa spui nu.

Ca sa va evaluati nivelul de vinovatie, întrebati-va cum
reactionati atunci cînd vedeti o masina de politie în oglinda
retrovizoare. Deveniti nervosi si vi se pare ca vine dupa voi?
Alt test poate fi momentul controlului pasapoartelor într-un
aeroport. Simtiti nervozitate cînd spuneti ca nu aveti nimic
de declarat? Ce simtiti cînd apare seful la serviciu? Credeti
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ca va spune ca ati gresit cu ceva? Un sentiment actual de
vinovatie în fata reprezentantilor autoritatii are radacini
vechi, în copilarie.

Iata un exercitiu eficace ca sa scapati de vinovatie. Scri
eti la începutul unei foi de hîrtie: Masimt vinovat pentru ...
Scriind pentru ce anume, va scoateti acel lucru din minte.
De asemenea, va ajuta sa faceti diferenta între vechile sen
timente de vinovatie si constiinta voastra, acea instanta inte
rioara care stie ce este bine si ce este rau. Expresia «a avea
constiinta încarcata» e derutanta, deoarece constiinta nu
poate fi niciodata încarcata. Vocea ratiunii este cea care te
face constient de vina si îti corecteaza gîndirea sau compor
tamentul astfel încît sa-ti pastrezi integritatea. Eliberîndu-te
de vinovatie îti cureti constiinta, pentru ca renunti la obice
iurile autodistructive care te fac sa nu mai iubesti.

Pe masura ce scapi de vinovatie, îti ceri înapoi inocenta.
Te-ai nascut cu ea si, ascunsa în spatele vinovatiei, inocenta
ta asteapta s-o redescoperi. Urmatorul exercitiu de vizuali
zare va ajuta sa va reconectati cu puritatea voastra originara.
Puneti pe cineva sa vi·l citeasca sau înregistrati-l pe o caseta
si ascultati-l.

EXERCITIU DE VIZUAlIZARE

Stînd într-o pozitie confortabila, închideti ochii si concen
trati-va pe respiratie. Respirati tot mai lent si mai adînc,
simtindu-va corpul relaxîndu-se. Imaginati-va ca sînteti copil
mic. Vizualizati fiecare detaliu al acestui copil - trasaturile
perfecte, pielea frumoasa. ochii iubitori. Vedeti acum daca

puteti intra în legatura cu inocenta. divinitatea si puritatea
lui. neîntinate de lume si de conditionari exterioare. În timp

ce faceti asta. constientizati faptul ca acest copil exista în

voi. Spuneti-va ca sînteti inocenti si ca. orice vi s-ar fi întîm

plat în viata asta. inocenta este înca în voi, asteptînd sa o

regasiti. Cojiti toate straturile de vinovatie, astfel încît ceea
ce ramîne sa fie iubire pura. Daca întîmpinati blocaje. ier-
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tati-va pentru greseli1e trecutului, actele incorecte si lipsa
de comunicare. Sa fii legat de vinovatie nu e o solutie.
Este timpul sa va eliberati revenind la dreptul vostru din

nastere, la inocenta completa. Cînd ati terminat, respirati
adînc de CÎteva ori, deschideti ochii si executati cîteva

elongatii.

Pentru a face vizualizarea si mai eficienta, e bine sa lu-
crezi cu afirmatii de tipul:

• Sînt inocent.

• Ma iert pentru ca am crezut ca sînt vinovat.
• Aleg sa fiu bun cu mine.
• Pot sa simt compasiune pentru altii, fara sa le preiau

durerile.

• Sa spun «nu» cînd vreau sa spui «nu» si «da» cînd
vreau sa spun «da» ajuta pe toata lumea.

• Merit sa fiu fericit.

Daca înca va mai împiedica ceva sa va recapatati inocen
ta, analizati lucrurile pentru care va simtiti vinovati si, daca
este cazul, corectati-le. Tabelul urmator este un exemplu.

VINA CORECTIE DATA

• Datorez unui prieten
o suma de bani.
• Manînc ciocolata .

• Exagerez cu distractiile.

• Sa-I sun si sa 14 mai
aranjez sa-i platesc.
• Sa manînc În loc fructe. 7 mai

• Sa-mi spun ca o merit 10 mai

si sa-mi programez Înca
o activitate placuta.

Drumul catre vindecare si eliberarea de vinovatie este
fara sfîrsit. Presupune sa fii tot timpul dispus sa combini
integritatea cu acceptarea de sine.
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Eliberarea de teama

Nu ca mi-e frica sa mor. Doar ca

nu vreau sa Jiu acolo cînd se va

Întîmpla.

Traiti într-o permanenta stare de teama difuza, care va
induce la fiecare pas o senzatie de tensiune, anxietate sau
panica? Ni se poate parea ca cea mai mare parte din viata
noastra e dominata de teama. Ne temem de esec si ne te
mem de succes. Ne temem de respingere si ne temem de
intimitate. Ne temem de durere si ne temem de placere. Ne
temem de pierdere si ne temem de daruire. Ne temem de
schimbare si ne temem de rutina. Teama se insinueaza în
toate domeniile vietii noastre: o forta irationala, nedefinita
si distructiva. Ne împiedica sa ne urmam visele si dorintele,
ne secatuieste si ne demoralizeaza.

Singurul lucru de care trebuie sa ne temem este
însasi teama. (Franklin D. Roosevelt)

Frica este înfricosatoare pentru ca se vede doar pe sine
în toate. Eliberarea de frica sta în disponibilitatea de a-ti
schimba viziunea despre tine însuti. Cîta vreme vei continua
sa crezi ca esti un eu, îti va fi frica. Cînd esti conectat cu Si
nele tau Superior, te poti elibera de frica. Nu ai de ce te teme
în lumea Sinelui Superior, caci nu exista nimic cu care el sa
nu se poata confrunta. În functie de felul în care te vezi, per
cepi lumea ori ca pe un loc înfricosator, ori ca pe un loc per
fect sigur.

Exista CÎtevatrepte în trecerea de la teama la încredere.
Prima preSUpu,'leo perioada de educare. De "Teme ce ai în
vatat sa-ti fie teama, acum trebuie sa reînveti sa te simti în
siguranta. Psihologii numesc teama învatata teama condi

tionata: ajungi sa te temi de ceva care nu este cîtusi de putin
amenintator doar pentru ca în mintea ta este asociat cu ceva
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Înspaimîntator. Schimbînd asocierea mentala, înveti sa simti
altfel.

Am trait aceasta experienta de reînvatare cînd am tinut

prima data un seminar cu public. Eram absolut terifiat, pentru
ca asociam vorbitul în public cu teama ca voi parea stupi~
ca voi face greseli, ca nu voi fi pe placul audientei, iar cfuiera
mea va fi compromisa. Eram atît de speriat încît aproape tot
seminarul n-am putut vorbi. Din fericire, mai era o prezenta
toare în acea zi, care a fost încîntata sa conduca seminarul

în timp ce eu stateam lînga ea, încercînd sa-mi vin În fire!
Pe la amiaza ma relaxasem suficient ca sa sustin partea fi
nala a cursului, care se referea, în mod ironic, la stima de

sine. Lectia acestei întîmplari este ca am supravietuit. Nimic
nu mi-a amenintat viata si mi-am putut schimba asocierea
mentala privind discursurile în public: de la teama am trecut
la anticipare. Acum simt aceeasi energie care m-a paralizat
în acea prima zi, dar de data asta ma fortifica.

Una dintre principalele friei este vorbitul În public. Si
totusi, singurul mod de a depasi o teama, oricare, este sa faci
ce ai de facut, altfel ea va deveni tot mai mare.

Am auzit odata un sfat foarte întelept dat unui
tînar: întotdeauna sa faci ceea ce ti-e teama sa faci.
(Ralph Waldo Emerson)

Raspunsul fata de frica este perfect rezumat În mesajul
lui Susan Jeffers din titlul cartii ei de succes: Simtefrica,
si totusi fa-o! (Feet the Fear and Do It Anyway). Trebuie
sa-ti simti frica, si cu toate astea sa faci ceea ce vrei. Gîn
diti-va la toate momentele în care v-a fost teama si totusi
ati facut-o si gînditi-va ce ati fi putut pierde daca nu o faceati.

Temeti-va si mergeti înainte! Pe masura ce deveniti dis
pusi sa mergeti Înainte facînd lucrurile de care va temeti,
senzatia de frica descreste.
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Am observat ca oamenii se tem de obicei sa nu tie res

pinsi. E firesc sa vrei sa fii pe placul celorlalti, dar, daca faci

compromisuri din teama de a nu fi respins, este timpul sa

te opresti. Urmatoarea întîmplare arata cum si-a vindecat

un profesor de-a! meu frica de respingere.

Într-o zi, Bob s-a hOtalit sa-si depaseasca teama de a

nu fi respins de femei. Cu acest tel în minte, s-a asezat la

un colt de strada din New York si a început sa spuna «buna»

fiecarei femei care îl atragea, cerindu-i o întîlnire. La început

a fost distrus de refuzuri si s-a refugiat hîtr-o cafenea din apro

piere, consolîndu-se cu un cappuccino. Totusi era hotarît

sa continue pîna cînd frica i-ar fi scazut. A doua zi era atît

de obisnuit sa auda «nu» încît nu-i mai pasa. În a treia zi a

aparut o alta temere: frica de a nu auzi «dID>!

Acest principiu este predat la cursurile de vînzari, unde

oamenii sînt încurajati sa se bucure de lh'1 refuz, caci «Ilu»-ul

îi aduce mai aproape de «cla». Daca nu auzi «nu», Îl1Seanma

ca nu te straduiesti sa faci vîp.zari.

TEAMA: ceva fals care pare real. Definitia de mai sus

este un bun ,mtidot cînd te blocheaza teama. De exemplu,

cînd ajungi la serviciu gasesti pe birou un mesaj de la seful

tau care te cheama la o sedinta. Din cauza fricii, te gîndesti

imediat la ce-i mai rau si începi sa-ti imaginezi ca vei fi con

cediat. Pîna la urma, se dovedeste ca voia sa-ti spuna ce idei

i-au venit - pentru ca îti pretuieste opinia. Sau partenerul

tau te suna la serviciu, rugîndu-te sa va întîlniti neaparat mai

tîrziu. Din cauza fricii, prima ta reactie este sa te întrebi iar

si iar ce anume are de gînd sa-ti spuna. Seara descoperi ca

nu voia decît sa va planificati o vacanta, astfel încît sa pe

treceti mai mult timp împreuna.

Se poate spune ca fi-iea înseamna sa uiti ca totul merge

bine. Deci te eliberezi de frica atunci cînd îti amintesti ca
totul e în ordine. De vreme ce avem nevoie sa ni se aduca
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mereu aminte lucrul acesta, va recomand urmatorul exer
citiu de vizualizare ori de cîte ori simtiti o teama irationala.

EXERCITIU DE VIZUAlIZARE

Stînd Într-o pozitie confortabila, închideti ochii si conce~
trati-va pe respiratie. Respirati tot mai lent si mai adinc,
simtindu-va corpul relaxîndu-se. Cu fiecare respiratie, repe
tati În sinea voastra: «eliberare, eliberare», pîna cînd aveti
un sentiment de liniste si de relaxare. Atunci imaginati-va
ca sînteti liberi de orice temeri. Observati ce imagini va apar
În minte si ce senzatii aveti în corp. Daca simtiti ca opuneti
rezistenta, concentrati-va iarasi, Încetul cu Încetul, asupra
respiratiei si repetati «eliberare, eliberare». Spuneti-va acum:
«N-am de ce sa ma tem.» Amintiti-va ca prezenta fricii este
un semn ca te încrezi În eu. Ond Îti dai seama ca n-are de
ce sa-ti fie frica Înseamna ca recunosti puterea sufletului.
Imaginati-va sufletul ca pe o fiinta infinita de iubire si ade
var. Observati cum va simtiti în prezenta acestei fiinte si
vedeti daca va puteti îngadui sa fiti Întariti de puterea ei.
Imediat ce veti fi dispusi sa faceti asta, veti vedea ca nu mai
aveti, Într-adevar, de ce sa va temeti. Ond simtiti ca ati ter
minat, respirati adinc de CÎteva ori, deschideti ochii si execu
tati cîteva elongatii.

Dependenta de anxietate. Prea multa teama repetata zil
nic înseamna ca anxietatea se poate strecura pe usa din dos.
Începi sa-ti Îaci griji pentru fiecare mic detaliu al vietii tale
si, daca te surprinzi ca nu-ti faci griji, atunci tocmai asta te
îngrijoreaza! Îngrijorarea a început sa fie un fel de «fisa a
postului» pentru adultul matur. Ratiunea spune: «Daca ma
îngrijorez cum se cuvine, sînt un adult responsabil si profe
sionist.» La serviciu, un tip vesnic îngrijorat este perceput
ca un luptator ce se bate pentru o cauza nobila, pe cînd cine
va calm si relaxat este considerat delasator. Ca parinte, în
grijorarea pentru copiii tai e un semn ca faci ceea ce trebuie
si le pregatesti un viitor bun. Dar s-a întîmplat oare vreodata
ca îngrijorarea sa-ti rezolve cu adevarat problemele?
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Pentru a scapa de îngrijorare este esential sa ai o perspec
tiva sanatoasa asupra vietii. Cînd lucram în domeniul medi
cal, am întîlnit cele mai miscatoare exemple. Am auzit cu
totii povesti despre bolnavi de cancer care spun ca îmbolna
virea lor a fost cel mai bun lucru care li s-a întîmplat. Can
cerul te învata ce e cu adevarat important, spun ei; capeti
o noua perspectiva si nu-ti mai faci griji pentru prostiile de
zi cu zi, care te iritau si te suparau altadata. Cînd ai cancer,
orice altceva pare <<.unmaruntis». Asta nu înseamna ca nimic
altceva nu mai conteaza. Doar ca îti aminteste sa nu lasi pro
blemele zilnice sa ia proportii exagerate.

În timp ce te straduiesti sa-ti mentii o buna perspectiva
asupra lucrurilor, e important sa nu te simti vinovat daca te
surprinzi ca te îngrijoreaza diverse maruntisuri. Chiar daca
îngrijorarea ta nu e prea mare, simtindu-te vinovat nu faci
decît sa înrautatesti lucrurile.

Mania controlului. Un alt mod în care se manifesta an

xietatea este dorinta de a-ti controla total viata. Cu totii avem
nevoie de o anume doza de control pentru a functiona efi
cient. Daca viata ne scapa prea des din mîna, resimtim un
stres inutil. Pe de alta parte, încercarea de a controla totul
duce în mod sigur la tensiune si la anxietate maxima. Pro
blema cu nevoia de control total este ca pierzi bucuria de
a fi spontan. Iar spontaneitatea te face capabil sa participi
la «curgerea» propriei vieti. Daca lucrurile nu par sa iasa
asa cmn ai planuit, poti sa renunti si sa accepti altemativele.

Omul face planuri, Dumnezeu rîde! Renuntarea la con
trol este o schimbare de atitudine, e trecerea de la încapatî
nare la flexibilitate. Nu înseamna ca nu faci planuri. Doar
ca înveti sa te detasezi de ele. Un exercitiu util pentru culti
varea flexibilitatii este sa scrii cinci modalitati prin care în
cerci sa-ti controlezi viata si apoi sa vezi cum le poti atenua.
De exemplu:
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• Încerc sa-mi controlez viata facîndu-mi o mie de pro
bleme în legatura cu banii.

As putea sa-mi asum raspunderea pentru situatia mea
financiara si sa devin mai încrezator .

• Încerc sa-mi controlez viata unnînd unprogram strict.
As putea lasa goluri în orar pentru activitati spontane.
Exista o frica foarte raspîndita cum ca relaxarea contro-

lului face din tine o persoana slaba: e ca si cînd ai flutura
un steag alb ca sa te anunti învins. De fapt, daca poti sa re
nunti devii mai puternic si mai încrezator. Urmatoarea isto
rioara Zen ilustreaza lectia renuntarii.

DESPRE RENUNTARE

Tanzan si Ekido mergeau Împreuna pe un drum noroios.
Ploua torential.
La o cotitura, au Întîlnit o fata frumoasa Într-un chimono

de matase, care nu putea sa traverseze rascrucea.

«Vino, fetito», a spus deodata Tanzan. Ridicînd-o în brate,
a trecut-o peste balta.

Ekido nu a mai scos nici un cuvînt pîna cînd, seara, au ajuns

la un templu. Atunci nu s-a mai putut abtine.
«Noi, calugarii, nu ne apropiem de femei, i-a spus luiTanzan,

mai ales de cele tinere si frumoase. E periculos. De ce ai
facut asta?»

«Eu am lasat fata acolo, a spus Tanzan. Tu înca o mai tii În

brate?»

Stresul

Daca n-as fi avut simtul umorului,
de mult m-as fi sinucis.

Mahatma Gandhi

Din punct de vedere stiintific, termenul «stres» nu are
conotatia negativa pe care i-o atribuim. Avem nevoie de pu-
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tin stres în viata pentru a ne maturiza si a evolua. Pericolul
apare doar cînd sîntem supusi la un stres puternic, vreme
îndelungata.

Una dintre problemele legate de stres este ca în decursul

ultimilor ani ne-am fomlat o reactie de tip «macho» fata
de el: a apamt un mit - acela ca persoana care se descurca

în conditii de stres maxim cîstiga. Acest tipar comportamen
taI poate continua pîna apare o criza, astfel ca ajungem sa
suferim consecintele stresului pe termen lung. Se rupe o cas
nicie, se iveste o problema de sanatate, nu pot fi îndeplinite
sarcinile de serviciu ori se instaleaza o dependenta. Daca de
venim mai constienti de reactia noastra la stres putem face
schL.'11barilenecesare pentru a ajunge la echilibrul corect între
munca, odihna si distractie.

Am fost prins si eu în capcana «macho» privind stresul.
Traiam cu impresia ca voi fi cu atît mai eficient cu cît tole
ranta mea fata de stres va fi mai mare. Aveam un stil de via
ta care presupunea cît mai multa activitate Î1124 de ore. Si
am continuat asa pîna cînd am ajuns sa fiu irascibil si obosit
tot timpul, cu probleme digestive si insomnie. Ca urmare,
m-am straduit sa-mj scad toleranta la stres si acum ma bucur
de mai multa energie, sanatate si bunastare interioara. Stre
sul poate da el însusi dependenta si ai nevoie de vointa ca
sa-I depasesti.

Este nevoie de onestitate si curaj ca sa-ti scazi toleranta
la stres. Iata cîteva reactii ale clientilor mei care au ales sa-si
reechilibreze viata: «La început credeam ca ma voi transfor
ma Într-un lenes, însa noul meu echilibm presupune sa fac
mai putin si sa realizez mai mult. Am descoperit întelepciu
nea din celebra vorba ,,mai putin înseamna mai mult"»; «Un

prim pas a fost sa nu mai tratez mereu viata ca pe o urgenta.
Acunl ma bucur, în sfîrsit, atît de calatorie, cît si de popa
surile de pe chum»; «Azi am mai mult timp pentru lucrurile
cu adevarat importante L'1 viata - familia mea si eu însumi!»
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Sa privesti stresul ca pe o ocazie de a te reechilibra este
un mod de a-l folosi în mod creator. Cînd începeti sa va sim
titi stresati, imaginati-va ca stresul este un clopotel ce va aver
tizeaza ca e momentul sa va verificati echilibml. Ascultati-va

vocea launtrica a întelepciunii. La cursurile din cadml Pro
iectului Fericirii, îi sfatuim pe participanti sa aiba în casa
un scaun special pentru asta - «scaunul întelepciunii». Alo
cati-va cinci minute pe zi ca sa va ascultati întelepciunea.
Daca va simtiti stresati, poate ca trebuie sa încetiniti ritmul,
sa va concentrati pe ceea ce este important, sa cereti sprijin,
sa încheiati un proiect sau sa va luati o vacanta. Lasati-va
ghidati de întelepciune si transformati-va stresul îll ceva

pozitiv.
Iata cîteva întrebari care va vor ajuta sa intrati în contact

cu întelepciunea voastra:
• Dintre oamenii pe care îi cunoasteti, cine stapîneste

cel mai bine stresul? Care este strategia sa? Ce alegeri face?
Cum reactioneaza la stresul altora?

• Care este cel mai util lucru pe care l-ati învatat vreodata
despre stres?

• Cum ati sfatui pe cineva sa reactioneze la stres?

Mai putin stres, mai mult zîmbet. Stim instinctiv ca
umorul ne face bine. Cercetarile asupra proprietatilor curati
ve ale rîsului arata cîte beneficii are. La nivel fizic, rîsul sti

muleaza eliberarea a doua neuropeptide: endorfma si ence
falina. Amîndoua sînt analgezice naturaleale organismului,
cu efecte asupra dispozitiei si comportamentului nostru. Dac

toml Lee Berk de la Universitatea Loma Linda, California,

a aratat ca vizionarea timp de o ora a unei comedii creste
productia mai multor tipuri de celule T, inclusiv a celule
lor T auxiliare, care întaresc sistemul imunitar. Doctoml

William Fry de la Universitatea Stanford, care a studiat po
tentialul curativ al umomlui timp de peste treizeci de ani,
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a observat ca risul stimuleaza sistemul cardiovascular si res
pirator, scade tensiunea si ajuta la relaxarea musculara. El
spune ca risul este un fel de gimnastica aerobica, ba chiar
sustine ca 100-200 de hohote de ris pe zi sînt echivalentul
a zece minute de vîslit sau de jogging (Psihobiologia umo
rului - The Psychobiology of Humour - 1982).

La nivel emotional, risul este un minunat mijloc de a te
elibera de sentimente negative, precum furia, teama sau an
xietatea. Majoritatea oamenilor spun ca se simt «usurati»
dupa un ris sanatos, de parca li s-ar fi ridicat de pe umeri
o greutate imensa. Am avut o clienta care suferea de stres
acut A descoperit ca rîsul putea izbucni din ea spontan si,
pe masura ce lacrimile îi curgeau pe obraji, se simtea cura
tata si limpezita. Rîsul este contagios, asa ca era întotdeauna
o placere sa beneficiez de hohotele ei de ris. Se spune ca
risul îti da o stare mai buna. Asta e important, pentru ca sîn
tem mai putin vulnerabili la efectele negative ale stresului
atunci cînd ne simtim bine.

Ca sa va umpleti viata cu un umor de calitate, încearcati
sa-i gasiti în cele mai diverse situatii. Simtul umorului este
ceva foarte personal. Cum spune vechea vorba: «Bucuria
unuia e nenorocirea altuia.» E dificil sa gasesti umor în si
tuatii de stres, caci simtul umorului te abandoneaza tocmai
cînd ai cea mai mare nevoie de el. Dar uneori vointa e sufi
cienta pentru a pomi risul si, contaminîndu-ti prietenii, cole
gii sau familia, te asiguri de sprijinul lor.

Lupta, fugi sau bucura-te! Reactia obisnuita la stres este
fie sa-I infrunti, fie sa fugi de el. La Proiectul Fericirii noi
recomandam, pentru a înfrunta stresul, sa deveniti mai ve
seli. Secretul este capacitatea de a te bucura, o arta pierduta
într-o lume a anxietati maxime si a nebuniei continue. Daca
ne putem simti bucuria, ne relaxam si vedem partea lumi
noasa a vietii.
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EXERCITIU

Puneti pe hîrtie zece feluri preferate de relaxare si anga
jati-va sa recurgeti la unul dintre ele data viitoare cînd va

simtiti stresati.

Anihilarea furiei

Va apuca furia si reactionati exagerat la diverse inciden
te, sînteti adesea prost dispusi? Furia la care ma refer este
cea care a devenit raspunsul vostru obisnuit la vicisitudinile
vietii. Ne înfuriem ca sa ne descarcam, fara sa ne simtim
responsabili pentru consecintele actelor noastre. Acest tip
de furie poate dauna serios sanatatii si bunastarii voastre,
ca si celor din jur. Am vazut multi oameni suferind din cauza
manifestarilor egoiste ale furiei nejustificate.

E important sa facem distinctie între furia descrisa mai
sus si cea naturala. Ultima se observa în reactia fata de ne
dreptate, inegalitate sau comportament abuziv, ca si în cu.TSul
revenirii dupa o pierdere - un deces sau o despartire. Aceas
ta forma de furie este strîns legata de pasiune si de simtul
responsabilitatii, trasaturi ale oamenilor care functioneaza
perfect în viata. Pasiunea de care vorbesc poate fi o motiva
tie puternica pentru realizarea unor fapte remarcabile - re
forme sociale, apeluri la caritate, proiecte inovatoare.

Obiceiul de a te înfuria este un comportament învatat,
de regula sub influenta parintilor sau a mediului. Am lucrat
odata cu un client, Jim, care îsi numea tatal «furioholic».
Familia mergea pe vîrfuri pe lînga el dimineata, încercînd
sa nu-l supere. Toti scoteau un suspin de usurare cînd pleca
de acasa. Scenariul se repeta în fiecare seara: cînd venea
de la serviciu, invariabil tatal tipa si ridiculiza persoana cea
mai la îndemîna. Ca adult, Jim a observat ca avea si el ten
dinta sa se înfurie si sa explodeze fara motiv. Din cauza ex
perientei din copilarie, credea ca e în regula sa-si verse furia



Bunastarea emotionala

asupra persoanei celei mai apropiate. Si-a descris furia ca
pe un foc care pÎljoleste o padure uscata: scapa de sub con
trol si distrugea tot ce-i era mai de pret.

Identificind cauza si tiparul furiei, lim a putut sa puna
capat acestei deprinderi. Pentru ca devenise o reactie auto
mata, la început i-a fost greu sa surprinda începutul furiei.
L-am sfaruit sa scrie în fiecare dimineata ce anume îl înfuria.
Constientizîndu-l, a putut sa-si identifice sentimentul si sa
nu-l mai exprime în mod nepotrivit. A folosit si alte telmici:
a lovit perne, a facut exercitii fizice si a recurs la anumite
fonne de limbaj pentru a-si scoate furia din trup. Încet-încet,
Jim a început sa se simta liber. Si-a dat seama ca furia îi.
ferecase inima si îl împiedicase sa ofere si sa primeasca dra
gostea pe care si-o dorea cu adevarat.

Gîndindu-se la furia sa, a început sa înteleaga ca repre
zenta si o forma subconstienta de protectie: o îricercare de
a-si vindeca vechi rani si dureri. Scutul cu care îsi apara su
felintele din trecut îl facea sa nu se bucure de suficienta in
timitate în relatiile sale si sa se simta izolat si singur. I-am
amintit de un principiu util în vindecarea emotionala, si anu
me ca nu esti niciodata suparat din motivul pe care ti-l ima
ginezi. Desi se simtea furios în prezent, cauza era o proble
ma nerezolvata din trecut. Întelegînd acest principiu, a putut
vedea ca orice suparare are potentialul de a-ti aduce lillplus
de vindecare si onestitate. Curajul si dorinta lui de schimbare
i-au permis sa-si deschida sufletul. A descoperit ca, dezva
luîndu-si sentimentele partenerei sale, ei doi se apropiau mai
mult, iar sep.zatia de izolare si singuratate pe care o purtase
cu el atîtia ani se risipea.

A constientiza rolul eului e foarte important cînd ai de-a
face cu furia. Una dintre dinamicile puternice ale eului este

ca el e mai degraba «corect» decît fericit. Cu alte cuvinte,
eul mai degraba are idei de tipul «lumea e nedreapta», <<toti
îti vor capul», «nimic nu merge» si «viata e o lupta conti-
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nua», decît sa renunte la aceste credinte si sa traiasca ferici
rea. Cum eul nu gaseste niciodata ce cauta, rezultatul inevi
tabil este ca ramîi furios si frustrat.

În Sinele Superior, care priveste lumea din perspectiva

opusa, nu resimti forma aceasta de furie disfunctionala, de

oarece întelegi ca nu esti o victima a lumii pe care o vezi.

Îti asumi responsabilitatea pentru propriile trairi si deci, daca

te simti furios, stii ca asta e consecinta unei judecati la care
nu renunti. În acest context, judecata este o arma pe care o

folosesti împotriva ta si care te împiedica sa simti mai mul

ta bucurie si pace.

Ca sa va rezolvati sentimentele de furie, gînditi-va la

ele ca la o sursa de informatii. Ce va spun ele? Ce ar vrea
sa învatati? Poate va spun ca sînteti dezechilibrati într-o zona

a vietii voastre si ca trebuie sa va reevaluati prioritatile si
asteptarile. Daca în fiecare zi terminati serviciul simtindu-va
furiosi si neîmpliniti, poate ca nu va unnati inima si nu faceti

ce ati vrea cu adevarat; sau poate ca nu va impuneti suficient

si îi lasati pe altii sa va domine. Daca în relatia de cuplu pe
care o aveti resimtiti mereu furie, poate va greveaza proble
me nerezolvate din trecut sau nu sînteti complet sinceri în

prezent. Gîndindu-va astfel la furia voastra, veti capata pu
tere asupra ei si n-o veti mai lasa sa va conduca viata din

subconstient.

Sa recunosti furia si sa înveti din ea te ajuta s-o exprimi
asa cum trebuie. Asta înseamna sa-ti asumi responsabilitatea

pentru sentimentele tale si pentru ceea ce transmiti celor

lalti. Daca dai vina pe altcineva sau pe o anumita situatie,
nu faci decît sa creezi tensiune în plus si sa adopti o tf..enta
litate de victima care te opreste sa progresezi. Va recomand
sa folositi urmatoarea expresie: «Cînd ai facut X, Y sau Z,

am simtit ca ma înfurii. .. » în loc sa spuneti «M-ai înfuriat

cu X, Y sau Z ... », care este o forma de învinovatire.
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Secretul anihilarii ftLrieieste disponibilitatea de a vedea
alifel iucl1L.'ile.De fiecare data cînd în casnicia mea sînt ten

tat sa ma în:furii,îmi amintesc sa o privesc altfel pe Veronica.
Furia îmi distorsioneaza privirea si ma face s-o vad ca pe
un dusman. Decizia de a vedea lucrurile diferit ma readuce

la adevar -la faptul ca ea e cel mai bun prieten si sustinator
al meu.

Anihilarea furiei este esentiala pentru bunastarea emo

tionala fiindca furia te consuma, distrugîndu-ti orice alt sen
timent, transformîndu-te ori într-o persoana agresiva în ex
terior ori într-una amara în interior. Cel care sufera cel mai

mult în final esti tu. Furia te desparte de lumea din jur si
exercita o constrîngere asupra ta. Capacitatea de a-ti anihila
furia deschide calea catre linistea sufleteasca pura, pentru
ca nu mai esti prizonierul «corectitudinii» în detrimentul
fericirii.

Depresia. Judy a venit sa ma consulte pe cînd suferea
de depresie cronica. 1se pusese diagnosticul cu peste doua
zeci de ani în unna, lua o gramada de antidepresive si Îacuse
ani de zile psihoterapie cognitiva. Cu toate acestea, tot mai
simtea frica, durere, tristete, tensiune si anxietate. Ura de
pres ia. Era inamicul ei numarul unu, cu care se lupta zilnic.
Din aceasta cauza se credea o ratata si îsi închipuia ca era
ceva fundamental în neregula cu ea. Din afara, Judy parea
sa aiba o viata buna. Avea o familie iubitoare, doi copii mi
nunati, un sot bun si mereu alaturi de ea, securitate finan
ciara si o multime de prieteni. Purta o masca fata de toti,
încercînd sa para curajoasa si linistita, în timp ce pe dinaun
tru simtea ca moare.

Primul pas pe care l-am Îacut cu Judy a fost s-o încu
rajez sa-si dea seama ca nu era nimic în neregula cu ea daca
se simtea deprimata. I-am spus ca nu depresia era proble
ma, ci felul în care reactiona la ea. 1s-a parut foarte intere-
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sant, pentru ca analizele medicale aratau ca suferea de o
lipsa de serotonina care îi dezechilibrase metabolismul si
tot ce citise sau i se spusese despre depresie contribuise la
credinta ca ceva nu era în regula cu ea.

Am încercat s-o ajut sa vada ca, indiferent de dezechi

librul chimic, învatînd sa-si accepte sentimentele si sa faca
pace cu ea însasi se putea bucura de o viata plina. Cînd am
început sa-i analizam trecutul, mi-a spus ca întotdeauna sim
tise ca nu-si împlinise potentialul pentru ca nu fusese capa
bila sa lucreze asa cum trebuie. Dialogul ei interior consta
din repetarea unor afirmatii negative despre ea însasi, por
nind de la acest fapt. Îsi tot spunea ca nu era suficient de
buna ca mama, sotie, fiica si membru al societatii. Îsi repeta
ca este o persoana rea si ca merita sa fie pedepsita. Se pare
ca suferinta provocata de depresie era o forma eficienta de
pedeapsa, de vreme ce o facea sa se simta mereu rau.

I-am sugerat sa se concentreze pe amintirile din copi
larie. I-am spus sa-si strînga fotografiile din copilarie si sa
compare fetita de atunci cu imaginea pe care o avea acum
despre sine. Uitîndu-se la fotografii, a vazut un copil frumos,
inocent, cu pofta de viata. I-am spus sa-si imagineze ca acel
copil face parte si astazi din ea. Concentrîndu-se asupra co
pilului dinauntrul ei, Judy a început sa se ierte pentru ceea
ce simtea si pentru felul în care se trata pe ea însasi. Senti
mentele ei au început sa se atenueze. O parte din durere si
din resentiment s-a dizolvat. A aflat astfel ca învatase foarte
multe despre conditia umana si i-a putut ajuta si pe altii ca
ea, care sufereau de depresie.

Am început sa-i exploram apoi legatura cu dimensiunea
spirituala, pe care Judy simtea ca o pierduse în decursul ani
lor. 1se paruse ca e atît de singura cu sentimentele ei, încît
nu mai credea ca e legata de ceva. Acceptînd sa fie mai mult
decît corp si minte, Judy si-a recapatat speranta. Â realizat
ca putea alege cum sa se vada pe sine: ca persoana deprimata
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sau ca persoana trecînd prin experienta unei depresii. Dispo
nibilitatea ei de a-si schimba opinia despre sine i-a schimbat
perceptia asupra depresiei. Si-a dat seama ca deciziile sub
constiente din trecut o facusera prizoniera unui anumit sis
tem de referinta mental. A început sa scrie un nou scenariu
despre sine, ULiulîn care îsi îmbratisa dimensiunea spiritu
ala si în acelasi timp manifesta o mare compasiune pentru
tot ce îndurase.

Transformarea lui Judy a fost treptata, oscilînd între
identificarea cu depresia si cu sinele ei spiritual. A descoperit
ca îti poti percepe si respecta sentimentele, continuîndu-ti
în acelasi timp viata. Si-a adunat curajul si a început sa lu
creze ca voluntar la o agentie, ceea ce i-a insuflat simtul pro
priei valori si al aportului ei în societate. A învatat sa fie mai
buna cu ea însasi ca mama si ca sotie reducîndu-si astepta
rile nerealiste fata de sine.

