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Celor cinci femei din viaţa mea:
Sarah, cea mai bună prietenă şi parteneră de viaţă
Raven şi Chloe, luminiţele mele de curiozitate şi spirit explorator
Bunica mea, izvorul nesecat de tărie şi rezistenţă
Mama mea, care a părăsit această lume mult prea de tânără
ca să-şi dea seama ce înrâurire de durată a avut asupra mea.
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Mulţumiri
Unul dintre avantajele pe care le aduce scrierea unei cărţi este că 
am ocazia să-mi proclam public recunoştinţa faţă de personajele 
importante din viaţa mea.

E de la sine înţeles că unul dintre motivele pentru care această 
carte a ajuns să existe îl reprezintă articolul scris de D.T. Max în 
The New York Times Magazine (ediţia de duminică, 27 ianuarie 
2007) despre cursul meu având ca subiect ştiinţa stării de bine. 
Am primit un mare număr de solicitări din partea mediilor de 
comunicare şi mai multe invitaţii de a scrie o carte în care să 
descriu vasta complexitate a stării de bine, dincolo de fericire. 
Continuă să mă uimească felul în care nişte momente aparent 
arbitrare pot să-ţi schimbe viaţa, dacă te arăţi deschis şi dispus 
să le explorezi.

Cu neţărmurit sprijin din partea colectivului administrativ 
şi a colegilor din departamentul de psihologie pozitivă al 
Universităţii George Mason, mi s-a oferit o libertate intelectuală 
absolută cu programul meu de cercetare. Vă mulţumesc că mi-aţi 
pus la dispoziţie un mediu care i-a permis acestui proiect să 
încolţească.

Am beneficiat totodată de generosul suport financiar al mai 
multor organizaţii, cum ar fi Institutul Naţional de Sănătate, 
Asociaţia Americană pentru Tulburări de Anxietate şi Reţeaua 
de Servicii Integrate a Veteranilor, care mi-a îngăduit să studiez 
ceea ce-mi place cel mai mult. Nu am fost niciodată în armată şi, 
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tocmai de aceea, mă simt profund onorat ca, drept mic semn al 
aprecierii mele, să pot trata veterani întorşi de pe câmpul de bătă-
lie care suferă de anxietate insuportabilă şi să pot produce studii 
care demonstrează cât de puternici continuă să fie (chiar şi după 
decenii de când şi-au încheiat serviciul militar). Sper să existe 
ceva în această carte care să-i poată ajuta pe veterani să revină la 
viaţa civilă după război, căci este o tranziţie foarte grea uneori.

Ştiinţa poate fi un demers singuratic. Înfiriparea genului de 
relaţii care inspiră energie şi avânt şi care îmi îngăduie să fiu eu 
însumi fără nicio greutate a fost esenţială.

Colegilor care mi-au oferit colaborare, experienţă competentă, 
îndrumare spirituală, sprijin şi contribuţie atât de necesară pe 
parcursul acestei pasiuni de lungă durată, vă mulţumesc: Arthur 
Aron, Catherine Bagwell, Ingrid Brdar, Kirk Brown, Joseph 
Ciarrochi, R. Lorraine Collins, Ed Diener, Susan David, Jon Elhai, 
Robert Emmons, William Fals-Stewart, Frank Fincham, John 
Forsyth, Ray Fowler, David Fresco, Barbara Fredrickson, Jeffrey 
Froh, Chris Frueh, Matt Gallagher, Amie Grills-Taquechel, Dóra 
Gudmundsdottir, Steven Hayes, James Herbert, Stefan Hofmann, 
Stephen Joseph, Terri Julian, Laura King, Carl Lejuez, Jan Loney, 
Alex Linley, Shane Lopez, Sonja Lyubomirsky, James Maddux, 
Doug Mennin, Nexh Morina, John Nezlek, Nansook Park, 
William Pelham, Christopher Peterson, John Roberts, Paul Rose, 
Mark Russ, Richard Ryan, Carol Sansone, Suzanne Segerstrom, 
Leslie Sekerka, Martin Seligman, Ken Sheldon, Ryne Sherman, 
Marci Shimoff, Jerome Short, Paul Silvia, C. Rick Snyder, Charles 
Spielberger, Jeff Stuewig, June Tangney, Howard Tennen, James 
Thompson, Gittendre Uswatte, Amy Wenzel, Andy Williams, Kirk 
Wilson, Alex Wood, Mantak Yuen şi Michael Zvolensky.

