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Când eram båiat sårac,
ªi tråiam într-un bârlog,
N-aveam nici prieteni, nici jucårii,
Dar aveam lampa lui Aladdin...

— James Russel Lowel
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Introducere

Odatå, pe un tårâm îndepårtat, un copil murdar ¿edea
în ¡årânå ¿i privea fix lampa uzatå pe care o ¡inea între
genunchi. Murdarå, veche ¿i lovitå, dar încå frumoaså,
lampa se încålzea sub atingerea lui. Aladdin î¿i trecu
degetele peste o inscrip¡ie de pe o parte, abia lizibilå din
cauza murdåriei. Scuipå pe mâneca cåmå¿ii ¿i frecå
lampa, încât så poatå citi cuvintele:

Cere ¿i ¡i se va da.

De îndatå ce terminå de citit, lampa påru så tremure
¿i se råsuci în mâinile sale. Lui Aladdin i se fåcu pielea
de gåinå ¿i pårul måciucå. Auzi o voce bubuitoare care
pårea så vinå din fiecare ungher al pie¡ei.

– Cine e¿ti ¿i de ce m-ai chemat?

Praful din jurul gleznelor lui Aladdin se învârteji ¿i se
ridicå în aer, învåluindu-i trupul micu¡. Culorile curcu-
beului i se roteau prin fa¡a ochilor ¿i se sim¡ea ca ¿i cum
ar fi fost ridicat în tåria cerului.

– Unde sunt ¿i ce mi se-ntâmplå? strigå Aladdin.

–  E¿ti cu mine, Duhul pe care l-ai chemat, spuse
vocea. Sunt aici ca så î¡i råspund la toate întrebårile ¿i så
te ajut så ob¡ii tot ce î¡i dore¿ti.
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– Nu îmi doresc decât så fiu apreciat pentru ceea ce
sunt cu adevårat. Par a fi un sårman cer¿etor, totu¿i eu
¿tiu cå sunt Prin¡ul. Dacå oamenii ar putea vedea acest
lucru, atunci toate bogå¡iile regatului ar fi ale mele,
råspunse Aladdin.

– Chiar vrei ca ceilal¡i så te recunoascå drept prin¡?
întrebå Duhul.

 – Da, ¿i chiar mai mult.

– Atunci dorin¡a ta este poruncå pentru mine. Stai la
picioarele mele, copile, în timp ce eu voi ¡ese istorisirea
minunatå ¿i plinå de succes despre a învå¡a cum så ceri
ce vrei în via¡å. Am adus cu mine mul¡i prieteni care î¿i
vor împårtå¿i pove¿tile. Prive¿te în lampå, fiule, ¿i urmå-
re¿te cum se deapånå istorisirea transformårii.

PPPPPânå când am aflat cå pot så cer ce vreau, mi-am tråit via¡a într-o
stare incon¿tientå de resemnare. Stabilisem în tåcere så nu deranjez
sau så nu plictisesc, så nu må impun în fa¡a nimånui, så nu irosesc
niciodatå timpul nimånui ¿i, cu siguran¡å, så nu fiu o „pacoste”.

La începutul cåsåtoriei mele, so¡ia mea, Georgia, ¿i cu mine,
aveam o cåsu¡å de vacan¡å pe malul unui lac din apropiere, în vestul
statului Massachusetts. Cum clådirea se afla pe panta unui deal, noi
parcam pe aleea din vârf ¿i coboram pe ni¿te trepte pânå la u¿a de
la bucåtårie. Ne aflam la mai mul¡i kilometri distan¡å de ora¿ ¿i, de
fiecare datå când mergeam la cumpåråturi, fåceam provizii de
alimente ¿i alte lucruri necesare care intrau în zece sau mai multe
saco¿e la fiecare drum. Când ajungeam acaså, eu aduceam bagajele
în caså, iar Georgia începea så desfacå ¿i så punå cumpåråturile la
locurile lor.