Am detaliat povestea lui Judy pentru a arata ca, desi
lupta cu depresia este o calatorie continua, poti duce totusi
o viata plina si creativa. În societatea noastra, depresia este
foarte frecven1<'i.Un raport publicat de Channe14, dupa un
documentar bazat pe cartea lui Oliver James, Anglia pe ca
napea (Britain on the Couch), arata ca, în Marea Britanie,
cel putin unul din cinci oameni va avea o depresie în cursul
vietii:

«Presiunea succesului nu a fost niciodata atît de mare.

Din leagan pîna la mormînt, sîntem îmbolditi sa devenim
mai destepti, mai bogati, mai buni. Pentru cei care nu reu
sesc - în ochii lor, în ochii familiei ori ai prietenilor - viata
se poate scufunda rapid în depresie si disperare.»

Rezolvarea relatiei noastre cu succesul este elementul

de baza al vindecarii depresiei. Daca împingem ideea de suc
ces mereu mai sus, fixîndu-ne teluri nerealiste si compann
du-ne obsesiv cu altii, cu invidie si autodistrugere, ne degra
dam calitatea vietii interioare. Irapia soartei a facut ca, de
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îndata ce aveam o realizare importanta, sa ma confrunt cu

o perioada de depresie. Dupa ce mi-am cumparat prima

casa, mi-am pierdut orice imbold si motivatie. Ma simteam

apatic si dezorientat si aveam impresia ca viata nu mai are

rost. Obtinusem ce credeam ca îmi dorisem dintotdeauna

si deodata lucrul acela parea fara sens! Am simtit acelasi

lucru si cînd am aparut prima oara la televizor. Întotdeauna

îmi dori sem sa lucrez la televiziune, si totusi îmi amintesc

clar ca, de îndata ce programul s-a sfîrsit, m-am întrebat:
«Asta-i tot?»

A afla ca ceea ce îti ofera lumea nu-ti va rezolva neapa

rat toate problemele este o lectie importanta. Lumea te poate

ajuta sa fii fericit, dar nu te poate face fericit. Nu spun ca

n-ar trebui sa va urmariti scopurile; va amintesc doar ca,

daca va agatati sperantele de lucruri din afara voastra, va

veti simti goi pe dinauntru. Ne simtim deprimati atunci cînd

viata pare sa-si piarda întelesul si scopul. Gînduri precum

«ce rost are?», «nu are sens», «nu-mi pasa» si «mi-e de-a

juns» tind sa ne domine. Daca ne împotrnolim în asemenea

gînduri, suferim, dar daca le putem folosi ca sa obtinem

ceea ce e real si adevarat, ne deschidem calea catre viata

care are rost din plin.

Încrederea emotionala

Prin constientizare, acceptare si eliberarea de tiparele

emotionale, ajungeti la o stare de «încredere emotionala»:

ati dezvoltat în relatiile si în viata voastra capacitatea de a

alege sentimentele care va ajuta sa aveti succes, în loc sa

reactionati inconstient la stimulii dinjur. De exemplu, sînteti

capabili sa alegeti pacea ca reactie la conflict si iubirea ca

reactie la frica.
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Urmatoarele zece stari emotionale contribuie la dezvol

tarea încrederii voastre emotionale, asa ca e bine sa va con

centrati asupra lor si sa le alimentati zi de zi.

Iubirea. Cînd te întrebi «De ce sînt aici?» ce-ti vine în

minte? Majoritatea celor pe care i-a.-nîntrebat spun «din dra
goste». Nu exista forta vindecatoare mai mare decît iubirea.

Nu exista legatura mai puternica într-o relatie. Nu exista dar

mai mare pe care îl poti oferi lumii. Maica Tereza spunea:

«Pentru asta am fost creati: sa iubim si sa fim iubiti.» Iubirea

este forta vitala care ne propulseaza si din care apare marea

frumusete. Opusul iubirii este frica: cînd domina ea, apar
razboiul, conflictele, bolile si haosul. În fiecare zi trebuie

sa alegi iubirea în locul fricii. Imaginati-va consecintele asu

pra întregii lumi daca toti ar alege iubirea! Martin Luther

King a spus: «Oricine poate fi maret ... pentru ca oricine

poate sluji. Nu trebuie sa ai o diploma pentru a sluji. Nu

trebuie sa acorzi subiectul cu predicatul pentru a sluji. Nu-ti
trebuie decît o inima buna. Un suflet creat din dragoste.»

Cu totii putem avea sufletul creat din dragoste. Daca
alegi în continuare iubirea, te vei umple de ea. Creînd si

daruind iubire, primesti iubire. Alegînd dragostea, treci din

colo de aparente si te conectezi la ceva mai profund si mai
durabil. Iubirea e un limbaj universal ce n-are nevoie de cu

vinte. De fapt, cuvintele pot fi întotdeauna gresit interpretate.
Iubirea este experienta continuitatii, în care nu percepi nici
o separare între tine si orice alta forma de creatie.

Cînd oferi iubire neconditionata te conectezi la Sinele

Superior. Iubirea este actul daruirii din adîncul inimii si al

sufletului. Este o expresie a sinelui tau autentic.

Un fragment din Diagrame ale vietii (Diagrams for Li

ving) de EmmetFox, filozof si om de stiinta, surprinde esen
ta iubirii:
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«Nu exista piedica pe care suficienta iubire sa n-o învin
ga; nici boala pe care suficienta iubire sa n-o vindece; nici
usa pe care suficienta iubire sa n-o deschida.

Nu are importanta cît de profund este raul; cît de lipsit
de sperante este viitorul; cît de mare greseala.

Suficienta iubire realizata va dizolva totul. Daca ati pu
tea iubi suficient, ati fi cele mai fericite si mai puternice fiin
te din lume.»

EXERCITIU

Astazi gînditi-va cum ati putea sa va iubiti pe voi si pe

ceilalti.

Încrederea. Sa ai încredere înseamna sa poti renunta la
temeri si sa stii ca esti în siguranta si ca totul este bine. În
seamna sa faci un salt în necunoscut si sa stii ca nu trebuie
sa ai nici o grija. Avem o ma.re doza de încredere de care
nu sîntem constienti. De fiecare data cînd ne ducem seara
la culcare, avem încredere ca ne vom trezi a doua zi de dimi

neata cu inima înca batînd, cu plamînii înca respirind si cu
sîngele curgîndu-ne în vine. De fiecare data cînd mîncam,
avem încredere ca putem digera si ca vom fi hraniti cu acea
mîncare. De fiecare data cînd ne urcam în masina, avem în
credere ca vom ajunge în siguranta la destinatie. Exista o
încredere intrinseca în noi toti si, daca devenim constienti
de aceasta stare, ea se va extinde la toate domeniile vietii
noastre.

Din nefericire, de-a lungul anilor, încrederea ni s-a stir
bit. Tradarea, durerea sau separarea ne-au facut sa nu mai
avem încredere în relatia de cuplu. Devenim defensivi si in
capabili de daruire, ca forma de protectie pentru cazul în
care ne-ar fi înselata încrederea. Pierderile din viata, indi
ferent daca e vorba de pierderea unei relatii, a unei slujbe
sau a unei case, ne fac sa ne retragem si sa ne închidem în
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noi însine. Furia, anxietatea sau depresia ne împiedica sa
avem încredere ca seninatatea este posibila si ca bucuria e
fireasca.

Cînd poti avea încredere în tine, nu mai cauti solutii în
cineva sau ceva din afara ta si începi sa cauti raspunsuri în
Sinele Superior. Încrederea te ajuta sa te relaxezi si sa re
nunti pentru ca te leaga mai degraba de cunoasterea intuitiva
decît de dori'1te.Un fragment din Curs despre miracole spu
ne: «Cine ar încerca sa zboare cu aripile mititele ale unei
vrabii cînd i s-a dat mareata putere a unui vultur?»

Primul pas este sa devii constient de domeniile în care
îti manifesti deja încrederea. Gînditi-va la toate momentele
în care ati avut încredere fara sa cunoasteti toate implicatiile
actiunilor voastre: cînd erati deprimati si totusi stiati ca va
va trece; cînd va luptati cu ceva la serviciu si totusi stiati ca
exista o solutie; cînd se declansase un conflict în relatia cu
partenerul vostru si totusi stiati ca dincolo de el va asteapta
armonia.

Poate ca aveti încredere în situatia voastra financiara ...
pîna va scade contul din banca si frica pune iarasi stapînire
pe voi. Poate ca aveti încredere în serviciul vostru ... pîna
cînd va critica seful. Poate ca aveti încredere în partenerul
vostru ... pîna cînd, într-o seara, iese singur si va imaginati
ca se întîlneste cu altcineva. A fi cinstit cu tine însuti înlatura
orice teama care te împiedica sa ai încredere la un nivel
mai adînc.

Actul încrederii necesita o anume întelepciune spiritu
ala - cum e aceea din proverbul arab: «Ai încredere în Dum
nezeu si leaga-ti camila!» De exemplu, încrederea în sana
tatea ta te ajuta sa manînci mai sanatos, sa faci miscare si
sa te odihnesti cum trebuie. Încrederea în serviciul tau te
ajuta sa te daruiesti muncii tale, sa lucrezi bil1eîn echipa si
sa dai tot ce ai mai bun în tine. Încrederea în relatia ta de
cuplu te ajuta sa fii iubitor, cinstit, sa ai compasiune si grija
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pentru celalalt. A te comporta asa cum îti dicteaza constiinta
te ajuta sa ai încredere în tine.

EXERCITIU

Daca ai avea încredere totala, cum ti s-ar schimba viata?

Calmul. Urmarile firesti ale încrederii sînt relaxarea si
senzatia de calm. Cînd avem încredere, ne eliberarn de te
mere si îndoiala, asa ca se instaleaza calmul. Exista percep
tia gresita ca a fi calm este o forma de lene si ca succesul
si calmul nu se potrivesc. Pentru distrugerea acestui mit,
cititi-l pe Paul Wilson, care a scris Carticica despre calm
(The Little Book of Calm), vînduta în peste patru milioane
de exemplare! Paul traieste într-o atmosfera ultrastresata:
este presedintele unei agentii de publicitate din Sidney, con
sultant strategic al cîtorva corporatii, director de spital si
tata. În loc sa-si bata capul cu stresul, a devenit o autoritate
în calm.

Paul recomanda în cartea sa: «Gîndeste calm. Imagi
neaza-ti scene calme. Aminteste-ti sunete calme. Si ghices
te ce vei simti ... » Daca îti concentrezi simturile pe o anu
mita senzatie, ea devine tot mai reala. Descoperind pentru
ce simt ai o afmitate mai mare, îl poti amplifica. Pentru unii
oameni vazul este simtul de baza, pentru altii auzul sau sim
tul tactil (kinestezia).

Ca sa aflati daca vazul este simtul vostru principal, gîn
diti-va ce cuvinte folositi. Fraze precum «Da, vad», «Uite
cum vad eu lucrurile» si «Nu pot sa ma vadi sa ma imaginez
tacînd asta» sînt un indicator clar. Daca va plac activitatile
care stimuleaza vazul, precum arta, moda sau designul, în
seamna ca aveti un simt vizual dezvoltat. Daca auzul e sim
tul vostru predominant, veti folosi fraze de genul <<Amauzit
ce mi-ai spus» si «Îmi suna bine». Activitatile favorite vor
fi conversatiile si muzica. Daca sînteti predominant kines-
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tezici, veti folosi fraze care încep cu «simt», «am senzatia
ca ... ». Printre activitatile voastre preferate se numara exer

citiul fizic, urmarirea filmelor sau pieselor de teatru drama
tice si masajul. Sa-ti descoperi simtul predominant înseamna
sa-I faci sa lucreze în favoarea ta, alegînd activitati care te
relaxeaza, si te ajuta sa fii calm.

EXERCITIU

începeti ziua respirînd adînc si calm de trei ori. Faceti asta

de fiecare data cînd sînteti tensionati sau nervosi.

Uimirea. Starea de uimire te încurajeaza sa fii curios,

prin urmare interesat si deschis la orice. Niciodata nu te plic
tisesti cînd viata te uimeste si îti pui întrebari. Poetul si mis
ticul indian Rabindranath Tagore scria: «Faptul ca exist este

o perpetua uimire, ceea ce este viata.» Uimirea te mentine
proaspat, tînar pe dinauntru si vibrant.

E o bucurie sa vezi cum se minuneaza bebelusii de cele
mai simple lucruri, cum ar fi propriile lor mînute capabile
sa se strînga si sa se desfaca. Am auzit o bolnava de cancer

povestind despre bucuria pe care o simte cînd sta întinsa afa
ra, împreuna cu fiica ei, se uita la cer si se minuneaza de

copaci, de pasari, de nori. Oamenii spun adesea ca lucrurile
simple din viata sînt importante si aduc adevarata bucurie.

Cînd te temi sau esti stresat, nu te mai poti minuna si
uimirea se rezuma doar la a te întreba daca te vei mai simti

vreodata linistit sau daca tensiunea va înceta. În asemenea
momente este bine sa te opresti o clipa si sa te minunezi

de simplul fapt ca existi.

EXERCITIU

Opriti-va o clipa în fiecare zi si minunati-va de aceasta sansa

numita viata.
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Sentimentul aventurii. Helen Keller scria: «Viata ori
este o aventura îndrazneata, ori nu este nimic. A fi deschis
la schimbare si a te comporta ca spirit liber în prezenta sortii
este o putere indestructibiIa.» Uimirea ne deschide apetitul
pentru aventura. Capacitatea de a-ti vedea viata ca pe o cala
torie cu potential nelimitat te conecteaza la sentimentul aces
ta al aventurii. Mi se par fascinanti oamenii care îsi trans
forma viata într-o aventura Richard Branson este un foarte
bun exemplu. Afacerea sa pare a fi o sursa nesfîrsita de aven
turi, iar încercarile de a zbura cu balonul simbolizeaza dorin

ta lui de a se ridica deasupra obisnuitului.
Un prieten de-al meu, Simon Woodroffe, priveste viata

ca pe o aventura îndrazneata. Acum cîtiva ani a avut ideea
de a deschide un restaurant în care sa se serveasca sushi.

Astazi, una dintre multele filiale «Yo J Sushi» are cea mai
mare banda transportoare de sushi din lume, iar «Yo !Be
low» este din punct de vedere tehnologic cel mai avansat
bar din lume. Ales «Întreprinzatoml debutant londonez al
anului 1999», Simon înca mai vede tot ce face ca pe o aven
tura incitanta: «Îmi place acea pa..1:eobraznica din mine care
vrea sa-i atîte pe clienti cu tot felul de surprize, la care n-ar
fi visat niciodata.» Aud cinicii cum spun: «Pai da, pentru
ca au siguranta financiara, pot vedea viata ca pe o aventura!»
Asta se cheama gîndire rasturnata. Daca îti propui sa vezi
viata ca pe o aventura, te vei simti sigur indiferent de statutul
financiar. Siguranta e în tine si nu depinde de cîti bani ai
în banca.

EXERCITIU

Daca ti-ai vedea viata ca pe o aventura, În ce fel crezi s-ar
schimba?

Bucuria. «În majoritatea timpului nu ma prea bucur, în
rest nu ma bucur deloc», spunea Woody Allen. Daca asa
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arata si viata voastra, a venit momentul sa schimbati ceva.
În prima jumatate a anului 1999, am suferit o transformare

radicala de atitudine fata de capacitatea oamenilor de a se

bucura. În interval de doua luni, bunica din partea mamei
si bunicul din partea tatalui au murit. Amîndoi avusesera,
în felul lor, niste vieti pline si memorabile. Bunica fusese
un arhitect de frunte al anilor '30, iar bunicul contribuise

la inventarea unui metal la compania Ford Motor. Bunica

provenea dintr-o familie de evrei bogati si dusese o viata
de lux. Bunicul, venind dintr-o familie de mineri din nordul

i\ngliei, îsi construise viata din mai nimic. În ciuda diferen

telor dintre ei, calitatea lor de baza era capacitatea de a se
bucura. Îmi voi aminti mereu fata zîmbitoare a bunicului,

glumind cu infirmiera cu o zi înainte de a muri, si pe bunica
mea care, cu doar doua luni înaintea mortii, dansase la nunta

unuia dintre verii mei! Dupa moartea lor, am ramas cu senti

mentul coplesitor ca viata este ceva foarte pretios si ca avem

datoria sa ne bucuram de fiecare clipa.
Este tentant uneori sa amîni bucuria. Va surprindeti vreo

data spunîndu-va ca va veti relaxa si va veti simti bine dupa
ce platiti facturile, va terminati treaba, va casatoriti, va platiti

ipoteca, iesiti la pensie ... ? Adevarul este ca a te bucura e

o alegere pe care numai tu o poti face. Cînd te opui bucuriei,

apar resentimentele si ranchiuna. Esti invidios pe ceilalti,
îti închipui ca sînt mai fericiti decît tine, cînd de fapt doar
propria ta conditionare te împiedica sa te bucuri de viata
din plin.

Îngaduiti-va putina bucurie chiar astazi. De aceasta op
tiune vor benetlcia toate zonele vietii voastre. Cu cît va veti

bucura mai mult, cu atît capacitatea voastra de a va bucura

va spori. Amintiti-va ca a resimti bucurie este ceva enorm

de pretios. Esti mai fericit. Esti mai iubitor si mai tolerant.
Devii amuzant. Relaxati-va si îndrazniti sa va bucurati!
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EXERCITIU

Gînditi-va la zece lucruri care va plac cu adevarat si faceti
unul dintre ele chiar astazi.

Fericirea. Bobby MeFerrin stia ce spune cînd cînta Dan t
Wany, Be Happy (<<Nu-tiface griji, fii fericit»). Iar Robert
Louis Stevenson scria: «Nu exista îndatorire pe care s-o
subestimam mai mult ca îndatorirea de a fi fericiti. Cînd
sîntem fericiti, beneficiaza toata lumea.» Din pacate, ni se
pare cel mai greu lucru din lume. Desi fericirea este naturala
pentru Sinele nostru Superior, am învatat s-o blocam prin
temeri si prejudecati. Robert Holden a dat acestei maladii
numele de «fericihondrie» - frica de fericire. Poate parea
bizara ideea ca ne temem de fericire. Sigur, toti vrem sa fim
fericiti, nu-i asa? Da, vrem, însa teama învatata de fericire
ne poate întuneca trairea ei.

Iata cîteva dintre credintele anxioase ale clientilor mei:
«Nu pot fi fericit cînd exista atîta suferinta pe lume», «Daca
sînt fericit, ceilalti vor fi invidiosi», «Fericirea e superfici
aUi»,«Fericirea este egoista», «Fericirea costa!», «Daca sînt
fericit, n-o sa mai vreau sa muncesc», «Fericirea e urmata

de dezamagire». Cu acest tip de gîndire nu e de mirare ca
ne amînam fericirea pentru cine stie cînd!

Daca analizam rationamentele din spatele acestor idei,
miturile pe care ni le-am format se vor risipi. Adevarul de
spre fericire este ca ea e darul nostru catre lume. Daca esti
fericit, ai mai multe de oferit. Fericirea este o stare altruista

fiindca e contagioasa. Cînd esti fericit, ai tendinta fireasca
de a împartasi starea ta cu ceilalti. De exemplu, daca privesti
un apus de soare superb, vrei sa se bucure si altii de el; iar
daca stii ca îi face si pe ei fericiti, propria ta fericire sporeste.

Frumusetea fericirii este ca e pe gratis. Nu te costa nimic
o îmbratisare, un cuvînt bun, putina bucurie transmisa altom.
Vorba Maicii Tereza: «Nu lasa pe nimeni sa vina la tine rara
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sa plece mai bun si mai fericit. Fii expresia vie a bunatatii
dumnezeiesti: bunatate pe chip, bunatate în ochi, bunatate
în zîmbet, bunatate în salutul cald.»

A fi fericit este o decizie pe care doar tu o poti lua. Daca
deschizi usa fericirii, ea va intra. Poate parea riscant sa fii
fericit, deoarece ai fost conditionat sa crezi ca ai nevoie de
motive pentru asta. Una dintre primele învataturi în cadrul
Proiectului Fericirii este «fericirea nerezonabiIa», adica fe

ricirea fara vreun motiv anume. Renuntînd la nevoia de a
justifica fericirea, te deschizi catre sentimentul de fericire
neconditionata.

EXERCITIU

Scrieti cinci deprinderi ale unui om fericit. Includeti atitu

dinea si viziunea asupra vietii, comportamentul si trasa

turile caracteristice. Gînditi-va cum ati putea capata aceste
deprinderi.

Pretuirea. Fericirea si pretuirea merg mîna în mîna. Pe
masura ce îti dezvolti capacitatea de a pretui, vei gasi tot
mai multe lucruri de pretuit. Unul dintre cele mai eficiente
exercitii pe care le recomandam la Proiectul Fericirii este
sa tineti un «jurnal al recunostintei», în care sa scrieti toate
lucrurile pentru care sînteti recunoscatori. Impactul pozitiv
al acestui jurnal a fost mai mare decît al tuturor celorlalte
sugestii oferite de noi. Cumparati-va un caiet frumos si înce
peti prin a scrie în fiecare zi zece lucruri pentru care va sim
titi recunoscatori. La început poate parea destul de greu, dar
cu timpul va ti tot mai usor si veti descoperi tot mai multe
lucruri. În mod ideal, ar trebui sa tineti jurnalul nouazeci
de zile. Cînd repeti ceva vreme de douasprezece saptamîni,
ti se întipareste în modul de gîndire si de reactie.

Cînd ma trezesc dimineata, multumesc pentru noua zi,
pentru darul de a fi în viata, pentru iubirea pe care o primesc
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de la Veronica, pentru sanatatea mea, pentru fericirea si
munca mea. Multumind si pentm dificultatile cu care ma
voi întîlni, învat sa le înfrunt cu calm. Cînd ma gîndesc la
punctele de cotitura din viata mea, îmi dau seama ca au fost
întretesute cu dificultati si cu suferinta: de exemplu, cînd
au divortat parintii mei, cînd s-a sf'ITsitprima mea relatie
sentimentala mai importanta, cînd s-au rupt anumite relatii
profesionale. Acum, cînd toate aceste incidente sînt rezol
vate, îl pretuiesc pe fiecare pentru ca mi-a dat o lectie extra
ordinara si m-a maturizat. Pretuirea este rezultatul fITescal
vindecarii si al rezolvarii.

EXERCITIU

Numarati-va binecuvîntarile. Pentru ce sînteti cu adevarat

recunoscatori În viata?

Compasiunea. «Inima omului are extraordinara capaci
tate de a transforma neplacerile vietii într-un curent navalnic
de compasiune», spune Jack Komfield în Drumul inimii
(A Path With Heart). Compasiunea înseamna sa pui dragos
te neconditionata în fiecare situatie pe care o întîlnesti în
viata. Este desigur ceva greu de realizat, si totusi, planifi
dndu-ne în fiecare zi putina compasiune, pentru noi însine
si pentru cei al caror drum se încruciseaza cu al nostru, tre
zim curentul de compasiune din noi.

Unul dintre multele daruri ale compasiunii este acela
ca ofera un context si un înteles pentru durerea si tristetea
pe care le resimtim. Pe strazile din New Delhi, am fost mar
torul saraciei teribile si al conditiilor jalnice în care traiesc
cei de acolo. Pe de o parte ma simteam neajutorat si insigni
fiant, nefiind capabil sa ajut, dar pe de alta parte stiam ca
daca îmi deschid inima si las sa urce compasiunea, umplu
un gol. Maica Tereza arata ca atunci cînd lasam sa se reverse
iubirea din inima, devenim capabili sa ne pese cu adevarat
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de ceilalti. Ea spunea: «Nu exista acte marete, ci doar mici

acte facute cu multa iubire.» Sa-ti îndrepti compasiunea asu

pra ta sau a celor din jur înseamna sa faci ceva mic, dar cu
multa iubire.

Gînditi-va cum puteti aduce compasiune în existenta
voastra zilnica, iluminînd-o astfel cu puterea iubirii. Am fost

conditionati sa credem ca mila este un semn de slabiciune

si ca, daca simtim compasiune, aceasta lume dura ne va cal

ca în picioare. E o credinta gresita: compasiunea e o expresie
a adevaratei noastre naturi si o prelungire a fortei noastre.

Sa aduci compasiune într-o relatie interumana înseamna
sa trasezi limite dare: sa spui «nu» cînd vrei sa spui «nu»

si «da» cînd vrei sa spui «da». Am lucrat odata cu cineva
care nu avea nici o limita; era ca un burete ce absorbea pro

blemele tuturor. Îsi imagina ca-si arata compasiunea ascul

tînd ore întregi problemele tuturor, dar la sfîrsit era epuizata

si plina de resentimente. Asta nu era compasiune, ci o forma
de sacrificiu. Sacrificiul apare cînd nu-ti mai urmezi inima
si daruiesti din teama sau dintr-un sentiment de vinovatie.
Renuntarea la sacrificiu te înalta în propriii tai ochi si îi aju

ta si pe cei din jur - caci astfel încetezi sa mai joci rolul
martirului.

Adevarata compasiune te hraneste: îti hraneste sufletul,
fiindca te deschide catre ceva mai amplu decît viata ta de

individ. Dalai Lama este un exemplu viu al puterii compa
siunii. În cartea sa, Întelepciunea antica, lumea moderna

(Ancient Wisdom, Modern World), el scrie:
«Istoria arata ca majoritatea evolutiilor pozitive sau be

nefice din societatea umana au aparut ca rezultat al compasi

unii. Gînditi-va, de exemplu, la abolirea sclaviei ... Com

pasiunea si iubirea nu sînt un lux. Ca surse de pace atît
interioara, cît si exterioara, sînt esentiale pentru supravie
tuirea speciei noastre.»
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EXERCITIU

Angajati-va sa va deschideti inima catre voi însiva si catre

ceilalti.

Puterea. Puterea a fost echivalata cu unele comporta

mente negative, precum controlul, manipularea, coruptia si

lacomia, astfel ca multi oameni nu accepta ideea propriei
lor puteri. Dar puterea este ceea ce dobîndesti daca îti res
pecti sentimentele si esti credincios tie însuti. Rezultatul este

puterea personala - faptul ca te placi pe tine însuti. Cînd te
simti puternic, simti ca poti face orice. Întîmpini dificultatile
cu bucurie fiindca stii ca ele contribuie la maturizarea ta.

Daca te concentrezi asupra starilor emotionale descrise

mai sus, îti creste puterea personala. Îti asumi responsabili
tatea pentru trairile tale, în loc sa dai vina pe lume pentru
suparari si esecuri. Vezi frumusetea fiecarui eveniment si
mergi înainte. Spui ceea ce gîndesti, în loc sa spui ceea ce

crezi ca «ar trebui» sa spui.
Cînd unul dintre clientii mei, Anthony, a început sa ca

pete putere personala, a hotarît sa renunte la bautura, sa-si
schimbe regimul alimentar, sa faca miscare, sa comunice
cu mai multa onestitate si sa fie mai activ la serviciu. A avut

nevoie de întreaga lui forta ca sa reziste, pentru ca cei din

jur s-au simtit amenintati si si-au manifestat teama ca îl vor

pierde pe acel Anthony pe care-l stiau si-l iubeau. Parea sa
existe o întelegere tacita conform careia el trebuia sa ramîna

mereu la fel, altminteri s-ar fi întîmplat o nenorocire. Menti
nîndu-si nou-gasita putere personala, Anthony a observat

ca îi influenta si pe ceilalti. Un prieten l-a sunat sa-i spuna
ca se lasa de fumat, altul ca renunta la bautura, iar membrii

familiei au început sa recurga la el pentru sprijin emotional.

Efectul noilor sale optiuni a fost o revelatie pentru Anthony.
Nu numai ca se placea mai mult pe sine însusi, dar a consta-
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tat ca îi ajuta cu adevarat pe cei din jur, fiind pentru ei un
exemplu de putere personala.

Puterea personala te ajuta sa renunti la tiparele emotio
nale nocive si îti da libertatea sa te bucuri de fericirea si pa
cea sufleteasca care îti aduc adevaratul succes.

EXERCITIU

Daca ai avea putere personala, cum ti s-ar schimba viata?

Cînd unul se transforma În doi

Înva(md cum sa va descurcati cu emotiile dificile, puteti
sa va îmbunatatiti semnificativ calitatea relatiei cu propria
persoana, ceea ce va îmbunatati calitatea tuturor relatiilor
voastre, inclusiv a celor de cuplu. Urmatorul capitol va ofera
toate elementele necesare pentru a construi pe aceasta flm
datie, astfel încît sa va bucurati din plin de relatiile voastre.
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Culisele relatieiI

de cuplu

Toti cei pe care i-am întîlnit sau cu care am lucrat fie
au o relatie de cuplu, fie îsi revin dupa o relatie, cauta o re
latie, se zbat într-o relatie sau fac o pauza dupa o relatie.

Indiferent în ce situatie sînteti, veti cauta probabil cai
de a va îmbunatati relatiile de cuplu. Ele sînt cel mai fertil
sol pentru învatatura de vreme ce îndoielile, nesiguranta si
fragilitatea voastra, ca si punctele tari, sperantele si calitatile
voastre, sînt puse în evidenta tocmai de felul în care va im
plicati într-o relatie. Ele pot fi izvorul celei mai mari bucurii,
dar si al celei mai adînci dureri. Întelegînd mai bine dina
mica relatiilor de cuplu, eliminînd problemele nerezolvate
si creîndu-va o viziune clara, veti avea sansa unor relatii sa
natoase si pline de iubire.

Cei mai multi dintre noi speram ca fericirea sa ne vina
dintr-o relatie. Rezultatul este ca avem tendinta sa asteptam
prea mult de la ea. Vrem un partener perfect în toate dome
niile - fizic, emotional, mental si spiritual. Vrem sa ne înde-
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plineasca orice dorinta si, daca nu o face, pornim în cautarea

urmatorului domn sau domnisoara Perfectiune. Dar credin

ta ca exista o singura persoana ce va raspunde tuturor nevo

ilor noastre e doar un mit. Desigur, exista unii oameni mai

potriviti decît altii si notiunea de dragoste romantica este

înca valabila, însa o data ce fiorul initial dispare, ramîi cu
realitatea extazului domestic!

Ca sa functioneze bine si sa ne daruiasca bucurie, rela

tiile trebuie perfectionate tot timpul. Iubirea romantica nu

este suficienta pentru a le salva de toate pericolele vietii. Fie

care partener trebuie sa-si asume responsabilitati, sa se stra
duiasca sa comunice si sa înteleaga nevoile secrete ale celui

lalt. Astfel pui temelia unei viziuni împartasite, în care poti

resimti unitatea si comuniunea. Rezultatul este o mai mare
intimitate.

Cele cinci etape

ale relatiilor de cuplu

Profesorul cu care am studiat relatiile a fost Sondra Ray,

fondatoarea Proiectului de Pregatire pentru Relatiile de Cu

plu. În Eseuri despre crearea relatiilor sacre (Essays an

Creating Sacred Relationships), ea a prezentat un raport al
cercetatori lor de la clinica Hazelton din Minnesota. Studi

ind un esantion reprezentativ din populatia americana, acesti

cercetatori au ajuns la urmatoarea etapizare a relatiilor de

cuplu:

1. Etapa de Vis (idila): dureaza pîna la doua luni;

2. Etapa Deziluziilor: dureaza pîna la doi ani;

3. Etapa de Nefericire: poate dura pîna la treizeci de ani;
109
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4. Etapa Iluminarii: aceea în care partenerii înceteaza
în sfirsit sa dea vina unul pe celalalt si îsi asuma responsa
bilitati;

5. Etapa Respectului reciproc.
Pentru mine a fost un soc sa realizez ca sîntem capabili

sa fim nefericiti atîta timp - pîna cînd m-am gîndit la propria
mea istorie. Înainte de casatorie avusesem o multime de re

latii scurte, care durasera între cîteva ore si trei ani. Din mo
ment ce durau atît de putin, ne bucuram de obicei doar de
Etapa de Vis. Cum începeam sa petrecem mai mult timp
împreuna, ne îndreptam spre Etapa Deziluziilor, moment
în care drumurile noastre se desparteau. Semnul prevestitor
al acestei etape e faptul ca tocmai trasaturile care te-au atras
la celalalt devin motive de despartire. De exemplu, cînd în
tîrzia mai demult la întîlnire, te bucurai de fiorul asteptarii.
Dar în Etapa Deziluziilor, te socotesti dintr-o data prea ocu
pat ca sa te lase sa astepti si interpretezi lipsa punctualitatii
ca pe un semn de neputinta sau nepasare. În Etapa de Vis,
primeai micile cadouri sau ilustrate pe care ti le trimitea cu
recunostinta si le pretuiai; în Etapa Deziluziilor, le interpre
tezi ca forme de presiune si manipulare - asta daca le mai
primesti! Deziluzia este rezultatul faptului ca ai asteptat prea
mult de la partener.

a relatie mai îndelungata face posibila Etapa de Nefe
ricire. Aceasta a mai fost numita «zona moarta», un spatiu
lipsit de comunicare, de activitate sexuala si de intimitate,
în care îti socotesti partenerul un dusman. Principala dina
mica din aceasta etapa e proiectarea problemelor nerezol
vate din trecut asupra partenerului de acum. Îl vezi ca sursa
a nefericirii si a frustrarilor tale, cînd de fapt propriul tau
deficit de constientizare e factorul hotarîtor. Simptomele Eta
pei de Nefericire sînt certurile permanente, aventurile cu alti
parteneri, învinovatirile, lamentatiile pe la spatele partene
rului si credinta ca ai fi mai fericit singur. Daca esti de ceva
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timp în etapa asta, înca mai poti sa transformi relatia asu
mîndu-ti responsabilitati, rezolvînd problemele mai vechi,
comunicînd cu adevarat si reînnoind valorile pe care se ba
zeaza relatia.

Cînd reusesti acest lucru, ajungi în Etapa Iluminarii 
dovada de maturitate spirituala si emotionala. Relatia nu mai

este groapa de gunoi pentru problemele nerezolvate si recu
nosti ca îti ofera sansa de a te vindeca si a fi fericit. Sînteti
împreuna într-un parteneriat creativ, avînd rezultate mult
mai bune decît daca ati fi fost singuri. Urmarea Etapei Ilu
minarii este sinergia, o stare în care întregul este mai mare
decît suma partilor sale. Secretul obtinerii sinergiei consta
în valorizarea diferentelor dintre voi astfel încît sa puteti be
neficia fiecare de calitatile unice ale celuilalt.

Iluminarea duce catre Etapa de Respect reciproc, în care
te bucuri de un parteneriat veritabil si de dragoste necon
ditionata. Aceasta etapa înseamna autenticitate, fiecare din
tre parteneri fiind el însusi, ceea ce permite relatiei sa se re
înnoiasca în fiecare clipa. Cei doi sînt eliberati de temeri si
îndoieli si au totala încredere în calatoria lor împreuna. La
capatul acestei etape te poti bucura plenar de pace.