Fără incredibilii studenţi care lucrează în Laboratorul meu 
pentru studiul anxietăţii sociale, al personalităţii şi al feno-
menelor conexe, aş fi mult mai puţin productiv şi procesul de 
cercetare mi-ar aduce mult mai puţine satisfacţii. Ca şi cum 
administrarea laboratorului meu n-ar fi fost de-ajuns, în cursul 
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realizării acestei cărţi, William Breen şi Patty Zorbas au asigurat 
redactarea atentă şi comentarii provocatoare asupra capitole-
lor centrale. Melissa Birnbeck m-a ajutat cu documentarea, iar 
Christine Plummer şi-a oferit cu generozitate competenţa neo-
bosită şi angajamentul neclintit faţă de finalizarea proiectului. 
Această carte este demonstrabil mai bună pentru că ei au făcut 
parte din echipa mea.

Mai sunt şi alţii care au contribuit la această carte, dându-mi 
acces la studiile lor de cercetare nepublicate, permiţându-mi să 
le folosesc chestionarele şi, adesea fără să ştie, furnizându-mi 
idei esenţiale, cunoştinţe, opinii critice şi intuiţii pătrunzătoare, 
prin intermediul mesajelor prin e-mail şi al conversaţiilor pe care 
le-am purtat. Vreau în mod special să le mulţumesc numeroşilor 
prieteni, membri de familie, cunoştinţe, clienţi, studenţi înscrişi 
la cursurile mele de psihologie pozitivă şi ştiinţă a stării de bine, 
precum şi necunoscuţilor care şi-au oferit cu generozitate po-
veştile sau m-au ajutat să le găsesc pentru această carte. Mi-ar fi 
cu totul imposibil să-i înşir pe toţi aici, dar aştept cu nerăbdare 
momentul în care le voi putea întoarce favoarea.

Exact la fel cum peste subiectul curiozităţii am dat dintr-o în-
tâmplare fericită (descrisă în această carte), acelaşi lucru se poate 
spune despre unele dintre cele mai importante persoane din viaţa 
mea. Pentru nepreţuitele conversaţii şi încurajări, pentru gene-
rozitatea, simpatia şi înţelepciunea lor, precum şi pentru mereu 
bine-venitele distrageri jucăuşe de pe parcursul scrierii acestei 
cărţi, le rămân cu deosebire îndatorat lui Robert Biswas-Diener, 
Adam Harmon, Patrick McKnight, Michael Steger şi Martin 
Stern. Ei mi-au suportat firea agitată, fapt pentru care le rămân 
pe veci îndatorat. Măcar o mică parte din ceea ce voi îmi oferiţi 
sper să vă pot întoarce într-un fel sau altul.

Multe mulţumiri redactorului meu, Mary Ellen, şi întregii 
echipe de la Harper Collins, pentru a mă fi susţinut şi a fi spriji-
nit acest proiect înainte ca eu să-mi fi putut desăvârşi viziunea. 
Încrederea lor în mine a fost o foarte necesară trambulină care să 
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preia riscurile şi să nu renunţe, atât în momentele bune, cât şi în 
cele dificile.

Multe mulţumiri agentului meu literar Richard Pine, pentru 
intuiţia lui, candoarea, optimismul, inteligenţa şi seriozitatea de 
care a dat dovadă. El este unul dintre cei mai aspri critici pe care 
i-am întâlnit vreodată, deci cuvintele lui de încurajare contează 
adesea cel mai mult. Rar se întâmplă să stăm de vorbă fără ca eu 
să-mi iau notiţe sau să petrec timp preţios contemplându-i spu-
sele. Nu mă văd lucrând cu nimeni altcineva!

Apoi, mai este şi redactoarea mea „secundă“, Janet Goldstein. 
Ea a fost stânca de temelie a tăriei şi optimismului meu. 
Eforturile ei de redactare au avut un rol crucial în crearea cărţii 
pe care voiam s-o scriu. A fost de nepreţuit pentru acest proiect, 
iar cu această ocazie am descoperit şi o prietenă apropiată.

Prin intermediul vărului meu Randy am reuşit să capăt o 
slujbă într-o lume de dezmăţ: ringul Bursei de Valori New York. 
Extraordinare amintiri! Dar îi sunt în egală măsură recunoscător 
vărului meu Eric, care m-a ajutat să evadez de acolo. El a fost 
singurul membru de familie care mi-a susţinut ambiţia de a de-
veni om de ştiinţă, profesor universitar, psihoterapeut şi scriitor. 
Această unică sursă de încurajare mi-a asigurat combustibilul su-
plimentar de care aveam nevoie ca să perseverez şi să-mi asigur 
un izvor peren şi regenerator de sens în viaţa mea.

