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ÎMBLÂNZIREA

SUFERINÞA UMANÃ ÎNCEPE ODATÃ CU
PROCESUL DE ÎMBLÂNZIRE

În timpul procesului de îmblânzire, noi ne
formãm o imagine a perfecþiunii, de care încercãm
apoi sã ne apropiem. Ne creãm o imagine despre cum
ar trebui sã fim, pentru a fi acceptaþi de cei din jur,
dar nu ne ridicãm niciodatã la înãlþimea acestei
imagini.

Toate suferinþele din viaþa noastrã sunt rezultatul
procesului de învãþare. Tot ceea ce învãþãm este viu.
Imaginea pe care ne-o formãm despre noi înºine este
vie ºi trãieºte în mintea noastrã. Aceastã imagine nu
este tot una cu noi, dar se foloseºte de tot ceea ce
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percepe pentru a-ºi justifica propria existenþã. Ea nu
este tot una cu noi, dar ne mãnâncã de vii ºi ne
distruge fericirea.

Vocea cunoaºterii din interiorul minþii noastre ne
controleazã visul propriei existenþe. Toltecii numesc
aceastã voce Parazitul; Biblia o numeºte diavol. Ea
este o fiinþã vie care trãieºte prin sistemul nostru de
convingeri ºi care se hrãneºte cu credinþa noastrã, cu
intenþiile noastre, cu fericirea noastrã. Cel mai trist
este faptul cã noi suntem convinºi cã aceastã
cunoaºtere este tot una cu noi; noi credem cã suntem
imaginea noastrã despre sine. Adevãrata fiinþã care
trãieºte viaþa noastrã este programul, sau Parazitul, nu
noi înºine. Dar acest program nu exista atunci când
ne-am nãscut.

Atunci când ne-am nãscut, mintea noastrã era
complet inocentã. Noi nu aveam nici un fel de
cunoaºtere legatã de bine ºi de rãu, de dreptate sau
nedreptate, de frumuseþe sau urâþenie; practic, nu
aveam nici un fel de cunoºtinþe. Nu ºtiam ce în-
seamnã sã fii om, sã fii bãrbat sau femeie, dar îi
vedeam pe cei din jur ºi îi recunoºteam ca fiind de
acelaºi fel cu noi.

La vârsta de unu, doi sau trei ani, noi nu ne
puteam vedea pe noi înºine. Singura manierã prin

care ne puteam privi pe noi înºine era sã ne privim
imaginea în oglindã, iar oamenii din jur au acþionat
ca o oglindã pentru noi. Copilul nu ºtie cine este, dar
mama lui îi repetã continuu cã este cutare sau cutare,
tatãl la fel, fraþii ºi surorile mai mari de asemenea.
Oamenii din jur au capacitatea de a proiecta o ima-
gine asupra copilului, cãruia îi spun ce cred ei cã este.

Ce spune mama nu este neapãrat ce spune tata,
sau celelalte rude, sau televizorul, sau biserica, sau
restul societãþii. Fiecare om din viaþa noastrã
proiecteazã asupra noastrã o imagine complet diferitã
despre noi, ºi nici una din aceste imagini nu este
absolut corectã. De aceea, ceea ce credem noi cã
suntem este o imagine distorsionatã de sine, creatã
din suma proiecþiilor altor persoane – oglinzi care nu
fac altceva decât sã distorsioneze adevãrata imagine.
Neputând sã se vadã singur, copilul le crede ºi este
de acord cu ele. De îndatã ce îºi dã acest acord,
imaginea este programatã în mintea sa, iar el ajunge
sã creadã cã asta este el.

Ce imagini au proiectat ceilalþi asupra dum-
neavoastrã? Atunci când spuneþi: „Eu sunt deºtept,
eu sunt prost, eu sunt frumos, eu sunt urât“, cel care
spune „Eu sunt“ nu sunteþi dumneavoastrã, ci
programul din mintea dumneavoastrã. Aceste imagini
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nu reprezintã altceva decât o formã de cunoaºtere,
adicã o sumã de concepte, dar nu sunt tot una cu noi.

Copilul percepe imaginile distorsionate pe care
ºi le creeazã alþii despre el, iar la un moment dat le
adunã ºi încearcã sã facã o sintezã a lor. El ajunge sã
îºi creeze el însuºi o imagine despre sine, pe care o
proiecteazã apoi în lumea exterioarã. „Nu sunt bun la
sport“. Apoi începe sã practice acea imagine, pânã
când atinge mãiestria în aplicarea ei. Întrucât ceilalþi
oameni proiecteazã imagini diferite asupra sa, el
începe sã-i întrebe ce cred despre el, solicitând astfel
proiecþii exterioare care sã susþinã ceea ce crede deja,
adicã imaginea distorsionatã pe care ºi-a fãcut-o
despre sine.

În mod similar, oamenii îºi proiecteazã con-
vingerile asupra copilului, care este de acord cu ele,
ºi astfel, ele devin propriile sale convingeri. Ei îl
învaþã sã judece la fel ca ei, sã bârfeascã la fel ca ei,
sã creeze drame aºa cum fac ºi ei. Copilul începe sã
se joace cu toate aceste concepte, cu toatã aceastã
cunoaºtere, ºi astfel învaþã sã viseze.

Toltecii numesc acest proces visul primei atenþii,
cãci este prima oarã când omul îºi foloseºte atenþia
pentru a crea o realitate. Întrucât atenþia copilului este
orientatã cãtre exterior, întreaga sa lume va fi

proiectatã de asemenea cãtre exterior. El începe sã se
caute pe sine în afara sa, cãci nu are încredere în el
însuºi. Mai mult, el începe sã caute ceea ce crede cã
nu are: frumuseþe, fericire ºi iubire, deºi toate aceste
lucruri se gãsesc deja în interiorul lui.

Astfel începe suferinþa ºi drama în viaþa fiecãrui
om. El are nevoie de o oglindã în lumea exterioarã
pentru a se vedea pe sine, dar lumea nu va putea fi
niciodatã o oglindã suficient de curatã pentru a ne
vedea aºa cum suntem. De aceea, omul cade de
acord cu imaginea pe care ºi-o creeazã alþii despre el,
fãrã sã fie însã una cu aceastã imagine. Evident, el îºi
modificã aceastã imagine ºi o schimbã tot timpul, dar
nu atinge niciodatã adevãrul, cãci nu existã nici o
oglindã exterioarã care sã-l reflecte aºa cum este.

Dupã ani ºi ani de încercãri de a le face altora pe
plac, de tentative de a corespunde imaginilor altora,
dupã diferite revolte ºi încercãri de a descoperi cine
sunt, majoritatea oamenilor sfârºesc prin a renunþa ºi
prin a accepta pãrerea altora despre ei înºiºi. În
interiorul lor existã însã ceva care tânjeºte dupã
libertate, care continuã sã le repete: „Nu asta sunt eu.
Nu asta îmi doresc eu“. Noi nu suntem liberi sã fim
cu adevãrat cei care suntem deoarece suntem prinºi
în capcana imaginilor despre noi înºine.