E bine sa fii constient de aceste etape. Desigur, celor
mai multi dintre noi le-ar placea sa ramîna mereu în Etapa
de Vis, dar, pentru ca relatiile evolueaza si se schimba per
manent, o eterna luna de miere este nerealista. Cînd esti în

Etapa de Vis e bine sa practici atentia, adica sa urmaresti
romantismul si pasiunea din relatie, fara sa te Iasi prins cu
totul în mrejele lor. Daca depinzi prea mult de iubirea ro
mantica, poti sa nu mai observi celelalte dinamici ale rela

tiei. Poti trece cu vederea unele probleme de comunicare sau
îti poti pune sperante prea mari în partener, astfel încît relatia
se prabuseste în Etapa Deziluziilor.

Daca te pomenesti în Etapa Deziluziilor si vrei sa salvezi
relatia, coboara-ti partenerul de pe piedestalul pe care I-ai
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urcat. În felul acesta, deschizi calea spre prietenia adeva
rata, pe care se va baza în viitor relatia. Comunicarea va fi
mai cinstita din punct de vedere emotional si iubirea initiala

pe care ai trait-o poate renaste. Aceasta etapa este ca ado
lescenta, cînd realizezi ca parintii tai nu sînt Superman si
Superwoman: sînt si ei vulnerabili si slabi, ca orice fiinta
umana. Ca sa transformi experienta deziluziilor în sansa
de a va apropia si mai mult, secretul este dezvoltarea com
paslunn.

Etapa de Nefericire e o perioada dificila. Cauza ei fiind
lipsa constientizarii, ai nevoie de o vointa puternica pentru
a învata s-o rezolvi. Ambii parteneri încep sa joace niste
«roluri», care reprezinta comportamente inconstiente ge
neratoare de «moarte» si plictiseala. Daca aveti asemenea
sentimente, înseamna ca vi se atrage atentia ca trebuie sa
deveniti constienti de rolurile pe care le jucati. Poate ca va
purtati asa cum s-a purtat unul dintre parinti în casnicia sa
ori asa cum credeti ca «ar trebui» sa va purtati. Captivati
de rol, va îndepartati de bucuria naturala si de trairea adeva
rata. Proiectati nefericirea asupra relatiei si o învinovatiti
pentru neîmplinirile voastre. Pîna nu va asumati responsa
bilitatea pentru crearea acelui rol si pîna nu sînteti dispusi
sa va schimbati, nu veti mai vedea valoarea relatiei. Cei care
pun capat unei relatii în aceasta etapa se lovesc adesea de
aceleasi dificultati în relatiile viitoare, caci cauza problemei
ramîne nerezolvata.

Daca ai curajul sa-ti croiesti drumul fericirii din Etapa
de Nefericire, ajungi la Etapa Iluminarii. Relatia s-a maturi
zat, dar este important sa fii constient ca înca mai poti reca
dea în vechile tipare. Un tipar inconstient de frica sau de
vinovatie mai poate fi activat si proiectat apoi asupra relatiei.
Poti fi tentat sa judeci relatia dintr-o perspectiva proasta, de
aceea este important sa-ti asumi responsabilitati, sa fii cît
mai constient si sa renunti la vechile roluri sau tipare.
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Din fericire, Etapa Respectului reciproc se îndreapta sin
gura catre permanentizare, de vreme ce toate problemele
trecutului au fost rezolvate. Ea are nevoie de idealuri precum
iubirea, cinstea si încrederea pentru ca relatia sa se dezvolte
în continuare.

Cele trei dinamici

ale relatiei de cuplu

Este important sa fii constient de dinamicile care exista
într-o relatie. Daca nu le recunosti, poti cadea în tipare
nOClve.

Atragi ceea ce Îti este familiar

o clienta, Liz, mi se plîngea ca nici unul dintre barbatii
pe care reusea sa-i atraga nu ramînea cu ea. Îi prezentau tot
felul de scuze, printre care «Nu e momentul», <<Amprea
multe probleme la serviciu», «Înca nu mi-am revenit dupa
relatia dinainte», «Nu vreau sa fiu prins în capcana», «Mi-e
teama sa nu te ranesc». Ea se simtea neputincioasa si neaju
torata si era pe plillctul de a renunta sa mai aiba relatii senti
mentale. De fiecare data încerca sa rezolve problema parte
nerului, dar asta nu facea decît sa îmautateasca lucrurile.

I-am sugerat sa dea atentie propriilor ei sentimente fata
de implicarea într-o relatie. Venea dintr-o familie în care ta
tal o ameninta tot timpul pe mama ei ca o paraseste. De fie
care data cînd aveau greutati, pleca de-acasa, lasîndu-si fa
milia neputincioasa în urma. Liz a realizat ca, subconstient,
se astepta ca barbatii sa aiba probleme cu implicarea într-o
relatie si chiar atragea acest gen de barbati. Nu se credea
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demna de atentia cuiva capabil sa se implice dat fiind ca
se învinovatea pentru comportamentul tatalui ei. Credea
ca daca ar fi fost o fiica mai buna, el ar fi fost mai legat de

casa. Schimbîndu-si ideile despre sine, Liz a putut accepta
faptul ca nu era responsabila pentru actele tatalui ei. A putut
vedea ca era demna de un barbat capabil sa se dedice relatiei
si ca îi statea în puteri sa aleaga numai o astfel de persoana.

Daca deveniti constienti de aceasta dinamica; veti învata
sa faceti noi alegeri care sa va fereasca de repetarea aceluiasi
tipar. Daca atrageti persoane care au probleme privind inti
mitatea, sexualitatea, comunicarea, munca sau banii, rezol

vînd dinamica voastra interioara veti putea atrage alt tip de
oameni; daca aveti deja o relatie, problema va disparea.

Proiectezi ceea ce este nerezolvat

A doua dinamica la care trebuie sa fiti atenti este proiec
tia problemele nerezolvate asupra relatiei actuale. Un client,
Peter, îmi spunea ca toate femeile cu care fusese erau pose
sive si nesigure. A observat ca, imediat ce îsi dadea seama
de posesivitatea lor, se simtea prins în capcana si sufocat,
asa ca se retragea si începea sa stea mai mult la serviciu sau
sa iasa cu prietenii. Cînd a aflat despre proiectia probleme
lor nerezolvate, Peter a realizat ca în copilarie se simtise su
focat emotional de mama sa: îl iubise foarte mult, dar el sim
tise ca fusese nefericita în casnicie si îsi canalizase spre el
întreaga energie afectiva. Iata de ce o femeie care îi oferea
putina iubire si atentie îi amintea ca fusese sufocat de mama
sa. Subconstient, proiecta acest sentiment asupra relatiei si
îsi percepea partenera drept posesiva si nesigura.

Devenind constient de aceasta forma de proiectie, Peter
a învatat sa-si împartaseasca sentimentele de îndata ce apa
reau. În loc sa faca presupuneri, si-a întrebat partenera daca
se simte posesiva. A descoperit ca nu e asa si si-a dat seama



Culisele relatiei de cuplu

ca era vorba doar de proiectia problemei lui. Astfel au putut
continua relatia.

Transformi În realitate
ceea ce a ramas nerezolvat

A treia dinamica te face sa transformi în realitate ceea

ce a ramas nerezolvat din trecut. Sa luam un exemplu. Fiica
unui alcoolic are credinta subconstienta ca toti barbatii sînt
alcoolici. Impactul acestei conditionari este atît de puternic
încît, daca ea va atrage un barbat care nu e alcoolic, îl va
împinge spre bautura ca sa-si justifice credinta. Multe dintre
tiparele stereotipe existente în relatii sînt create de aceasta
dinamica.

Recent, am fost invitat la o emisiune de televiziune în

care discutia pornea de la stereotipul: «Barbatii nu se pot
implica total într-o relatie.» Am fost invitat sa-mi spun pa
rerea, care este contrara acestui stereotip. În timpul emisi
unii, m-a surprins convingerea de nezdruncinat a anumitor
femei privind incapacitatea de a se implica a barbatilor. stiam
ca avusesera de suferit în relatiile lor din trecut. Dar cînd
am aratat ca, intrînd într-o relatie cu o asemenea convingere,
continutul ei va deveni o profetie împlinita, am constatat
ca mai degraba ar prefera sa se întimple asa decît sa gîndeas
ca altfel!

Ca sa schimbi aceste dinamici, ai nevoie de o mica doza

de «cum sa» si de o mare cantitate de <<Vreausa». Disponibi
litatea voastra este cheia eliberarii de conditionarile trecute
si a adoptarii de perspective noi.



116

Succesul e o stare de spirit

Cum sa creezi relatia1

ideala

Am întîlnit-o pe Veronica la un seminar tinut de Sondra
Ray, intitulat «Urmatorul pas». Am fost atras de ea instan
taneu si, pentru ca locuia pe atunci la Tokio si urma sa plece
în cîteva zile, am invitat-o în oras. A anulat întîlnirea noastra
în ultimul moment si am pierdut contactul cu ea. S-a întîm
plat ca peste un an Veronica sa organizeze un ciclu de semi
narii în Japonia, pentru Sondra si Diana Roberts. Amîndoua
au vorbit cu Veronica despre mine si pe urma, întorcîndu-se
la Londra, mi-au vorbit despre ea. Se vedea de la o posta
ce urmareau cele doua doamne! Dupa o vreme, am ajuns
sa ma gîndesc la Veronica tot timpul si apoi am început sa
o visez. Am cautat numarul ei de telefon si am sunat-o. Am
început o relatie costisitoare prin telefon, care a culminat
cu întîlnirea noastra din acea vara în India. M-am întîlnit

cu ea lînga un foarte fiumos templu Bahai din New Delhi.
Este construit în forma unei frunze de lotus, care simbo

lizeaza dragostea. Am stat în templu si am respectat codul
tacerii. A fost o întîlnire extraordinara. Ne-am petrecut ur
matoarele cîteva sapta..îlîni vorbind despre vietile noastre.
Ne-am spus nenumarate povesti despre relatiile prin care
trecuseram si ne-am discutat toate temerile si îndoielile.

Dupa o luna eu m-am întors la Londra, iar Veronica s-a
întors la Tokio. Am renuntat la relatie, nestiind cînd ne vom
mai întîlni. Am continuat sa vorbim la telefon, iar de Cra
ciun ea a venit la Londra. Înca eram nesiguri în privinta vi
itorului, asa ca ne-am petrecut mai tot timpul împreuna si
iarasi ne-am despartit cu greu. Dupa trei luni, am hotarît îm
preuna ca Veronica sa se mute la Londra. Peste un an ne-am

casatorit. Daca mi-ar fi spus cineva ca se va întîmpla asa,
nu l-as fi crezut. De-a lungul acestei experiente, am învatat
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sa ma relaxez, sa am încredere si sa ma supun destinului
relatiei noastre. Daca m-as fi atasat prea tare si as fi încercat
sa fortez lucrurile, stiu ca n-ar fi mers.

Toti vrem sa avem o relatie ideala. Chiar daca aveti deja
o relatie reusita, urmatoarele trei principii va vor fi foarte
utile.

A sti ce vrei

Adesea, cînd întrebi pe cineva ce îsi doreste cu adevarat
de la o relatie, începe sa-ti spuna ce nu vrea. Cum cei mai
multi dintre noi am trecut prin relatii dureroase si dificile,
ne grabim sa spunem: (<nuvreau sa sUlam, «nu vreau pe
cineva posesiv sau gelos», «nu vreau pe cineva necinstit».
E ceva mai greu sa spunem ce anume vrem. Un bun punct
de plecare este sa faci o lista a calitatilor - mentale, fizice,
emotionaIe si spirituaIe - pe care doresti sa le aiba partenerul
ideal.

Pe lista pot figura calitati de tipul: o persoana afectuoa
sa, linistita, sanatoasa, generoasa, întelegatoare, împlinita,
creativa, cu umor, relaxata si inteligenta, care este cinstita,
are compasiune, are mintea deschisa, e demna de încredere,
comunica bine, are un corp frumos, sexy, suplu si sanatos,
careia îi plac arta, muzica, învatatura, prietenii, dragostea
si calatoriile.

Lasati-va imaginatia sa zboare. Vedeti daca puteti crea
o imagine clara a traiului cu o astfel de persoana: cum ati
comunica, la ce nivel de intimitate ati ajunge, care v-ar fi
stilul de viata. Pentru a Î.'ltariimaginea, va puteti face o har
ta, un instrument vizual: decupati din reviste imagini si cu
vinte care capteaza esenta a ceea ce va doriti si faceti cu ele
un colaj reprezentînd relatia ideala. Nu uitati sa va puneti
fotografia în centru! Cu cît imaginea voastra mentala este
mai clara, cu atit sansele sa se realizeze sînt mai mari.
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o data ce v-a devenit limpede cu ce tip de persoana vreti
sa fiti, trebuie sa va eliberati de orice blocaj inconstient care
v-ar putea împiedica sa atrageti acea persoana în viata
voastra.

Eliminarea blocajelor

Sarah a venit sa ma consulte pentru ca suferea dupa o
despartire recenta. Mi-a spus ca fostul ei partener fusese atît
de perfect, încît îi venea greu sa creada ca relatia lor e reala.
Între ei exista o mare atractie, si totusi, brusc, el a dat h>J.apoi
si totul s-a terminat. La început Sarah voia doar sa-si descar
ce sufletul, dar, pe masura ce devenea mai puternica, a putut
sa-si analizeze blocajele din relatie.

Am lacut un exercitiu creat de Sondra Ray si numit <<Pro
cesul adevarului», care faciliteaza descoperirea blocajelor
inconstiente. Are trei parti. Începi prin a-ti analiza credin
tele despre situatia în care te afli. Scrii pe o coala de hîrtie:
«Credintele mele despre aceasta situatie sînt urmatoarele ... »
si pui primul lucru care-ti trece prin cap. Sarah a scris: «Cre
dintele mele despre relatii sînt urmatoarele ... »:

• Relatiile de cuplu nu merg bine niciodata.
• Barbatii pe care îi iubesc ma parasesc.
• Nu pot sa am relatia pe care o vreau.
• Relatiile sînt «munca grea».
• O relatie îti rapeste libertatea.
• Ma sperie onestitatea într-o relatie.
• Intimitatea e prea amenintatoare.
• Barbatii nu suporta dragostea mea.
Scriind aceasta lista, Sarah a vazut clar cum ideile ei

îi influentau relatia. Constientizarea i-a permis sa-si schimbe
vechile credinte si sa-si modeleze gîndirea astfel încît s-o
ajute în viitor. Acum, gîndurile lui Sarah erau de genul:

• Relatia mea merge.
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• Barbatii pe care îi iubesc stau cu mine atîta timp cît
ne sprijinim reciproc.

• Pot avea relatia pe care mi-o doresc.

• Relatiile îti înfrumuseteaza viata.
• Relatiile sînt o sursa de libertate.

• Te simti în siguranta daca esti cinstit într-o relatie.
• Intimitatea e o minunata aventura.

• Barbatii se bucura de dragostea mea.
Sarah a lucrat cu aceste idei noi, scriindu-le si citindu-le

mereu pentru a-si aminti ca poate vedea din alta perspectiva
relatia de cuplu.

În continuare, analizati posibilele «avantaje» subconsti
ente sau beneficii ascunse ce va revin în urma genului de
relatie pe care-l aveti. Pentru Sarah a fost destul de greu,
deoarece în mod constient nu se putea gîndi la nici un avan
taj al recentei sale despartiri. Cînd a început sa scrie tot ce-i
venea în minte, a fost surprinsa de ce a descoperit. Iata ce
a pus pe hîrtie:

• Am putut demonstra ca ideile mele despre relatii erau
«corecte» .

• A..'1l putut sa-mi plîng de mila.
• Am primit dragoste si atentie de la cei din jur.
• Am putut sa ies în oras cu prietenele si sa critic barbatii.
• M-am putut concentra din nou asupra mea si nu m-a

mai preocupat nimeni altcineva.
Beneficiile subconstiente sînt tipare de comportament

nocive. Recunoscîndu-Ie, po~ sa le elimini si sa taci pe viitor
noi alegeri.

Ultima parte a exercitiului consta în a reflecta asupra
eventualelor voastre temeri privind schimbarea felului în
care va trai~ relatia. Constient vreti sa aveti o alta experienta,
dar subconstient va temeti de ce se poate întîmpla. Confrun
tîndu-va cu aceasta teama, puteti trece mai departe cu mai
multa încredere si siguranta. Iata lista de temeri a lui Sarah:
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• Daca as avea o relatie perfecta, s-ar putea sa-mi pierd
prietenii.

• N-as mai avea de ce sa ma plîng.
• Lumea ma va invidia.

• Nu merit o relatie reusita.
• N-as mai avea scuze pentru ezitarile mele.
Recunoscînd aceste temeri, Sarah a descoperit ca poate

privi despartirea într-o lumina noua. A vazut ce lucruri valo
roase a învatat din relatie si cum poate depasi blocajele ca
sa obtina ceea ce vrea.

Eliberarea de dependenta

Al treilea pas pentru a-ti crea o relatie ideala este renun
tarea la dependenta. În felul acesta ajungi la obiectivitate.
Îti observi din exterior relatia, ca un martor neutru. Constru
iesti astfel o rezerva de putere si încredere interioara, esti
calm si relaxat, nu mai înfrunti relatiile cu disperare. Nima
nui nu-i place sa iasa cu o persoa.'1adisperata! Esti mult mai
atragator cînd ai încredere în tine. Devii atunci asemenea
unui magnet care atrage tot ce-ti doresti.

O modalitate buna de a elimina dependenta este sa-ti în
chipui cum te-ai simti daca ai avea relatia ideala. Cînd cer
cuiva sa faca asta, îmi spune ca s-ar placea ca persoana, s-ar
simti relaxat si împlinit. Daca îti creezi aceste sentimente
înainte de a avea o relatie, te eliberezi de asteptari si preten
tii. Relatiile bazate pe nevoia de protectie a unuia dintre
parteneri nu merg niciodata bine. Adevaratul parteneriat se
realizeaza doar atunci cînd cei doi se simt împliniti în pro
priile vieti.

Principala calitate de care ai nevoie este rabdarea infi
nita. Exista un pasaj în Curs despre miracole care suna asa:
«Rabdare infinita pentru rezultate imediate.» Si continua:
«Cei care sînt siguri de rezultat îsi pot permite sa astepte,
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sa astepte fara anxietate.» Cultivarea rabdarii te ajuta sa în
laturi orice îndoieli ai avea privind crearea relatiei ideale.

Pe masura ce îndoielile îti dispar, îti poti dezvalui adevara
p,:ll sine, care reprezinta maximul tau de atractivitate.

De la supravietuire
la relatii reusiteI I

Partenerul nu e un parinte!

La cursul de Pregatire pentru Relatii al Sondrei Ray,
întotdeauna se lasa o liniste profunda în încapere atunci cînd

se ajungea la capitolul despre parinti si relatii. Principala
idee era:

Tot ce a ramas nerezolvat altadata În relatia cu
parintii se insinueaza În relatia ta de cuplu actuala.

Asta înseamna ca pîna nu se rezolva resentimentele, ne-
multumirile si temerile din trecut, acestea va vor influenta
negativ relatiile actuale. Poate parea un blestem, dar vestea

buna e ca, daca ai probleme într-o relatie, cauza se afla pro
babil în trecut, nu în prezent.

Parintii au fost primul vostru model de relatie.

La cursurile mele despre relatii, îi întreb pe participanti:
«Exista cineva printre voi care ar vrea sa aiba acelasi fel de

relatie ca a parintilor vostri?» 95% raspund printr-un «Nu»
rasunator. Motivele obisnuite sînt «se certau tot timpul»,

«nu-si aratau prea multa iubire», (<nuascultau ce spunea ce
lalalt», «casnicia lor s-a terminat cu un divoft», «nu se gîn
deau decît la bam». Sigur ca noi vrem altceva!
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Desi speram sa nu copiem relatia parintilor, subconstient
am facut-o: ori ne-am confOlmat si am recreat aceeasi dina

mica pe care am vazut-o la ei, ori ne-am rasculat si am în

cercat sa cream o relatie total opusa. Daca î~ rezolvi însa

relatia cu parintii, poti sa-ti creezi o relatie de cuplu sana

toasa si poti împiedica transferul sentL.'nentelornerezolvate,

care provoca probleme si neîntelegeri.

Urmatorul exercitiu, pe care îl puteti face fie ti scris,

fie verbal, va ajuta sa descoperiti cum ati ajuns sa creati o

relatie asemanatoare cu cea a parintilor.

EXERCITIU

1. Cele trei lucruri care nu-mi plac la actualul! la ultimul meu

partener sînt ...

2. Cele trei lucruri care nu-mi placeau În relatia parintiilor
mei sînt ...

3. Cele trei lucruri pe care vreau sa le îmbunatatesc În

actuala mea relatie sînt ...

4. Cele trei lucruri pe care as fi vrut sa le îmbunatateasca

parintii mei în relatia lor sînt ...

Citind !ista, remarcati ce anume are În comun relatia voastra

actuala cu cea a parintilor.

Lista unui client al meu cuprindea:

1. Ce nu-mi place în relatia pe care o am este ca parte

nera mea obisnuieste sa se razgîndeasca în ultimul moment

cînd trebuie sa iesim, asa ca întîrziem mereu.

2. Ce nu-mi placea la relatia pa,.'in~lormei era ca mama

se tot agita în legatura cu toaleta ei, cu cina si cu baby-sitte

rul de fiecare data cînd erau pe picior de plecare.

1. Ce nu-mi place în relatia pe care o am este ca parte

nera mea îsi face griji în privinta banilor, si totusi continua
sa cheltuiasca prea mult.
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2. Ce nu-mi placea la relatia parintilor mei: faptul ca
mama era tot timpul preocupata de lipsa banilor, în timp
ce tata cheltuia nechibzuit.

3. Ce as vrea sa îmbunatatesc în relatia mea este comu
lllcarea.

4. Ce as fi vrut sa îmbunatateasca parintii mei în relatia
lor: sa asculte fiecare ce spunea celalalt.

3. As vrea ca în relatia mea actuala sa creasca încrederea
fiecaruia în celalalt.

4. As fi vrut ca parintii mei sa fi fost mai onesti si astfel
sa fi avut mai multa încredere unul în celalalt.

Devenind constient de asemanari, clientul meu le-a pu
tut discuta cu partenera sa si împreuna s-au straduit sa-si
schimbe deprinderile.

Vindecarea dezaprobarii

Alta dinamica din trecut ramasa nerezolvata poate fi
dezaprobarea. Adesea, unul dintre parinti dezaproba actele
copilului, în încercarea de a-i corecta comportamentul. Co
pilul echivaleaza dezaprobarea cu iubirea, fiindca este un
fel de a primi atentie. Vedeti daca va este familiara urmatoa
rea situatie:

Billy are sase ani si si-a lasat bicicleta în drum cînd tatal
sau a venit de la serviciu. De obicei, primul lucru pe care-l
face tatal cînd vine acasa este sa-si toarne ceva de baut si
sa se aseze în fata televizorului. Vazînd bicicleta în drum,
începe sa-I caute pe Billy ca sa-I certe. A doua zi, Billy face
exact acelasi lucru. Tatal vine acasa si îl cearta din nou. Billy
ajunge la concluzia ca a obtine putina atentie de la tatal sau
este mai bine decît a nu obtine deloc, chiar daca atentia ia
forma dezaprobarii.

Aceasta dinamica apare într-o relatie cînd unul dintre
parteneri cauta subconstient dezaprobarea ca forma de iu-
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bire. Am lucrat cu un cuplu în care femeia se simtea perma
nent dezaprobata de sotul ei. Avea impresia ca el critica to
tulla ea - hainele, mîncarea pe care o facea, felul în care
avea grija de copii, preocuparile personale. Pe cînd discu
tam, ea si-a dat seama ca el îi amintea de fapt de taica-sau
si ca îsi proiecta problemele nerezolvate asupra casniciei
proprii. Sotul a realizat la rindul sau ca, în mod subconsti
ent, începuse sa se poarte exact ca tatal lui. Constientii'md
acest obicei, cei doi au putut sa elimine nevoia de dezapro
bare din casnicia lor.

Gînditi-va daca va criticati pfu-tenerul sau daca acesta
va critica. În caz afirmativ, amintiti-va de copilarie si alegeti
sa va aprobati si sa va apreciati unul pe celalalt acum.

Iertarea si parintii

Disponibilitatea de a ierta este o componenta-cheie în
rezolvarea relatiei cu parintii. Eul se opune acestei idei pen
tru ca prefera sa aiba dreptate în privinta greselilor parintilor,
în loc sa va permita sa-i iertati si sa va împacati. A va ierta
parintii înseamna a vedea dincolo de actiunile lor si a recu
noaste ca erau, la rindul lor, un produs al propriei educatii.

Barbara, o clienta de-a mea, fusese molestatâ în copilarie
de tatal ei si, ca adult, nu reusise sa creeze relatii de cuplu
sanatoase, capabile sa functioneze. Atragea doar barbati care
nu voiau decît o relatie sexuala, ea ramînînd apoi cu un sen
timent de vinovatie si de rusine. l-a fost foarte greu sa-si ier
te tatal. Îl învinovatea pentru nefericirea ei actuala, desi stia
ca nu putea sa progreseze daca-I vedea ca pe un dusman.
A recunoscut ca pentru a crea o relatie de cuplu sanatoasa,
afectuoasa, trebuia sa-si rezolve vechea relatie cu el.

Barbara a fost foarte putin dispusa la început sa uite si
sa ierte. I-am atras atentia ca, indiferent ce simtea, sentimen
tele ei trebuiau vindecate. Alegînd iertarea, Barbara a început
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sa nu se mai simta singura, ca si cum ar fi existat o forta

care o sustinea. O învaluia un sentiment de pace pe masura
ce reusea sa-si învinga ura fata de tatal sau. Pîna la urma

a început sa se gîndeasca la el cu dragoste. Schimbarea per
ceptiei despre tatal ei a ajutat-o sa nutreasca sentimente mai
bune fata de barbati în general. A început sa atraga barbati

care voiau cu adevarat s-o cunoasca si cu care se putea îm

prieteni. În cele din urma, Barbara a decis sa-si revada tatal.

A fost o forma de reunire emotionala, în care si-a putut dez

valui profunzimea sentimentelor din trecut. I-a spus ca l-a

iertat si ca voia ca ei doi sa devina prieteni.

Scrisori de rezolvare

Un instrument important pe care-l puteti folosi ca sa va
rezolvati relatia cu parintii sînt scrisorile. Se numesc «scri

sori de rezolvare» si exprimi în ele gînduri si sentimente pe
care nu le-ai comunicat în trecut. Prin astfel de scrisori umpli
prapastia cascata cîndva între tine si parinti. E important sa
recunosti ca scrisorile de rezolvare sînt pentru propria ta li
niste sufleteasca. Cum multi dintre noi am avut relatii difi

cile cu parintii, putem manifesta rezistenta tata de acest pro
cedeu. Dar phia la urma continua sa sufere cel care duce

povara ranchiunii si a nemultumirilor ...
Exista trei tipuri de scrisori de rezolvare. Primul tip este

doar pentru terapia personala. Într-o astfel de scrisoare ex

primi furia, durerea si vinovatia pe care nu le-ai comunicat
la timpul potrivit. Pentru unii este o experienta profunda,
caci scoate la suprafata allJi,'1tireaabuzului, tradarii, vino

vatiei sau fricii. Daca un terapeut, un prieten afectuos sau

partenerul citeste scrisoarea, te eliberezi de aceste sentimen

te mai usor. Nu trimiteti scrisoarea. Rolul ei e sa va vindece
si, o data ce ati revazut-o, puteti s-o ardeti sau s-o aruncati.
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Al doilea tip este o scrisoare de iertare, în care urmaresti
sa te eliberezi de sentimente din trecut si sa te îndrepti spre
acceptare. Adesea îti vine greu sa-ti ierti mama sau tatal pen
tru durerea pe care ti-a pricinuit-o în trecut. Înca o data, se

cretul este disponibilitatea de a te concentra pe iubire si de
a renunta la orice altceva. Prin scrisoarea de iertare poti ajun
ge la un echilibru, ceea ce te îndreapta catre al treilea si ul
timul tip de scrisoare.

În aceasta scrisoare îti exprimi sentimentele adevarate,
cu intentia de a rezolva conflictul ctL'1 trecut si de a face pace.
Asumîndu-ti responsabilitatea pentru felul în care ai per
ceput relatia, poti sa-ti dezvalui sentimentele fara a mai da
vina pe parinte. Ideea directoare cînd redactezi scrisoarea
este ca tu însuti sa te simti bine daca ai primi-o. Ideal este
sa o trimiti parintilor. Daca unul sau ambii parinti nu mai
sînt în viata, tot ai de CÎstigat scriind-o, pentru ca vindeca
rea apare chiar în procesul scrierii. Daca trimiti scrisoarea,
e important sa nu te astepti la nici un rezultat - sa fii absolut
liber.

Experienta mea personala cu aceste scrisori a fost remar
cabila. Dupa divortul parintilor, mi-a fost foarte greu sa par
ticip la noua viata a tatalui meu. Comunicarea dintre noi era
dificila si nu stiam prea bine cum sa încep sa umplu prapas
tia. Am lucrat la primele doua scrisori si apoi mi-am adunat
tot curajul ca s-o scriu pe a treia. Am fost aut de usurat încît,
în loc s-o pun la posta, l-am sunat pe tata si am aranjat o
întîlnire cu el a doua zi. Evident, a fost socat cînd i-am spus
sa stea jos si i-am debitat tot ce aveam pe suflet. Dar faptul
ca a putut asculta toate lucrurile delicate pe care le aveam
de spus a fost un adevarat semn de iubire si debutul unei
relatii complet înnoite între noi.

Întotdeauna am fost foarte apropiat de mama, si totusi
am ezitat sa-i trimit scrisoarea, fiindu-mi teama ca ar pu
tea s-o supere. Pîna la urma s-a dovedit ca-mi este foarte
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recunoscatoare pentru dorinta de a îmbunatati relatia noas
tra. În consecinta, comunicarea dintre noi a devenit mai afec
tuoasa si mai deschisa.

E important sa ai rabdare si compasiune fata de tine
însuti cînd scrii aceste scrisori. Am lucrat cu o clienta, pe
nume Emma, o doamna care îsi parasise tara de origine,
emigrînd în Anglia. Îi lipsea totusi familia si dorea sa-si
rezolve problemele din trecut. În copilarie, parintii pareau
interesati doar de realizarile ei scoIare si, de cîte ori încerca
sa-si î..mpartaseascasentimentele, îi spuneau sa taca. Reusise
în cariera, dar avea probleme în a-si crea o relatie completa,
dificultati pe care le atribuia disfunctionalitatii din familia
sa. A avut nevoie de mult timp ca sa-si scrie scrisorile, dar
în sfîrsit erau gata sa fie trimise. Cînd a venit momentul s-o
faca, s-a simtit vulnerabila si înfricosata. I-am amintit ca
adevarata valoare a scrisorilor consta în scrierea lor si în

disponibilitatea ei de a se elibera de trecut. A fost cuprinsa
de un sentiment covîrsitor de bucurie si pîna la urma le-a
trimis, ca simbol al hotarîrii ei de a începe o viata noua.

Iata cîteva idei de baza pentru redactarea unei scrisori
de rezolvare:

Scrisoare furioasa, de învinovatire
Draga mama/tata,

Ceea ce vreau sa-ti spun este ...

Am fost furios pentru ca ...
M-am simtit tradat pentru ca .
M-am simtit umilit pentru ca .
M-am simtit jignit pentru ca .
M-am simtit speriat pentru ca .
Mi-afost rusine pentru ca ...

Ceea ce m-a înfuriat cel mai tare afost ...

Cititi scrisoarea unui psihoterapeut, unui prieten apro
piat sau partenerului. Ardeti-o sau aruncati-o.
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Scrisoare de iertare

Draga mama/tata,
Ceea ce vreau sa-ti spun este ...
Sint dispus sa te iert pentru ...

Sînt dispus sa vad altfel ... (indicati ce anume)
Sint dispus sa inteleg ... (indicati ce anume)
Sint dispus sa renunt la ...
Sint dispus sa schimb (indicati ce anume)
Sînt dispus sa rezolv (indicati ce anume)
Cititi scrisoarea unui psihoterapeut, unui prieten apro

piat sau partenerului. Pe urma ardeti-o sau aruncati-o.

Scrisoare finala

Draga mama/tata,
Scopul acestei scrisori este de a rezolva problemele
noastre din trecut.
Problemele mele erau ...

Acum inteleg ... (indicati ce anume)
Acum iert ... (indicati ce anume)
Acum doresc ... (indicati ce anume)
Acum pretuiesc ... (indicati ce anume)
Acum important pentru mine este ...
Acum apreciez ... (indicati ce anume)
Acum sint recunoscator pentru ...

Acum ceea ce-mi place la tine este ...
Gînditi-va daca v-ar placea sa primiti o asemenea scri

soare si cititi-o unui psihoterapeut, unui prieten apropiat sau
partenerului, ca sa-i vedeti reactia. Expediati-o cînd va sim
titi pregatiti.

Clarificarea relatiei actuale

Dupa ce ne-am ocupat de influenta trecutului, sa ne în
toarcem acum la dinamica relatiei din prezent.
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Partenerul nu este salvatorul tau! Credeti ca o relatie
de cuplu va va rezolva toate problemele? Va imaginati ca
partenerul perfect va umple toate golurile din viata voastra?
Asteptati în secret sa apara partenerul ideal si sa traiti fericiti
pîna la adînci batrîne ti? Daca renuntati la mitul potrivit ca
ruia o relatie este solutia tuturor problemelor voastre, veti
înlatura asteptarile nerealiste si conditiile care adesea sub
mineaza însasi relatia.

O relatie te poate ajuta sa te împlinesti, dar nu te poate
împlini. Nici o relatie nu va coresplIDdeasteptarilor tale,pen
tru ca nu acesta e scopul ei. Adevaratul scop al unei relatii
este schimbul de iubire între doi oameni.

Am lucrat cu un cuplu, Tony si Sally, care erau împreunfl
de doi ani. Amîndoi credeau ca si-au gasit sufletul pereche.
Se simteau perfect împreuna, dar vietile lor individuale aveau
de suferit. Cariera fiecaruia începuse sa fie afectata si priete
nii îi paraseau. Foarte derutati, hotarisera sa se adreseze lIDui
consilier. Se temeau totusi sa nu iasa la suprafata ceva care
sa le ameninte relatia, caci daca ar fi pierdut-o si-ar fi pierdut
si sensul vietii.

Le-am spus ca asteptau prea mult de la cuplu si neglijau
restul. Au înteles ca se percepeau unul pe celalalt ca salvatori
si au hotarit sa-si schimbe optica, ceea ce le-a permis sa re
intre îII legatura cu adevaratul sentiment al prieteniei din
relatia lor si sa creeze un echilibru între viata lor comuna
si cea individuala.