Cu toate că el n-a avut absolut nicio legătură cu această carte, 
viaţa mea ar fi incompletă fără fratele meu geamăn Andrew. El 
îmi aduce periodic aminte că, dacă avem mentalitatea potrivită, 
putem scoate la iveală o bogăţie de noutate în ceea ce ne pare 
perfect familiar. În ciuda aventurilor comune prenatale şi a unei 
vieţi întregi de experienţe împărtăşite între noi, nimeni nu mă in-
trigă mai tare decât fratele meu! Le doresc tuturor să aibă aceleaşi 
sentimente, în toate relaţiile lor!

Scrierea acestei cărţi a fost una dintre cele mai provocatoare şi 
mai pline de miez experienţe din viaţa mea. Din fericire, cei mai 
îndrăgiţi oameni mi-au stat alături de la început şi până la sfârşit. 
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Puţini au parte de o a doua şansă în a găsi nişte părinţi iubitori 
şi generoşi. Cu Barry şi Marilyn Spitz, eu am obţinut-o. Barry 
mi-a fost sfătuitor înţelept pentru acest proiect şi, practic, pentru 
aproape toate celelalte, de când l-am cunoscut. Marilyn întruchi-
pează acea fericită combinaţie între curiozitatea fără margini şi 
tandreţe, pe care ar trebui s-o adopte orice adult matur. Nimeni 
nu va putea imita ceea ce a făcut bunica mea, Selma, pentru ge-
neraţiile dinaintea ei şi de după ea, fără să se plângă. Îi admir 
curajul şi modestia, de la distanţă, căci ea le posedă într-un grad 
la care eu nici n-aş putea visa. Ea rămâne modelul meu exemplar 
pentru felul în care trebuie trăită o viaţă care să conteze.

Iar în ce o priveşte pe soţia mea, Sarah, această carte n-ar fi 
putut să fie scrisă fără ea. Sacrificiul ei nu poate fi măsurat! Cu 
răbdarea unui călugăr tibetan, mi-a suportat debitul verbal din 
timpul petrecerilor, al cinelor romantice luate împreună, al plim-
bărilor sub clar de lună, şi a participat la epifanii întâmplătoare 
care aveau adesea loc în momente dintre cele mai nepotrivite ale 
zilei. Nu puteam scăpa nicăieri de această carte, şi ea a înţeles. 
Luptând din greu să-şi ţină ochii deschişi, s-a ridicat şi s-a dus să 
vadă de cele două fiice gemene ale noastre, Raven şi Chloe, când 
eu lipseam de-acasă, mai des decât mi-aş fi dorit. Sarah rămâne 
cea mai apropiată confidentă a mea şi cel mai bun lucru la ea 
este probabil acela că încă mă mai poate face să râd, absolut ori 
de câte ori doreşte. Iată o putere care continuă să mă uimească 
şi de care ea abuzează în mod regulat. Pe lângă toate celelalte, 
ea a găsit şi titlul perfect pentru această carte. Dragostea mea nu 
poate decât să devină şi mai adâncă atunci când le văd pe Chloe 
şi Raven înflorind în braţele ei!
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Capitolul 1
În căutarea 
Capitolul 1
În căutarea 
Capitolul 1

unei vieţi împlinite
DE CE FERICIREA NU E DE-AJUNS

Ce-ţi doreşti cel mai mult de la viaţă? Pentru marea noastră ma-
joritate, răspunsul este „să fiu fericit“. Ne dorim să fim fericiţi şi 
ne dorim ca şi copiii noştri, şi toţi cei dragi nouă să fie fericiţi. 
Într-un studiu la care au răspuns peste 10 000 de oameni din 48 
de ţări, fericirea a fost considerată mai importantă decât succe-
sul, inteligenţa, cunoaşterea, maturitatea, înţelepciunea, relaţiile 
interumane, averea şi sensul vieţii.1

Deloc surprinzător, cheltuim o mulţime de timp, de ener-
gie şi de bani, încercând să ajungem la această fericire uneori 
imposibil de atins. Dorinţa noastră de „a fi fericiţi“ a avut ca 
rezultat apariţia unei adevărate industrii a serviciilor de au-
toperfecţionare, în valoare de multe miliarde de dolari, care 
aruncă pe piaţă un număr copleşitor de cărţi, înregistrări audio, 
conferenţiari motivaţionali, terapeuţi şi îndrumători spirituali. 
Reclamele şi teleshoppingul caută să ne convingă să cumpărăm 
cea mai recentă şi ultrasecretă strategie pentru câştigarea feri-
cirii — apărând atunci când suntem în cea mai mare măsură 
vulnerabili, şovăind la graniţa dintre somn şi trezie, la ora două 
dimineaţa. În ultimii ani, lăcaşele de cult s-au transformat în 
imperii, megabiserici unde enoriaşii pot să se roage, să mă-
nânce, să cumpere, să cânte şi să-şi exerseze musculatura, toate 
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într-un singur loc, menit să-i ducă spre fericire. E pur şi simplu 
epuizant să te gândeşti la miriadele de opţiuni care există ca 
să-ţi găseşti fericirea!

