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Adam
– Adam este primul bãrbat, pentru cã a fost primul care a spus

„nu”, etapã prin care trebuie sã treacã fiecare, ca parte a
evoluþiei sale.

– Nu suntem mulþumiþi de noi pentru cã nu suntem lãsaþi sã ne
realizãm potenþialul.

– Nu ne simþim bine cu noi pentru cã societatea ne distruge încã
de la naºtere iubirea de sine.

Victima
– Nu ne cunoaºtem pe noi înºine fiindcã încercãm sã ne formãm

pentru un viitor ipotetic.
– Omul adevãrat este o ameninþare pentru starea de fapt. Prin

urmare, societatea îl reprimã, îl divizeazã, îl condiþioneazã.
– Ascultã-þi intuiþia!

Sclavul
– De ce ne e teamã sã fim noi înºine, sã ne deschidem spre

semeni?
– Nesupunerea: fundamentul omului religios.

Fiul
– Pentru cã avem „datoria” de a ne iubi pãrinþii, devenim ipocriþi.
– Nevoia de a ne îndepãrta de influenþa ºi de aºteptãrile pãrinþilor.

Robotul
– Omul e o maºinã, pentru cã viaþa lui se compune din obiceiuri

ºi rutinã.
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Partea I – AdamCartea despre barbati,

)

Adam
Adam a fost primul bãrbat adevãrat. Ei, poate nu chiar primul, vor

mai fi fost alþii înaintea lui, dar nici unul nu a spus „nu”. Aºa cã istoria
nu i-a pãstrat, ei nu aveau ego. Mã întreb ºi eu cum de a fost Adam
primul bãrbat? Milioane de bãrbaþi înaintea lui n-au ºtiut sã spunã „nu”.
N-au devenit astfel individualitãþi, egouri.

Adam a spus „nu”. Desigur, a suferit pentru aceasta, a fost alungat
din grãdina Raiului.

Adam este bãrbat, ºi fiecare bãrbat este asemeni lui Adam. Fiecare
copilãrie este o Grãdinã a Raiului. Fiecare copil este fericit aºa cum sunt
animalele, primitivii, arborii. Ai vãzut copii alergând pe plajã sau prin
pãdure? Ei nu sunt încã adulþi. Au ochii limpezi ºi inconºtienþi. Dar vor
pãrãsi aceste Grãdini ale Raiului. Ãsta este sensul izgonirii lui Adam
din Rai: nu mai face parte din fericirea inconºtientã. Muºcând din fructul
cunoaºterii, a devenit conºtient. A devenit bãrbat.

Nu numai primul bãrbat a fost dat afarã, ci fiecare Adam este mereu
izgonit. Fiecare copil este alungat din grãdina lui Dumnezeu, aceasta
este o etapã a creºterii. Durerea este proprie creºterii. Fiecare pierde mult
pentru a câºtiga conºtiinþa. Aceasta este povara omului, este destinul
sãu, angoasa ºi libertatea lui, problema lui, dar ºi eterna lui mãreþie.

De ce nu sunt niciodatã mulþumit cu mine, ºi cu ce-mi dã viaþa?
Mereu caut ceva mai bun de fãcut, vreau sã fiu altcineva, mereu

dorind mai mult când vãd cã altul are. E ca în proverbul cu iarba,
care e întotdeauna mai verde în cealaltã parte a gardului.

De ce toate astea?

Pentru cã þi-a fost distrasã atenþia. Ai fost împins spre altceva decât
vrea viaþa ta sã fii. Nu te îndrepþi spre potenþialul tãu. Vrei sã fii ceea

Iubeºte-te ºi vegheazã,
Astãzi, mâine, întotdeauna.

Gautama BuddhaGautama BuddhaGautama BuddhaGautama BuddhaGautama Buddha

– Somnolenþa psihologicã dã naºtere tuturor suferinþelor ºi
angoaselor noastre.

– Metodã de meditaþie pentru a deveni mai spontan ºi mai
receptiv.