Clarificarea relatiilor din trecut. Richard si Paul sînt
prieteni foarte buni. Au sase ani. De cîteva ori pe zi, în timp
ce se joaca, se cearta, se despart si nu mai sînt buni prieteni.
Curg lacrimi de ambele parti. Dupa cinci minute s-au împa
cat si totul e dat uitarii. Ca adulti, pierdem capacitatea de a
ierta si de a uita si rezultatul este ca ramînem suparati vreme
îndelungata, uneori ani de zile. Curs despre miracole arata
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ca nu exista suparari marunte, ca fiecare suparare ne tulbura
linistea sufleteasca. Gînditi-va la relatiile voastre din trecut:
care a ramas nerezolvata? Ca sa va dati seama, concentrati-va
asupra fostului partener: daca nu simtiti iubire neconditio
nata si claritate în comunicare, nu este totul rezolvat.

Rearmonizarea relatiilor trecute poate parea o sarcina
descurajanta. E util sa stiti ca atunci cînd incepi sa rezolvi
o relatie, asta are efect asupra tuturor relatiilor tale. A le cla
rifica înseamna sa renunti la nemultumiri, resentimente si
suferinte si sa fii dispus sa vezi dincolo de comportamentul
cuiva.

James a venit sa ma vada într-un moment în care avea

dificultati sa-si pastreze relatia. Devenise suspicios fata de
cei din jur pentru ca se simtise tradat în trecut. Era hotarît
sa scape de aceste sentimente. Punctul de pornire a fost sa
faca o lista cu oamenii fata de care mai avea nemultumiri.
Începînd sa scrie lista, numele au început sa curga - foste
iubite, prieteni si asociati. Urmatorul pas a fost sa puna în
ordine lista pentru a vedea ce relatii trebuiau clarificate pri
mele. (Pentru a ierarhiza relatiile, atribuiti-le note de la O
la 10: zero înseamna complet nerezolvata si zece total rezol
vata.) Apoi, James a scris în ce masura ar vrea sa comunice
cu fiecare persoana. S-a gîndit care ar fi cel mai potrivit mod
de a actiona. Cu unii dintre cei de pe lista simtea ca poate
comunica direct, aranjînd sa se întîlneasca, sa vorbeasca la
telefon sau sa-si scrie. În cazul altora simtea ca ar fi mai
potrivit sa se roage pentru rezolvare, sa practice iertarea si
sa renunte la sentimentele din trecut. Iata cîteva exemple
de pe lista sa:

• Julie, 4. As vrea sa ma scuz pentru ca i-am tradat în
crederea si am facut-o sa sufere. Am manipulat-o si m-am
simtit vinovat chiar de cînd ne-am despartit. Este momentul
sa-i spun si ei asta. Sa aranjez o întîlnire .

• Karl, 2. Am fost foarte suparat si furios pe el cînd
a avut o aventura cu partenera mea de atunci. Îi facusem
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marturisiri si a abuzat de Încrederea mea. Sa-i scriu si apoi
sa-I sun .

• Mike, 5. M-am necajit ca nu a mers afacerea noastra.
Amîndoi am vrut ca firma sa se dezvolte, dar diferenta era
ca el dorea securitate, iar eu doream sa risc. De aranjat o
întîlnire .

•Alice, 7. Sa-i spun cît a Însemnat pentru mine prietenia
noastra si cît îmi lipseste de cînd are o relatie intima. As
vrea sa ramînem în legatura. Telefon.

Am discutat cu James frica sa de comunicare si raspun
surile pe care le-ar fi putut primi. Îi era teama ca va fi respins
sau ca vor rîde de el. A avut de fapt o surpriza placuta. Oa
menii cu care a vorbit au fost cu adevarat bucurosi sa-I auda.
Întrebîndu-i ce aveau sa-si comunice, le-a dat posibilitatea
sa-si spuna pasurile. Acum James se eliberase de umbrele
trecutului si putea sa-si vada de viata lui.

Comunicarea dintre tine si ceilalti poate însemna si un
simplu «îmi pare rau». Daca ai sentimente de regret sau de
vinovatie pentru trecut, scuzîndu-te sincer te poti elibera.
Observati daca eul vostru se opune si daca vi se pare ca ce
lalalt trebuie sa se scuze pentru a se face dreptate. Ascul
tati-va Sinele Superior - el stie ce e bine sa faceti. Poate
trebuie sa spuneti cuiva «te iubesc» si sa-i multumiti pentru
ce reprezinta în viata voastra. Din nou, este important sa
va detasati de rezultat. Astfel va eliberati de teama, va des
chideti inima si va bucurati în sfirsit de iubire.

Relatiile ne oglindesc

Cînd Întîlnesti pe cineva,

aminteste-ti ca este o Întîlnire sfinta.

Privind acel om, te vezi pe tine.

Cum te porti C1.i el, la fel te vei purta

si cu tine. Cum te gîndesti la el, asa

te vei gîndi si la tine. Nu uita
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niciodata acest lucru, pentru ca În

el te regasesti sau te pierzi pe tine

Însuti.

Fiecare relatie este o reflectie a felului în care te vezi.
De pilda, daca te tratezi bine, esti tratat bine Într-o relatie.
Daca nu esti bine tratat înseamna ca trebuie sa fii atent si
sa vezi în ce domeniu nu te pretuiesti. Aplicînd acest prin
cipiu, îti asumi responsabilitatea pentru relatiile tale si nu
mai dai vina pe ceilalti cînd nu obtii ceea ce vrei.

Aceasta e o schimbare În felul de a gîndi, pentru ca am
fost conditionati sa credem ca noi contribuim cu 50% într-o
relatie, În realitate, într-o relatie fiecare partener contribuie
cu 100%, si numai daca Îti asumi responsabilitatea 100%
vei simti întregul ei potential. Constientizînd aceasta dina
mica, întelegi ca partenerul poate deveni fie dusmanul, fie
aliatul tau, În functie de starea de spirit În care esti. Din acest
punct de vedere, Veronica a fost o binecuvîntare pentru mine.
Au existat momente cînd m-am simtit frustrat de propria
mea viata si am dat vina pe relatie. Din fericire, ea a fost
puternica si nu a acceptat iluzia pe care o proiectam asupra
relatiei noastre, ceea ce mi-a pennis sa ma ,malizezmai adînc
si sa rezolv adevarata problema.

Gînditi-va la cele mai importante relatii ale voastre 
sentimentale si de alt tip - si vedeti cum va oglindesc. Daca
exista ceva ce ati \eTeasa schimbati, gînditi-va întîi cum ati
putea sa schimbati acel lucru înauntrul vostru. Trebuie sa
tineti minte un lucru important: nu puteti schimba pe alt·
cineva. Numai voi va puteti schimba. Dar, schimbîndu-va,
transformati felul în care percepeti relatia.

Gînditi-va daca v-a trecut prin minte ca parteneml vostru
ar trebui sa citeasca aceasta carte ca sa se schimbe si asitel
sa aveti o relatie mai buna. Daca da, atunci conti.."îuatisa
cititi!
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A-ti asuma reponsabilitatea
pentru propriile nevoi

Daca va asteptati ca parteneml sa aiba grija de nevoile
voastre personale, în relatie va izbucni un conflict. Asta nu
e treaba lui. Este o speranta cu radacini în copilarie si care
functioneaza în doua feluri: (1) daca cineva a avut grija în
copilarie ca nevoile sa-ti tle îndeplinite, te astepti ca si par
tenerul de acum sa o taca; (2) daca nimeni n-a avut grija
de nevoile tale cînd erai copil, poti avea dorinta subconsti
enta ca partenerul de acum sa o faca. Oricum, pîna nu îti
asumi responsabilitatea pentru nevoile personale psiholo
gice, emotiona!e, fizice si spirituale, nu vei avea armonie
în relatie.

Pentru ca nevoile sa-ti tleîndeplinite, trebuie sa stii care
sînt. Întrebati-va partenerul ce nevoi crede el ca aveti. În
felul acesta, îl implicati în explorarea nevoilor voastre într-o
maniera responsabila. Am lucrat cu un cuplu, Anne si Tom,
care aveau probleme de acest fel. Cînd le-am cerut sa spmla
cum vede fiecare nevoile celuilalt, am avut cu totii o sur
priza, .A.nneîsi imagina ca Tom avea nevoie permanenta de
laude si de atentie, ceea ce i se parea dificil si obositor de
oferit. Tom credea ca Arme avea nevoie uneori sa fie sin

gura, dar nu putea, ceea ce el percepea ca semn de respin
gere. Luîndu-si responsabilitatea de a-si descoperi propriile
nevoi si a-l implica si pe celalalt în aceasta cautare, au putut
sa se sustina reciproc fara resentimente. Tom a început sa-si
ofere pretuire si recunoastere scriind în fiecare zi ce realizari
avusese, iar Arme si-a programat rastimpuri de singuratate,
oferindu-si spatiul de care avea nevoie.

În mod ironic, daca îti asumi astfel responsabilitatea,
partenerului îi este mai usor sa-ti ofere ceea ce vrei.
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A oferi ceea ce vrei sa primesti

A-ti asuma responsabilitatea ca vei obtÎ1îeceea ce do
resti înseamna sa oferi ceea ce vrei sa primesti. Cu alte cu
vinte, daca vrei sa primesti iubire, fii iubitor. Daca vrei sa
primesti respect, ofera respect. Daca vrei sa primesti întele
gere, încearca sa întelegi. Frumusete.aeste ca tot ceea ce oferi
se întoarce asupra ta.

A oferi cu adevarat este a recunoaste ca lucrul acela dat
altora s-a aflat dintotdeauna în tine. Cum ai putea darui iu
bire daca iubirea nu era deja în tine? Cînd dai ceva, îti înta
resti legatura cu Sinele Superior. De vreme ce natura sa este
abundenti, Sinele Superior percepe daruirea ca pe un proces
reciproc avantajos. Pe de alta parte, eul percepe daruirea ca
pe o forma de pierdere. Natura sa fiind saracia, el crede ca
pentru a da trebuie sa pierzi ceva de valoare.

Disponibilitatea de a oferi este cea mai buna cale de a
transcende eul. În casnicia mea, cînd simteam «O criza de
lipsa» si eram tentat sa nu ofer dragoste, întelegere, bani
sau timp, hotarîrea de a le oferi totusi m-a ajutat sa înaintez
dincolo de temeri si îndoieli.

Gînditi-va ce anume vreti sa primiti în viata si oferiti
exact asta partenerului sau oricui va încruciseaza calea. Re
marcati ce bucurie simtiti cînd oferiti cu generozitate.

A învata sa primesti

Într-o relatie, primesti atîta dragoste cîta poti duce. Daca
primesti mai multa si îti depasesti pragul de confort, o vei
bloca, evita sau îndeparta. Acest prag este determinat de
cîta iubire crezi ca meriti. Eul te va convinge ca nu meriti
iubirea si ca ar trebui sa sabotezi iubirea pe care totusi o
primesti. Sinele Superior stie ca meriti sa primesti iubirea
pe care o doresti.
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Este esential sa poti primi, altfel cel care ofera se poate
simti lezat si respins. De obicei, într-o relatie unul dintre par
teneri este «ofertantul» dominant, iar celalalt este «primi
torul» dominant. Pentru a ajunge la un echilibru trebuie ca
ambele parti sa fie dispuse sa-si schimbe locurile. Daca pîna
acum ai fost ofertantul dominant si identitatea ta s-a stabilit
prin actul daruirii, este momentul sa te concentrezi pe a pli
mi. Îngaduieste-i partenerului sa ofere. Daca ai fost Plimi
torul dominant, hotaraste sa darui esti mai mult.

Unul dintre lucrurile cele mai greu de pri.rnitsînt compli
mentele. Cum raspunzi cînd cineva îti face un compliment?
Daca cineva îti admira felul de a te îmbraca sau coafura, nu
cumva cinicul din tine se întreaba ce vrea de fapt sa spuna
acea persoana? Sau spui sincer multumesc si te buculi de
apreciere? Daca cineva îti face complimente pentru cina
pe care ai servit-o, poti sa le primesti, pur si simplu, sau te
gîndesti exact la felul de mîncare care n-a prea fost la înal
time? Data viitoare cînd ti se face un compliment, învata
sa-I primesti cu un multumesc spus din inima.

Capacitatea de a cere ajutor

Toti simtim nevoia sa ne implicam si sa ajutam. Cerînd
ajutor, ofeli celorlalti posibilitatea de a-si aduce contdbutia.
De obicei, principalul blocaj în a cere ajutor este mîndria.
Ea e o arma a eului, care te împiedica sa înaintezi. Ramîi
împotrnolit în confuzie sau teama, desi daca ai cere ajutor
te-ai elibera.

A cere ajutor poate fi un pas esential într-o relatie, pentru
ca este ceva asociat în general cu vulnerabilitatea. Se poate
întîmpla sa manifesti rezistenta si sa nu-l lasi pe partener
sa se apropie. Dar adevarul este ca a cere ajutor e mai degra
ba un semn de putere decît de slabiciune: este un act de cu
raj sa te avînti în afara si sa accepti pe cineva înauntru. Facînd
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asta, resimti o mai mare intimitate, ceea ce îti dizolva teallla
si îndoielile.

A te pune În pielea partenerului

Una dintre principalele surse de conflict în casnicia noas
tra a fost stabilirea tarii în care sa locuim. Stateam în Anglia
de cînd eram împreuna, si Veronica voia sa discut&'llvarian
ta de a ne muta în Noua Zeelanda sau în Australia, ca sa fie

mai aproape de familie. Cînd s-a pus aceasta problema, am
dat înapoi, pentru ca ideea de a ma muta în alta tara mi se
parea înspaimîntatoare. Încercam sa schimb subiectul, ceea
ce ducea la certuri. Analizînd împreuna lucrurile, a iesit la
iveala ca adevarata problema nu era tara în care sa locuim,
ci incapacitatea mea de a ma pune în pielea ei ca sa-i înteleg
punctul de vedere. Cînd am reusit sa fac asta, Veronica s-a

simtit în sfîrsit înteleaJl~.Încercînd sa pricep cum se simtea
ea departe de familie si de prieteni, am creat o punte între
perspectivele noastre.

Pentru a te pune în pielea partenerului trebuie sa-I asculti
cu empatie, compasiune si întelegere. Trebuie sa rezisti ten
tatiei de a-ti spune repede parerea proprie si trebuie sa dai
deplina atentie punctului sau de vedere. Sa asculti cu empa
tie înseamna sa mergi dincolo de cuvinte si sa te concentrezi
asupra întelesului lor. Acest tip de ascultare nu este bazat
pe ratiune sau pe logica. Nu este suficient sa-ti întelegi parte
nerulla nivel rational. Trebuie sa te conectezi afectiv cu el,
ceea ce înseamna sa renunti la judecati si interpretari a ceea
ce crezi tu ca spune el, pentru a auzi cu adevarat ce spune.

E nevoie de exercitiu si de rabdare pentru dezvoltarea
acestui tip de comunicare profJllda. Cheia pentru a-ti înte
lege partenerul este disponibilitatea de a merge dincolo de
ideile preconcepute. Poti crede ca îl cunosti, dar pîna nu te

pui în pielea lui, iar si iar, nu vei fi trecut de aparente. În



Culiseie relatiei de cuplu

felul acesta, o relatie poate ajunge la etapa respectului reci
proc. Dorinta de a sti cine este partenerul tau în realitate,
si nu în imaginatia ta, este cel mai mare dar pe care poti sa
i-l faci.

Arta de a asculta

Sa asculti cu adevarat este o arta pentru care e nevoie
de o minte deschisa si o ureche fina. Ne cream atîtea credin

te si opinii, încît adesea ne sufocam capacitatea de a ascul
ta obiectiv. Fie pretindem ca ascultam, cînd de fapt sîntem
absorbiti în propriile noastre gînduri, fie raspundem meca
nic, fara sa auzim cu adevarat ceea ce ni se spune. La semi
nariile mele, cînd îi întreb pe participanti ce contribuie la
o relatie de succes, majoritatea raspund ca a fi auzit si înteles
este cel mai important. Capacitatea de a asculta duce la în
credere si intimitate si presupune angajamentul de a evita
concluziile pripite, deciziile grabite, anticiparea lucrurilor
pe care crezi ca le vei auzi.

Pentru a dezvolta aceasta capacitate, începeti prin a în
vata sa va ascultati pe voi însiva. Gînditi-va daca nu cun1Va
sînteti atît de ocupati încît nu va mai stiti propriile nevoi.
Acordîndu-ti zilnic putina liniste, ajungi sa te poti asculta.

Ascultati-va gîndurile mintii, senzatiile corpului si chemarea
spiritului. Cu cît va veti concentra mai mult asupra voastra,
cu atît veti avea mai putina nevoie sa va impuneti parerea
în relatie si veti reusi sa va ascultati partenerul.

Apoi va trebui sa va creati un «timp de ascultare», în
care fiecare dintre voi sa poata fi ascultat fara concluzii, in
terpretari sau sfaturi. E foarte important sa ai timp suficient
«de aerisire» în fiecare zi înainte de culcare, pentru ca a
adormi chinuit de gînduri si sentimente ce n-au avut sansa
sa fie ascultate poate genera mai tîrziu dificultati. Fiecare
persoana din cuplu trebuie sa aiba 5-10 minute în care sa
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spuna ce are de spus, în vreme ce partenerul asculta necon
ditionat.

Arta de a asculta presupune sa nu te simti vizat de ceea
ce spune partenerul. Altfel, emotiile îti întuneca perceptia
si nu vei putea asculta cu compasiune; vei încerca sa-ti aperi
pozitia, ceea ce prelungeste conflictul si distruge scopul co
municarii. O lectie utila din Curs despre miracole, aplicabila
acestei dinamici, este «Nu sînt niciodata suparat din motivul
pe care îl cred eu». Asta înseamna ca în cea mai mare parte
a timpului vezi numai trecutul, nu vezi lucrurile clar, asa
cum sînt acum. Daca partenerul tau exprima o suparare, este
vorba probabil de o reactie la un conflict mai vechi, proiectat
asupra realitatii actuale. Ascultînd cu intentia de a întelege,
creezi conditiile ca vechea suparare sa fie rezolvata. Orice
suparare poate fi solutionata daca exista vointa de a asculta,
de a întelege si a trece mai departe.

Am lucrat odata cu un cuplu casatorit de 12 ani. Relatia
celor doi devenise atît de nefericita încît sotia ceruse divor

tul. Se certau mereu si fiecare simtea ca nu este înteles, iubit
si apreciat. Am încercat sa vedem daca exista vreo cale de
rezolvare a conflictelor. Am stabilit clar modalitatea în care
urmau sa comunice. Au fost amîndoi de acord sa se asculte

cu intentia de a se întelege si sa-si ofere unul celuilalt sansa
de a-si dezvalui sentimentele fara o contrareactie imediata.
Asta i-a facut sa se simta în siguranta si au putut vorbi.

A reiesit ca sotul nu se simtea pretuit. A sustinut ca pu
sese nevoile sotiei mai presus de nevoile proprii, sustinînd-o
financiar si în cariera si neamestecîndu-se în educatia co
piilor. Sotia simtea ca, desi o ajutase financiar, el nu îi da
duse niciodata ceea ce îsi dorea cu adevarat, adica iubire si
atentie afectiva. Ea avusese grija de casa, crescuse copiii,
gatise - si simtea ca toate astea nu fusesera pretuite înde
ajuns. Avea impresia ca greseste mereu si ca niciodata nu îl
putea multumi. El credea ca i se cere prea mult. Lucra ore
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întregi, avea o multime de deplasari si nu voia decît sa vina
acasa si sa se relaxeze. Spunea ca pretentiile ei sînt nerezo
nabile si ca obligatia de a se comporta Într-un anume fel îl
streseaza.

Ascultîndu-se atent unul pe celalalt si fiind dispusi sa-si
vada altfel situatia, au deschis calea catre schimbare. Încetul
cu încetul, au descoperit asemanarile cu viata fostelor lor
familii. Sotia si-a dat seama ca mama ei se simtise la tel în
casnicie. Sotul a realizat ca tatal sau lucrase foarte mult si,
venind acasa epuizat, se astepta sa fie rasfatat fara sa se gîn
deasca la nevoile sotiei lui.

Scenariul devenea tot mai clar. Pîna la urma, cei doi

au înlocuit treptat :frustrareacu un sentiment de compasiune
si au început sa simta ca înainteaza împreuna în aceeasi di
rectie.

A te exprima

Ceea ce nu comunici te macina subconstient. Între mo
mentul în care simti ca vrei sa comunici si momentul în care
comunici efectiv,existaun rastimp în care te poti simti (<mort»
si uneori vrei sa parasesti relatia. Este esential pentru buna
starea ta sa-ti exprimi gîndurile si sentimentele. Cele mai
mari probleme pe care le-am observat în relatii si cea mai
importanta cauza a despartirilor provin din lipsa de comu
rucare.

Cred ca majoritatea problemelor de comunicare îsi au
originea în copilaria noastra. Adesea, cînd sîntem mici, pa
rintii nu ne încurajeaza sa ne exprimam gîndurile si senti
mentele. De fapt, se întîmpla exact opusul cînd ni se trans
mit mesaje precum «copiii trebuie sa fie vazuti, nu auziti»,
«nu-mi h'ltoarce mie vorba», «nu se cuvine sa gîndesti asa»,
«cum poti sa spui asta dupa tot ce am facut pentru tine?».
Subconstient hotarîm ca a ne exprima poate duce la conse-
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cinte nedorite. Uneori se întîmpla sa ne vedem parintii cer
tîndu-se, ceea ce se adauga ideilor noastre gresite despre
valoarea comunicarii.

Pîna nu ne rezolvam credintele negative despre auto
exprimare, o vom vedea într-o lumina negativa. Am avut
un client, Alan, care îsi pierduse capacitatea de autoexpri
mare din copilarie. învatase mai greu la scoala, motiv pentru
care lumea îl tachina si îl socotea prost. Începuse sa se bîl
bîie, iar maica-sa îl critica mereu din cauza asta. Ca adult,

îi era greu sa se apropie de alti oameni si sa intre în con
versatii. Se simtea izolat si rupt de restul lumii. Cu mine,
a început sa-si exerseze capacitatea de exprimare. A des
coperit ca avea multe de spus si, prin comunicare, a reusit
sa se elibereze de anxietate. Am stabilit mici teluri pentru
Alan: sa înceapa sa initieze conversatii si sa se includa în
diverse situatii sociale. Asta i-a dezvoltat încrederea, ceea
ce l-a ajutat sa caute activ ocazii de auto exprimare.

Ca sa va dati seama care este perceptia voastra despre
comunicare, scrieti ce credeti despre ea. Iata o serie de cre
dinte frecvente:

o Nu merit sa fiu ascultat de cineva.

o Trebuie sa ai grija ce spui.
• Nu spune prea multe, ca sa nu fie folosit ceva împo-

triva ta.

o E dificil sa comunic, dar merita.

o Oamenii il-or sa vTeasa asculte ce am eu de spus.
• Nimeni nu ma asculta, asa ca de ce sa ma obosesc sa-mi

spun parerea?
• Daca ma exprim, ma eliberez.
• Daca spun ce gîndesc, ma expun la diverse pericole.
Identificînd credintele contraproductive, poti crea idei

noi, care sa te sprijine si sa-ti dea putere. Dupa care ai nevoie
de exercitiu si de curaj pentru a-ti îmbunatati capacitatea
de comunicare.
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Cele doua temeri principale pe care le aud mereu de la
clientii mei sînt sa nu-i lezeze pe ceilalti si sa nu fie respinsi
daca îsi dezvaluie sentimentele. Cîteva exemple: o femeie
de patruzeci de ani care dorea sa-si marturiseasca proble
mele tatalui sau, dar era îngrozita ca acesta se va supara; o
sotie care dorea sa-i spuna sotului ei ca nu se simte înteleasa,
dar se temea ca el va pune capat casniciei; un celibatar care
voia sa comunice cu femeile de care era atras, dar îi era tea

ma de ridicol. Toate sînt probleme greu de comlmicat, dar

ele se agraveaza daca nu-ti exprimi sentimentele.
Exprimîndu-te, esti onest pe plan emotional, iar ones

titatea emotior;ala peunite unei relatii sa se dezvolte si sa
se maturizeze. Am lucrat odata cu un cuplu de logodnici.
Aparent, aveau o relatie minunata, dar pe dedesubt multe
lucruri ramasesera neexprimate. Amîndoi se temeau pen
tru viitorul relatiei, însa nici unul nu îi spunea celuilalt asta.
Pîna la urma, si-au adunat curajul si au exprimat ce simteau.
Au pasit astfel în ca.."lliciecu mai multa încredere si onestitate.

O alta dillamÎca frecventa este sa comunici printr-un tert.
Asta înseamna ca îti împartasesti problemele de cuplu ori
cui, numai partenerului nu. Evident, sfatul unui prieten sau
al unei alte persoane îti poate fi de ajutor. Dar daca proce
deul acesta se substituie comunicarii directe, se produce un
scurtcircuit nesanatos. E trist cînd cel pe care se presupune
ca-l iubesti si caruia ar trebui sa-i împartasesti gîndurile si
sentimentele devine persoana cu care îti este cel mai frica
sa vorbesti!

Pentru o buna autoexprimare, trebuie parcurse doua
etape.

Asumarea responsabilitatii. Este extrem de important
sa fii stapîn pe ceea ce vrei sa spui, altminteri în comunicare
se insinueaza învinuirea. Indiferent ce s-a întîmplat efec
tiv, tu exprimi propria interpretare a faptelor. Unul dintre
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cele mai eficiente moduri de a-ti asuma responsabilitatea
este sa scrii înainte ceea ce vrei sa spui. Astfel devii constient
de felul în care suna. Daca exista un ton puternic de furie
sau de învinuire, ai timp sa clarifici cauza lui. Alta solutie
e sa discuti înainte cu un prieten apropiat sau cu un psiho
terapeut. Daca începi prin a spune: «În situatia aceea ... am
simtit ... », poti exprima sentimente de furie, teama sau du
rere fara a învLtlovati. Dar daca spui: «În situatia aceea ...
m-ai facut sa simt.. .», dai vina pe partener si va izbucni
conflictul.

Comunicare cu intentia de a crea întelegere reciproca.
Daca vrei sa exprimi sentimente dificile, intentia de a obtine
pîna la urma dragostea si întelegerea produce o apropiere,
nu o ruptura. De exemplu, în casnicia mea, daca îmi exprim
nemultun1irilecu intentii bune, de dragoste si întelegere, ceea
ce comunic este primit în mod deschis. Daca mi-as exprima
nemultumirea cu intentia de-a o învinui pe Veronica sau a
o face sa se simta prost, comunicarea ar accentua, desigur,
conflictul. Adevarata intentie a exprimarii tale se afla îna
poia cuvintelor pe care le rostesti.

Fiti dispusi sa vedeti altfel lucrurile. Vointa de a vedea
dincolo de perceptia ta înseamna ca autoexprimarea îti este
însotita de umilinta si de un sentiment de capitulare. Parte
nerul tau are ocazia astfel sa-si exprime sentimentele într-o
atmosfera de iubire si întelegere. Daca opinia ta este rigida,
apare o prapastie în comunicare. Astfel scopul autoexprima
rii dispare si valoarea ei devine îndoielnica.

Comunicarea si viata sexuala

Un rezultat benefic al comunicarii reusite e faptul ca
viata sexuala ti se îmbunatateste! C'mdreprimam comunica
rea, se creeaza blocaje sexuale; cînd comunicam, încrederea
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si intimitatea devin mai profunde. Neputinta de a exprima
furia, durerea sau resentimentele omoara dorinta sexuala tata
de partener. Pe tennen scurt, o relatie poate supravietui ast
fel, dar dupa un timp emotiile reprimate se acumuleaza si
relatia se rupe.

Cînd hotaresti sa te ocupi de îmbunatatirea vietii tale
sexuale, trebuie sa iei în considerare unnatorii trei factori:

1. Daca sexul a fost un subiect tabu în familia ta, pro
babil ai crescut cu ideea ca nu poti vorbi despre asta.

2. Daca ai fost supus unei conditionari de tip religios,
care considera sexul ceva rusinos, e posibil sa ai sentimente
de vina si rusine.

3. Daca o data cu educatia sexuala ti-a fost transmis un
sentiment de jena, poti avea o senzatie de disconfort în ceea
ce priveste sexul si comunicarea.

Ca sa fii destins cînd vorbesti cu partenerul despre sex,
e important sa te eliberezi de conditionarile din trecut. Înce
peti prin a discuta despre felul în care percepeati în copilarie
viata sexuala a parintilor vostri. În felul acesta, puteti desco
peri daca aveti vreo credinta sau vreun tipar comportarnental
din relatia lor. Steve si Kim, un cuplu cu care am lucrat, aveau

dificultati sexuale si au fost de acord sa discute despre expe
rienta familiala a fiecaruia. Steve si-a amintit cum, în copi
larie, parintii sai îsi încuiau usa donnitorului, facîndu-1 sa
creada ca nu era binevenit. Intemalizase acest comportament
si ajunsese sa creada ca nu era dorit sexual: prin Unnare,
îsi reprima propriile dorinte sexuale, temîndu-se de respin
gere. Parintii lui Kim fusesera deschisi în privinta sexuali
tatii, asa ca ei îi era usor sa discute despre asta si interpretase
comportamentlll lui Steve ca pe un semn ca nu era atras de
ea. Vorbind despre aceste dinamici, au putut sa-si clarifice
neîntelegerile si sa devina mai apropiati.

A-ti discuta istoria sexuala cu partenerul este alt as
pect-cheie al unei vieti sexuale sanatoase. Poti avea tot felul
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de emotii legate de trecut, care te împiedica sa fii prezent
cu adevarat în actuala relatie. Asta nu înseamna sa discuti
fiecare detaliu, ci doar sa fii dispus sa vorbesti despre tipa
rele comportamentale generale observate de tine în trecut.

Un tipar frecvent este sa fii atras de cineva nepotrivit
din punct de vedere fizic, emotional sau psi..lJologic.Poate
fi vorba de cineva care are deja o relatie, este complet absor
bit de munca sa ori de un hobby, traieste într-o tara straina
sau îsi revine dupa o relatie anterioara. Alte tipare includ
abstinenta sexuala cînd te simti lezat, a nu-ti comunica do
rintele sexuale, a te simti tot timpul obosit si a-ti pierde inte
resul pentru sex. Devenind constient de aceste tipare, le poti
observa cînd încep sa iasa la suprafata în relatia actuala si
poti actiona împotriva lor.

Sa vorbesti despre istoria ta sexuala te ajuta si la supri
marea fanteziilor sexuale sau a comparatiilor, care te înde
parteaza de partener. A avea fantezii sexuale fie în timp ce
faci dragoste, fie în alte momente este ceva cît se poate de
obisnuit. Daca poti vorbi despre ele cu partenerul, cu intentia
de a crea dragoste si întelegere, misterul lor dispare, adica
tocmai ceea ce e mai interesant la o fantezie. Cînd îti com
pari partenerul cu cei dinainte, ramîi blocat în trecut; daca
ai curajul sa spui ca faci comparatii, te eliberezi de trecut.

Din comunicarea posibilelor temeri legate de sex ai foarte
multe de cîstigat. Ele pot avea la baza experiente sau nesigu
rante din trecut. Ascultînd cu iubire si acceptîndu-ti partene
rul cînd îsi dezvaluie temerile, sporesti siguranta si încrede
rea dinauntrul relatiei.

În sfîrsit, asumati-va responsabilitatea pentru propria
viata sexuala descoperind ce îi place partenemlui din punct
de vedere sexual, aflînd cum puteti fi mai bUl1Îca arnanti si
comunicîndu-i celuilalt aceleasi lucruri despre voi însiva.
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Daruirea te elibereaza

Daruire înseamna optiunea de a te implica total Într-o
relatie. Din nefericire, însasi notiunea de daruire îi sperie
pe oameni. Este o greseala sa crezi ca ea te leaga de mîini
si de picioare si te împovareaza cu obligatii si responsabili
tati nedorite. Daca ramîi pe tusa, fara sa te implici, nu poti
realiza întregul potential al unei relatii. Daruirea te elibe
reaza de temeri.

Pîna cînd nu te implici total, nu vei sti adevarul despre
relatie. Vei avea parte doar de umbra, caci frica te îndepar
teaza de lurrJna. Daruirea nu înseamna ca trebuie sa te casa

toresti. Chiar daca sînteti împreuna putin timp, daruirea pre
supune sa te bucuri din plin de momentele Plin care treceti.
Daruirea într-o relatie îti da un sentiment complet de sigu
ranta. Fiind un act de iubire, creeaza contextul în care te poti
îndeparta de frica provocata de eu. Cînd treci prin certuri,
neîntelegeri si situatii de tipul pierde/cîstiga, daruirea îti da
sansa de a rezolva lucrurile. Este o declaratie de intentie:
aceea ca bunastarea fiecaruia dintre voi e mai importanta
decît rezultatul disputelor.

Crearea unei viziuni comune

Viziunea voastra, a amîndurora, devine busola ce va

ghideaza spre locul în care vreti sa ajungeti. Cu cît viziu
nea este mai clara, cu atît este mai sigur ca o veti crea. Clari
ficarea viziunii însearrma sa descoperi ce este cu adevarat

important pentru amîndoi si sa pui pe primul loc acele va
lori. O viziune se dezvolta din hotarîrea voastra de a fi îm

preuna; ea cuprinde toate componentele unei vieti: familia,
serviciul, distractia, mediul si spiritualitatea.

O data ce v-ati clarificat viziunea, o puteti folosi ca sa
vedeti cît de sanatoasa va este relatia. Daca treceti printr-o
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perioada dificila, puteti descoperi prin ce anume va abateti

de la viziunea voastra. Astfel nu mai sînteti tentati sa dati

vina pe celalalt pentru starea relatiei si amîndoi va asumati

responsabilitatea de a-i corecta traiectoria.

E nevoie de concentrare si de o minte deschisa pentru

a crea o viziune comuna. Din nou, programati-va putina li

niste într-un moment în care stiti ca nu veti fi deranjati. Pri

mul pas este ca fiecare dintre voi sa scrie o lista cu ceea ce

pretuieste cu adevarat în viata - cu <<valorile» lui. Lista poate

cuprinde:

iubire, bucurie,jamilie, pace,jericire, siguranta, fnva

tatura, oameni, sanatate, integritate, succes, relaxare, dis
tractie, belsug, daruire ...

Acum reluati lista si întocmiti o ierarhie (1, 2,3, ... , 10)

a primelor zece valori. ApoLschimbati listele între voi. Pur

si simplu ascultati-va unul pe celalalt fara comentarii, pe

masura ce va împartasiti valorile. Te simti rasplatit cînd afli

ce anume este cel mai important pentru partener. Si poti avea

surpriza sa descoperi deosebiri nestiute între voi. Un cuplu

care a facut acest exercitiu a descoperit ca în timp ce princi

pala valoare a barbatului era aventura, a femeii era siguranta.

Asa si-au explicat de ce se certau mereu si au putut sa cada

de acord asupra valOlilor import.ante pentru relatie ca întreg.