În subcon¿tient, nu mi-a plåcut niciodatå aceastå situa¡ie. Eu urcam
¿i coboram ni¿te trepte care påreau fårå sfâr¿it, în timp ce Georgia
avea sarcina u¿oarå de a scoate lucrurile din saco¿e ¿i de a le depozita.
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Cel mai mult îmi displåcea atunci când ploua sau când ningea. Acest
obicei, dar ¿i disconfortul meu, au continuat mul¡i ani.

Într-o zi, în timp ce participam la un seminar despre îmbunåtå¡irea
cåsniciei, ni s-a cerut så alcåtuim o listå în care så prezentåm toate
neplåcerile pe care le aveam. Eu mi-am mårturisit iritarea pe care o
sim¡eam fa¡å de faptul cå întotdeauna eram „animalul de povarå” în
rela¡ia noastrå atunci când era vorba de cumpåråturi ¿i de lungul ¿ir
de trepte. Råspunsul so¡iei mele mi-a schimbat via¡a definitiv. A spus:
„Ei, nici nu mi-am închipuit cå nu î¡i convine situa¡ia. De ce nu mi-ai
spus nimic? Te-a¿ fi ajutat cu plåcere så cari saco¿ele. Nu trebuia
decât så må rogi.”

Nu trebuia decât så o rog? Atât de simplu era? Cum de nu må
gândisem niciodatå la asta? Pur ¿i simplu nu îmi trecuse prin cap. Dar de
ce? Dintr-odatå, am avut parte de un ¿uvoi de amintiri despre momentele
în care mi-a¿ fi dorit ajutor în via¡å ¿i îmi fusese teamå så cer.

Am vrut så le cer profesorilor de la ¿coalå så o ia mai încet ¿i så
repete anumite lucruri, dar m-am temut cå ar fi crezut cå sunt prost.

Am vrut så îi rog pe colegii mei de la locul de muncå de varå din
timpul liceului så må ajute så ridic un sac greu de mu¿chi de turbå pe
care îl mutam, dar mi-a fost teamå cå må vor considera un påmpålåu.

Am vrut så îl rog pe un coleg de ¿coalå så îmi arate anumite
acorduri la chitarå, dar m-am temut cå nu le-a¿ fi învå¡at destul de
repede ¿i cå el s-ar fi supårat cå îi irosesc timpul.

Må mul¡umisem cu mai pu¡in decât cel mai bun din toate – locuri
mediocre la teatru ¿i mese puse în curent la restaurant. Mâncarea
rece sau proastå nu a fost niciodatå refuzatå. M-am mul¡umit cu
camere de hotel aflate sub standarde ¿i am zburat la clasa economicå
atunci când a¿ fi putut primi un loc la clasa business. Am acceptat
meseria¿i nepricepu¡i ¿i treburi prost fåcute. Am purtat haine care nu
îmi veneau bine ¿i, uneori, am cumpårat pantofi care må strângeau.
(„Nu-i nimic. O så se lårgeascå.”) Mi-a fost fricå så returnez sau så
schimb cadourile nedorite ¿i aproape niciodatå nu am rugat un
vânzåtor så må ajute så gåsesc ce cåutam.

În ziua în care am plecat la facultate, tatål meu vitreg mi-a dat o
bancnotå de douåzeci de dolari ¿i mi-a spus: „Dacå ai vreodatå nevoie
de o mânå de ajutor, uitå-te la a ta”. Mesajul din subtext era: „E¿ti pe
cont propriu. Acum trebuie så te descurci singur. Nu mai cere nimic
altceva.” Cei optsprezece ani de pânå atunci fuseserå forma¡i din
urmåtoarele vorbe din partea mamei, a tatei ¿i a tatålui meu vitreg:

„Dacå ai vreodatå probleme, så nu vii la mine.”
„Ce vrei de la mine? Nu ¿tiu!”
„Crezi cå banii cresc în pom?”
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„Cine crezi cå sunt, Rockefeller?”
„Nu må mai ruga; nu mai vreau så aud despre asta!”
„Nu mai pune atâtea întrebåri proste¿ti!”
„Råspunsul e nu, a¿a cå nu må mai bate la cap!”
„Las-o pe maicå-ta în pace. A avut o zi grea.”
„Am spus nu – ¿i cu asta, basta!”