Maniacul sexual
– Sexul este transcens numai prin acceptare ºi experienþã.
– Bãrbatul anuleazã orgasmul femeii.
– Pornografia existã din cauza religiei.
– De ce bãrbaþii se poartã ca niºte animale cu partenerele lor?
– Diferenþa dintre sexul normal ºi cel tantric.

Cãlugãrul
– Religiile formale sunt împotriva vieþii.
– Preoþii conspirã cu politicienii pentru a înfricoºa oamenii, aºadar

pentru a-i supune.
– SIDA: singura „contribuþie” adusã de preoþi societãþii.

Zorba
– Omului îi trebuie puþinã nebunie.
– Pãgânul: singura moralitate posibilã.
– Se cere o sintezã acolo unde Zorba îl întâlneºte pe Buddha.
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Lumea este împotriva individualitãþii ºi va fi ºi împotriva ta dacã vrei
sã fii aºa cum eºti de fapt.

Ei te vor un robot ºi dacã vei fi de acord cu asta vei avea o mare
problemã. Nu eºti un robot. Nu asta a fost intenþia naturii: sã producã un
robot în persoana ta. ªi pentru cã nu eºti ce trebuie sã fii, ce eºti destinat sã
fii, te întrebi mereu: „Ce lipseºte? Mobilã nouã, alte perdele, o casã mai
mare, o femeie mai tânãrã, o slujbã mai bãnoasã…?” Toatã viaþa te zdrobeºti
ºi alergi dintr-un loc în altul. Ghinion, societatea te-a debusolat de la bun
început…

Eu vreau sã te redau þie însuþi, ºi vei vedea cã toate nemulþumirile tale
vor dispãrea. Nu-i nevoie sã fii mai mult, deja eºti destul. Toþi sunt destul.

De ce-mi este atât de greu sã mã iubesc?

Copiii îºi iubesc enorm propria persoanã. Societatea distruge aceastã
iubire, religia o distruge – dacã oamenii s-ar iubi pe sine, pe Iisus Hristos
cine l-ar mai iubi?  Dar pe preºedinte? Dar pe pãrinþi? Iubirea copilului
pentru el însuºi trebuie deturnatã. El trebuie condiþionat sã-ºi îndrepte iubirea
spre obiectele, lucrurile ºi persoanele aflate în afara lui. Acest lucru îl face
pe om foarte sãrac, pentru cã iubirea faþã de ceva exterior lui – Dumnezeu,
Papa, tatãl, soþia, soþul, copiii – îl face dependent de acel obiect al iubirii lui.
Devii al zecelea pe listã în propriii ochi, un cerºetor.

Te-ai nãscut împãrat, fericit cu tine însuþi. Dar tatãl tãu vrea sã-l iubeºti
pe el, mama vrea s-o iubeºti pe ea. Toþi cei din jurul tãu iubesc pe altcineva,
ca ºi tine. Ce lume nebunã! Fiecare încearcã sã iubeascã pe cineva, când de
fapt nu are nimic de dãruit! ªi nici celãlalt nu are. De ce se ceartã îndrãgostiþii,
se hãrþuiesc ºi se agaseazã unul pe altul tot timpul? Motivul este simplu:
nici unul nu reuºeºte sã-ºi ia ceea ce doreºte. Amândoi sunt goi, amândoi
sunt cerºetori.

Un copil crescut aºa cum trebuie se va iubi pe sine pânã când va
deveni atât de plin încât împãrtãºirea iubirii îi va fi necesitate. Va fi atât de
împovãrat de iubire, cã va cãuta pe alþii cu care sã o împartã. ªi o astfel de
iubire nu îl va face dependent de nimeni ºi de nimic. Tu eºti cel care dã ºi nu
vei fi niciodatã cerºetor. Iar celãlalt este tot unul care dã. ªi când se întâlnesc
doi împãraþi, stãpâni ai propriilor inimi, apare o imensã bucurie. Nici unul
nu este dependent de celãlalt, amândoi sunt independenþi ºi bine centraþi
pe propria individualitate, înrãdãcinaþi în sine, fixaþi în propria fiinþã, de
unde seva iubirii urcã la suprafaþã ºi înfloreºte în mii de trandafiri.