Stiind care sînt valorile voastre personale, puteti crea

acum valorile de baza ale relatiei. Comparati-va listele si

alegeti împreuna zece valori. Dupa ce le-ati stabilit puteti

discuta ce trebuie sa se întîmple în relatie ca sa traiti în con

formitate cu ele. De exemplu, daca principala valoare este

iubirea, puteti hotarî:

• Trebuie sa avem o comunicare deschisa si clara.

• Trebuie sa respectam diferentele dintre noi.

• Trebuie sa acceptam jocul si spontanitatea.

• Trebuie sa ne acceptam unul pe celalalt si sa practicam

iertarea si compasiunea.
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Daca principala valoare este siguranta, atunci criteriile
pot fi:

• Trebuie sa fim cinstiti si sa ne protejam mereu unul
pe celalalt.

• Trebuie sa avem o integritate absoluta în relatiile si În
afacerile noastre.

• Trebuie sa fim independenti financiar.
• Trebuie sa ne programam perioade de timp împreuna,

pe care sa le respectam cu sfintenie.
Acestea sînt pietrele de hotar ale dezvoltarii unei viziuni

comune, care cuprinde atît valorile CÎtsi nevoile voastre.
Iata un exemplu de asemenea viziune:

«Avem o relatie afectuoasa, calma, respectuoasa, bazata
pe integritate, compasiune si bucurie reciproca. Am hota
rit sa comunicam cu Întelegere, iertare si acceptare, pentru
a ne darui siguranta si fericire. Ne pretuim unul pe celalalt
si respectam diferentele dintre noi.»

O data ce v-ati formulat În scris viziunea, angajati-va
s-o recititi cel putin o data pe saptamîna, astfel ÎnCÎtsa se
integreze relatiei. Ea se poate schimba cu trecerea timpu
lui, pe masura ce continuati sa învatati si sa va maturizati
împreuna. Concentrîndu-va asupra acestei viziuni, aveti un
scop comun, ceea ce va Întareste relatia si va face sa simtiti
efectiv legatura dintre voi.

Dar, dupa ce v-ati creat viziunea, trebuie sa va îndepar
tati de ea si pur si simplu sa va bucurati de drumul pe care
smteti Împreuna chiar acum, În loc sa asteptati pîna cînd
veti fi ajuns la scenariul perfect.

Intentia

Viziunea stabileste o vedere de ansamblu pentru relatia
voastra, care va duce în viitor, peste cinci sau zece ani. Pe
masura ce va îndepartati de ea, e bine sa decideti ce este
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important pentru parteneriatul vostru în fiecare zi. Cînd va
treziti dimineata, înainte sa intrati în vîltoarea zilei, între

bati-va unul pe celalalt: «Care este intentia noastra pentru

astazi'? Ce ne angajam sa facem si ce este important pentru
noi'?»

Acest lucru va împinge pe amîndoi înainte în aceeasi

directie si înseamna mai mult decît o simpla lista zilnica cu
«lucruri de mcut». Este un adevarat punct de referinta pentru
deciziile pe care le luati si un ghid de actiune. De exemplu,

daca stabiliti ca intentia este iubirea, presupunînd ca apar

obstacole de-a lungul zilei puteti hotari cum sa actionati con

fruntîndu-Ie cu aceasta intentie. Daca vi se cere sa lucrati

pîna tîrziu si ati stabilit sa luati cina cu partenerul, «intentia
zilei» va va orienta raspunsul. Definirea intentiei te face sa
fii proactiv, si nu sa reactionezi pur si simplu la lumea în
conjuratoare. Ea da o alta dimensiune relatiei, te scoate din
rutina zilnica si te directioneaza.

Scopul

Oamenii întreaba adesea: «Care e scopul relatiei noas
tre?» Urmînd o viziune sau stabilind o intentie zilnica, voi

sînteti cei ce alegeti scopul, în loc sa asteptati ca el sa va ga

seasca pe voi.

Semnele care va arata ca exista un scop al relatiei sînt

sentimentele de pace si seninatate, un nivel profund de în

credere si capitulare, experienta bucuriei si a fericirii. Puteti

spune ca nu exista scop cînd treceti prin conflicte repetate,
prin lupte pentru putere, prin jocuri de dominatie si compe
titie. Lipsa scopului este felul eului de a încerca sa contro

leze relatia. De vreme ce motoullui este «Cauta, dar nu

gasi», eul va încurajeaza sa cautati scopul în afara relatiei

în loc sa va întoarceti catre voi si sa-I alegeti împreuna.
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Cîteva dintre scopurile obisnuite pe care eul le atribuie
unei relatii sînt:

• Noi contra lor. Relatia devine o arma si o forma de
aparare împotriva lumii.

• Sa ne salvam unul pe celalalt. Aceasta idee provine
din credinta ca dragostea de care avem nevoie trebuie sa
vina de la altcineva si ca exista o unica asemenea persoana.

• Sa împartim disperarea. Este un scop bazat pe o men
talitate de victima, în care relatia încurajeaza o viziune nega
tiva si cinica asupra lumii.

• Sa obtii În loc sa dai. Apare cînd crezul relatiei este:
«Ce putem obtine?» si «Noi ce cîstigam din asta?»

Daca permiti ca eul sa conduca relatia, lipsurile, dezilu
ziile si nefericirea sînt garantate. Singurul rezultat posibil
al unei asemenea relatii este teama. Nu exista încredere, nu

exista întelegere si în final nu exista dragoste.
Daca deplasezi relatia dinspre eu catre spirit, înseamna

ca o dedici iubirii. Ideea centrala devine «Ce putem oferi?»
si «Cum putem contribui?». Scopul vostru este sa vedeti
cum puteti schimba vietile celorlalti în loc sa va concentrati
asupra cîstigului propriu.

Principiul iubirii

Principiul de ba711al Sondrei Ray despre iubire si relatii
spune: «Iubirea scoate la iveala tot ce e diferit de ea cu scopul
de a vindeca si a elibera.» Cu alte cuvinte, toate gîndurile
si sentl.'11enteledificile ies la suprafata, dîndu-va ocazia sa
le rezolvati.

Imaginati-va un pahar cu noroi pe fund. Daca torni apa
în pahar, noroiul e rascolit si se va forma un lichid tulbure.
Daca veti contiriUasa turnati apa, noroiul va da pe dinafara
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si veti obtine un pahar curat. Paharul reprezinta relatia, apa
este iubirea, iar noroiul înseamna tot ce e diferit de iubire.

Cînd torni iubire Într-o relatie, orice rezistenta subconstienta
la dragoste este eliminata.

Aceasta rezistenta poate include manifestari precum:
• a-ti îndeparta partenerul;
• a-ti umili partenerul;
• a nu comunica direct;
• a fi infidel;

• a pune pe primul loc serviciul;
• a te concentra pe acele tr"aSaturide caracter care te ener-

veaza;

• a dori sa parasesti relatia rara a-i da vreo sansa reala;
• a dori sa ai dreptate, nu sa fii fericit;
• a avea mai multa pasimle pentru ml hobby, precum

cumparaturile sau sportul, decît pentru relatie;
• a prefera activitati exterioare în locul intimitatii.
Cînd identificati aceasta dinamica, relatiile voastre devin

cei mai buni profesori. Va învata în permanenta lucnni care
va maturizeaza si va ajuta sa gasiti mai multa seninatate si
fericire. Am lucrat cu un client, Tony, care tocmai începuse
o noua relatie. Istoria relatiilor lui precedente fusese domi
nata de tipare disfunctionale si distructive. Aceasta noua re
latie era complet altfel. Se simtea iubit si acceptat necondi
tionat si descoperise ca nu putea suporta asta. Avea senzatia
ca e sufocat si prins în capcana si credea ca trebuie sa se
elibereze pentru a supravietui. Desi îsi dorea cu adevarat
acea relatie, continua sa-si înabuse iubirea si sa se îndepar
teze. Întelegînd principiul iubirii, Tony si-a dat seama ca
relatia lui era o experienta vindecatoare si a devenit dispus
sa renunte la rezistenta fata de iubirea pe care o primea.

Ironia sortii face sa tînjim dupa iubire si totusi, cînd sîn
tem iubiti, sa ne simtim adesea amenintati si speriati. Pas
trînd relatia si daruindu-ne, lasam iubirea sa vindece tot ce
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e nerezolvat în noi. Reusim sa întelegem ca vindecarea face
parte din scopul existentei noastre împreuna.

Pentru a va deschide catre iubire, un bun punct de ple
care este sa renuntati la toate prejudecatile si credintele voas
tre negative. Primim nenumarate mesaje derutante despre
iubire, asa ca este vital sa dezvoltati o relatie afectuoasa chiar
cu iubirea. Vedeti daca va suna cunoscuta vreuna dintre ur

matoarele credinte negative:
• Iubirea raneste.
• Iubirea este cruda.

• Iubirea manipuleaza.
• Iubirea te consuma.
• Iubirea este dureroasa.
• Nu exista suficienta iubire.

• Iubirea fiînge inima.
• Iubirea nu e sigura, caci îti va fi luata.
• Nu pot obtine suficienta iubire.
• Nu merit iubirea pe care mi-o doresc.
• Iubirea costa!

Pastrîndu-va aceste credinte, ori nu veti cunoaste iubi
rea, ori veti sabota iubirea pe care o primiti. Esentialul este
ca iubirea e inocenta. Iubirea nu a tacut niciodata nimic ca

sa raneasca pe cineva, iubirea nu e limitata în nici un fel si
adevaratele ei efecte sînt vindecarea si fericirea.

Pe masura ce ti se dezvolta relatia, cauti iubirea în diver
se feluri. Realizezi ca eul te împiedica sa fii constient de pre
zenta iubirii în viata ta. Eliberîndu-te, te deschizi iubirii care
vine spre tine neîncetat. Numai teama de a primi iubirea te
împiedica sa te bucuri de ea din plin.

lata cîteva credinte care te-ar putea ajuta:
• Iubirea vindeca.
• Iubirea este inocenta.
• Iubirea te face liber.

• Iubirea nu cunoaste limite.
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• Iubirea e o expresie a bucuriei.
• Exista iubire din abundenta în jurul tau.
• Iubirea naste iubire.
• Iubirea este sigura: cu cît iubesti mai mult, cu atît se

întoarce mai multa iubire la tine.

• Sînt dispus sa primesc iubire.
• Merit sa primesc iubirea pe care mi-o doresc.
Pentru a trai o iubire adevarata trebuie sa renlli'1tila ideea

iubirii romantice. Iubirea romantica este credinta eului ca
exista fomle de dragoste mai speciale decît altele. Curs de

spre miracole spune:
«Nu exista categorii diferite de iubire. Nu exista un fel

de iubire între mama si copil, altul între amanti si altul între
prieteni. Iubirea reala este acea iubire care sta la baza tuturor
relatiilor. Este iubirea lui Dumnezeu si nu se schimba Lnfor
ma sau dupa împrejurari.»

Cautînd iubirea romantica, devii prizonierul mitului su
fletului-pereche. Ideea ca undeva exista barbatul ideal sau
femeia ideala pentru th'le e o iluzie. Cînd ai obsesia sufletu

lui-pereche te închizi fata de potentialul altor relatii. Chiar
daca ai o relatie monogama, poti obtine o imensa bucurie
si vindecare deschizîndu-te catre ceilalti.

Pe masura ce te deschizi spre iubire, te vindeci de blo
caje. Ajungi sa te bucuri de ea si sa te eliberezi de teama ca
o vei pierde. Nu poti pierde iubirea, pentru ca de fapt nu o
poti poseda. Poti doar capitula în fata ei, ceea ce presupune
credinta si curaj. Capitularea în fata iubirii te pune în lega
tura cu Sinele tau Superior, de vreme ce Sinele tau Superior
este iubire. Cînd doi oameni sînt în lega.tura ~u Sinele lor
Superior Într-o relatie, ei resimt încrederea, linistea, bucu
ria si fericirea ce le apartin de drept.
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Principiul iertarii

Iertarea este manifestarea iubirii neconditionate într-o
relatie. Cînd ierti, alegi sa-ti vezi partenerul cu ochii iubirii,
nu ai fricii. Alegi sa-i vezi plenitudinea, nu sinele limitat.
Orice iertare este o forma de autoiertare: cînd ierti pe cineva,
te ierti pe tine. Sa-i ierti pe ceilalti înseamna sa fii dispus
sa renunti la judecatile de valoare ce te împiedica sa primesti
iubirea pe care ti-o doresti.

Toate judecatile de valoare provin din dorinta eului de
a gasi defecte la ceilalti, crezînd în mod gresit ca astfel ne
vom vedea pe noi mai buni. Dar adevarul este ca atunci cînd
judecam pe cineva, ne judecam pe noi însine. Cînd condam
nam pe cineva, ne condamnam pe noi însine. Renuntînd la
judecati ne eliberam din acest cerc vicios al suferintei.

Daca judecata de valoare este rastignirea unei relatii,
atunci iertarea e învierea. A trai cu judecati de valoare în
seamna a te hrani din conflicte, separare si resentiment 
piatra de hotar a eului. Resentimentul înseamna sa iei otrava
sperînd ca altcineva va suferi. însa pîna la urma resentimen
tul te va afecta doar pe tine.

Cînd cineva nu s-a purtat bine cu noi, cînd ne-a mintit,
ne-a tradat sau ne-a lezat, si-a pierdut esenta. În Curs despre
miracole se spune ca tot ce facem este «sa iubim ori sa ce
rem iubire». Comportamentul lipsit de iubire este modul
nostru de a cere dragoste, o încercare inconstienta de a striga
dupa ajutor. Daca poti depasi dorinta de a blama si de a te
raZbuna,vei putea da acel ajutor. Sajudeci pe cineva înseam
na pur si simplu Sa-ti compari comportamentul cu al sau,
ceea ce te mentine la nivelul eului. Sa ierti pe cineva nu în
seamna sa nu vezi greselile pe care le-a facut, ci sa fii dispus
sa vezi esenta, dragostea si perfectiunea din acel om.

Uneori oamenii cred ca iertarea într-o relatie deschide
drum abuzului. Este complet neadevarat. A hotarî sa ierti
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nu înseamna ca un comportament jignitor sau distructiv este
acceptabil. Abuzul într-o relatie este o cerere clara de iubire,
iar ultima începe cu iubirea fata de tine însuti. Sa te iubesti
cu adevarat înseamna sa nu lasi pe nimeni sa abuzeze de
tine. Plecati sau faceti tot ce e necesar pentru a pune capat

unui comportament abuziv.
Am avut o clienta, Fiona, implicata într-o relatie cu un

barbat care nu numai ca îi era de mult infidel, dar o si batea.
Cînd Fiona a venit sa-si discute relatia cu mine, i-am spus
sa-si imagineze ca ea însasi si-ar asculta o prietena aflata
în aceeasi situatie. Asta i-a permis sa se detaseze de starea
ei emotionala si sa vada ca partenerul sau se comporta abu
ziv. Am vorbit despre functia iertarii si Fiona si-a dat seama
ca a-I ierta nu însemna ca trebuie sa stea în continuare cu

el. Dimpotriva, a realizat ca cel mai afectuos lucru pe care-l
putea face era sa puna capat relatiei. Sa-I ierte însemna sa
nu-l învinovateasca si sa nu aiba fata de el resentimente sau
dorinta de razbunare. Fiona a vazut ca asta nu putea pîna
la rnma decît s-o afecteze pe ea, tinînd-o prizoniera în re
latie. lertîndu-l pe el, se ierta pe sine pentru ca era în acea
situatie - si asa a putut sfîrsi relatia cu sentimentul ca a re
zolvat ceva.

Cazul acesta ilustreaza tendinta de a ne învinovati pe
noi însine cînd sîntem supusi la comportamente abuzive
într-o relatie. Simtim rusine, ceea ce ne face sa nu spunem
nimanui ce ni se întîmpla. Aceasta rusine are la baza judecati
de valoare despre noi însine, avînd ca efect sentimente de
vinovatie. Credem ca meritam tratamentul abuziv de vreme
ce ne socotim noi însine rai. lertarea vindeca însa rusinea.
Nu ne mai proiectam sentimentele autodepreciative asupra
relatiei, deci nu mai atragem abuzuri.

Iulie a venit la mine cu o poveste miscatoare. Tocmai
încheiase o casnicie de optsprezece ani, în cursul careia fu
sese maltratata emotional si fizic. Ajunsese la stadiul în care
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pur si simplu se temea sa nu fie ucisa. Cu trei ani înainte de
sfrrsitul casniciei, facuse cancer, pe care ea îl considera o re
flectie a furiei si durerii adunate în ea si neîmpartasite. Cînd
i-a spus ca vrea sa divorteze, sotul ei o amenintase ca se sin
ucide. Mai mult, a încercat sa-i distruga reputatia în comu
nitatea locala, în familie si fata de prieteni, împrastiind zvo
nuri si scriind scrisori rautacioase.

Julie avea multe motive sa fie plina de resentimente si
neiertatoare, dar inima îi spunea ca singura cale de a merge
înainte era iertarea. Iertîndu-si sotul, simtea ca se putea eli
bera de vina, caci crezuse întotdeauna ca nu e suficient de

buna si ca merita sa sufere. În casnicie, în familie si chiar
în comunitate jucase rolul salvatorului. Oamenii veneau la
ea sa le rezolve problemele, iar Julie îsi pierduse sentimen
tul identitatii. Pe masura ce îl redescoperea, nu mai putea
juca acel rol. Si pe masura ce se ierta pe sine si pe sotul ei,
acesta a încetat s-o agreseze. Julie s-a vindecat de cancer si
continua sa practice zilnic iertarea.

Daca aveti o relatie conflictuala, urmatorii cinci pasi va
ajuta sa ajungeti la adevarata iertare.

Hotarîrea de a te ierta

La început, ideea aceasta te poate induce în eroare: daca
te simti nedreptatit, de ce ar trebui sa te ierti pe tine? A te
ierta pe tine însuti îti aduce pacea interioara. În aceasta stare
percepi altfel conflictul si ajungi la solutie.

Hotarîrea de a-I ierta pe celalalt

Disponibilitatea de a ierta este decizia de a te concentra
pe iubire si de a elimina orice altceva. Este normal sa rezisti
acestei idei, pentru ca eul prefera sa aiba dreptate în jude
catile lui de valoare în loc sa te lase sa fii fericit. Cînd alegi
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sa ierti, intri in legat'Jra cu Sinele tau Superior, care vede
doar iubirea. Poti da deoparte nemultumirile si durerea, pen
tru ca intelegi rolul pe care l-au jucat in vindecarea ta.

Comunicarea dublata de întelegere
si compasiune

Acesta e pasul care face ca iertarea sa fie reala. Comuni
cind cu intentia de a întelege pozitia celuilalt, in loc de a-ti
exprima mai întîi propria opinie, poti readuce în relatie îm
pacarea si armonia. Asta presupune sa treci dincolo de ce-ti
spune celalalt, sa te pui in pielea lui si sa-i oferi compasiune
si acceptare.

Renuntarea la rezultat

Cind alegi sa ierti pe cineva, e posibil sa nu obtii rezul
tatul sperat. Poate crezi ca celalalt ar trebui sa se scuze, sa-si
admita greselile si sa încerce sa se îndrepte. Trebuie sa ac
cepti ca s-ar putea sa nu fie niciodata capabil sa-si asume
responsabilitatea si sa-si vada greselile. Nu poti schimba pe
nimeni; poti doar sa-ti schimbi gîndurile despre acea per
soana, iar asta te elibereaza. Fiecare om îsi are propria cale
în viata ~ si aici n-ai cum sa intervii. De fapt, cu cît te ames
teci mai mult, cu atît probabilitatea de a intra in conflict este
mai mare. Responsabilitatea ta sta numai în dorinta de a ve
dea adevarul despre acel om.

Pacea este readusa în relatie

Cînd se ajunge la adevarata iertare, pacea revine in re
latie. Nu exista problema pe care iertarea sa n-o poata rezol
va. Iertarea sterge trecutul si lasa o cale curata viitorului.
Cînd alegi sa ierti, renunti la orice pretentie de pedeapsa,
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de sacrificiu si de suferinta. Curs despre miracole spune:

«Cel mai sfint dintre toate locurile de pe pamînt este acela

în care o ura straveche a devenit o iubire prezenta.»

Dimensiunea eului

Este util sa recunosti cele patru efecte principale ale eului

într-o relatie de cuplu: le vei întîmpina cu întelepciune si com

pasiune cînd încep sa se manifeste.

Judecata de valoare

Eul cauta punctele slabe ale unei relatii. Dinamica jude

catii de valoare face ca cele patru credinte negative de baza

pe care le poti avea despre tine însuti sa fie proiectate asupra
relatiei. Cînd credinta ta de baza este «nu sînt suficient de
bun», prima ta judecata de valoare privind relatia este fie ca
ea nu e suficient de buna, fie ca tu nu esti suficient de bun

pentru ea. Nerenuntînd la aceasta judecata, nu vei descoperi
niciodata frumusetea relatiei.

Cînd credi.'1tata negativa de baza este «e ceva în nere

gula cu mine», îti vei percepe partenerul ca nefiind «în re

gula» si vei interpreta problemele ca dovada ca e ceva în
neregula cu relatia. Daca nu-ti schimbi parerea despre tine,

poti ajunge sa parasesti relatia.
Cînd credinta ta negativa de baza este: {<numerit nimic»,

ori te percepi pe tine ca nedemn de o relatie, ori crezi ca ni
meni nu este demn de tine.

Cînd credinta ta negativa de baza este «sînt un ratat»,
fie vezi relatia ca pe un esec, fie vezi în tine un ratat în

privinta relatiilor. Nu-ti dai voie sa te bucuri de succes în-
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tr-o relatie pentru ca asta nu se potriveste cu imaginea ta
despre tine.

Atacul

Eul ataca o relatie proiectînd asupra ei gînduri lipsite

de iubire, culpabilizante si pline de razbunare. Aceasta e
metoda lui de a se proteja. Crede ca atacînd pe altcineva
înseamna sa se apere pe sine. Problema e ca orice atac este
o forma de autoatac. Curs despre miracole ne învata: «Pot

evada din lumea pe care o vad renuntînd la ideea de atac.»

Îndoiala

Efectele îndoielii asupra unei relatii de cuplu sînt îngrijo

rarea si nesiguranta. Îndoiala îngradeste relatia pentru ca
nu îi mai da nici o sansa. E ca si cum ai conduce o masina
tinînd piciorul si pe accelerator, si pe frîna. A te elibera de
îndoiala înseamna sa-ti iei piciorul de pe frîna si sa poti
avansa cu usurinta.

Sabotajul

Principala arma a eului este sabotajul. O relatie afectu

oasa, ocrotitoare si placuta poate fi prea amenintatoare pen
tru eu, astfel încît acesta va încerca s-o submineze, distra

gînd atentia si oferind optiuni în aparenta mai atractive. Ca
sa contracarezi dinamica sabotajului, secretul este sa stii ca
meriti din plin sa primesti dragoste într-o relatie.

Aplicînd aceleasi principii pe care le-am utilizat în cazul

tranzitiei de la eu la Sinele Superior, putem trece de la inter
pretarea relatiei de catre eu la dimensiunea spirituala. Eta

pele urmatoare va reamintesc cum se face aceasta tranzitie:
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Stabiliti intentia: Intentia ferma de a avea cu adevarat
atît succes, cît si fericire în relatiile voastre de cuplu este
punctul de plecare pentru a va îndeparta de eu.

Constientizati: Cu un nivel sporit de constientizare, pu
teti recunoaste mai usor actiunea eului si hotarî înca o data
sa va eliberati de el.

Iertati: Practicarea iertarii într-o relatie duce la pace su
fleteasca si la adevat--ataîmplinire. Mark Twain spunea: <<Ier
tarea este mireasma violetelor pe calcîiul care le-a strivit.»

Acceptati: Acceptarea înseamna iubire neconditionata

pusa în practica. Renuntînd sa impuneti conditii unei relatii,
faceti miracolele posibile.

Cereti ajutor: Nu puteti face aceasta calatorie singuri.
Cautînd si cerînd sprijin - de la un prieten, de la un psiho
terapeut sau de la Dumnezeu (asa cum îl întelegeti pe Dum
nezeu) -, va demonstrati dorinta si hotarirea de a avea relatii
reusite si fericite.

Avem tendinta sa insistam asupra aspectelor mentale,
fizice si emotionale ale unei relatii, dar nu tinem seama de
dimensiunea ei spirituala. Constientizînd aceasta dimensi
une veti echilibra întreaga relatie. Spiritualitatea într-o relatie
nu înseamna sa traiti o permanenta stare de extaz! Pentru
mine înseamna pur si simplu sa existe un angajament pentru
dragoste, încredere, simplitate si înnoire. Este un mod de
viata altruist care nu mai pomeste de la «Ce putem obtine»
ci de la «Ce putem da» si permite ca relatia sa devina un
vehicul pentru cooperare si exprimare creativa.

Deoarece nu e usor sa aplici idealurile de spiritualitate
si totodata sa faci fata presiunilor vietii modeme, este im
portant sa se gaseasca moduri de cultivare a dimensiunii
spirituale. Una dintre cele mai puternice metode este ritualul
tacerii în doi, tIe ca este vorba de practica meditatiei sau
de o plimbare în care pastrati tacerea. Un asemenea ritual
va permite sa va concentrati pe o viziune mai înalta decît
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supravietuirea de fiecare zi. De fiecare data dnd va conectati
ia dimensiunea spirituala, întariti suflet<11relatiei voastre.

Terapia prin complimente

Cît de des avem timp sa facem partenerului un compli
ment adevarat? Cind sîntem prinsi în problemele vietii, pu
tem uita sa-i spunem cît de mult conteaza pentru noi, cît îl
pretuim si il iubim. Cele mai puternice cuvinte din orice lim
ba sînt «te iubesc}}.Le spunem mereu în perioada de început
a unei relatii, dar pe masura ce trece timpul avem tendinta
sa le pastram pentru ocazii speciale. Ba chiar am cunoscut
persoane care se temeau ca, daca i-ar spune în mod regulat
partenerului cît de mult îl iubesc, cuvintele si-ar pierde sen
sul! Aceasta credinta eronata e Încercarea eului de-a ne îm
piedica sa ne bucuram de beneficiile dragostei adevâ.-rate.A
face complimente este un act de dragoste. Cea mai profunda
dintre nevoile umane este sa ne simtim apreciati, asa ca a
face complimente sincere reprezinta un mod de a hrani si
cultiva relatia.

«Terapia» prin complimente îmbraca diverse forme.
Puteti alege sa-i spuneti pur si simplu partenerului ce anume
apreciati la el, de la talentele culinare pîna la iubirea pe care
v-o poarta. Un exercitiu de dragoste este sa stati unul în fata
celuilalt si sa va spuneti, pe rînd: «Ceea ce pretuiesc eu la
tine este ... » Exercitiul acesta e deosebit de util cînd treceti
prin dificultati în relatia voastra, deoarece va conecteaza la
prezenta dragostei. O alta forma de a va exprima aprecie
rea este sa-i faceti partenerului o surpriza: a-i oferi mici ca
douri, a-i dUce micul dejun la pat sau a-i propune o iesire
în oras reprezinta, toate, idei care contribuie la dezvoltarea
relatiei.
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Distractia

Stiti sa va distrati? Este usor sa devii prea serios în cul
tura noastra, dominata de etica muncii. Ne putem stradui
din rasputeri sa ne îmbunatatim relatia, uitînd cel mai impor
tant lucru - sa ne bucuram de ea. Cultivîndu-va capacitatea
de a va distra veti deveni spontani, eliberati de griji, veseli,
deschisi catre joc.

Cu totii avem o latura ludica. Lasata sa se manifeste în
relatia noastra de cuplu, ea ne apropie si mai mult. Asa cum
spunea comicul Victor Borge, «Rîsul este distanta cea mai
scurta dintre doi oameni». Daca manifestati rezistenta la dis
tractie, discutati despre asta cu partenerul ca sa va clarificati
conditionarea din trecut. Oare parintii vostri se distrau în
relatia lor de cuplu sau va amintiti mai curînd de conflicte,
certuri si neîntelegeri? Adesea oamenii simt ca trebuie sa-si
dea voie lor însisi ca sa se poata distra.

Veronicai si mie ne place la nebunie sa mergem cu cor
tul. Avem o minunata senzatie de libertate cînd ne aruncam
echipamentul de camping în portbagajul masinii si plecam
spre aventura. Odata, în Noua Zeelanda, împrumutasem un
cort vechi de la un prieten si nu aveam, ca ustensile, decît
un cutit militar si o craticioara pentru gatit. Îmi vine si azi
sa rîd cînd îmi amintesc cum încercam sa pregatesc masa,
înconjurat de persoane cu gratare sofisticate si corturi luxoa
se! Dar ce conteaza, daca ne distram! Învatati sa mergeti
pe role, închiriati niste biciclete, cumparati-va diverse jocuri,
mergeti la cluburi de distractii, spuneti-va bancuri. Faceti
o lista cu tot ce v-ar incita sa va distrati împreuna si intro
duceti neaparat aceste IUCru11în programul vostru.

Rolul prieteniei

Cel mai mare dar în relatia mea cu Veronica este faptul
ca ea e cea mai buna prietena a mea. Întotdeauna sîntem
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foarte fericiti cînd lumea spune ca sîntem prieteni. A pune
prietenia dintre voi pe primul plan reprezinta un ingredient
esential într-o relatie de dragoste. O cale de a dezvolta prie
tenia este sa amînati sexul. Niste buni prieteni de-ai mei,
Kim si Didier, au hotarît sa nu aiba relatii sexuale în primele
trei luni ale relatiei lor. Lucrul acesta le-a dat ragaz sa se
cunoasca reciproc Iara intensitatea sporita a intimitatii se
xuale. Cele nouazeci de zile i-au ajutat sa clarifice efectele
relatiilor lor trecute, astfel încît sa poata fi cu adevarat Îm
preuna în prezent; au trecut ani de-atunci, si prietenii mei
continua sa aiba una dintre cele mai fericite relatii de cuplu
pe care le cunosc.

Sexualitatea accelereaza intensitatea unei relatii deoa
rece stimuleaza un nivel mai ridicat de intimitate. Intimi

tatea înseamna ca celal<lltpriveste în miezul însusi al fiintei
tale. Asta îti poate activa spaima ca devii vulnerabil si te
face sa te închizi. Daca alegi sa dezvolti mai întîi o prietenie,
se creeaza un sentiment de siguranta care îti permite sa treci
la o intimitate mai mare.

Atunci cînd întîmpinati dificultati într-o relatie, e foarte
important ca prietenia sa treaca pe primul plan. În asemenea
momente, va puteti privi partenerul ca pe un dusman; vedeti
în el cauza suferintelor si nefericirii voastre, nicidecum un
prieten. Uitati de ce ati hotarît cîndva sa fiti împreuna si va
gînditi numai la despartire. Dar daca puneti prietenia pe pri
mul plan, va veti gîndi mai întîi, fiecare, la binele celuilalt

si nu va veti mai ataca reciproc. Ca prieten, doriti ca celalalt
sa fie fericit, ceea ce poate însemna chiar sa renuntati la
relatie. Curajul de a lua în considerare aceasta posibilitate,
izvorînd dintr-o prietenie adevarata, reorienteaza adesea
relatia catre dragoste.
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A-i da libertate partenerului

Nu e usor sa pui în aplicare aceasta idee, dar cred ca
ajuta o relatie sa ramîna proaspata si vibranta. Cunosc multe
relatii distruse de posesivitatea, gelozia si dominatia ce gu
verneaza uneori parteneriatul. Pentru a-i da libertate partene
rului este nevoie de curaj si încredere. Secretul e sa existe

comunicare si sa pui fericirea celuilalt mai presus decît dez
nodamîntul relatiei.

Exista doua stari primare care inhiba dezvoltarea liber

tatii. Prima este aceea de dependenta. Printre simptomele
ei, se numara sentimentul ca partenerul îti este absolut nece
sar pentru identitatea si încrederea ta de sine; sentimentul
ca nu ai putea hotarî ceva în absenta lui; sentimentul pose
siunii, daca partenerul îsi afirma individualitatea, si cel de
vina daca tu ti-o afirmi.

A doua stare este opusul dependentei, adica starea de
independenta. Caracteristica ei principala e necesitatea de
a controla. Daca esti o persoana independenta, îti va fi greu
sa accepti iubire si sprijin deoarece le percepi ca pe o ame
nintare. Vei pastra o bariera între tine si partener, menita
sa controleze nivelul de intimitate pe care-l resimti. În cul
tura noastra, se crede ca a obtine independenta este princi

palul scop al unei relatii, dar de fapt în spatele acestei idei
se ascunde teama de a te darui unui parteneriat real.

Depasirea dependentei si independentei îti permite sa
atingi starea de interdependenta. Lucrul acesta se întîmpla
atunci cînd resimti o libertate deplina, pentru ca relatia se
bazeaza pe respect reciproc, încredere si siguranta interioara.
Cînd exista interdependenta se creeaza o relatie sinergetica.
Sinergia înseamna ca întregul este mai mare decît suma par

tilor sale. Într-o relatie, înseamna sa simti ca împreuna sînteti
mai mult decît ca doi indivizi separati. Pentru a se produce

sinergia trebuie sa fiti disponibili pentru o cooperare crea-
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tiva, ceea ce va scoate din zonele voastre de confort si con
fera relatiei un spirit de aventura.

Eliberati-va de viitor

De CÎteori ati sabotat o relatie pentru ca v-ati imaginat
viitorul si v-ati temut de ceea ce se va întîmpla? De îndata

ce va faceti griji pentru viitor, sînteti expulzati di..'1timpul
prezent. Numai eliberîndu-va de viitor puteti percepe tot
adevarul despre o relatie. Zîmbesc atunci cînd îmi aduc

aminte de multele relatii pe care le-am respins pentru ca mi-a

fost teama de viitor. Trebuia sa merg la o întîlnire si, în de
curs de o ora, încercam sa prevad viitorul: ce se va întImpla,
care vor fi urmarile, oare ma voi casatori si voi avea copii 
sau totul se va încheia cu amintirea unei seri placute?

Gînditi-va o clipa la temerile voastre pentru viitorul rela
tiei. Poate fi vorba de teama de respingere, de pierderea li
bertatii, de sentimentul ca veti fi prinsi în capcana, de difi

cultati financiare, de asteptari, dezarnagiri si responsabilitati.

Si totusi, trebuie sa depasiti toate astea printr-un salt de cre

dinta, altminteri frica va va domina si nu veti mai putea sa
va urmati inima. Cînd începeti sa aveti încredere în viitor,
va relaxati si va linistiti. Vedeti lucrurile asa cum sînt în rea

litate. Cum viitorul este o proiectie a mintii fiecaruia, gîndin
du-va altfel la el lumea voastra se schimba.