Am fåcut mai pu¡ini bani decât meritam, am râs la glume pe care
nu le în¡elegeam ¿i nu am ridicat niciodatå mâna la ¿coalå. Am acceptat
prea multe lucruri fårå så pun la îndoialå autoritatea ¿i mi-am mu¿cat
limba atunci când am vrut så invit pe cineva la o întâlnire. Am început
så tânjesc dupå toate lucrurile pe care le voiam, dar rareori le
ob¡ineam. Asta a fost via¡a mea – una în care m-am mul¡umit cu mai
pu¡in decât îmi doream, mai pu¡in decât meritam, mai pu¡in decât cel
mai bun ¿i mai pu¡in decât era posibil.

— Jack Canfield

„Jack a spus aceastå poveste, Aladdin, pentru a ilustra
cele cinci obstacole importante în a cere ce vrei. Mai întâi,
ignoran¡a l-a ¡inut prins în capcanå. Nu a ¿tiut cå ar putea
cere ¿i cå ar fi atât de simplu. În al doilea rând, o credin¡å
eronatå l-a dus pe un drum gre¿it. A crezut cå dacå so¡ia
lui îl iube¿te, î¿i va da seama automat ce vrea el ¿i îi va
oferi. În al treilea rând, frica a de¡inut controlul, nu Jack.
I-a fost teamå så primeascå un råspuns negativ ¿i a avut
parte de ¿i mai multå umilin¡å. În al patrulea rând, mândria
i-a stat în cale ¿i a contribuit la acumularea resentimentelor
fa¡å de oamenii din via¡a sa. ªi, în al cincilea rând, deoarece
avea un respect de sine scåzut, nu s-a sim¡it demn så cearå
¿i så primeascå ajutorul de care avea nevoie ¿i pe care îl
merita.

Aceste cinci obstacole sunt zale într-un lan¡ care te
împiedicå så ceri ce î¡i dore¿ti. Dacå nu rupi acest lan¡ ¿i
legåtura pe care o creeazå, nu po¡i fi liber så î¡i îndepline¿ti
visurile.”
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Cere¡i ¿i vi se va da; cåuta¡i ¿i ve¡i gåsi;
bate¡i ¿i vi se va deschide.

Cåci ori¿icine cere, capåtå;
cine cautå, gåse¿te;

¿i celui ce bate, i se va deschide.
– Matei 7:7–8

Partea
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CELE CINCI OBSTACOLE

CARE TE ÎMPIEDICÅ SÅ CERI:
Principalele motive

pentru care nu cerem ce vrem

1. IGNORANºA

Existå o poveste despre un ho¡ din vechime care a furat o
hainå minunatå. Aceasta era fåcutå din cele mai alese
materiale ¿i avea nasturi din aur ¿i argint. Când s-a întors
la tovarå¿ii såi dupå ce a vândut-o unui negustor din pia¡å,
cel mai bun prieten al såu l-a întrebat cu cât o vânduse.
– Cu o sutå de monede de argint, a råspuns el.
– Vrei så-mi spui cå ai luat doar o sutå de monede de
argint pe acea hainå minunatå? l-a întrebat prietenul såu.
– Existå un numår mai mare decât o sutå? a întrebat ho¡ul.

Mul¡i dintre noi nu ¿tim ce så cerem. Fie nu ¿tim ce este disponibil
pentru noi deoarece nu am întâlnit niciodatå, fie suntem atât de
stråini de noi în¿ine, încât nu mai suntem în stare så ne percepem
propriile dorin¡e ¿i nevoi. Unii dintre noi am devenit atât de

11111
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amor¡i¡i, încât, pur ¿i simplu, nu ne con¿tientizåm dorin¡ele ¿i
poftele fire¿ti. Nu mai ¿tim ce vrem cu adevårat.

Mul¡i dintre noi nu ¿tim cum så cerem. Nu am învå¡at
niciodatå metoda de a alcåtui o cerere eficientå. Nu am våzut
aceste abilitå¡i de comunicare eficientå exemplificate în casele
noastre ¿i nu ne-au fost predate la ¿coalå sau la serviciu.