ce-þi impun alþii, iar lucrul ãsta nu-þi poate da nici o satisfacþie. ªi dacã nu
eºti satisfãcut, raþiunea þipã la tine: „Poate nu-i destul, ia mai mult!” ºi vrei
mai mult, începi sã cauþi, începi sã te agiþi. Toþi cei din jur îþi apar cu mãºti
zâmbitoare, fericiþi, toatã lumea înºalã pe toatã lumea. Vii ºi tu cu masca
ta ºi toþi te cred fericit. La rându-þi, tu crezi cã ei sunt fericiþi.

Þi se pare cã iarba este mai verde în cealaltã parte a gardului, dar
lucrul acesta este valabil pentru amândouã pãrþile. Cei care locuiesc de
cealaltã parte a gardului privesc la iarba din curtea ta ºi li se pare mai
verde, chiar mai deasã ºi mai sãnãtoasã. Este iluzia creatã de distanþã. Dar
când te apropii vezi cã lucrurile nu stau chiar aºa. Oamenii se þin unul pe
altul la distanþã. Prea multã apropiere este periculoasã: îºi pot vedea
„realitatea”!

Ai fost greºit îndrumat de la bun început, aºa cã orice ai face, nu te
vei simþi mai bine. Natura n-are habar de bani, altfel dolarii ar fi crescut în
copaci. Banii sunt invenþia omului: foarte utilã, dar ºi periculoasã. Vezi
cã unul are mulþi bani, ºi ce-þi trece prin minte: cã banii aduc poate bucurie.
„Ia uitã-te la acela, pare sã fie bucuros”, îþi spui, ºi începi sã alergi dupã
bani. Altul este mai sãnãtos, aºa cã alergi ºi dupã sãnãtate. Altul mai ºtiu
eu ce face, ºi pare foarte mulþumit, iar tu, imediat te iei dupã el.

Mereu te uiþi dupã alþii. Aºa ai fost crescut ºi nu te gândeºti deloc la
propriul tãu potenþial. În schimb te simþi tot timpul frustrat pentru cã nu
eºti tu însuþi. Fii tu însuþi ºi vei vedea cã nu vor mai exista nici frustrarea,
nici competiþia, nici obsesia posibilitãþilor altora, nici nodul în gât cã nu
ai mai mult.

Dacã vrei ca iarba sã fie mai verde, nu e nevoie sã te uiþi dincolo de
gard. Ia mãsuri cu iarba din curtea ta. E aºa de simplu sã faci ca iarba sã
devinã mai verde! ªi tu eºti mereu cu ochii în altã parte, având impresia cã
toate grãdinile sunt mai verzi decât a ta…

Omul trebuie sã aibã rãdãcinile în propriul potenþial, oricare ar fi
acela, ºi n-ar trebui sã se lase împins ºi ghidat de nimeni. Ceilalþi ar trebui
sã-l ajute sã meargã pe calea lui, pe drumul devenirii lui. ªi toþi ar fi aºa de
mulþumiþi, cã nici n-o sã vã vinã sã credeþi!

Eu n-am simþit niciodatã o astfel de nemulþumire, nici mãcar în
copilãrie, pentru cã n-am permis nimãnui sã mã abatã de la ceea ce fãceam
sau ceea ce am dorit sã devin. Acest lucru m-a ajutat foarte mult. Nu mi-a
fost uºor ºi greutãþile au crescut odatã cu nemulþumirea celor care mi s-au
împotrivit, însã acest lucru nu m-a deranjat. Eu sunt pe deplin fericit ºi
mulþumit ºi nici nu mã pot gândi cã aº fi putut sã fiu altfel. Oricum ar fi fost
altfel, aº fi fost nefericit…
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