Depasiti-va limitele

Toti avem temeri, îndoieli si nesigura.t1te, dar nu trebuie
sa ne îngradim singuri, lasînd aceste sentimente sa ne domi

ne relatia. Vointa de a va depasi limitele va permite sa desco
periti întregul potential al relatiei voastre - si s-ar putea sa
aveti o surpriza minunata!
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Am vazut multe persoane convinse ca n-au nevoie de
o relatie de cuplu înainte chiar de a fi încerct. Hannah, de

pilda, una dintre clientele mele, era singura de sapte ani din
cauza unei relatii dificile din trecut si pentru ca îsi dedicase
toata energia carierei. Mi-a marturisit ca tot ce dorea mai

mult în viata era sa aiba o relatie plina de afectiune si copii.
Simplul fapt de a dezvalui cuiva acest lucru reprezenta un
pas atît de important pentru ea, încît a început sa plînga de
usurare. Se simtea cumplit de rusinata ca dorea asa ceva;
o considera o slabiciune si credea ca ar trebui sa se simta
bine de una singura, ca n-ar trebui sa aiba nevoie de nimeni.
Îsi construise un stil de viata independent, care se dovedea
acum un factor de limitare. Cînd am asigurat-o ca este firesc
sa-si doreasca o relatie si o familie si ca asta nu e neaparat
un semn de dependenta fata de altcineva, Hannah mi-a fost
de-a dreptul recunoscatoare.

Primul ei pas a fost sa înceapa sa iasa în oras. Absorbita
de munca ei, evitase contactele sociale. Treptat, a început
sa accepte invitatiile în loc sa le refuze sub diferite pretexte.
De fiecare data cînd iesea în oras, simtea ca îsi depaseste
treptat vechile temeri si îndoieli; i-a fost din ce în ce mai
usor sa accepte întîlniri cu diversi barbati. Pentru a progresa,
trebuia sa devina mai onesta în privinta dorintelor ei fata
de o relatie. (Declarînd ca esti pregatit si disponibil pentru
o relatie, stabilesti o intentie clara. Negînd ceea ce simti cu
adevarat, vei continua sa repeti tiparele comportamentale
din trecut.) Cînd era abordata de barbati, Hannah le spunea
direct ca doreste o relatie stabila. Barbatii care au vazut în
asta o amenintare s-au retras rapid, si astfel a putut sa afle
cine era cu adevarat interesat. (Exprimîndu-te clar, eviti

jocurile care poi limita o relatie.) În final, Hannah a întîlnit
un barbat care era pregatit si disponibil. A continuat sa-si
depaseasca limitele pornind relatia încet, construind o prie
tenie si eliberîndu-se de temerile pentru viitor.
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Daca aveti deja o relatie, puteti s-o întineriti descoperind
limitele pe care i le-ati impus. Daca jucati anumite roluri
sau aveti reactii tipice, experimentati schimbîndu-Ie. Dor
miti mereu pe aceeasi parte a patului? Încercati sa schimbati
locul ou partenerul si vedeti cum va simtiti. Va ocupati cu
planificarea banilor si cu organizarea treburilor din casa?
Schimbati aceste roluri cu partenerul si descoperiti ca amîn
doi sînteti capabili sa va ocupati de asemenea lucruri. Duceti
în spate toata casa - gatit, cumparaturi, curatenie etc.? Îm
partiti aceste roluri sau angajati pe cineva sa va ajute. Depa
sindu-va limitele, învatati mereu ceva nou si va mentineti
interesul pentru viata.

A avea Încredere

Imaginati-va sala de asteptare a unui medic. Acest medic
nu este unul obisnuit: e specialist în vindecarea afectiunilor
unei relatii de cuplu. În camera de asteptare sînt mai multe
persoane cu diverse suferinte. Una deplînge pierderea unei
relatii, alta cauta o relatie, alta se chinuie într-o relatie, în
fine alta e prinsa între doua relatii. Pe masura ce sînt che
mate, intra în cabinet si discuta cu doctorul. Doctorul îi da
fiecareia alte sfaturi, dar reteta finala este aceeasi: «AI ÎN

CREDERE» - scrisa cu litere mari si groase.
Ai nevoie de mult curaj si tarie personala pentru a avea

încredere în relatii. Concluzia finala este ca, indiferent cît

de luminati sînteti, ceva va iesi prost. De-a lungul drumului
veti întîmpina necazuri si obstacole, si doar nivelul vostru
de încredere va va face sa raspundeti provocarilor ori sa va
dati batuti. Dupa ce s-a sfrrsit prima mea relatie importanta,
am fost distrus aproape un an. Am fost tentat sa renunt la
relatii, caci ele pareau sa duca numai la tulburari si conflicte.
Acum, cînd ma uit înapoi, ma simt cu adevarat recunoscator
pentru acea experienta si pentru toate relatiile urmatoare,
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deoarece fiecare a contribuit la bogatia si diversitatea vietii
mele. Orice relatie are un potential de dragoste si vinde
care, care se bazeaza numai pe hotarîrea voastra de a va
elibera de teama si de a avea încredere în valoarea intrinseca
a fiecarei persoane întîlni te.
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Munca si bucuriaI

Adesea, oamenii încearca sa-si

traiasca viata în ordine inversa:
încearca sa aiba mai multe lucruri

sau mai multi bani pentru a face

mai mult din ceea ce vor si a deveni

mai fericiti. În realitate, lucrurile

merg pe dos. Trebuie mai întîi sa fii

ceea ce esti cu adevarat si apoi sa

faci ceea ai nevoie cu adevarat

pentru a avea ceea ce doresti.

Margaret Young

Într-o zi, Gary mi-a dat telefon ca sa se programeze la

cîteva sedinte de consiliere. M-a sunat pe telefonul mobil

în timp ce era în vacanta în Franta si m-a întrebat daca ne-am
putea vedea cînd se întoarce. La prima sedinta a venit cu
Întîrziere. Se grabise si gîfiia. S-a lansat într-o povestire ani

mata despre activitatea lui intensa, plina de succese. Gary

lucreaza pentru o mare companie, caIatoreste în toata lumea

si cîstiga foarte bine. Am început sa ma întreb de ce venise

sa ma vada! Apoi a iesit la iveala ca, în ciuda tuturor acelor

succese aparente, ceva lipsea. Desi munca sa era foarte sti
mulanta, nu avea un sentiment de bucurie autentica, de sens

în viata, de însut1etire adevarata. Spunea ca adesea lucra
mecanic si o facea doar ca sa-si plateasca facturile si pentru

siguranta. Spunea ca într-o zi o sa plece si o sa-si împlineas

ca visul de a scrie un roman si de a duce o viata linistita, re

Jaxant1i.Între timp, credea ca trebuie sa-si tina capul plecat
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si sa avanseze în ierarhie pîna cînd va avea destule resurse

pentru a se retrage devreme.

Povestea lui Gary nu este singulara. Pentru multi dintre

noi, experienta muncii e definita de efortul si zbuciumul

depuse în fiecare zi. Lucram peste program în medii lipsite

de suflet pentru a ne dovedi capacitatea într-o lume compe

titiva si dura. Ideea ca munca poate fi amuzanta, plina de

bucurii si profitabila atît financiar, cît si spiritual pare o
fantezie din alte lumi. Daca tabloul va este familiar, este mo

mentul sa schimbati ceva. Asta nu înseamna ca mîine dimi

neata trebuie sa va dati demisia Ceea ce vreau sa va propun

este sa va schimbati credintele si atitudinea astfel încît sa
va transformati felul în care percepeti munca. În particular,

ar trebui sa reflectati asupra sensului si scopului pe care le-ati
dat muncii voastre.

A fi sau a face?

Cînd îi întreb pe cei care îmi asculta conferintele care

e primul lor gînd cînd se trezesc dimineata, raspunsul obis
nuit este «Ce trebuie sa fac astazi?». Lista cu «lucruri de

facut» a devenit un soi de biblie moderna, cu care oamenii

îsi masoara vietile. Adesea, încercam sa ne convingem ca
obsesia listei cu «lucruri de facut» e temporara - ca dupa
ce vom fi încheiat lista ne vom bucura, în sfîrsit, de viata.

Problema este ca tindem sa ne rasplatim pentru ca am rezol

vat lista facînd alta! Evident, a face anumite lucruri si a avea

obiective clare este ceva foarte pretios. Numai ca punîndu-l

pe «a face» mai presus decît pe «a fi» riscam sa ne dezechi
libram viata. (<<Lucrurilede facut» nu se termina pîna la
moarte!)
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Exista zece principii-cheie care ne permit sa-I punem
pe «a fi» înaintea lui «a face». Sînt principiile eteme ale
succesului adevarat. Adoptîndu-Ie, actiunile si comunicarea
voastra devin echilibrate si eficiente. Sa luam aceste prin

cipii pe rînd si sa vedem cum se pot aplica în munca noastra.

Dragostea

Munca este dragoste devenita
vizibila.

Dorim sa facem munca pe care o iubim si sa iubim mun

ca pe care o facem. Cei destul de norocosi sa fie în aceasta
situatie vad în munca lor o binecuvîntare, un dar si o posibi
litate de a contribui la viata celorlalti. Cînd munca este o

expresie a dragostei, ea întruchipeaza valorile si sperantele
noastre cele mai profunde. Atunci, munca nu ne mai înstrai

neaza de viata, ci ne reaminteste zi de zi sa ne întoarcem
în inima noastra. Adevarata motivatie se naste din acest

ocean de dragoste de-a pumri plin.
Din nefericire, rareori asociem cuvîntul «dragoste» cu

munca. De fapt, probabil ca este unul dintre cuvintele cele
mai putin folosite la locul de munca. Undeva în evolutia
noastra, am despartit dragostea de munca, punîndu-le în
compartimente diferite ale vietii. Credem în mod gresit ca,
atunci cînd descoperim ce ne place sa facem, putem reuni
dragostea si munca în viata noastra. Dar asta e o forma de
gîndire rasturnata. Simtim bucuria dragostei si a muncii com
binate cînd hotarîm sa aducem dragostea în munca noastra,
indiferent ce tip de munca facem.

Munca devine o experienta care te rasplateste cu ade
varat abia cînd avem curajul sa aducem dragostea la locul

de munca. Daca dragostea lipseste, timpul treneaza, predo-
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mina zbuciumul si numele jocului este corvoada. Reamin
titi-va un moment cînd ati simtit dragoste Ia serviciu. Poate
ca a venit sub forma sprijinului primit de la un coleg, a unui
«multumesc» din inima spus de un client, a ocaziei de a con
tribui Ia viata cuiva. Nu exista dar mai mare decît dragos
tea - si în fiecare zi, în orice mod, putem oferi acest dar

deschizîndu-ne inimile, gîndindu-ne cum sa ajutam si depa
sindu-ne perceptia limitata despre sine. «Cînd încetam sa
ne gîndim în primul rînd Ia noi însine si la autoconservare,

suferim o transformare cu adevarat eroica a constiintei», spu
nea Joseph Campbell.

EXERCITIU

Gînditi-va cum puteti aduce putina dragoste în munca
voastra, în fiecare zi.

Integritatea

Important nu este cine are dreptate,

ci ce este drept.

Dictionarul defmeste integritatea ca însusire de a fi în
treg, probitate, corectitudine si cinste. Imaginati-va cum ar
fi sa aveti aceste atribute în munca voastra. Prea adesea sîn
tem tentati sa spunem o minciuna «inocenta» ori sa înfrU
musetam o imagine pentru a vinde rapid ceva, a rezolva o
problema sau a iesi dintr-o situatie neplacuta. Atîta vreme
cît ne purtam astfel, nu vom putea avea sentimentul adînc
de bucurie si împlinire pe care ti-l da integritatea în munca.
Pe tennen lung, lipsa integritatii deterioreaza relatiile de afa
ceri, caci distruge încrederea si cooperarea. A fi integru în
seamna a avea curajul de a-ti urma constiinta, a te tine de
cuvînt si a fi consecvent în actiuni.
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Am vazut efectele încaIcarii integritatii într-un program
de instruire pe care l-am facut cu o echipa de vînzari. Pro
ductivitatea era scazuta si aparuse un dezacord între echipa
si manager, care se acutiza. Echipa spunea ca ajunsese sa
se teama de manager, ale carui izbucniri frecvente de furie

si aparenta lipsa de întelegere erau distmgatoare pentru efi
cienta echipei. De la manager am auzit cealalta versiune
a povestii. El se simtea foarte stresat, fiind raspunzator de
o mare parte din profitul companiei. Sefii sai îl tineau din
scurt si se temea pentru pozitia echipei. Cînd l-am întrebat
pe ce punea pret, mi-a raspuns ca pe integlitate. Avea sen

timentul ca deviase de la acest p1incipiu din cauza presiunii
crescînde exercitate asupra lui.A realizat ca era necesar sa-si
reafirme integritatea, ceea ce însemna sa restabileasca co
municarea cu echipa si sa-si concentreze atentia pe înde
plinirea nevoilor acesteia. Stia ca daca s-ar simti splijiniti,
subalternii sai ar face o treaba mai buna, ceea ce ar mali

productivitatea.

EXERCITIU

Daca ati lucra cu integritate absoluta. ce s-ar schimba în
munca voastra?

Autenticitatea

Poate ca a fi tu însuti este

întotdeauna un gust care se

dobîndeste.

Cît de des va percepeti sinele adevarat, real, la locul
de munca? A raspunde la aceasta întrebare presupune sa
stiti deja care e sinele vostru autentic. Puteti folosi ca indi
cator pacea launtrica pe care o resimtiti: daca de regula va
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simtiti împacati, atunci sînteti autentici. Daca va simtiti ade
sea stresati, anxiosi sau oprimati la serviciu, atunci va as
cundeti eul adevarat: jucati un rol, fura sa puneti suflet.

Puteti juca rolul unui bun angajat, sef sau partener de
afaceri, dar daca $ufletullipseste este un rol fura sens. Re
nuntînd sa-I jucati, ati alege sa va depasiti temerile si sa va
asumati riscul de a-i lasa pe ceilalti sa va perceapa asa cum
sînteti cu adevarat. Oamenilor le e deseori teama ca, fiind

autentici, vor fi perceputi ca rebeli. Însa a fi rebel este de
fapt si el un rol- care desigur nu va aduce pacea. Am avut

cîndva un client care lucra pentru o companie unde exista
regula ca toti functionarii barbati sa poarte costum. Asta
îl nemultumea, mai ales ca, lucrînd într-un departament in
tem, unde nu întîlnea clienti sau furnizoli, se simtea justificat
sa poarte o îmbracamintemailejera.Clientul meu credea
ca îmbracîndu-se cu ce dorea ar fi devenit el însusi. I-am
atras atentia ca autenticitatea nu sta în hainele purtate, ci
în intentia sa de a-si lasa sinele real sa straluceasca, indife
rent ce haine ar fi avut sau în ce mediu s-ar fi aflat.

EXERCITIU

Va amintiti vreo ocazie în care, la serviciu, ati fost sinele

vostru autentic? Ce s-a întîmplat si ce ati simtit? Hotarîti-va
sa fiti autentici tot timpul.

Compasiunea

Vietile noastre vor fi întotdeauna

pline daca inimile noastre sînt
întotdeauna damice.

Exista o poveste inspiratoare într-una dintre cartile seriei
Supa de pui pentru suflet. Este povestea unui om care dorea

173



174

Succesul e o stare de spirit

sa-si publice benzile desenate, dar nu stia cum. Într-o zi,
i-a scris moderatorului lLTluishow TV avînd ca tema benzile

desenate, cerîndu-i sfatul. Cîteva saptamîni mai tîrziu, a pri
mit o scrisoare de la moderator, care-i spunea ce are de fa

cut. A urmat sfatul respectiv, dar în curînd a renuntat, fiind
respins de mai multe publicatii. Dupa un an, a mai primit
o scrisoare: moderatorul îi spunea ca spera ca totul s-a re
zolvat si îi u..ramult noroc. Acest act de compasiune l-a încu
rajat sa mai încerce o data sa-si vînda schitele. Asa s-a nascut

«Dilbert», faimosul personaj de benzi desenate al lui Scott
Adams.

Cînd aducem compasiunea în munca noastra, ea reu
seste nu numai sa ne transforme propria experienta de lucru,
dar si sa influenteze viata celor de lînga noi. Compasiunea
se propaga din aproape în aproape si are un efect [mal im
previzibil. Compasiunea este întelegerea faptului ca avem,
ca fiinte umane, experiente similare - toti avem suisuri si
coborîsuriîn viata, sperante si temeri, dureri si bucurii, sin
guratate si prietenie. Compasiunea este optiunea de a ne
lasa condusi mai degraba de inima noastra decît de judecata
nitionala. Este actul ultim de alegere a dragostei în locul
fricii.

Vocea fricii ne spune ca a avea compasiune la locul de
munca este un semn de slabiciune: se va profita de noi, vom
fi calcati în picioare, vom fi facuti tapi ispasitori si pîna la
unna nu ne vom împlini aspiratiile. De fapt, toate aceste
simptome sînt efectele propriei subestimari, iar compasi
unea fata de sine si de altii regenereaza sentimentul meri
tului personal si încrederea. Am simtit asta pe pielea mea
cînd a trebuit sa rezolv cîteva plati importante de la clienti.
De cîte ori am încercat sa abordez problema dur (tip de
abordare motivata în fond de teama), am întîmpinat ostilitate
si resentimente. Cînd am aratat compasiune, încercînd sa
înteleg dificultatile financiare ale clientului si propunînd
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diverse solutii, am simtit o schimbare uriasa de atitudine,
iar lucrurile s-au rezolvat mai rapid.

A avea compasiune înseamna a ne manifesta natura

noastra fundamentala de fiinte umane. Comportamentul lip
sit de compasiune este un semn sigur ca ti-ai pierdut calea.
Daca lucrati pentru sau cu cineva care se comporta astfel,

puneti-va Îii pielea sa. Veti începe sa-i întelegeti teama si du

rerea, care îl împiedica sa-si exprime firesc dragostea. Cînd

propria compasiune va este blocata, întrebati-va: care e tea
ma care nu ma lasa sa-mi deschid inima? Daruindu-va dra

gostei, veti descoperi ca bucuria compasiunii revine în
munca voastra.

Creativitatea

Marii improvizatori sînt ca preotii. Ei

se gîndesc numai la Dumnezeul lor.

Stephane Grappelli,

interpret de jaz

Între cinci si optsprezece ani am învatat sîrguincios vi

oara. Înainte de a merge la conservator, am petrecut un an

într-un chibut din Israel. Acolo era o orchestra de jaz si pen
tru prima oara în viata am cîntat fara note, trebuind sa im
provizez. Am avut un soc cînd mi-am dat seama ca rara note

abia puteam sa cînt! Studiul de tip academic ma facuse sa
pierd un anumit element de creativitate. Am vazut alti mu

zicieni, cu mai putina scoala decît mine, a caror interpretare
era plina de creativitate si spontaneitate.

În ziua de azi, cînd schimbarile în mediul profesional

sînt atît de rapide, companiile trebuie sa se bizuie pe inven
tivitatea si creativitatea angajatilor. Dar angajatii cu prici
na au trecut adesea prin atîtea cursuri de pregatire, încît scîn-
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teia lor de creativitate s-a stins. Adesea, pentru a si-o re
aprinde, ei trebuie sa uite ce au învatat anterior.

<<Acrea» vine de la latinescul creare, însemnînd «a adu

ce la viata, a naste». Face parte din natura noastra sa ne
imaginam, sa visam, sa inventam si sa ne modelam propria
lume. Cutotii sîntem fiinte creatoare care trebuie doar sa-si
elibereze creativitatea launtrica. Cînd munca îti este infuzata
cu creativitate, ai sentimentul ca existenta ta conteaza în
fluxul vietii. Coincidentele semnificative (celebru «sincroni
citate» a lui Jung) devin evenimente cotidiene: va gînditi
la cineva si acesta va suna; aveti nevoie de un contact si,
întîmplator, acesta apare; cineva va da ca prin minune in
formatiile care va fac sa avansati într-un proiect. Acest flux
natural îti sta întotdeauna la dispozitie. Cînd va deschideti
spre creativitate, va deschideti catre acest flux care exista
în voi si în viata voastra.

EXERCITIU

Daca ati pune creativitatea si propriile idei creatoare În cen

trul vietii voastre profesionale. cum vi s-ar modifica munca?

Abundenta

Faceti ceea ce va place si banii vor
veni de la sine.

Marsha Sinetar,

autoarea cartii cu acelasi titlu

Abundenta nu înseamna acumularea de bogatii - ade
varata abundenta e o stare mentala. Este o atitudine care
recunoaste faptul ca exista destula munca, destui bani, des
tula dragoste si destule sanse pentru absolut oricine. Abun
denta înseamna sa dai si sa primesti neîngradit. Abundenta
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decurge dintr-un profund sentiment de bogatie si siguranta
launtrica. Ea va permite sa va urmati inima si sa împarta
siti succesul cu altii. Oamenii care stiu ce înseamna abun
denta sînt cei mai generosi. A fi generos nu înseamna doar
a da bani; presupune si sa-ti împarti timpul cu altii, sa oferi
informatii, resurse si dragoste.

Un exemplu graitor este cel al uneia dintre clientele
mele, numita Silvia. Ori de cîte ori latura financiara a afa

cerii ei pare amenintata, ma invita la o «cina de prosperi
tate» si iesim undeva sa sarbatorim abundenta. Concentrîn
du-se pe ceea ce are deja, Silvia îsi învinge gîndurile despre
lipsuri si saracie, care-i alimenteaza sentimentele de teama
si nesiguranta.

Majoritatea oamenilor sînt conditionati sa creada ca nu
exista «destul» în jurul nostru: ca trebuie sa te tii cu dintii
de ceea ce ai. Asemenea credinte creeaza o mentalitate pa
guboasa, care ne face sa concuram între noi, sa tinem doar
pentru noi informatii si resurse si sa sarbatorim esecurile
celorlalti. Credem - si ne înselam - ca nerealizarile altora
contribuie la succesul nostru. Unii oameni cheltuiesc mai

multa energie pentlu a-i pune în inferioritate pe altii decît
pentru a-si construi propria viata. În cele din urma, a crede
în saracie te face sa nu mai ramîi cu nimic ori sa traiesti cu

groaza ca vei pierde ceea ce ai.
Aplicata la munca noastra, abundenta înseamna an

gajamentul de a ne depasi gîndurile paguboase de saracie.
Începeti sa sarbatoriti succesele celorlalti, învatînd din rea
lizarile si creatiile lor. Ceilalti pot fi o inspiratie pentru pro
priul nostru succes, caci ne arata ce este cu putinta.

EXERCITIU

Pentru mine, piedicile în calea abundentei sînt ...

Scrieti raspunsurile ;;i Încercati sa va c1arificati aceste cre
dinte care va îngradesc.
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Slujirea

Nu stiu care vaji destinul vostru,

dar stiu un lucru: singurii cu

adevarat fericiti dintre voi vor ji

aceia care au vrut sa stie si au aflat

cum sa slujeasca.

Albert Schweitzer, filantrop

Cui i-ati da un bacsis mai mare: chelnerului care v-a
servit cu amabilitate, respect, grija si consideratie sau celui
care v-a servit neglijent, cu evidenta lipsa de interes? A mL.'1
ca într-un restaurant este un mod de a simti pe propria-ti
piele efectele slujirii. Întotdeauna ma mir cînd sînt servit
în mod neglijent, desi exista o corelatie directa între calitatea
serviciului si recompensa primita. Daca sînteti salariati,
atunci calitatea serviciului vostru nu are un impact atît de
evident asupra recompensei; însa adevarata natura a slujirii
înseamna mult mai mult decît echivalarea ei în bani.

Sentimentul slujirii apare din dorinta de a-i ajuta pe altii,
combinata cu întelegerea faptului ca ajutîndu-i pe altii te
ajuti în fond pe tine. Exista CÎtevamituri despre slujire care
ne împiedica sa oferim din toata inima. Cel mai important
este ca slujirea presupune un sacrificiu, indiferent sub ce
forma: de timp, bani, efort sau experienta. însa exista o deo
sebire uriasa între slujire si sacrificiu. Slujirea se bazeaza
pe o vocatie înnascuta - aceea de a-ti aduce o contributie
si a schimba ceva în viata celorlalti. Sacrificiul izvoraste din
ideea gresita ca pentru «a face bine» trebuie sa te lipsesti
de ceva de valoare. Puteti vedea diferenta în rezultatele acti
unilor voastre. Daca slujiti cu adevarat, atunci dati tot ce
este mai bun în voi si va simtiti bucurosi si împliniti. Daca
faceti un sacrificiu, va simtiti epuizati, secatuiti si neîm
pliniti. A sluji cu adevarat înseamna sa aveti grija si de ne
voile voastre, si de nevoile celorlalti. Stiu ca nu pot fi efi-
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cient în munca mea daca mi-am sacrificat propriile nevoi
pentru a-i ajuta pe altii; cel mai bun mod în care pot fi de
ajutor este sa ma retrag în propria lume si sa am grija de
mine însumi - înainte de a ma pune din nou în slujba ce
lorlalti.

Un alt mit este ca pentru a sluji trebuie sa parasesti lu
mea tranzactiilor comerciale. La baza lui sta credinta ca slu
jirea si banii il-au nimic în comUn, iar cea dintîi se margi
neste la voluntariat ori caritate. Slava Domnului ca începem
sa realizam ca si în domeniul tranzactiilor comerciale este
esential sa ai inima!

Transformîndu-ne munca într-o forma de slujire, ne fa
cem în realitate un dar, darul autoîmplinirii prin altii. Vom
ajunge sa stim acel adevar despre care vorbea poetul indian
Rabindranath Tagore: <<Amdormit si am visat ca viata este
bucurie, m-am trezit si am vazut ca viata este slujire, am
slujit si iata, viata este bucurie.»

EXERCiTIU

Daca ati privi munca voastra ca pe o forma de slujire, ce anu

me ati face altfel? Cum v-ati simti? Care v-ar fi contributia?

Viziunea

Sînteti ceea ce este dorinta cea mai

profimda care va anima. Cum este

dorinta voastra, asa este vointa

voastra. Cum este vointa voastra, asa

sînt faptele voastre. Cum sînt faptele

voastre, asa este destinul vostru.

Brihadaranyaka Upanishad, 1V.4.5

Visati cu ochii deschisi în copilarie? Va placea sa priviti
cu ochii mintii în viitor, imaginîndu-va cum va arata viata
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voastra? Din nefericire, aceasta capacitate de a visa e tot

mai inhibata pe masura ce ni se spune sa ne maturizam,

sa devenim realisti si responsabili. Daca asa s-a întîmplat

si cu voi, este momentul sa va îngaduiti sa visati din nou

si sa va recîstigati sentimentul posibilului. Cînd va lipses

te viziunea, lasati trecutul sa va domine viitorul. Iar pentru

a încuraja viziunea, trebuie sa aveti disponibilitatea de a

vedea viitorul ca diferit de trecut. Doar pentru ca ieri s-a
întîmplat ceva nu înseamna ca trebuie sa se întîmple si azi.

Cînd începeti sa va eliberati de conditionarea din trecut va

deschideti posibilitatilor care exista aici si acum.

Toate viziunile încep cu samînta unei idei sadite în stra

fundurile mintii. Pe masura ce hranim ideea, imaginîndu-ne
cum da rod, ne apropiem de realizarea ei. Una dintre cele

mai mari piedici în calea starii de viziune e întrebarea: «Cum
am sa realizez asta?» În seminariile mele încurajez oamenii
sa uite momentan de îndoieli si sa se concentreze mai întîi

asupra viziunii. Separînd viziunea de modul în care se va

realiza, putem sa dam frîu liber iarasi imaginatiei.

Alta piedica apare din cauza sentimentelor de culpa si
lipsa de merit. Este o forma de autosabotaj, frecventa la cei
care simt ca nu merita sa-si traiasca viziunea. Ei asociaza

viziunea cu egoismul, aroganta si egocentrismul, astfel ca

renunta la visuri înainte chiar de a si le imagina.

Am avut ocazia, cînd eram la scoala Yehudi Menuhin,
sa fiu martorul darului de vizionar allordului Menuhin.

Scoala este realizarea visului sau de a crea un mediu educa

tional pentru copiii cu aptitudini muzicale. Tot Menuhina
fondat si o institutie filantropica, «Live Music Now!», care

da posibilitatea tinerilor muzicieni sa aduca muzica în sînul

unor institutii cum sînt spitalele, scolile, închisorile si ca
minele pentru batrîni. Urmatoarele cuvinte din scrierile lui
Menuhin redau spiritul viziunii sale:

I
I
!
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«Copil fiind, cîntînd la vioara, visul meu naiv era sa pot
vindeca suferintele inimii ... De cînd ma stiu am Încercat
sa leg frumusetea marii muzici de amlOniavietii. .. Mi-am
imaginat chiar ca daca as putea CÎntaÎndeajuns de inspirat
Chaconne de Bach în Capela Sixtina, sub ochii lui Michel
angelo, tot ce este josnic si respingator va disparea mira
culos din lumea noastra!»

Care sînt persoanele din viata voastra care si-au urmat
visele si si-au realizat viziunea? Exista un pasaj din Biblie
care spune: «Unde nu este viziune, oamenii pier.» Pentru
binele si fericirea voastra este esential sa aveti o viziune.
Vor exista obstacole de-a lungul drumului, dar concentrÎn
du-va asupra ei veti depasi greutatile si va veti înalta din
ce în ce mai sus.

EXERCITIU

Daca nu v-ar fi teama sau nu v-ati simti culpabili. ce viziune

ati urma În viata profesionala?

Scopul

o data ce ati învatat încotro se

îndreapta viata voastra, nu mai

puteti sterge ce ati aflat. lndiftrent

cît de Înfricosati sînteti, nu aveti alta

posibilitate. Daca încercati sa faceti
altceva cu viata voastra, veti simti

mereu. ca lipseste ceva.

James Redfield, autorul cartii

Profetia de la Celestine

Care e scopul muncii voastre? Sa dobÎnditi aprobarea
celorlalti, sa cîstigati destui bani pentru a va plati facturile,
sa dovediti ca sînteti suficient de buni? Sau sa va bucurati,
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sa slujiti cu dragoste si compasiune, sa va traiti viziunea?
Puteti sa va alegeti voi însiva scopul, contrar parerii multom
dintre noi ca exista un scop divin, care urmeaza sa ne fie
revelat. Finalmente, sensul muncii noastre este cel pe care
i-l dam. Daca doriti ca munca sa va exprime adevaratul eu

si aptitudinile voastre, punîndu-si totodata amprenta pe viata
celorlalti, atunci asta va fi. Daca doriti ca munca sa va dea

numai mijloacele de supravietuire de luni pîna vineri, asta
va fi. Depinde de voi ce alegeti.

Pentru a face alegerea corecta trebuie sa urmati vocea
întelepciunii interioare: sa aveti intuitia ca alegeti ceea ce
este adevarat pentru voi. Asta presupune sa va înlaturati
rînd pe rînd stmturile de conditionare. Care e motivatia adîn
ca a muncii pe care o faceti? Daca e vorba de teama, vinova
tie, competitie si sacrificiu, este clar ca nu va urmati scopul.
Daca ceea ce faceti va epuizeaza, va da un sentiment de
inutilitate si :frustmre,atunci nu sînteti «conform scopului».
Daca, pe de alta parte, dragostea, autenticitatea, dorinta de
a darui si de a sluji sînt motivatia muncii voastre, atunci sîn
teti «conform scopului». Daca va simtiti revigorati, raspla
titi, împliniti si linistiti, atunci va urmati scopul.

Este o bucurie si o sursa de inspiratie sa observi oamenii
care îsi urmeaza scopul în viata lor profesionala. Ei emana
un entuziasm si o forta care vin doar daca faci ceea ce iubesti
si iubesti ceea ce faci. Cînd cîntam la vioara, am luat lectii
de la un om extmordinar, numit Hans Keller. Supravietuitor
al holocaustului, Hans suferea de o boala degenerativa a
coloanei vertebrale. Statea cu greu în scaun, dar cînd asculta
muzica revenea la viata. Însufletirea nascuta din dragostea
sa pentru muzica a fost cel mai pretios lucru pe care l-am
învatat de la el. Multi muzicieni continua sa cînte la vîrste
înaintate tocmai pentru ca interpretarea muzicii reprezinta
scopul vietii lor. Înaintea mortii sale premature, agenda Lor
dului Menuhin era înca plina. Cine dintre oamenii pe care
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îi cunoasteti va inspira prin devotamentul sau fata de un
scop?

Exista un cuvînt în sanscrita, dharma, al carui sens este,

printre altele, «scop în viata». Dharma înseamna ca ai apti
tudini unice si moduri unice de a le exprima. Daca reusim
sa ne completam darurile unice cu slujirea celorlalti, viata
noastra se aliniaza scopului. Pentru a va stabili scopul, pu
neti-va pur si simplu urmatoarea întrebare: Care sînt aptitu
dinile mele unice, pe care doresc sa le exprim? Analizati-va
raspunsul. Observati-va tentatia de a va «ajusta» ideile, în
special daca par exagerate sau nerealiste. Cum ati putea sa
va modelati munca astfel încît sa devina expresia scopului
vostru?

Aprecierea

Principiul cel mai profund în natura

umana este dorinta arzatoare de a.fi

apreciat.

William James, filozof si psiholog

La Proiectul Fericirii, una dintre ideile fundamentale

pe care le predam referitor la mediul de munca e urmatoa
rea: «O forta de munca fericita este o forta de munca pro
ductiva.» Cheia crearii si mentinerii unei forte de munca
fericite este de a pretui si a aprecia oamenii. Am devenit
experti în critici, dar cît de des ne gîndim ca înainte de orice
sa oferim o apreciere sincera si sa spunem multumesc?

Întrecuta numai de nevoia de bani, dorinta de recunoas
tere si pretuire este motivul principal pentru care oamenii
muncesc. Fara apreciere, munca este o bucla incompleta:
e ca si cînd am fi lasati în suspensie. Daca bucla nu se în
cheie cu o forma de recunoastere, apar resentimentele si
neîncrederea, iar comunicarea sufera. Sîntem fiinte umane,
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nu masini; ne hranim cu aprecierile celor dh'1jur si în schimb
dam randament. Conditionarea ne face sa cautam greseli
la noi si Ia altii, în loc sa ne concentram pe ceea ce noi si
ceilalti facem bine. Ne grabim adesea sa învinovatim, nu
sa laudam, presupunînd în mod eronat ca facînd pe cineva
sa se simta prost vom obtine de Ia el ceea ce dorim. Nu stiu
cum sînteti voi, dar eu lucrez mai bine cînd sînt încurajat
si pretuit decît cînd primesc critici!