În ciuda caracterului comercial pe care l-a căpătat demersul de 
căutare, fericirea e un lucru bun. Şi chiar dacă unii neagă acest 
fapt, e greu să-i iei în serios. Totuşi, să fie fericirea în sine, cu 
adevărat, lucrul şi ţelul pe care ar trebui să-l urmărim perma-
nent? Suntem noi mai fericiţi? Eu aş răspunde negativ la toate 
aceste întrebări şi iată de ce: Ni s-a indus forţat ideea că a fi fericit 
este singurul sau cel mai important ţel în viaţă.2

Chiar dacă recunoaştem importanţa fericirii în a avea o viaţă 
împlinită, atunci când ne concentrăm asupra ei pierdem din ve-
dere complexitatea faptului de a fi uman. Nu mai suntem atenţi la 
celelalte piese importante ale jocului de puzzle, cum ar fi sensul 
vieţii, maturitatea, înţelepciunea şi compasiunea.

Fericirea presupune simţăminte sau judecăţi de valoare despre 
viaţă. Este un instrument de măsură, ca un fel de barometru, pe 
care noi îl folosim ca să apreciem dacă viaţa noastră merge bine. 
Dar dacă facem lucrurile numai şi numai pentru a fi fericiţi, ce 
se întâmplă după ce ne-am atins acest ţel? Riscăm să ne trezim 
pe un soi de bandă rulantă fără capăt, pe care alergăm fără să 
ajungem nicăieri şi, deşi căutăm fericirea, nu ne simţim deloc fe-
riciţi!3 Eu cred că toată această risipă de timp şi efort pe care noi 
o facem străduindu-ne să împingem acul barometrului fericirii cu 
o liniuţă sau două mai sus ar putea fi folosită cu mult mai multă 
eficienţă. În loc să ne căznim tot timpul să fim fericiţi, ar trebui 
să ne concentrăm pe a ne făuri o viaţă cât mai variată şi plină de 
sens, călăuzită de valorile şi interesele noastre fundamentale.

La asta se referă Dalai Lama atunci când spune că „rostul de 
căpătâi al vieţii este să căutăm fericirea“. Dar cum defineşte el 
fericirea aici? El nu vorbeşte despre a te simţi bine sau satisfăcut. 
El vorbeşte despre a trăi o viaţă îmbibată de sens, în paralel cu a 
îmbrăţişa întreaga diversitate a experienţelor umane — pozitive 
şi negative.

Curios_BT_424 pg.indd   16 2/13/2013   1:39:53 PM



17

Aceasta nu este o carte despre fericire. Aceasta este o carte 
despre a fi viu, a explora, a descoperi idei intuitive şi a trăi o 
viaţă care să conteze. Aceasta este o carte despre ştiinţa de la 
baza creării unei existenţe împlinite, în definiţia ei cea mai 
largă.

Ţi se pare, poate, că le vrei pe toate: vrei să fii fericit, îţi do-
reşti ca viaţa ta să aibă rost şi sens, vrei un grad mai mare de fle-
xibilitate şi de acceptare, vrei să devii mai înţelept şi mai matur, 
vrei să te bucuri de succes şi să fii o personalitate creatoare, vrei 
să fii în stare să suporţi mai bine neliniştea şi incertitudinea de a 
fi o biată fiinţă umană şi aşa mai departe.

Atunci când ne dăm seama că o viaţă împlinită înseamnă mai 
mult decât să fii fericit, se ridică o întrebare importantă, care 
constituie pivotul central al acestei cărţi. Respectiv, care este 
ingredientul fundamental pentru construirea unei existenţe îm-
plinite?

Răspunsul este curiozitatea.

OBIŞNUIEŞTE-TE DIN NOU CU CURIOZITATEA

Aparent, curiozitatea nu e nimic mai mult decât ceea ce simţim 
atunci când dăm peste ceva inedit. Pe parcursul drumurilor 
lungi cu maşina, semnele de la marginea şoselei se roagă de noi 
să oprim la rampa următoare de ieşire de pe autostradă, ca să 
vizităm caverne subterane şi parcuri de distracţii. Pasagerii din 
maşină vor trece pe lângă aceste ocazii având reacţii amestecate: 
începând cu chiţăitul intrigat al adolescenţilor, continuând cu 
strâmbătura bunicii care detestă să-i fie obturat câmpul vizual 
şi terminând cu propria-ţi ezitare în faţa ideii de-a cheltui bani 
pe distracţii infantile. Probabil vei trăi momente similare de 
ispită, simţindu-te îndemnat să întinzi mâna şi să vezi ce-i înă-
untru atunci când treci pe lângă vreo carte veche cu un titlu care 
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te intrigă sau pe lângă portiera unui bolid DeLorean parcat în 
stradă. De regulă, privim curiozitatea ca pe ceva ce simţim atunci 
când ocaziile dau peste noi.