Mul¡i dintre noi nu ¿tim cui ¿i când så cerem. Nu am învå¡at
cum så identificåm persoanele care ne-ar putea oferi ceea ce ce-
rem, indiferent cå este vorba de o îmbrå¡i¿are, de un sfat în¡elept
sau de o comandå pentru ceea ce vindem. ªi mul¡i dintre noi nu
am învå¡at så citim semnalele non-verbale pe care oamenii le
trimit pentru a ne spune „sunt alåturi de tine“ sau „nu acum“.

Frica izvorå¿te întotdeauna din ignoran¡å.
— R alph Waldo Emerson

Nu ¿tim ce este posibil ¿i ce este disponibil

Cei mai mul¡i dintre noi nu ¿tiam cå po¡i cumpåra o caså
fårå bani ghea¡å înainte så citim cår¡ile lui Robert Allen. Nu
¿tiam cå po¡i cere ¿i ob¡ine o ratå a dobânzii mai micå pentru
cår¡ile de credit înainte de a-l asculta vorbind pe Charles Givens.
Nu ¿tiam cå po¡i cere gratis o ma¿inå închiriatå mai bunå sau
un pre¡ mai mic pentru camera de hotel pânå când nu ne-a spus
cineva cå am putea.

Dacå pårin¡ii nu ne-au învå¡at, dacå nu am învå¡at la ¿coalå
¿i nu am våzut niciodatå exemplul dat de al¡ii, de unde så ¿tim?

CCCCCând te-ai obi¿nuit så prime¿ti de mâncare doar o bucå¡icå de pâine,
nu î¡i dai seama cå ai putea cere o farfurie întreagå de spaghete. Nu
ai våzut niciodatå o farfurie cu spaghete. Nici måcar nu ¿tii cå existå.
Prin urmare, a cere a¿a ceva este complet ireal. Se poate ca, la un
moment dat, fie så î¡i arate cineva o farfurie cu spaghete, fie så cite¿ti
despre a¿a ceva sau så auzi despre acest lucru destul de mult, încât
så devinå realitate, så nu mai fie o fantezie ¿i atunci începi så te
gânde¿ti „Hei, vreau spaghetele alea“.

— Barbara De Angelis, Ph. D., creatoare a Making Love Work;
autoare a „Real Moments“.
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Nu ¿tim ce vrem ¿i ce ne trebuie cu adevårat
Cei mai mul¡i dintre noi nu ne cunoa¿tem dorin¡ele ¿i nevoile
reale pentru cå am fost ignora¡i, respin¿i sau fåcu¡i de ru¿ine
pentru cå le-am exprimat în copilårie. S-ar putea så fi fost criti-
ca¡i, refuza¡i ¿i ridiculiza¡i pentru cå am cerut, curajos ¿i repe-
tat, ceea ce voiam, a¿a cå a devenit mai sigur ¿i mai pu¡in dureros
så nu o facem. Pur ¿i simplu, ne-am îngropat dorin¡ele.

Exprimarea dorin¡elor noastre se poate så îi fi fåcut pe pårin¡ii
no¿tri så se simtå prost, amenin¡a¡i sau ru¿ina¡i. S-ar putea så le
fi pus la încercare sistemele de credin¡e, standardele sau valorile.
S-ar putea så fi cerut lucruri pe care ei nu le-au primit în copilårie
¿i, subcon¿tient, så se fi supårat pe noi pentru acest lucru.

Cerin¡ele noastre din copilårie s-ar putea så le fi reamintit
de durerea reprimatå a nevoilor nesatisfåcute din copilåria
lor. S-ar putea chiar så se fi supårat doar pentru cå eram båiat
sau fatå. ªi s-ar putea så ne fi privat de anumite lucruri ca un
mod de a pedepsi pe cineva din trecutul lor pe care l-au proiectat
asupra noastrå. Sau, pur ¿i simplu, se poate så se fi temut de
criticile aduse de rude sau de vecini pentru cå î¿i „råsfa¡å“
copilul, pentru cå sunt prea moi sau indulgen¡i sau pentru cå
sunt atât de „u¿or de convins“.