În multe medii de lucru, pare sa existe convingerea ca
dorinta de apreciere este un semn de slabiciune si nesigu
ranta; ca n-ar trebui sa ne bizuim pe raspunsul pozitiv al
celorlalti, ca si cum a-ti face treaba este un motiv suficient
pentru a o face bine. Imaginati-va o relatie intima în care
partenerul nu exprima niciodata o apreciere directa la adresa
voastra! Ati mai vrea sa dati tot ce aveti mai bun în voi?
Exista în mediile de munca o teama absurda ca, daca înce

pem sa apreciem oamenii, nevoia de apreciere va deveni o
groapa fara fund. Ironia este ca, de fapt, nevoia noastra de
apreciere e usor de satisfacut. O tehnica de a schimba acest
tipar de comportament este sa fii tu cei care «sparge gheata»:
cu un multumesc verbal sau un bilet de multumire, cu un
e-mail de încurajare, cu un mic dar în semn de pretuire. Nu
pierdeti niciodata ocazia de a face o apreciere sincera. Asa
cum spunea teologul dominican Meister Eckhart, «Daca
singura rugaciune pe care o spuneti în toata viata voastra
e "multumesc", va fi suficient».

Adesea, cînd antrenez un grup sa-si dezvolte spiritul de
echipa, punctul de cotitura este cel în care oamenii sînt in
vitati sa se aprecieze unii pe altii. Am vazut echipe în care
comunicarea se întrerupsese si domina neîncrederea, trans
formate radical de forta aprecierii. Tom Peters, faimosul
guru al managementului, reda esenta acestei idei cînd scrie:
«Laudati exact ceea ce vreti sa vedeti mai mult.» Incitant
este sa pui în aplicare aceasta strategie în momentele grele.
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Evident, este mai usor sa lauzi cînd totul merge bine, dar
a arata ce anume merge bine în situatii stresante ridica mo
ralul oamenilor si le sporeste motivatia sa îmbunatateasca
lucrurile.

Aplicarea acestor principii în viata voastra profesionala
va ajuta sa faceti saltul de la «a face» la «a fi». În felul aces
ta, munca voastra are sansa sa devina o expresie a dragostei,
si nu o cazna. Ca si cele zece principii, urmatoarele idei fac
parte integranta din bucuria pe care ti-o ofera munca.

Eliminarea conditionarii,

Conditionarea reprezinta suma credintelor, atitudinilor
si opiniilor pe care le-ati intemalizat de-a lungul vietii. Con
ditionarea în ce priveste munca va influenteaza perspectiva
si poate contine elemente care nu sînt utile sau adevarate
pentru voi. În acest caz, un plus de constientizare va permite
sa faceti noi alegeri, care sa va elibereze de îngradiri si sa
va sporeasca eficienta.

Am observat ca exista cinci credinte sau convingeri de
baza care domina perspectiva oamenilor asupra muncii. Pe
masura ce le discutam, vedeti care vi se potrivesc si încercati
sa faceti noi optiuni.

Sursa fericirii În viata profesionala
se afla În afara mea

Ca liber-profesionist, sînt foarte constient ca daca nu-mi
place munca pe care o fac depinde doar de mine sa aflu mo
tivele si sa hotarasc ce e de facut. Cei angajati undeva pot
sa aiba tendinta de a plasa responsabilitatea pe umerii sefilor,
ai echipei sau ai companiei si de a-i învinui pe acestia pentru

185



186

Succesul e o stare de spirit

nefericirea lor. Un obicei împartasit si de liber-profesionisti,

si de angajati este acela de-a trage cu ochiul în alta parte

cînd munca lor le displace, crezînd ca gaina vecinului face
oua mai multe. Adevarul este ca sursa fericirii în viata pro

fesionala se afla în voi însiva si este responsabilitatea voastra

sa schimbati ce e de schimbat astfel ca munca sa devina

placuta si sa va împlineasca.

Sînt constient ca ideea aceasta le va parea indigesta ace
lor persoane care au situatii si relatii realmente dificile la

locul de munca. Totusi, atîta timp cît veti plasa sursa fericirii

în afara voastra, veti juca rolul de victima si nu veti mai pro

gresa Secretul libertatii si fericirii în viata profesionala re
zida în disponibilitatea voastra de a va asuma complet res

ponsabilitatea.
Obstacolul cel mai important e teama de schimbare. În

mod ironic, desi ne temem de schimbare, singura certitu
dine în viata e ca schimbarea este inevitabila. Cum astazi

traim într-o «cultura a muncii» în care capacitatea de a ges

tiona cu succes schimbarea reprezinta o prioritate, capaci

tatea noastra de a reactiona creativ în fata schimbarii este

esentiala.
În toate cazurile pe care le cunosc, depasirea fricii de

schimbare a adus un plus de fericire. Daca sînteti nefericiti

în viata profesionala, primul pas este sa recunoasteti ca ho

tarîrea de a fi fericiti o puteti lua numai voi. Am consiliat

o doamna care pretindea ca este nefericita la serviciu, desi

fusese promovata si avea un sef plin de viata si corect, caruia

îi placea si sa munceasca, si sa se amuze. Nu pricepeam
care e sursa nemultumirii ei pîna cînd a admis ca se obis

nuise sa se plînga pentru ca multi dintre prietenii ei o faceau.

De fapt, din cauza prietenilor, îi era frica sa admita cît de

mult îi placea munca ei. N-avea nevoie decît sa-si acorde
ei însesi permisiunea de a fi fericita.
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Daca lucrati într-un mediu în care toata lumea se plînge,
este un act de curaj sa va declarati fericirea. O lista cu ceea
ce va face placere în mod obisnuit va poate fi utila cînd sîn
teti în pericol sa va molipsiti de gemetele cronice ale celor
din jur! Cînd va concentrati pe lucrurile care va fac placere,
pretuiti si mai mult ceea ce aveti deja în viata voastra pro
fesionala.

La seminariile mele obisnuiesc sa întreb care este cea
mai fericita persoana pe care o cunoaste fiecare si de ce.
Un participant a dat exemplul unui îngrijitor care lucra în
vestiarul clubului sau de golf În comparatie cu membrii
clubului, oameni de afaceri prosperi, care pareau sa aiba
tot ce le trebuie, îngrijitorul radia fericire si bucurie. Nu fa
cea decît sa curete pantofi, însa era deschis, prietenos si op
timist. E o dovada simpla ca fericirea rezida în atitudinea
noastra, si nu în tipul de munca pe care îl facem.

Daca va asumati responsabilitatea fericirii si totusi va
simtiti realmente mizerabil, atunci trebuie sa cereti ajutor.
Cautati-i pe cei care fac ceea ce v-ar placea si voua sa faceti
si cereti-le sfatul. Disponibilitatea de a descoperi ce este bine
si adevarat pentru voi va va deschide usile într-un mod pe
care nu l-ati fi crezut posibil. Pentru asta e uneori nevoie sa
renuntati la comoditate - dar numai asa obtineti roadele.

Munca trebuie sa fie grea,
stresanta, sa Însemne zbucium,
chiar sacrificiu

Aceasta credinta a fost puternic influentata de etica pu
ritana a muncii, conform careia numai prin munca grea vei
fi izbavit. i\m fost facuti sa credem ca rasplata va fi cu atît
mai mare cu cît ne straduim mai mult, cu cît stresul e mai

puternic si cu cît ne sacrificam propria fericire. Vorbeam
cu un prieten, care lucreaza Într-o banca comerciala, despre
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conditionarea psihologica ce domina mediul sau de lucru.
Îmi spunea ca ia ei fisa postului e nesemnificativa, pentru
ca, daca ai urma-o, ai fi dat afara imediat. Regula nescrisa
este ca trebuie sa lucrezi din rasputeri si peste program, sa-ti
jertfesti viata personala pentru companie, iar daca nu poti
face fata stresului - ghinionul tau! Afirma ca exista mult
cinism în ideea de a munci cu integritate si autenticitate, de
oarece întotdeauna va veni cineva din spate care sa te sape.

Acest model nu se întîlneste numai în lumea fmantelor.
În activitatea mea am de-a face cu medici, asistente si alte
persoane din sistemul de îngrijire a sanatatii: munca lor e
dominata de stres, sacrificiu si lucru peste program. În mod
tragic, în rîndul medicilor generalisti exista una dintre cele
mai ridicate rate de sinucidere - iar cauza este presiunea
ajunsa la cote greu de suportat. Muzicienii si artistii sînt si
ei sub influenta acestei conditionari. Cînd munca pe care
sînt obligati s-o faca le contrazice creativitatea, oamenii aces
tia se pot cufunda în deznadejde.

Conform eticii puritane a muncii, munca placuta, crea
tiva si inspiratoare nu înseamna munca adevarata. Probabil
ca daca va surprindeti ca munca pe care o faceti va produce
placere, sînteti coplesiti de vinovatie si reveniti la modelul
familiar al muncii întelese ca zbucium. Etica muncii are la
baza credinta ca orice lucru valoros necesita efort si încor
dare. Principala diferenta între munca guvernata de etica
muncii si munca guvernata de scopul vostru adevarat este
bucuria pe care o resimtiti.

EXERCITIU

Ca sa aflati În ce masura sînteti influentati de etica muncii.
reflectati asupra urmatoarelor afirmatii:
• Prefer ziua de luni dimineata celei de vineri dupa-amiaza.
Adevarat/Fals

• Stilul meu de viata poate fi rezumat astfel: munca. iar
munca. si mai multa munca.
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Adevarat/Fals

• Pun munca mai presus de relatiile umane, sanatate si re
creere.

Adevarat/Fals

• Anxietatea si stresul sînt ceva firesc la locul de munca.
Adevarat/Fals

• Ma sco! devreme si mai mult muncesc decît ma relaxez.
Adevarat/Fals

• Lucrez peste 48 de ore pe saptamîna.
Adevarat/Fals

• Consider ca persoanele care pleaca de la serviciu la ora
fixa nu-si fac de fapt treaba.
Adevarat/Fals

• Îmi place ca ceilalti sa stie cît de mult muncesc eu.
Adevarat/Fals

Daca raspundeti adevarat de mai multe ori decîtfals,
înseamna ca trebuie sa va schimbati atitudinea fata de mun
ca. Aveti mai jos o lista de credinte care va pot ajuta sa eli
minati conditionarea conform careia munca trebuie sa fie
grea si stresanta. Alegeti ceea ce vi se pare util si gînditi-va
si la alte credinte care v-ar putea spori eficienta.

• Munca e o sursa de creativitate si inspiratie.
• Munca ma poate sluji.
• Munca îmi da energie si sprijin.
• Pot sa excelez si totodata sa ma bucur de munca.
• Pot sa fiu relaxat si totodata sa obtin rezultate foarte

bune.

• Daca munca pe care o fac se conformeaza scopului
meu, îi sprijin pe ceilalti.

• Merit din plin sa ma bucur de munca mea.
• Munca îmi afirma adevaratul eu.

• Munca ma ajuta sa ma dezvolt spiritual si emotional.
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Munca ma defineste

Imaginati-va unnatoarele: ajungînd la o petrecere, întîl

niti diferiti oameni. Invariabil, propozitia de deschidere este

«Buna, tu cu ce te ocupi?». Daca faceti ceva care întruneste

aprobarea celorlalti, va simtiti importanti si acceptati. Daca

faceti ceva care nu îndeplineste asteptarile celorlalti, va sim

titi insignifianti - un nimeni.
Munca a început sa ne defineasca: cu cît avem mai mult

succes în activitatea profesionala, cu atît ne vom bucura de

mai multa pretuire în ochii lumii si vom parea mai impor

tanti. Atîta timp cît identitatea noastra este legata de ceea

ce facem, sentimentul de autopretuire ajunge sa fie aruncat
încolo si încoace, ca o barca fara pînze pe o mare agitata.

Din nefericire, în sistemul nostru de educatie se gasesc

rareori profesori care sa încurajeze tinerii sa-si descopere

darurile si talentele unice. Este mult mai obisnuit sa gasesti

studenti fortati sa se adapteze unui program potrivit pentru

cei putini care exceleaza la examene. Parintii sînt cuprinsi

de teama ca odraslele lor nu vor reusi si ca unnare îi împing

sa se conformeze. E un scenariu de înteles, numai ca împie
dica tinerii sa vada cine sînt în realitate.

A urma aceasta credinta înseamna sa încercati mereu

sa va înfatisati lumii prin ceea ce faceti. Atît timp cît moti

vatia muncii voastre este sa dovediti ceva, va veti baza pe

opinia altora despre ceea cefaceti, în loc sa va pretuiti pro
pria traire a ceea ce sînteti în munca voastra. Respectul si

încrederea voastra de sine vor fi în pericol, caci plasati sursa
meritului propriu în afara voastra. Adevarul este ca nu tre

buie sa dovediti nimic si ca sînteti OK exact asa cum sînteti.

Daca reusiti sa integrati acest mod de a gîndi în viata voastra

profesionala, veti începe sa va bizuiti pe propria forta inte

rioara si nu veti mai cauta aprobarea celorlalti.
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Muncesc În primul rînd ca sa CÎstig bani

Persoanele cele mai prospere si mai realizate pe care
le-am întîlnit nu lucreaza pentru bani. Stiu, veti spune ca
probabil nu au nevoie sa lucreze pentru bani! Asa este, dar
cînd le-am întrebat care e adevaratul motiv pentru care lu
creaza, au declarat ca o fac din dragoste, pasiune si bucurie
pentru munca lor, iar banii sînt ceva secundar. Cineva cu
care am vorbit, cu o avere estimata la 150 de milioane de

lire sterline, ar fi putut sa-si vînda compania si sa-si dubleze
averea, dar a hotarît sa n-o faca pentru ca îsi iubeste munca.

Cînd principala motivatie a muncii mele a fost sa strîng
bani, am sfîrsit prin a ma simti golit, ca si cînd îmi lipsea
ceva - si într-adevar Îmi lipsea ceva: sufletul. Indiferent de
situatia financiara, implicarea întregii voastre fiinte în munca
va rasplateste însutit. Va bucurati de ceea ce faceti, lucrati
mai bine si, desigur, sînteti remunerati pentru contributia
voastra.

Nu e nimic rau în a fi motivati de bani. Banii sînt real
mente importanti, caci va aduc în viata multa bucurie si li
bertatea de a alege. Rau este ca faceti din bani principala
motivatie a muncii voastre. David Myers este un psiholog
care a adunat mult material recent despre relatia dintre bo
gatia materiala si fericirea personala. În studiul sau, Cau
tarea fericirii (The Pursuit of Happiness), conchide:

«Judecînd dupa fericirea declarata de subiectii chestio
nati [sau] rata depresiei ... bunastarea noastra tot mai mare
din ultimii 30 de ani nu a fost însotita de vreun dram de
fericire si satisfactie în plus în viata. Este socant, deoarece
contrazice ipoteza materialista a societatii noastre, dar cum
am putea ignora adevarul: o data ce saracia a fost depasita,
cresterea economica ulterioara nu îmbunatateste apreciabil
moralul oamenilor. A cîstiga mai mult, scopul atîtor absol
venti de facultate si al altor visatori din anii '80, nu aduce
fericirea.»
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Daca va clarificati relatia cu banii, veti fi eliberati de
zbuciumul permanent pentru supravietuire fmanciara sau
pentru acumulare, vazuta ca o conditie a fericirii. Iata cîteva
dintre cele mai raspîndite si inutile credinte referitoare la
bani:

• Banii sînt radacina tuturor relelor.

• Banii corup.
• E imoral sa ai bani multi cînd exista atîta suferinta

pe lume.
• Banii sînt o sursa de neliniste si nefericire.
• Nu poti sa faci ce-ti place si sa fii platit pentru asta.
Adevarul este ca banii sînt nevinovati! Banii nu pot face

rau si nu pot distruge pe nimeni. Numai conditionarea noas
tra referitoare la bani are consecinte nedorite. Cînd lacomia,
zgîrcenia sau dorinta de control va modeleaza comportamen
tul, atunci apar probleme. Banii nu reprezinta decît un mijloc
pentru schimb.

EXERCITIU

Ce motivatie are munca voastra? Daca ajungeti la concluzia

ca banii sînt motivul principal, gînditi-va ce va aduc banii.

De exemplu, s-ar putea sa va aduca liniste sufleteasca, si
guranta, fericire si posibilitatea de a alege. Întelegînd ca

acestea sînt motivele reale pentru care mergeti la lucru,

nu mai puneti accentul pe bani, ci pe valorile care va conec
teaza la scopul vostru.

Concurenta si lipsa de resurse
guverneaza locul de munca

Credinta ca nu exista destule resurse pentru toti da nas
tere la mai multa teama si nesiguranta decît orice alta forma
de conditionare. E o credinta gresita: traim într-un univers
de bogatie. Numai în termeni monetari, bogatia fmanciara
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estimata a planetei este de peste 10 milioane de miliarde
de lire sterline :- destul ca fiecare sa fie milionar.

Oamenii ezita sa faca saltul de la conceptia ca sîntem
lipsiti de resurse si comportarea concurentiala la credinta
în abundenta si cooperare, caci doresc sa aiba mai întîi do
vada ca ultirnele functioneaza. Dar asta e o forma de gîndire
rasturnata, pentru ca nu veti vedea dovada daca nu veti crede
în ea! Mai întîi trebuie sa aveti încredere si sa faceti pasul
înainte.

Am vazut cum a avut loc aceasta tranzitie în lumea dez
voltarii personale. Cînd am început eu sa lucrez în domeniu,
existau relativ putine seminarii si practicieni. Oamenii îsi
protejau bazele de date si contactele, temîndu-se ca altii i-ar
putea concura. Acum, cînd domeniul s-a dezvoltat, exista
nenumarate seminarii si practicieni, carti si alte produse.
Ca rezultat, în loc sa creasca concuren~ acum oportunitatile
s-au înmultit si sinergia între companii e mai intensa ca nici
odata. Se estimeaza ca peste o treime din populatia adulta
a Marii Britanii este interesata de dezvoltarea personala si
a citit o carte sau a vizitat un practician în domeniu. Exista
azi în aceasta tara mai multi specialisti în sanatatea alter
nativa decît medici generalisti. Prin cooperare, afacerile au
devenit mai prospere în loc sa scada.

A coopera înseamna a cauta permanent beneficiul reci
proc în toate interactiunile. Înseamna sa depasesti toate cre
dintele în limitare si lipsuri. Înseamna sa îmbratisezi ideea
ca exista destul pentru fiecare si ca succesul unei persoane
oarecare nu se realizeaza pe seama sau prin excluderea suc
cesului celorlalti. A întruchipa aceasta credinta înseamna
sa fii realmente capabil sa sarbatoresti reusita celorlalti, ceea
ce îti întareste de fapt propriul potential de reusita.

EXERCITIU

Ce s-ar schimba la locul vostru de munca daca ati lucra În
spirit de cooperare si abundenta?
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Bucuria În munca

Una dintre principalele caracteristici ale oamenilor care
îsi iubesc munca este ca nu fac prea mare deosebire între
munca si joc. Poate ca nu sînteti în situatia de a face munca
pe care o iubiti, dar, cautînd sistematic sa întelegeti ce este
bine si adevarat pentru voi, va deschideti acestei posibilitati.
De obicei, cînd tratez subiectul «Bucuria în munca» la se

minarii, ma confrunt cu un scepticism considerabil fata de
ideea ca munca ar putea aduce bucurii. De fapt, numai gîn
dulla munca te poate omorî; acest lucru e ilustrat de un

studiu publicat în 1994 în European Heart Journal, care
arata ca majoritatea atacurilor de cord se fac în ziua de luni,
la 9 dimineata. Daca va gînditi cu groaza la diminetile de
luni, e un semn clar ca ori faceti ceva ce nu va place, ori
sînteti de parere ca nu se poate sa va placa munca.

Pentru a descoperi care e atitudinea voastra uzuala, scri
eti zece cuvinte pe care le asociati cu munca. De exemplu,
munca este ...

• grea • necesara societatii
• benefica • istovitoare
• o nevoie • incitanta

• plina de satisfactii • datatoare de forta
• amuzanta • plicticoasa
Dupa care, trageti concluzia: «Pentru mine munca în

seamna ... »

Fiti însa cinstiti cu voi însiva. Aceste credinte alcatuiesc

realitatea voastra, iar enumerarea lor este primul pas spre
eliberarea de o conditionare nociva. Daca sînteti tentati sa
va judecati pentru ceea ce descoperiti, amintiti-va de impor
tanta autoacceptarii. Judecata este pur si simplu încercarea
eului de a va sabota dezvoltarea. Asa cum spunea celebrul
psiholog C. G. Jung, «Nu putem schimba ceva în viata decît
daca-l acceptam». Daca va acceptati conditionarea negativa
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din trecut, faceti pace cu ea, ceea ce, paradoxal, va permite
sa o schimbati.

O data ce v-ati clarificat opinia negativa despre munca,
nu mai este asa de greu sa va formati o noua perceptie. Pu

neti pe hîrtie ce înseamna acum munca pentru voi. Nu va
referiti la munca pe care o faceti, ci la munca în general.
De exemplu:

«Munca e ceva creator si incitant, care îmi da sentimen

tul ca ma realizez si mi se recunosc meritele. Îmi produce
bucurie si îmi permite sa ating standardul de viata pe care
mi-l doresc.»

Dupa ce ati redefinit munca în general, scrieti ce anume
ati dori sa va aduca munca voastra. De exemplu:

• Sa lucrez într-un mediu care sa ma sprijine, sa ma lau
de, sa ma însufleteasca - fireste, nu doar pe mine, pe toata .
lumea.

• Sa ma împlineasca.
• Sa-mi echilibreze viata.
• Sa-mi ofere o recompensa materiala pe masura stan

dardului cu care m-am obisnuit.
Daca sînteti în cautarea locului de munca «ideal», schim

barea perceptiei despre munca în general si definirea cerin
telor voastre sînt conditia esentiala ca sa-I gasiti.

Munca si securitateaI

emotionalaI

Ce înseamna munca pentru voi din punct de vedere emo
tional? Stres, neliniste, furie, letargie, plictiseala, vinovatie,
frustrare, teama? Indiferent ce emotii resimtiti la locul de
munca, probabil ca aveti tendinta sa le tineti în voi. Teama
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ca seful sau colegii vor afla ce e în sufletul vostru va împin
ge sa jucati teatru, sa va prefaceti ca totul e în regula, desi
nu sînteti în cea mai buna fonna.

Daca lucrati într-un mediu care da putina L'llportanta
bunastarii emotionale, atunci responsabilitatea de a con
trola felul în care simtiti va apartine. Acest lucru este vital
daca vrem sa fim siguri ca nu exista reziduuri emotionale
care sa ne influenteze tot restul vietii. Deseori, într-un cuplu,
partenerii se plîng în primul rînd ca unul dintre ei (sau amîtl
doi) îsi aduc acasa continuturile emotionale de la serviciu.
Evident ca e imposibil sa nu o faci într-o oarecare masura,
în special daca munca înseamna mult pentru tine, dar, daca
ai dificultati emotionale, e bine si pentru tine, si pentru cuplu
sa te ocupi de aceste sentimente în afara relatiei.

«Jurnalul emotiilor» de la slujba

Un mod util de a va «verifica» si exprima sentimentele
este sa tineti un jurnal special, în care sa va notati emotiile
legate de munca voastra. Puneti-va pe hîrtie sentimentele
fata de oricare aspect al mlillcii: proiecte, oameni, termene,
asteptari, roluri, responsabilitati, reglementlli-i, bani, timp.
Nu va înfrumusetati sentimentele. Jurnalul este doar pentru
ochii vostri, asa ca aveti libertate deplina sa spuneti ce sim
titi. Daca faceti asta o vreme, veti înlatura balastul resenti
mentelor si veti fi disponibili pentru problemele curente cu
care va confruntati. Aplicati cele patru etape ale vindecarii
emotionale - constientizare, acceptare, eliberare si alegere 
si veti reusi sa va gestionati mai bine emotiile de la slujba.

Este inevitabil ca în cursul unei zile de lucru sa apara
iritari, frustrari si presiuni, asa ca toti avem nevoie sa ne
descarcam afectiv. Chiar daca faceti munca pe care o iubiti,
vor aparea dificultati în relatiile cu clientii, colegii si furni
zorii. Jurnalul emotional va pemlite sa va plîngeti, sa gemeti,
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sa bîrfiti - si astfel sa va eliberati. Nu puteti fi cu adevarat
eficienti la serviciu cînd purtati o povara de ranchiuna si
nedreptate. Daca exista o persoana anume cu care sînteti
în conflict, a scrie despre sentimentele fata de ea cu scopul
de a depasi problemele este o tehnica foarte eficienta. Aici,
cheia este intentia voastra: ea va face sa va asumati respon
sabilitatea voastra în conflict si va dezvaluie elementele pe
care, de fapt, le proiectati asupra acelei persoane.

Un bun prieten de-al meu, Paul, avea fata de unul dintre

colegii sai de birou reactii de furie exagerate. Colegul era

într-o pozitie usor superioara lui si, de fiecare data cînd Paul
voia sa puna o noua idee în aplicare, acesta se opunea. Furia
lui Paul era atît de intensa, încît nu reusea sa vorbeasca di
rect cu colegul sau despre aceasta situatie. Ajunsese în sta
diul în care se gîndea sa-si caute alt serviciu, caci numai
vederea acelei persoane îi stîrnea furia. Cînd Paul a început
sa tina un jurnal, si-a dat seama ce i se întîmpla: colegul
respectiv îi amintea de tatal sau, care întotdeauna îi descon
siderase ideile. A realizat ca internalizase mesajul ca el e
neînsemnat si proiectase aceasta credinta asupra colegului
sau. A înteles ca daca nu-si va schimba convingerea si nu
se va elibera de furie, ar putea recrea acea dinamica în orice
alta relatie. Mergind la sursa sentimentelor sale, Paul a putut
sa înlature tiparul emotional dobîndit în familie, ceea ce i-a
pelmis dupa aceea sa-si discute ideile în mod constructiv.

Jurnalul emotional va da posibilitatea sa treceti dincolo
de sentimentele imediate si sa descoperiti straturi mai adînci
de emotie. De asemenea, e o metoda blma de a descoperi
daca sînteti înclinati spre anumite emotii în momentele de
stres sau conflict de la serviciu. Unii oameni obisnuiesc sa

simta furie, altii frustrare, altii dezamagire s.a.m.d. O cale
de a distinge un anumit tipar emotional în trairea sentimen
telor zilnice este ca, atunci cînd treceti mental în revista toa
te aspectele slujbei voastre, sa observati ce simtiti. Daca
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vedeti ca o anumita emotie se repeta, merita sa scrieti în
jurnal despre ea, constientizînd-o si identificînd astfel dina
mica din spatele ei. Asta va permite sa faceti noi optiuni si
sa întrerupeti ciclul repetitiv.

E bine sa vorbesti

British Telecom n-a gresit sustinînd în campaniile sale
publicitare ca e bine sa vorbesti. Modul ideal de a crea încre
dere emotionala la locul de munca este sa dai posibilitatea
oamenilor sa vorbeasca despre ceea ce simt. Munca într-un
mediu în care sîntem încurajati sa ne exprimam sentimen
tele înseamna mai putine conflicte, stimuleaza creativitatea
si micsoreaza stresul. Nu vreau sa spun ca munca trebuie
sa devina un cadru pentru terapia de grup, ci pur si simplu
ca oamenii au dreptul sa spuna ce simt fara teama ca-si pierd
serviciul sau reputatia. Pare un scop greu de atins în culturile
cu nivel scazut de încredere, cum e a noastra, si totusi cu
rajul de a fi cinstit emotional la locul de munca produce o
reactie în lant, avînd ca efect încrederea si respectul.

Am observat acest lucru la o clienta care se simtea frus
trata ca la serviciu, dupa un an de munca asidua, nu i se
acordase nivelul de responsabilitate pe care si-l dorea si cre
dea ca seful ei are ceva personal împotriva ei. I-am propus
sa-si imagineze ca îi vorbeste sefului ei despre ceea ce simte.
Mi-a tinut urmatorul discurs, pe un ton acuzator: «E clar
ca nu ma respectati, pentru ca nu mi-ati dat niciodata res
ponsabilitatea pe care o merit. Îi favorizati pe colegii mei 
si pe mine ma lasati mereu pe dinafara. Cred ca o sa plec
de-aici, fiindca nu mai suport!» I-am cerut clientei mele sa-si
imagineze cum ar reactiona seful ei. A admis ca s-ar înfuria
si ar fi de acord ca ea sa plece.

Am analizat apoi împreuna optiunea de a-si asuma res
ponsabilitatea propriilor sentimente si a cere pur si simplu
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ceea ce dorea. Noul ei discurs, rostit pe un ton linistit, suna
asa: «As dori sa discut cu dumneavoastra rolul meu în filma.

Mi-a placut mult munca pe care am facut-o anul acesta.
M-ar interesa sa stiu în ce directie mergem, pentru ca as pu
tea sa-mi asum si alte responsabilitati. Cred ca trebuie sa
fac mai mult si sa primesc noi stimulente, ca sa ma dez
volt si sa fiu motivata.» Cînd am întrebat-o cum crede ca

ar reactiona seful ei de data asta, a raspuns ca foarte probabil
pozitiv, deoarece apreciaza comportarea proactiva. Pentru
ca îsi pregatise discursul, a capatat curaj sa ceara sefului o
întrevedere. A început prin a-i cere parerea despre situatia
treburilor curente, apoi si-a exprimat pozitia. Rezultatul a
fost o crestere de salariu si noi sarcini în cîteva proiecte in
citante.

Cînd va dezvoltati încrederea emotionala constien
tizîndu-va sentimentele si învatînd sa le exprimati construc
tiv, reusiti sa va eliberati de presiunile si exigentele slujbei
si sa va mentineti un simt al perspectivei. Un bun mod de
a va aminti ce este realmente important ar fi sa va puneti
întrebarea: «Va mai conta treaba asta peste un an?».

Comunicarea sincera

o credinta importanta privind locul de munca este aceea
ca trebuie sa fii complezent în comunicarea cu ceilalti. Ade
sea, singura alternativa la complezenta pare a fi sa te revolti
si fie sa-ti parasesti locul de munca, fie sa capeti reputatia
de certaret. Exista însa si alta optiune - care are integritate,
autenticitate si pune pe primul plan gasirea solutiei - comu
nicarea sincera. Ea înseamna deschidere, cooperare si în
credere. Din nefericire, experienta de munca a multor oa
meni a fost afectata de implicarea în structuri ierarhice care
nu le-au permis sa se manifeste ca indivizi. Traim însa acum
într-o epoca în care aceste structuri si sisteme se schimba

199



200

Succesul e o stare de spirit

radical, iar responsabilitatea este redata individului; avem
ocazia sa redevenim creatori, inclusiv în materie de co
mUnIcare.

Daca nu reusiti sa comunicati în mod real, ramîneti în
tr-o pozitie vulnerabila. O data ce ai început comunicarea
de pe pozitia de rebel sau de persoana complezenta, se sta
bileste un tipar greu de anihilat Este stresant si dezamagitor
sa-ti contrazici adevarata fire. Gînditi-va la celebra fraza
a lui Abe Wagner, consultantul în management: «Spune
drept sau te vei cocosa!» Cu alte cuvinte, cînd comporta
mentul si comunicarea nu sînt compatibile, va exista o dis
crepanta între ceea ce spui si ceea ce faci.

Conducatorii cu adevarat mari ai lumii au condus prin
exemplul propriu. Exista o poveste frumoasa despre Gan
dhi. O mama l-a implorat sa-i spuna fiului ei sa nu mai ma
nînce atîta zahar, fiindca o sa-si strice dintii. Gandhi a re
plicat: «Adu-l înapoi peste doua saptamîni.» Femeia si-a
luat ascultatoare copilul si a revenit dupa doua saptamîni.
De data asta, Gandhi i-a spus copilului: «Trebuie într-adevar
sa nu mai manînci asa de mult zahar, ca sa-ti pastrezi dintii.»
Mama i-a mult..nnit si apoi a întrebat: «De ce n-ai putut sa-i
spui asta acum doua saptamîni?» Gandhi i-a raspuns: «Pen
tru ca acum doua saptamîni si eu mîncam zahar!» Aceasta
poveste ilustreaza perfect ideea lui Gandhi ca «Trebuie sa
întruchipam schimbarea pe care dorim s-o vedem în lume».

Cînd comunicati sincer, traiti conform valorilor voastre
si lucrul acesta va da un sentiment bun de pace si împlinire.
Nu veti putea avea realmente succes atîta timp cît comu
nicati de pe o pozitie de teama. Daca percepeti lumea mlIDcii
prin ochii IDcii,va va elibera doar dorinta voastra de a vedea
altfeL În fiecare zi hotarîti sa deveniti mai autentici decît

în ziua dinainte si observati ce se întîmpla. În prima zi poate
o sa va temeti ca nu veti supravietui cele 24 de ore, dar,
pe masura ce trece timpul si nu abdicati de la comunicarea
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sincera, veti culege roadele unei vieti de integritate si slujire
adevarata.

Relatiile interumane la serviciu

Sîntem Înclinati sa judecam succesul

dupa nivelul salariilor sau
dimensiunea automobilelor noastre

mai degraba decît dupa felul în care

Îi slujim pe oameni si dupa calitatea

relatiilor noastre cu ei.

Martin Luther King

În lumea noastra supertehnologizata si informatizata
este usor sa uiti ca în spatele tuturor aparatelor prin care
comunicam - de la computere pîna la sistemele de apelare
automata - stau fiinte umane. Mi se pare sinistru, cînd intru
într-un birou, sa vad nenumarati oameni conectati la masini
si neavînd aproape deloc contacte umane. Nu e de mirare
ca suferim de «furia calculatorului», acel tip de afectiune
în care frustrarile oamenilor se manifesta asupra obiectelor
neînsufletite. Noi sîntem creaturi sociale - avem nevoie sa
fim în legatura unele cu altele. Relatiile cu ceilalti ne ofera
posibilitatea sa resimtim cea mai mare bucurie la locul de
munca.

Îngaduind ca diverse sisteme sa preia nevoile noastre
de baza, am devenit cei mai rai dusmani ai nostri în ceea
ce priveste relatiile în mediul de munca. În domeniul sana
tatii, de exemplu, un medic generalist are la dispozitie doar
5-7 minute ca sa vada un pacient. În acest interval, i se cere

sa puna diagnosticul si sa trateze o stare ce necesita adesea
sa-si asculte cu atentie pacientul. Multi doctori stiu ca pro
cesul de vindecare este profund influentat de calitatea rela
tiilor pe care le dezvolta cu bolnavul. În activitatea voastra
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poate ca nu aveti de-a face cu oameni suferinzi, dar princi
piul este acelasi: calitatea relatiilor interumane pe care le

dezvoltati se afla în centrul bucuriei si succesului vostru.

Nu veti reusi singuri. Vechea zicala: «Nu conteaza ce stii,
conteaza pe cine stii» este bine cunoscuta în mediile profe

sionale. As face înca un pas si as spune ca esentiala e cali

tatea relatiilor cu cei pe care-i stii.