Curiozitatea ne atrage într-adevăr atenţia asupra unor lucruri 
care sunt interesante. Dar, oricât de simplu ar suna, studiile mele 
de cercetare, alături de ale altora, demonstrează că e vorba des-
pre un fenomen mai profund şi mai complex,4 care joacă un rol 
crucial în strădania de a duce o viaţă cu sens.

Adeseori comitem greşeala fatală de a crede că toate ocaziile 
de dezvoltare s-au terminat în clipa în care ceva sau cineva devine 
parte integrantă din rutina noastră zilnică. Atunci când lucrurile 
devin familiare şi previzibile, ne transformăm în maşini teleghi-
date. Nu mai comunicăm decât pe-o singură lungime de undă, 
cea programată. Imediat ce ni se pare că am înţeles ceva, nu-i mai 
acordăm atenţie.

Noutatea este altfel. Adesea acordăm atenţie lucrurilor care 
nu ne sunt familiare şi îi ascultăm pe oamenii necunoscuţi pentru 
că ei ne atrag atenţia. Ceea ce uităm noi este că noutatea nu există 
decât la timpul prezent. Avem multe de învăţat şi de la ceea nu 
cunoaştem, şi de la ceea ce cunoaştem. Nu există două îmbrăţişări 
care să fie la fel; nicio pizzerie nu va face feliile de pizza exact la 
fel ca o altă pizzerie, de fiecare dată când ne uităm la filmul Naşul 
va fi altfel şi aşa mai departe, la infinit. A fi curios înseamnă să 
recunoşti noutatea, să nu ratezi momentele plăcute şi să captezi 
sensul pe care acestea îl au de oferit.

Un alt motiv pentru care curiozitatea se vede neglijată este 
acela că acţionează undeva dincolo de suprafaţa dorinţelor noas-
tre. Nu-i tot atât de simplu ca a gândi pozitiv, a fi optimist, a fi 
recunoscător, a fi bun cu alţii sau a te simţi bine. A fi curios se re-
feră la modul în care relaţionăm cu gândurile şi cu sentimentele 
noastre. Nu e vorba dacă acordăm atenţie, ci cum acordăm atenţie 
la ceea ce ni se întâmplă în prezent.

Trecutul şi viitorul nu sunt altceva decât reprezentări 
simbolice ale realităţii. Fotografii mentale (trecutul) şi vise 
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(viitorul). Sigur că s-au întâmplat nişte evenimente reale, dar, 
odată consumate, ele nu mai sunt altceva decât o închipuire a 
realităţii. Aceste reprezentări nu sunt nici măcar stabile; ele se 
schimbă. Te uiţi la pozele din albumul tău de familie şi recreezi 
amintiri. Născocim poveşti în jurul istoriilor pe care vrem să 
le ţesem despre noi înşine şi despre alţi oameni. Chiar a fost 
Theodore Roosevelt ultimul vlăstar al unei specii muribunde de 
preşedinţi candizi şi autentici, care puteau să înoate în pielea 
goală, ziua în amiaza mare, în iazul din spatele Casei Albe, să 
ucidă sute de animale cu puşca lui de vânătoare, să lupte cu 
corupţia din poliţie şi să se constituie într-un brav apărător al 
mediului natural, înfiinţând sistemul parcurilor naţionale?5

Sau n-a fost decât un sociopat cu o viziune grandomană asupra 
propriei importanţe, mânat de impulsuri viscerale imposibil de 
controlat, care a găsit un loc ideal din care să şi le mascheze? 
Istoria se rescrie tot timpul şi trecutul se schimbă.

Stările noastre de spirit se schimbă permanent şi, astfel, ideile 
noastre despre trecut se schimbă odată cu ele. În ce priveşte 
viitorul, acesta rămâne nescris. Orice se poate întâmpla şi de 
multe ori ne înşelăm. Cel mai bun lucru pe care-l putem face în 
privinţa viitorului este să ne pregătim şi să savurăm posibilităţile 
care se pot materializa în prezent.