Indiferent care ar fi cauza, efectul este cå am încetat så mai
sim¡im ce doream, pentru cå era prea dureros. A fost mai u¿or så
intråm într-o stare de apatie ¿i toropire. În final, „Ce vrei så faci
în seara asta“ a adus råspunsuri ca „Nu ¿tiu“ sau „Nu îmi paså“.

Când suntem întreba¡i ce vrem, pur ¿i simplu nu ¿tim.

Nu ¿tim cum så cerem

CCCCCei mai mul¡i dintre noi nu am primit acaså un exemplu sau o
educa¡ie despre cum se cere clar ¿i direct. Cele mai multe ¿coli nu
oferå cursuri despre abilitå¡ile de comunicare din care så învå¡åm
cum så cerem eficient. Ce am våzut iar ¿i iar cei mai mul¡i dintre noi
au fost båtutul la cap, plânsetul, insisten¡a ¿i tânguiala. Am våzut
insinuåri, indicii ¿i cereri vagi, dar foarte rar comunicarea directå a
nevoilor ¿i a dorin¡elor. Dacå nu am våzut niciodatå demonstrate
aceste abilitå¡i, este foarte greu så le învå¡åm ¿i så le integråm în
vie¡ile noastre.
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Nu a fost din cauza a ce a spus cineva. Doar cå tatål meu nu a cerut
nimic niciodatå în via¡a lui. Nu l-am våzut så cearå ceva. Nu am avut
exemple în caså, a¿a cå am crescut crezând cå un bårbat trebuie så
depindå doar de sine.

– Ron Hulnick,
autor al „Financial Freedom in 8 Minutes a Day“

ÎÎÎÎÎn copilårie, nu am våzut nici o femeie care så cearå ce voia. Mama
nu a cerut niciodatå ce dorea. Nu am avut nici un model feminin
puternic în copilårie. Nu prea întâlneai femei de succes pe atunci.

— Barbara De Angelis, Ph. D., creatoare a Making Love Work;
autoare a „Real Moments“

2. CONVINGERI INEXACTE

CARE NE LIMITEAZÅ

Al doilea obstacol care ne împiedicå så cerem ce vrem sunt convin-
gerile negative care ne limiteazå, care ne-au fost insuflate în
subcon¿tient ¿i care ne controleazå acum în tåcere toate ac¡iunile.

Tot ceea ce suntem este rezultatul a ceea ce am gândit.
— Dhammapada

Omul este ceea ce crede.
— Anton Cehov

De unde vin aceste convingeri?

Ne na¿tem cu o bancå de date goalå, care trebuie programatå.
Mul¡i dintre noi suntem împiedica¡i så cerem ¿i så ob¡inem ce
dorim de convingerile negative ¿i care ne limiteazå pe care le-am
învå¡at de la pårin¡i, de la profesori, de la preo¡i, de la colegi ¿i
din preså. Putem fi imobiliza¡i ¿i chiar paraliza¡i de aceastå
condi¡ionare pårinteascå ¿i culturalå.

Suntem învå¡a¡i cå este mai bine så dåm decât så primim;
cå, dacå må iube¿te cu adevårat, nu trebuie så cer ¿i cå a avea
nevoi este o slåbiciune. Am învå¡at din e¿ecuri ¿i din experien-
¡ele noastre de via¡å traumatizante cå, dacå nu vrei prea mult,
nu vei fi dezamågit; så nu te a¿tep¡i la prea multe de la oameni
ca tatål tåu ¿i cå dacå tåceai filosof råmâneai.
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Suntem programa¡i de pårin¡i

AAAAAm fost condi¡ionat de pårin¡i så nu cer. Îmi aduc aminte cå bunica
obi¿nuia så îmi dea bani. Când îmi dådea bani, eu trebuia så må opun
într-un fel. Fåcea parte din joc. Pårin¡ii îmi spuneau „Nu lua bani de la
bunicii tåi”, iar bunicii îmi spuneau „Nu, nu, ia-i“. În exterior spuneai
„Nu, nu”, iar în interior îi voiai din tot sufletul. Bunicii î¡i bågau banii în
buzunar sau în mânecå ¿i, în final, ziceai „Oh, bine“. Åsta era jocul.