O dinamica de care trebuie sa devenim constienti este

proiectia problemelor nerezolvate ale relatiilor din trecut
asupra relatiilor actuale. Se întîmpla frecvent ca un sef sa

reprezinte pentru cineva un parinte, iar un coleg de serviciu

sa-i aminteasca de un prieten sau de un fost coleg de scoala.
Unul dintre clientii mei, Julian, se simtea persecutat la ser
viciu si traia cu teama de a-si atrage dezaprobarea sefului,
în care îl vedea pe tatal sau caruia încercase întotdeauna sa-i

CÎstigeaprobarea. Abia dupa ce s-a eliberat de teama de ta

tal sau si s-a concentrat asupra genului de relatie pe care ar
fi vrut s-o aiba cu el, Julian a reusit sa transfere acest model

în relatia sa cu seful. A descoperit cu uimire ca, schimbîn

du-si perceptia despre seful sau, s-a simtit dintr-o data plin

de energie, iar parerea acestuia despre el i-a devenit indife
renta. Acum lucra mult mai bine, caci lucra din inima în
loc sa lucreze de frica.

Gînditi-va cu cine sau pentru cine lucrati si vedeti daca

aceste persoane va amintesc de trecut. Seful vostru repre

zinta o figura parentala? Despre ce aspect al relatiei cu acel
parinte e vorba? Colegii vostri va amintesc de prieteni sau

colegi din trecut? Cum ati descrie acele relatii?

EXERCITIU

Gînditi-va la oamenii cu cel mai mult succes pe care-i cu

noasteti personal si descrieti calitatea relatiilor interumane

pe care si le-au creat la locul de munca.
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Ne-am concentrat pîna acum asupra dezvoltarii aspec
telor exterioare ale vietii profesionale; sa discutam în con
tinuare cum pot fi amplificate aspectele interioare astfel încît
munca noastra sa fie plina de satisfactii.

C reativitatea În acti uneI

Munca voastra este sa descoperiti

care este munca voastra si apoi sa

va devotati ei din toata inima.
Buddha

Avînd formatie de muzician, am fost întotdeauna fasci
nat de creativitate si de procesul creatiei. M-am minunat
cum a putut Bach sa duca muzica la o asemenea frumu
sete si perfectiune, cum a putut Beethoven sa scrie capodo
pere desi, spre sfîrsitul vietii, era surd, cum a putut Mozart
sa produca, în 25 de ani, mai multa muzica memorabila
decît poate cineva sa-si imagineze. Cealalta pasiune impor
tanta din timpul adolescentei mele a fost fotbalul, în parti
cular Leeds United. În anii '70, echipa aceasta juca un fotbal

magic, care a dus-o în cartea recordurilor. Era palpitant sa
vezi cum o echipa reuseste sa combine talentul si flerul in
dividual al membrilor sai, transformîndu-Ie într-un mare

succes. Extraordinar în toate aceste fapte era ca ele erau
opera oamenilor. Asa am aflat ca este posibil ca munca si
creativitate a sa mearga mîna în mîna.

Poate ca nu fiecare vrea sa devina muzician sau sportiv,
dar noi toti putem sa ne descoperim darul creativitatii, indi
ferent de domeniul în care lucram. De obicei, creativitatea

e înteleasa în mod gresit ca fiind limitata la domeniile artis
tice. Totusi, sînt sigur ca în profesia mea actuala am aceeasi
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sansa de a-mi exprima creativitatea ca atunci cînd eram vio
lonist. În fiecare zi avem gînduri, idei, proiecte, sperante si

relatii interumane noi. Natura noastra intrinseca este creativa

si, recunoscînd asta, ne deschidem catre o viata inspirata.

Pentru a ne recupera creativitatea trebuie sa înlaturam

ideea atît de raspîndita ca numai putini oameni sînt creativi.

O parte din principalele credinte care ne blocheaza creativi
tatea sînt:

• Nu pot fi creativ deoarece n-am o pregatire artistica.
• Oamenii creativi au anumite talente pe care eu nu

le am.

• Daca-mi urmez creativitatea nu voi putea sa-mi cîstig

existenta.
• Pentru a avea succes de pe urma creativitatii trebuie

sa-ti vinzi sufletul.
• Ideea ca sînt creativ e egocentrica.

• Este prea tîrziu pentru mine; daca as fi putut, as fi fa

cut-o pîna acum.
Aceste tipuri de credinte devin scuze care va împiedica

sa va descoperiti potentialul creator. Cum orice schimbare

începe cu o constientizare, daca deveniti constienti de cre
dintele care va îngradesc va veti schimba felul de a va vedea
pe voi însiva. Accesul vostru la propria creativitate depin

de nemijlocit de imaginea pe care o aveti despre sine. Daca

va spuneti «Este o dovada de aroganta sau de egocentrism»

ori de cîte ori tînjiti dupa o viata creativa, veti ramîne blocati
din punct de vedere creativ. Daca, pe de alta parte, va perce
peti ca fiinte creative, va veti elibera creativitatea.

Credintele noi care v-ar sustine creativitatea sînt de
genul:

• Doresc sa-mi manifest energia creatoare.
• Crcativitatea este inerenta fiintei mele.

• Creativitatea mea ma ajuta si îi ajuta si pe altii.
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• Daca-mi unnez creativitatea, ocaziile se vor prezenta

sl11gure .

• Doresc sa slujesc prin creativitatea mea.

Întrebîndu-va: «Daca m-as considera o persoana crea

tiva, cum s-ar schimba munca mea?» va încurajati sa dez

voltati idei pe care eventual sa le aplicati. Am avut un client,

Noel, interesat de creativitatea sa. Era contabil, o profesie

în care creativitatea nu prea îsi are locul. Cînd si-a pus între

barea de mai sus, n-a reusit sa dea nici un raspuns. Se simtea

blocat si limitat de descrierea functiei sale. L-am încurajat

sa-si transfere atentia de la forma la esenta muncii sale, aceea

de a-i ajuta pe altii. Curînd, Noel si-a dat seama cum ar pu

tea raspunde creativ la necesitatile clientilor sai. Majoritatea

se simteau neputinciosi în fata problemelor contabile, din

cauza lipsei de cunostinte în domeniu si neîndemînarii la

lucrul cu cifre. Noel a elaborat niste metode simple, dar efi

ciente, care le permiteau sa-si controleze în mai mare ma

sura finantele, iar clientii i-au fost recunoscatori. El s-a bucu

rat ca le-a fost de ajutor, dar cel mai mult a contat faptul ca

acum putea sa-si exploreze potentialul creator despre care

nu stiuse înainte.

Copiii sînt minunati profesori de creativitate. Cînd [mul

meu Zach vine la noi, îmi cere cutii vechi de carton, sfoara,

foarfece si lipici, cu care se apuca de treaba, creîndu-si lu

mea lui imaginara. Si noi, adultii, avem aceasta capacitate

înnascuta, dar ne trebuie un mic impuls ca sa simtim din

nou fluxul creator. Secretul este sa va considerati fiinte crea

tive si apoi sa aveti curajul sa va urmati ideile. Tineti un

cametella îndemîna pentru a va nota ideile care va vin în

minte cînd asteptati autobuzul, va plimbati sau faceti cum

paraturi. Este esential sa priviti cu bunavointa aceste idei

si sa nu le socotiti Tara valoare sau inutile. La început avem

dubii, cinicul din noi se trezeste - glasul acela care spune:

«Cine te crezi? Tot ce putea fi valoros sau util a fost Tacut
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deja, asa ca de ce te mai agiti?» Daca toti am gîndi asa, nu
s-ar mai schimba nimic pe lume.

Cînd am început sa scriu aceasta carte, eram sfîsiat de
îndoieli si nesiguranta. M-am gîndit la nenumaratele carti
despre dezvoltarea personala si mi-am spus ca totul a fost
deja spus - ce as avea eu nou sa ofer? A trebuit sa-mi re
amintesc ca fiecare avem experienta si aptitudinile noastre
unice si am avut încredere ca abordarea mea era corecta si
utila. Cînd trebuie sa ne dezvoltam creativitate a, adevarul
absolut este mantra Nike, «Actioneaza». Încrederea în crea
tivitatea noastra creste pe masura ce ne exersam «muschii»
creativi. Pentru a înainta trebuie pomit cu pasi mici. Scu
lati-va cu zece minute mai devreme dimineata, faceti o scur
ta plimbare, cititi o carte care va inspira sau ascultati o mu
zica inspiratoare pe drumul catre serviciu. Puneti-va flori
pe birou. Schimbati tot felul de idei cu colegii. Vizitati o
galerie de arta o data pe luna, ascultati muzica înaItatoare,
discutati cu persoane pe care le considerati creative si des
coperiti-le secretele. Primul secret este sa va implicati cu
toata fiinta în dezvoltarea creativitatii. Goethe spunea:

«Daca nu te implici cu toata fiinta, exista ezitare, sansa
de a te retrage, întotdeauna ineficienta. În ceea ce priveste
toate actele de initiativa (si creatie), exista doar un adevar
elementar, a carui ignorare omoara nenumarate idei si pla
nuri splendide: în clipa cînd cineva se implica hotarît, se
misca providenta. Îti vin în ajutor tot felul de lucruri care
altfel nu s-ar fi întîmplat niciodata. Din aceasta decizie por
nesc un suvoi de evenimente favorabile, tot felul de inci
dente neprevazute, întîlniri si ajutor material, pe care nimeni
nu le-ar fi visat ca vor veni în întîmpinare. Indiferent ce fa- c

ceti sau la ce visati, începeti acum. Îndrazneala are geniu,
putere si magie.»

Acum cîtiva ani, mi-a venit ideea sa pun pe picioare
un proiect educational pentru adolescenti, care sa-i ajute
sa aiba o viata fericita si plina de succes. Ma pasiona acest
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proiect, dar problema era ca nu avusesem deloc contact cu
adolescentii si nu ma asteptam ca ei sa fie încîntati de ideea
de a participa la seminarii în timpul lor liber. Totusi, eram
atît de entuziasmat încît am luat legatura cu Scoti, fiul ado
lescent al unui client, care a acceptat sa-si aduca niste prie
teni pentru un seminar-pilot. Le-a placut seminarul, ceea
ce mi-a întarit convingerea ca sînt pe calea cea buna. Am
discutat ideea cu tot mai multe persoane si a rezultat ca mama
uneia dintre fetele care luasera parte la seminar era jurnalista
la un ziar national. Cîteva saptamîni mai tîrziu, am fost che
mat la o sedinta foto si foarte curînd în ziarul cu pricina a
aparut un articol pe o pagina întreaga. Asa s-a nascut pro
iectul «PROadolescenti». Au urmat interviuri la radio si la
televiziune, ba chiar am primit o invitatie de la palatul Bu
ckingham, pentru ca regina era interesata de proiect. Nici
unul dintre evenimentele de mai sus nu ar fi avut loc daca

nu m-as fi implicat din tot sufletul de la bun început.
Pentru a aduce creativitate în munca noastra, nu trebuie

sa elaboram în detaliu vreun procedeu prin care o vom face,
ci doar sa ne angajam cu toata fiinta ca vom trai autentic
si cu pasiune. Acesta e scopul ultim al muncii noastre: sa
ne exprimam în totalitate sinele unic.

EXERCITIU

Alegeti un moment de liniste ;;iîntrebati-va: «Daca a;; pune
creativitatea, ideile mele creative ;;i capacitatea mea de a
crea pe primul plan, cum mi-ar arata viata?» Notati ce gîn
duri ;;i idei va vin în minte. Angajati-va sa urmati o idee,

indiferent cît de putin importanta este.

Inspiratia

Cînd lucrati doar pentru voi sau

pentrn cîstigul personal, mintea
voastra rareori se va înalta dincolo
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de limitele unei vieti personale

rudimentare. Dar daca sînteti

inspirati de un scop maret, de un

proiect extraordinar, toate gîndurile

voastre se descatuseaza: mintea

transcende limitele, constiinta

voastra se extinde în toate directiile

si va gasiti dintr-o data Într-o lume

noua, mareata si minunata. Puterile,

facultatile si talentele adormite se

trezesc si descoperiti ca sînteti o

persoana mult mai importanta decît

ati visat vreodata.

patanjali, filozof indian

. «Inspiratie» înseamna, potrivit dictionarului, inhalarea
aerului în piept, primul timp al respiratiei sau rasuflarii. Cum
rasuflarea da nastere vietii, cînd sîntem inspirati pur si sim
plu absomim viata. Putem privi lucrurile si altfel: «a inspira»
înseamna acelasi lucru cu «a insufla», iar rezultatul este ca
ai suflu, adica duh sau spirit. Cînd ne aflam în zona spiritului
sîntem conectati la esenta vietii. Dar spiritul e energie. Cînd
sîntem inspirati, avem mai multa putere si energie deoare
ce constiinta noastra se extinde si atinge nivelul de energie
disponibil pentru noi. Cu cît petrecem mai mult timp într-o
stare inspirata, cu atît constiinta noastra devine mai cuprin
zatoare.

Toti avem vocea inspiratiei. Pentru ca inspiratia sa treaca
în prim-planul vietii noastre, trebuie sa descoperim aspec
tele existentei care cultiva inspiratia si aspectele care o în
latura.

De exemplu, observati ce persoane va motiveaza si va
însufletesc si ce persoane va lasa secatuiti si epuizati. Ob
servati care activitati va inspira si care va produc iritare si
plictiseala. Deveniti constienti de efectul alin1entelorpe care
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le mîncati si observati ce alimente va fac sa va simtiti greoi
si încarcati si ce alimente va fac sa va simtiti plini de energie.
Observati efectele mediului înconjurator asupra voastra: ce
mediu va face sa va simtiti relaxati si deschisi si ce mediu
va agreseaza, lasîndu-va epuizati si apatici. Observati efec
tele cartilor asupra voastra - diferenta dintre cuvintele care
va înalta si va inspira si cele care va tulbura pacea sufleteas
ca. În mod special, observati care aspecte ale muncii voastre

va inspira si care va produc frustrare. O data ce ati descoperit
ce va hraneste inspiratia, daruiti-va acelor lucruri. Nu puteti
controla sau manipula inspiratia, dar puteti cu certitudine
s-o încurajati.

Una dintre cele mai serioase întrebari pe care puteti sa
v-o puneti este: «Daca ar fi sa fac numai ceea ce ma inspira,
ce anume as face?» Notati-va raspunsurile asa cum va vin
în minte, fara sa le înfrumusetati. Practicînd regulat acest
procedeu, va antrenati acei «muschi» emotionali care va
permit sa va urmati ideile. O astfel de întrebare va face sa
va imaginati cum ati putea aduce inspiratie în munca voastra
obisnuita si cum sa va creati singuri o munca inspiratoare.
Un client de-al meu si-a simtit amenintat serviciul atunci
cînd compania la care lucra a fost preluata de o organizatie
mai mare. Nu era sigur daca dorea sa lucreze în noua struc
tura, dar ezita sa plece. Punîndu-si aceasta întrebare, si-a
dat seama ca ceea ce dorea cu adevarat era o firma proprie.
A reusit sa negocieze o plata de compensare mu1tumitoare
si apoi si-a creat propria afacere.

Gînditi-va la acei cunoscuti ai vostri implicati într-o ac
tivitate care-i inspira. Ce puteti învata de la ei si cum v-ar
putea ajuta? Daca nu stiti pe nimeni, gînditi-va la persoane
care se bucura în mod evident de munca lor si o iubesc. Toti
avem nevoie de modele în viata: oameni care sa ne inspire
si oameni de la care putem învata. V-ar fi de un imens ajutor
sa aveti pe cineva care sa va îndnnne si care sa va încurajeze
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sa ramîneti concentrati asupra inspiratiei voastre atunci cînd
aveti temeri si dubii.

Dubiile si temerile ne blocheaza inspiratia. Michelan
gelo a fost întrebat odata: «Cum creezi sculpturile tale fru
moase?» A raspuns: «Eu nu creez frumusete, Dumnezeu
creeaza frumusete. Eu numai îndepartez marmura din jur
ca sa apara frumusetea. Frumusetea se gaseste deja înauntru.
Este acolo, la locul ei.» Acesta e adevarul despre inspiratia
voastra. Ea exista deja în voi; treaba voastra este sa îndepar
tati temerile, dubiile si prejudecatile pentru a aparea inspi
ratia dinauntru.

Crearea muncii pe care s-o iubiti

Ce se gaseste în spatele nostrn si

înaintea noastra nu reprezinta nimic

fata de ce se gaseste în noi. Si cînd

aducem în lume ceea ce se gaseste

în noi, se produc miracole.

Henry David Thoreau, scriitor

Pur si simplu nu stiti daca sînteti în stare de un lucru
pîna cînd nu începeti sa-I faceti. C'mdcautati sa creati munca
visurilor voastre sau cînd doriti sa transformati munca pe
care o facet~ veti fi pe calea cea buna daca parcurgeti urma
toarele sase etape.

Dezvoltati-va Încrederea În sine. «Esti ceea ce crezi ca
esti», spunea Cehov. Încrederea în sine poate fi cbtinuta fa
cînd neîncetat pasi mici în directia pe care doriti sa mergeti.
Este la fel ca atunci cînd va dezvoltati corpul fizic: ar fi o
greseala sa credeti ca dupa o singura sedinta în sala de gim
nastica veti avea fiziculla care aspirati. Pentru a va forma
muschii fizici e nevoie de repetitie, repetitie si iar repetitie.
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Acelasi lucru este valabil pentru încrederea în sine. Ati facut
deja un pas important citind aceasta carte si echipîndu-va
cu informatiile necesare. Un alt pas este sa începeti chiar
acum sa urmati exercitiile si ideile din carte, în loc sa va
spuneti: «Foarte bine, o sa încep de mîine.» Taraganarea
e unul dintre principalele blocaje în dezvoltarea încrederii
în sine. Amînînd ceea ce puteati face astazi, întîrziati efectul
benefic pe care doriti sa-I obtineti. Un alt pas ar fi crearea
unei declaratii pozitive despre voi însiva, pentru a va întari
imaginea de sine. De vreme ce viata reflecta modul în care
ne vedem pe noi însine, cu cît va vedeti mai sus cu atît viata
voastra devine mai satisfacatoare.

Amintiti-va ca <<Viataeste de partea voastra». Aveti ten
dinta sa gînditi ca viata este cu voi sau împotriva voastra?
Uneori ni se pare ca lumea e pornita împotriva noastra, ca
se întîmpla toate relele posibile. Acestea sînt momentele
cînd credinta voastra în binele inerent vietii este pusa la
încercare. Amintiti-va ca modul în care reactionati în fata
dificultatilor determina rezultatul. Daca va complaceti în
tr-o mentalitate de victima, crezînd ca viata este împotriva
voastra, va veti pierde încrederea si motivatia. Daca alegeti
însa sa va conectati la inteligenta vietii care ghideaza toate
lucrurile, va veti simti încrezatori, în siguranta si ocrotiti.
Viata vrea ca voi sa creati ce iubiti si sa prosperati: este drep
tul din nastere al fiecaruia. Imaginati-va puterea care s-ar
genera daca toti am sti ca viata este de partea noastra! Con
centrîndu-va pe aceasta imagine, captati potentialul spiri
tual care e disponibil pentru fiecare dintre noi.

Aveti o viziune. «Munca creativa nu se naste niciodata
fara a te juca cu fantezia. Datoria pe care o avem fata de
jocul imaginatiei este incalculabiIa.» (C. G. Jung) Conti
nuati sa visati si sa îndrazniti. Jucati-va cu imaginatia si Ia-
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sati ideile sa tîsneasca. Descoperiti moduri de a va încuraja
viziunea sa se dezvolte: plimbati-va în natura, meditati, pri
viti opere de arta, ascultati muzica, cititi literatura inspira
toare si vizionara, cautati lideri carismatici si ascultati-le

spusele. Nu va fortati viziunea: asta înseamna îndoiala, care
este reflexia fricii. Viziunea se va forma într-o înima împa
cata, asadar cultivati-va sanctuarullauntric si ragazul de a
fi singuri cu sufletul vostru. Picasso spunea: «Nimic nu se
poate realiza fara singuratate.» Una dintre cele mai intense
experiente pe care am avut-o a fost sa petrec 48 de ore în
liniste, solitudine si izolare. M-am retras într-o chilie de mî

nastire, fara ceas, fara carti, fara hîrtie de scris, si mi-am
înfruntat demonii. În primele 12 ore mi-am observat fiecare
gînd îngrozitor care îmi trecea prin minte. Apoi am dormit
o vreme si m-am trezit cu un sentiment extraordinar de pace
si calm, ca si cînd as fi fost purificat. În timpul ramas am
putut sa ma bucur de tot felul de gînduri înaItatoare si inspi
rate. Nu e nevoie sa ajungeti în aceasta situatie-limita; daca
va oferiti în mod regulat momente de singuratate si liniste,
viziunea voastra se va dezvolta de la sine.

Actionati. VIZiuneavi se va clarifica pe masura ce actio
nati conform ideilor pe care deja le aveti. Fiti constienti ca
eul va poate sabota, împiedicîndu-va sa va urmati ideile.
Iata CÎteva forme de sabotaj:

• va spuneti ca ideile nu sînt bune sau ca au fost aplicate
si de altii;

• nu tineti legatura cu persoanele interesate de voi sau
de munca voastra;

• va preocupati de alte lucruri si nu va acordati timp
pentru ceea ce este important pentru voi.

a tehnica utila este sa va notati la începutul fiecarei zile
trei lucruri «de facut neaparat». Trebuie sa fie vorba de lu
cruri pe care puneti realmente pret, legate de activitatea cu-
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renta sau de dezvoltarea viziunii voastre. Înainte de orice,
faceti ce scrie pe lista (de exemplu: meditati, cititi un anumit
articol, dati un telefon important). În felul acesta, va formati
deprinderea de a va L.'1cepeziua cu ceea ce este valoros pen
tru voi, iar cu timpul totul în viata voastra va capata valoare.

Practicati detasarea. Pentru ca viziunea si actiunile noas
tre sa se materializeze, trebuie sa învatam sa nu ne atasam
emotional de ele. Daca ne detasam, ne afirrnam integritatea.
Aici, esential este sa nu confundam lipsa de atasament cu
lipsa de interes. Lipsa de atasament e doar simulata atunci
cînd nu ne manifestam interesul, pentru ca ne protejam de
posibilele suferinte sau dezarnagiri. Adevarata detasare exis
ta atunci cînd capitulam sincer în fata consecintelor eveni
mentelor, fara a încerca sa le manevram sau sa le controlam.

Sarbatoriti succesul din mers. Pentru ca adevaratul suc
ces e un mod de a calatori, nu o destinatie finala, este esen
tial sa va faceti timp, de-a lungul drumului, sa sarbatoriti
micile succese. Fiti constienti de tentatia «telului ultim»,
tel practic de neatins, prin care se amîna la nesfîrsit împlini
rea si bucuria. Concentrati-va pe tot ce e bun si merge acum,
în loc sa va supuneti eului, ale carui conditii sînt mai mult,
mai bine, cînd, daca si poate. Asta înseamna sa sarbatoriti
si un aparent esec, deoarece din orice greseala înveti si te
dezvolti. A va gasi si a crea munca pe care s-o iubiti va poa
te aduce o rasplata financiara si materiala în viitor, dar de
departe cea mai mare rasplata este sa pretuiti viata acum.
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Hai sa traim atît de bine, încît si

antreprenorului de pompe funebre

sa-i para rau dupa noi!
Mark Twain

Cînd oamenii ajung la sfîrsitul vietii si se uita în urma,
de obicei nu le pare rau ca n-au petrecut mai mult timp la
serviciu, ca n-au strîns mai multi bani în banca sau ca n-au
reusit sa aiba greutatea ideala. Atentia lor se îndreapta catre
lucrurile cu adevarat importante ale vietii - au fost un par
tener afectuos, un parinte bun, un prieten de nadejde, un
cetatean corect?

Exista trei întrebari-cheie cu ajutorul carora poti reflecta
daca ai pastrat un echilibru în viata:

• Am iubit bine?

• Am trait din plin?
• Am învatat sa renunt?

Cînd iubim bine ne deschidem catre ceilalti, slujim, adu
cem o contributie si învatam ca prezenta noastra iubitoare

schimba ceva pe lume. Daruind compasiune, empatie si în
telegere, atingem vietile celorlalti. Ajungem sa recunoastem
ca dragostea sta în centrul fericirii si succesului nostru. Curs
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despre miracole spune: «învatati doar dragoste, pentru ca
asta sînteti.» Iubind, ne conectam la scopul nostru în viata.
Renuntam la judecatile de valoare, la teama si vinovatia ce
ne împiedica sa traim o viata împlinita si simtim bucuria,
pacea si abundenta care se manifesta cînd sîntem noi, cei
adevarati.

Cînd traim din plin ne angajam în procesul creativ al
vietii, astfel ca ne putem realiza potentialul. Asta nu se ma
soara în banii pe care îi cîstigam, în avansarile de la serviciu

sau ceva asemanator. Se masoara prin cît de credinciosi sîn
tem noua însine: nu în sens egoist, ci traindu-ne viata cu
un scop si asumîndu-ne riscuri pentru a ne urma inima. Exis
ta mult adevar în zicala: «Viata nu e o repetitie cu costume.»
Si totusi, uneori poate parea ca, macar în parte, înca ne exer
sam rolul. Avem o singura sansa - aceea de a trai în acest
corp, în acest interval de timp. Este responsabilitatea noastra
sa luam darul fiecarei zile si s-o traim ca si cînd ar fi ultima,
mai ales ca s-ar putea sa si fie! Putem uita cît este de pretios
fiecare moment. Ne putem trai viata atît de departe de fie
care zi, dominati de frici imaginare, încît sa nu mai avem
acces la posibilitatile care sînt aici, acum, astazi.

Am cunoscut de mult o tînara care murea de cancer. Sora

ei geamana era însarcinata exact cînd ea trecea prin ultimele
etape ale bolii. Era un moment sfisietor pentru toti cei din
jurul ei si n-o voi uita niciodata pe tînara muribunda care
spunea ca lucrul cel mai dureros pentru ea este sentimentul
ca nu a trait din plin. Se considerase mai putin atragatoare
si capabila decît sora sa, asa ca nu se daruise niciodata pe
deplin într-o relatie de cuplu, la serviciu si în viata, crezînd
ca ceea ce avea de oferit era nesemnificativ. Numai pe patul
de moarte a putut sa ierte si sa se elibereze de suferintele
care o chinuisera toata viata. Lucrul aceasta i-a permis sa
faca pace cu ea însasi si sa paraseasca aceasta lume cu un
sentiment de integritate si împlinire.
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Renuntarea ne ajuta sa ne pastram integritatea în mij
locul schimbarilor si dificultatilor. Cu cît stim mai bine sa
renuntam, cu atît vom fi mai capabili sa reactionam cu în
credere la schimbare. Prin renuntare ne întoarcem la iubire,
pentru ca parasind bagajul pe care-l purtam ramîne doar
iubirea. Povestea descoperirii lui Buddha de Aur la Bangkok
ilustreaza acest lucru. În 1957, un grup de calugari a trebuit
sa mute un Buddha de lut din templul lor în alta parte. În
timpul mutarii, lutul care-l acoperea pe Buddha a început
sa crape si calugarii s-au temut ca au distrus marele idol.
Dar au descoperit ca sub învelisul de lut era un Buddha de
aur masiv. Se pare ca în timpul unui razboi, cu cîteva sute
de ani în urma, Buddha fusese acoperit cu lut pentru a fi
ferit de hoti. Temerile, îndoieli le si judecatile noastre de va
loare sînt învelisul nostru de lut. Iar cînd lasam învelisul dur
sa se înmoaie, îl descoperim pe Buddha de Aur dinauntru.

Viata nu este o urgenta

Un aspect important al renuntarii este încetinirea ritmu
lui. Adesea ne petrecem viata pe banda de mare viteza, si
totusi ni se pare ca nu sîntem destul de rapizi. Daca vrei sa
ai cu adevarat succes, trebuie sa stii cînd sa te opresti. Alt
minteri cursa nu se termina niciodata, si efectele sînt frus
trarea si dezamagirea. Ni se pare ca vom pierde trofeul daca
luam piciorul de pe acceleratie, dar asta nu e decît o teama
autoindusa, care ne împiedica sa fim credinciosi noua h'1Sine.
Cînd începem sa ne traim viata cu credinta ca avem suficient
timp sa facem tot ce dorim, ne relaxam, ne bucuram de ceea
ce facem si devenim de fapt mai eficienti.

Pentru ca starea de urgenta sa înceteze, trebuie sa ne dez
vatam de ideea ca mai mult înseamna mai bine, mai rapid
înseamna mai inteligent si graba înseamna importanta. Atît
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timp cît continuam sa credem ca mai mult înseamna mai
bine, nu vom fi niciodata împliniti: dupa ce am realizat ceva,
ne vom repezi spre altceva s.a.m.d. Observati în ce zone
din viata voastra va imaginati ca mai mult înseamna mai
bine. A renunta la aceasta idee nu înseamna sa nu vreti mai
mult de la viata; înseamna doar sa pretuiti ceea ce aveti deja
si înseamna ca fericirea voastra nu sta în a obtine, a poseda
sau a avea mai mult.

Traim într-o lume în care domina mentalitatea vitezei.

Sîntem fiustrati de computerele noastre pentru ca le ia cîteva
clipe sa salveze informatii valoroase, sîntem iritati cînd as
teptam sa se încalzeasca xeroxul, ne înfuriem cînd sîntem
blocati cu masina în trafic si mîncam ceva care se cheama
fast-food. Desi viteza e utila, o viata traita pe fuga este plina
de stres, anxietate si indigestie. Îmi place motoul <<Încet
înseamna sfint», care îmi reaminteste sa încetinesc, sa ma
opresc sa miros trandafirii si sa ma bucur de prezent.

Viata traita în goana ne face sa uitam ceea ce este cu
adevarat important. Dintr-o data, totul pare sa poarte eticheta
<<:urgent»,iar viata noastra devine o mare criza pe care tre
buie s-o stapînim. Desi rezolvarea unei crize ne poate da
sentimentul ca am realizat ceva, a trece dintr-o criza în alta
te poate distruge. Singurul mod de a contracara acest obicei
al urgentei este sa ne concentram asupra lucrurilor cu ade
varat importante. Pentru asta e nevoie sa ni le reamintim
mereu. Scrieti-va undeva cele mai importante cinci idea
luri ale voastre si purtati-le cu voi peste tot. Eu am în por
tofel o fotografie a Veronicai si un cartonas cu cuvintele
iubire, oameni, fiinte, bucurie si succes.

Va bucura calatoria?

Am stabilit ca succesul e o calatorie, nu o destinatie.
De-a lungul drumului, unul dintre criteriile-cheie este bucu
ria. Cînd va bucurati de viata, sînteti gata sa-i înfruntati di-
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ficuItatile în loc sa va ascundeti de ele. Pentru a va asigura
bucuria, trebuie sa va puneti o întrebare: Cum stiu eu, la

sfîrsitul unei zile, daca m-am bucurat sau nu de ea?

Daca va stabiliti criterii dare pentru a va evalua bucuria

zilnica, nu veti mai astepta weekendul, cele doua saptamîni
de concediu, avansarea, cresterea salariului sau terminarea

proiectului si va veti bucura de viata voastra acum. Criteriile
mele pentru bucuria zilnica sînt urmatoarele:

• sa vad fiecare zi ca pe o noua sansa

• sa fiu recunoscator pentru darul zilei
• sa fiu bun cu mine însumi

• sa ating viata unei alte persoane, daca nu a mai multora
• sa am o atitudine de slujire în munca mea

• sa practic compasiunea

• sa pun dragostea pe primul loc
• sa practic autoacceptarea
• sa spun cuiva un «multumesc» sincer
• sa-mi folosesc creativitatea

• sa-mi amintesc ca ma caut pe mine însumi

• sa nu ma iau prea în serios

• sa practic tacerea
• sa lucrez cît pot eu de bine

• sa învat ceva nou
• sa manînc ceva delicios

• sa fac putin sport
• sa-mi urmez constiinta
• sa ma amuz.

Aceste criterii smt foarte diferite de vechile mele criterii,

printre care:

• sa realizez toate punctele de pe lista cu «de facut»
• sa-mi gasesc joburi noi

• sa lucrez cît pot eu de asiduu

• sa fac exercitii fizice istovitoare.



În concluzie

Dupa cum vedeti, am învatat sa devin mai flexibil. M-am
temut ca schirnbîndu-mi criteriile nu voi mai realiza nimic

si nu voi mai progresa. Dar am descoperit ca mi s-a îmbu
natatit calitatea vietii, am realizat mai mult decît înainte si
bucuria mea e mai mare. Gasiti-va si respectati-va propriile
criterii de bucurie.

Pentru ce v-ar placea
sa-si aminteasca lumeaI

despre voi?

Unul dintre cele mai tari moduri de a defmi ceea ce este

important pentru voi este sa raspundeti la întrebarea: Pentru
ce mi-ar placea sa-si aminteasca lumea despre mine? Nu
cred deloc ca as vrea sa ramîn în amintirea oamenilor ca
un «învingator» superstresat, care punea munca si banii îna
intea familiei, prietenilor si sanatatii proprii, desi multi dintre
noi se comporta asa, fara sa se gîndeasca la consecintele
pe termen lung. Trecem prin viata ca soldatii la atac si ade
sea e necesara o criza serioasa pentru a ne descoperi adeva
ratele prioritati. Majoritatea covîrsitoare a oamenilor cu care
am discutat mi-au spus ca le-ar placea sa fie pastrati în me
morie pentru genul de persoana care au fost, nu pentru rea
lizarile lor.Asta nu înseamna ca nu e bine sa realizezi diverse

lucruri, departe de asta! Dar mijloacele cu care le realizezi
si persoana în care te transformi sînt la fel de importante,
daca nu mai importante decît rezultatul fmal. Adevarul este
ca venim în lume Îara nimic si parasim lumea fara nimic,
însa lasam lumii mostenirea creata cît timp am fost aici.

O tehnica eficienta de a afla noi însine cum ne-ar placea
sa ramînem în memoria celorlalti este sa ne scriem propriul
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necrolog. Daca va hotarîti s-o faceti, referiti-va la viata voas
tra personala si profesionala, concentrîndu-va asupra însu
sirilor, contributiilor, valorilor si relatiilor voastre cu oame
nii. Chiar daca socotiti ideea cam morbida, veti obtine un
plan care sa va structureze viata.

Am avut ca pacienta o doamna care îsi îngrijea acasa
mama batrîna si bolnava si de aceea nu avea o viata a ei:
nu putea sa mearga la serviciu sau sa întretina relatii sociale
normale. Am analizat împreuna diferite optiuni, dar pîna
la urma solutia n-a venit prin schimbarea conditiilor ei de
viata, ci prin schimbarea felului în care-si vedea viata. Cînd
a ales sa-si vada viata ca pe un dar, a devenit capabila sa
se bucure si sa scoata tot ce era mai bun din fiecare noua
zi. Iata ca, desi nu poti întotdeauna sa schimbi realitatea ex
terioara - este posibil uneori sa nici nu vrei -, ceea ce poti
face cu siguranta este sa-ti transformi perceptia asupra
realitatii.

Înainte de iluminare taie lemne, cara apa, dupa
iluminare taie lemne, cara apa. (Proverb Zen)
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