Numai în prezent putem fi liberi să facem ceea ce ne dorim. 
E un moment extrem de scurt, în care suntem cu adevărat liberi. 
Atunci când suntem curioşi, fructificăm aceste clipe dacă stăm 
acolo, cu simţurile deschise la ceea ce se petrece, indiferent cât 
de mult s-ar deosebi de cum arăta înainte (trecutul) sau de cum 
ne aşteptăm să fie (viitorul). Suntem implicaţi cu însufleţire în 
ceea ce se întâmplă. Suntem plini de energie. Suntem deschişi şi re-
ceptivi la a găsi ocazii favorabile, la a face descoperiri şi la a îmbogăţi 
sensul existenţei noastre. Reiterez: contează nu doar să fii atent, ci 
şi calitatea atenţiei pe care o acorzi.

Rămânând deschişi şi curioşi în momentele noastre, putem 
transforma în mai bine până şi cele mai banale aspecte ale rutinei 
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noastre cotidiene. Cum de reuşim să trecem printre rafturile 
unui supermarket fără a observa măcar sutele de produse care 
ne îmbie la tot pasul? Unul dintre motive ar fi că nu ne intere-
sează. Am trecut pe acolo de milioane de ori, suntem hărţuiţi din 
toate părţile sau poate detestăm în general să facem cumpărături. 
Dacă am fost trimişi acolo cu o listă foarte clară, atenţia noastră 
se concentrează aidoma unei raze laser pe obiectele necesare. 
Proprietarul supermarketului încearcă să fie mai deştept decât 
noi, scoţându-ne în cale aranjamente frumos colorate care ni se 
vâră cu forţa în subconştient. Fără ceva care să ne ajute să navi-
găm prin noianul de obiecte care plutesc în lumea noastră exteri-
oară şi în cea interioară, ar domni un haos deplin. Aici îşi va face 
apariţia curiozitatea, dacă îi dăm voie.

Dacă rămânem deschişi la ocaziile neplănuite, vom căuta 
în mod intenţionat lucruri interesante în magazin. Posibil să 
găsim vreun aliment nou cu care să-i ispitim pe copiii noştri 
cei mofturoşi, vreo delicatesă cu care să ne condimentăm săp-
tămâna sau poate chiar să risipim câţiva dolari pe vreun expe-
riment culinar care nu prea ne cade bine la stomac. Indiferent 
de situaţie, există ceva agreabil în a nu fi prea sigur la ce să 
te aştepţi, a fi dispus la tot soiul de descoperiri şi a profita de 
ocazii pe măsură ce apar.

ABILITĂŢILE ŞI IDENTITĂŢILE NOASTRE 
SE FORMEAZĂ TOT TIMPUL

Pe lângă transformarea momentelor banale, curiozitatea oferă 
o poartă spre crearea unei profunde intimităţi, a intuiţiilor 
inspirate şi a sensului în viaţă. Cel mai bun mod de a înţelege 
curiozitatea este prin a fi martor la manifestarea ei. Uite exem-
plul lui Stacy. Prezentările le-a făcut un prieten al meu, care a 
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caracterizat-o drept o puştoaică în rolul unui arhitect de primă 
clasă. Voiam să aflu mai multe despre marea ei pasiune, aşa că 
ne-am întâlnit pe o parcelă de teren unde se construia o casă 
imensă şi foarte scumpă, lângă Blue Ridge Mountain, în statul 
Virginia. Stacy fusese angajată pe post de consultant în cadrul 
acestui proiect.

Am observat-o cum priveşte în jur, ascultă şi face o lungă 
incursiune în pădurea din apropiere. Am întrebat-o ce anume îi 
atrăsese atenţia.

— Terenul, şi felul în care coboară în pantă. Ce s-ar putea face 
ca să exploatezi priveliştea. Unde ar trebui să fie pusă casa. Cum 
să evităm tăierea prea multor copaci.

Din când în când, venea şi ea cu propriile întrebări.
— Ce copaci sunt ăştia, cei mai mulţi dintre ei, ce fel, adică? 

Ştii până la ce adâncime merge solul? Se poate fora un puţ în 
terenul ăsta? La urma urmei, e plin de argilă şi calcar.

Fără să i-o ceară cineva, şi-a împărtăşit impresiile generale.
— Eu aş zice că o casă trebuie să aibă o relaţie cu locul unde a 

fost ridicată, nu crezi? Casa ar trebui să vorbească aceeaşi limbă 
cu mediul. Gândeşte-te puţin la toţi oamenii aceia care au trăit 
în jur şi la felul în care au trăit. Când construiau case, le ridicau 
în anumite stiluri arhitectonice, din anumite motive, şi foloseau 
ceea ce se găsea în zonă. Acum, noi avem acces la stiluri din toată 
lumea, dar crezi că e cazul să le folosim aici?