Îmi aduc aminte cå, într-o zi, am fost acaså la bunica ¿i, pentru cå
întotdeauna îmi dåduse, am zis:

– Bunico, îmi dai ¿i mie ni¿te bani?
S-a uitat la mine ¿i mi-a spus:
– Tim, niciodatå så nu ceri bani!
Am fost ¿ocat. Eram un copil ¿i mi se pårea logic cå, dacå ei voiau

så îmi dea bani ¿i eu voiam så îi primesc, puteam så îi cer. Dar exista
aceastå eticå, aceastå moralå nerostitå, conform cåreai copiii trebuia
så fie supu¿i – så fie våzu¡i ¿i så nu fie auzi¡i. Cred cå nu contam prea
mult.

— Tim Piering

Mul¡i dintre noi am crescut în case în care ceea ce voiam era
ignorat, nebågat în seamå, refuzat sau luat în râs. Dorin¡ele
noastre nu erau importante. Nu ni se ofereau alegeri, nu eram
întreba¡i ce preferin¡e aveam ¿i nici nu ni se îndeplineau rugå-
min¡ile. Eram cetå¡eni de rangul al doilea care trebuia så må-
nânce ce li se pune în fa¡å, så se îmbrace cu ce li se spune ¿i så
nu vorbeascå neîntreba¡i.

Vezi dacå vreuna dintre aceste fraze î¡i aduce aminte de copilå-
rie sau, poate ¿i mai tulburåtor, de felul în care tu î¡i cre¿ti
copiii:

• Nu må mai bate la cap cu scâncetele ¿i cu întrebårile tale.
• Nu-¡i mai bate mama la cap.
• Las-o pe bunica în pace.
• Nu vreau så mai aud!
• Nu am timp acum.
• Oh, nu, nu iar! Ce mai vrei acum?
• E¿ti atât de egoist. Nu te gânde¿ti decât la tine.
• Nu te gânde¿ti decât la nevoile tale.
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• Ori faci ca mine, ori pleci din casa mea, domni¿oarå!
• Cât tråie¿ti în casa mea, respec¡i regulile mele!
• Dacå nu î¡i place aici, po¡i så pleci oricând.
• Dacå nu po¡i så vorbe¿ti frumos, mai bine taci.
• Când o så må intereseze pårerea ta, o så te anun¡.
• Gråbe¿te-te; avem multe de fåcut azi.
• Nu må intereseazå ce vrei tu.
• Taci din gurå ¿i få ce ¡i se spune.
• Dacå î¡i ¡ii gura ¿i faci cum ¡i se spune, totul o så fie bine.
• Få ce ¡i-am zis!

Suntem programa¡i la ¿coalå
La ¿coalå, dacå îi ceri profesorului ajutor, e¿ti numit „lingu-
¿itor“ sau „tocilar“. În multe ¿coli de la ora¿, dacå arå¡i cå î¡i
påså ¿i îi ceri profesorului så î¡i arate ceva, e¿ti acuzat cå „faci
pe cumin¡elul“.

ºi se spune så î¡i faci munca ta ¿i cå a ob¡ine ajutor de la
al¡ii sau a colabora înseamnå a tri¿a.

Învå¡åm foarte repede cå nu este bine så punem o întrebare
prosteascå. Profesorul ne va arunca una dintre acele priviri
ucigåtoare. Ceilal¡i copii vor râde sau vor pårea irita¡i. A¿a cå
mul¡i dintre noi se chinuiesc så ¡inå pasul sau renun¡å definitiv.

CCCCCe ciudat era la ¿coalå.
El ¿edea la un pupitru maron, påtrat, ca toate celelalte pupitre

maron påtrate ¿i se gândea cå ar fi trebuit så fie ro¿u.
ªi camera lui era o camerå ro¿ie ¿i påtratå. Ca toate celelalte

camere. Era micå ¿i strâmtå. ªi rigidå.
Nu-i plåcea så ¡inå creionul ¿i creta, cu mâna drept întinså ¿i cu

picioarele frumos a¿ezate pe podea, în timp ce profesoara îl urmårea
tot timpul.

ªi apoi a trebuit så scrie numere. ªi nu însemnau nimic. Erau mai
rele decât literele care pot însemna ceva dacå le pui laolaltå...

ªi numerele erau strânse ¿i påtrate ¿i el ura toate astea.
Profesoara a venit ¿i a vorbit cu el. I-a spus så poarte cravatå ca

to¡i ceilal¡i båie¡i. El i-a spus cå nu-i place, iar ea i-a zis cå nu conteazå.
Dupå asta, au desenat. ªi el a desenat doar cu galben, cum sim¡ea

el diminea¡a. ªi era minunat.
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Profesoara a venit ¿i s-a uitat la desenul lui. „Ce-i asta?“ a spus
ea. „De ce nu desenezi ceva în stilul lui Ken? Nu-i minunat?“

Erau numai întrebåri.
Dupå asta, mama lui i-a cumpårat o cravatå ¿i el a desenat

întotdeauna avioane ¿i rachete ca toatå lumea.
– Extras din „Despre ¿coalå“, un poem care i-a fost înmânat

unei profesoare de limba englezå de clasa a douåsprezecea
din Regina, Saskatchewan. De¿i nu se cunoa¿te dacå elevul

a scris-o el însu¿i, se ¿tie cå s-a sinucis douå såptåmâni mai târziu.

Suntem programa¡i de principalele
mijloace de informare în maså
Dupå ani întregi de privit la televizor, oamenii au învå¡at cå a fi
un bårbat adevårat înseamnå så suferi în tåcere, så fii macho,
så fii dur ¿i så nu exprimi niciodatå vulnerabilitate sau nevoi
mai profunde. Bårba¡ii înva¡å så respingå disconfortul emo¡io-
nal provocat de suferin¡a realå, de nevoile sau dorin¡ele lor
folosind o replicå acidå sau un refuz. Aceastå imagine a bårba-
tului dur în care oamenii cred stå în calea capacitå¡ii de a cere
celorlal¡i ajutor ¿i sprijin.

Suntem condi¡iona¡i de educa¡ia religioaså
Doctrina religioaså, pastorii ¿i predicatorii individuali, pro-

gramele religioase de la televizor ¿i literatura religioaså ne
condi¡ioneazå credin¡ele despre a cere ce vrem.

Este mai ferice så dai decât så prime¿ti.
— Faptele Apostolilor 20:35

AAAAAm fost crescutå ca o sfântå. Ini¡ial, mama avea de gând så se ducå
la månåstire,  în schimb s-a cåsåtorit ¿i ¿i-a dat primul copil, adicå pe
mine, Fecioarei Maria ¿i mamei ei. Am fost rezervatå ¿i oferitå ca un
miel de sacrificiu. Întreaga mea via¡å a însemnat a oferi. A¿a cå nu
am putut niciodatå så cer pentru mine, trebuia så ajut sårmanele
suflete din Purgatoriu ori pe copiii flåmânzi din Vietnam sau pe oricine
suferea, nu avea mâncare sau caså în acel moment. Trebuia så îi
ajutåm ¿i så nu cerem nimic pentru noi.

Am fost învå¡atå cå a cere pentru tine înseamnå a fi egoist. Nu
este de ajuns pentru ceilal¡i. Nu te a¿tepta la prea mult. Întotdeauna
må asiguram cå ceilal¡i au câte ceva înainte så primesc ¿i eu.



28 FACTORUL ALADDIN

Când eram tânårå, speran¡a mea era cå voi muri de micå ¿i voi
deveni un copil martir. Atunci, cel pu¡in, pårin¡ii m-ar fi iubit. Am fost
învå¡atå cå î¡i prime¿ti råsplata în via¡a urmåtoare; nu în aceastå via¡å.
Aceasta era ce în¡elegeam eu din tot ce spunea biserica: nu po¡i så
ceri pentru tine; trebuie så te dedici ajutorårii celorlal¡i.

Aproape cå am murit de astm din cauzå cå nu am cerut ce voiam.
— Marianne R.