Când priveşti lumea prin ochii lui Stacy, poţi vedea felul în 
care curiozitatea ne influenţează identitatea şi povestea propriei 
vieţi. E mai mult decât să te simţi bine în momentul prezent, e 
mai mult decât să profiţi de noutatea din faţa ochilor tăi; e vorba 
despre o atitudine faţă de felul cum trăieşti.

Sylvan Tomkins, un pionier al psihologiei sociale, este pro-
babil primul cercetător care a studiat valoarea unică a emoţiilor 
pozitive, cu 35 de ani înainte să apară curentul „psihologiei pozi-
tive“. După părerea lui, curiozitatea avea o profundă semnificaţie 
evoluţionistă:
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Importanţa curiozităţii pentru gândire şi memorie este atât de 
mare, încât absenţa ei... ar compromite dezvoltarea intelectuală 
la fel de mult ca distrugerea ţesutului cerebral... nu există 
competenţă umană care să poată fi realizată în absenţa unui in-
teres susţinut.6

De la emiterea acestei ipoteze de lucru, s-au acumulat o mul-
ţime de studii care îi demonstrează adevărul. Dacă vrem să găsim 
mai lesne împlinire şi să conservăm această stare, trebuie să ne 
punem la treabă curiozitatea. Ca să-l cităm pe Tomkins: „Sunt, 
mai presus de toate, ceea ce mă incită“. Felul în care acest meca-
nism funcţionează şi în care putem înţelege şi stăpâni mai bine 
avantajele lui poate fi explicat într-un mod ştiinţific.

Curiozitatea este înnăscută în creier, iar funcţia ei specifică 
este aceea de a ne îndemna să explorăm, să descoperim şi să 
creştem. Ea este motorul eului nostru evolutiv. Fără curiozitate, 
nu am fi în stare să ne menţinem atenţia, am evita riscurile, 
am lăsa baltă demersurile dificile, ne-am compromite dezvolta-
rea intelectuală, n-am reuşi să dobândim competenţe şi atuuri, 
ne-am limita capacitatea de a forma relaţii interumane şi, în 
esenţă, am stagna.

Când ne uităm la personajele ilustre din istorie, devine 
limpede că au fost motivate de curiozitate să-şi lărgească ori-
zonturile — măcar în parte, curiozităţii trebuie să i se atri-
buie meritul pentru realizările acestor oameni. Indiferent că 
vorbim despre savanţi, artişti, arhitecţi, politicieni, directori 
de firme-gigant, mici întreprinzători, oameni din publicitate, 
profesori, activişti politici sau practic oricine care încearcă să 
descopere ceva, poveştile lor scot în evidenţă forţa motivantă 
a curiozităţii când ne întrebăm de ce facem lucrurile pe care 
le facem.

Curiozitatea face parte din arhitectura necesară pentru a 
construi o viaţă agreabilă, incitantă şi cu rost. Înţelegerea acestei 
motivaţii ne permite să înţelegem mai bine natura umană.

Curios_BT_424 pg.indd   22 2/13/2013   1:39:54 PM



23

De ce este curiozitatea atât de importantă? 
În primul rând, la fel ca în explorările lui Stacy, curiozitatea 

ne motivează. Acest aspect este probat prin gradul nostru spo-
rit de interes şi preferinţă pentru noile experienţe şi informaţii. 
Atunci când suntem mânaţi de curiozitate, suntem dispuşi să 
părăsim familiarul şi rutina şi să ne asumăm riscuri, chiar dacă 
din această cauză resimţim nelinişte şi disconfort. Pe cei care 
fac mai bine faţă noutăţii, care funcţionează optim într-o lume 
imprevizibilă, incertă şi instabilă, eu îi numesc „exploratori cu-
rioşi“. Pe exploratorii curioşi nu îi incomodează riscurile pe care 
le presupune asumarea unor provocări. De fapt, cei mai curioşi 
dintre noi îşi doresc cu pasiune noutatea.

În al doilea rând, curiozitatea ne ajută să extragem şi să asimi-
lăm cunoaştere şi semnificaţie din aceste noi experienţe. Atunci 
când iscodim ungherele unor lumi noi, inevitabil vom şi învăţa 
ceva. Acesta este ţelul suprem al sistemului curiozităţii noastre: 
să ne sporim cunoştinţele, deprinderile şi competenţele exis-
tente. Aceste adăugiri ne ajută să ne înţelegem mai bine pe noi 
înşine, dar şi lumea din exterior, să facem faţă mai bine provo-
cărilor din viaţa de zi cu zi şi să ne îmbunătăţim capacitatea de a 
pune ordine în haos.