Suntem programa¡i de medici
De foarte timpuriu, învå¡åm cå doctorul este Dumnezeu. Tre-
buie så facem se spune medicul. Acesta nu are timp de întrebårile
tale proste¿ti. Tu doar respectå regimul care ¡i-a fost prescris,
te rog. Nu pune la îndoialå re¡eta, diagnosticul sau tratamentul.
A¿teptåm în birourile lor cu orele fårå måcar så ne întrebåm de
ce nu înva¡å så î¿i programeze pacien¡ii mai bine. Suportåm
serviciile  proaste cu clien¡ii ¿i adesea atitudinea lor arogantå.
Suntem ignoran¡i. Ei ¿tiu asta. Få cum ¡i se spune ¿i nu mai
pune întrebåri.

DDDDDe curând, o tânårå mamå ¿i-a adus båie¡elul de doi ani ¿i jumåtate
la camera de urgen¡e pentru cå acesta avea o temperaturå de 41°C.
Angaja¡ii de la urgen¡e au calmat-o pe mamå ¿i i-au spus cå mul¡i
copii fac febrå ¿i cå nu trebuie så se îngrijoreze prea mult. I-au spus
cå dacå starea copilului nu se îmbunåtå¡ea pânå diminea¡å, atunci ar
fi trebuit så meargå la medic. Femeia s-a dus acaså nelini¿titå, dar
considera cå ace¿tia erau exper¡i în domeniu ¿i cå nu trebuia så punå
mai multe întrebåri despre starea copilului ei.

A råmaså treazå aproape toatå noaptea alåturi de båiatul ei ¿i, la
ora 6 diminea¡a, a observat ceva ce semåna cu o vânåtaie sub bra¡ul
copilului. S-a uitat cu mai multå aten¡ie pe tot corpul ¿i s-a gråbit
imediat spre camera de urgen¡e a altui spital, deoarece båie¡elul era
vânåt pe cea mai mare parte a trupului.

Spitalul a fåcut o examinare amånun¡itå ¿i a informat-o cå scumpul
ei copil nu avea så supravie¡uiascå. Era bolnav de meningitå pneumo-
cocicå, boalå care îi afecteazå de obicei pe cei mici ¿i poate fi tratatå
dacå este depistatå din timp. Nimeni nu poate spune cu siguran¡å
dacå båie¡elul ar fi tråit, dar aceasta este o întrebare pe care probabil
ea ¿i-o va pune tot restul vie¡ii.

— Heather McNamara
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CÂTEVA DINTRE CELE MAI OBIªNUITE

CONVINGERI CARE NE LIMITEAZÅ

Dacå m-ai iubi cu adevårat, nu ar trebui så te rog

Una dintre frazele auzite cel mai des în cadrul cuplurilor este:
„Dacå m-ai iubi cu adevårat, nu ar trebui så te rog“. Ei, nu
este adevårat. Este foarte posibil ca cineva så te iubeascå ¿i,
totu¿i, så nu ¿tie ce vrei. Cele douå nu merg mânå în mânå!
Aceastå convingere romanticå, potrivit cåreia dacå cineva ne
iube¿te, va intui ¿i va anticipa toate nevoile, a creat cantitå¡i
uria¿e de nefericire ¿i dezamågiri.

Avertisment: În afara cazului în care e¿ti cåsåtorit cu un
medium adevårat, este foarte pu¡in probabil ca partenerul tåu
de via¡å så ¿tie vreodatå ce vrei dacå tu nu ai curajul ¿i
inteligen¡a så îi ceri clar acel ceva.

A¿a cum duhul låmpii nu îi poate îndeplini lui Aladdin o
dorin¡å dacå acesta nu îi spune mai întâi ce vrea, partenerul
tåu de via¡å sau iubitul ori iubita nu î¡i pot îndeplini dorin¡ele
dacå nu ¿tiu care sunt acestea. Dacå vrei mai multå dragoste,
aten¡ie, afec¡iune sau ajutor la spålatul vaselor, va trebui så
le ceri.

A DOUA OPINIE?

SIGUR... O CLIPÅ...