Rezistând nevoii contrare de certitudine, vom descoperi că 
răsplata cea mai mare vine atunci când punem la îndoială au-
toritatea, când punem la îndoială starea de fapt, când punem 
la îndoială propriile convingeri şi când punem la îndoială tot. 
Uneori, aceste sentimente pozitive şi rodnice iau naştere fiindcă 
anticipăm deja emoţia descoperirii unui lucru pe care ni-l vom 
dori la nesfârşit. Alteori, abia după ce vom trăi experienţa la 
care am râvnit, ne vom simţi emoţionaţi, încântaţi sau mulţu-
miţi. Nu avem decât o singură viaţă cu care să experimentăm 
şi, ca să pornim la drum, e cel mai bine să ne dăm jos ochelarii 
de cal.7
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HOŢII CURIOZITĂŢII COPILĂREŞTI

Copiii se nasc cu o curiozitate fără margini. La început, bebe-
luşii sunt incitaţi de obiectele viu colorate, de micile schimbări 
apărute în tonul vocii mamei lor şi de orice se iveşte în micul 
lor câmp vizual. Fără ca fascinaţia să se epuizeze vreodată, 
ceasuri întregi pot fi dedicate observării paletelor rotitoare 
ale unui ventilator. Pe măsură ce simţurile lor se dezvoltă în 
timp, creşte şi capacitatea lor de a se minuna şi entuziasma, 
iar bebeluşii se aventuează un pic mai departe. Fiecare sertar 
şi dulap din casă ascunde un mister care merită cercetat. De 
sărbători şi de ziua de naştere, cutiile şi hârtiile de ambalaj 
sunt tot atât de interesante ca şi cadourile în sine. Copiii caută 
o înţelegere mai profundă a lumii complexe din jur şi joaca le 
oferă o ocazie lipsită de pericole să transforme măcar o parte 
din necunoscutul care îi intimidează într-un lucru cunoscut şi 
familiar.

Ceva se întâmplă însă cu această explorare inocentă şi cura-
joasă. Societatea îşi bagă nasul şi începe să dea indicaţii. Ni se 
impun tot felul de reguli şi obligaţii, care ne ţin curiozitatea în 
frâu. Fă acum ce ţi se spune, pe urmă poţi să pui şi întrebări. Nu 
vorbi cu oamenii necunoscuţi. Evită subiectele controversate şi pro-
blemele care ating o coardă sensibilă. Oamenii mai bătrâni decât 
tine au întotdeauna dreptate. În loc să învăţăm despre istorie, şti-
inţă şi marea literatură, suntem dresaţi cum să obţinem puncte 
la testări standardizate. Memorarea datelor concrete înlocuieşte 
mult prea adesea trezirea curiozităţii faţă de ceea ce ne este 
străin şi exotic: senzaţia pe care o ai când atingi marsupiul unei 
mame-cangur, imaginarea unui timp când dinozaurii stăpâneau 
Pământul, cercetarea atentă a meritelor unor idei improbabile, 
cum ar fi reîncarnarea şi nemurirea criogenică.

Regulile sunt utile pentru că asigură o structură ordonată şi 
ne ajută să evităm dubiul şi incertitudinea. Dar ele se pun în calea 
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libertăţii. Respectarea instrucţiunilor conservă energie, dar ur-
mărirea direcţiei tale singulare sporeşte energia.

În loc să fim încurajaţi să aflăm mai multe despre noi înşine şi 
interesele noastre, cel mai adesea suntem învăţaţi să luăm decizii 
despre ceea ce vrem să facem cu viaţa noastră, cât mai devreme 
posibil, astfel încât să nu pierdem timp în realizarea ţelurilor 
propuse. Alege-ţi materiile la care vrei să-ţi dai bacalaureatul, 
alege-ţi o profesie şi întemeiază-ţi o familie. Nu contează dacă 
îţi înăbuşi alte interese. Important este „să faci ceva în viaţă“, 
„să fii în stare să te întreţii singur“ şi „să-ţi dai seama că viaţa nu 
înseamnă numai distracţie“.

De asemenea, trăim într-un climat al fricii. Titlurile mari 
din presă ne bombardează cu avertismente asupra lucrurilor 
de care trebuie să ne ferim. Terorism, răpiri, fraude cu cărţi de 
credit şi escrocherii pe internet, boala vacii nebune, psihopaţi 
şi prădători sexuali, accidente de avion, albine ucigaşe, atacuri 
ale rechinilor, automobile rechemate în service şi multe, multe 
altele. Ca urmare, facem tot ce ne stă în putere ca să nu ni se 
întâmple nimic rău.

Există însă un risc în a ne feri de orice pericol. Deciziile noas-
tre sunt dictate de ceea ce nu vrem, în loc să fie dictate de ceea 
ce vrem. Aspiraţiile sunt lăsate să aştepte. Dar lucrurile de care 
ne temem sunt adesea total improbabile. Ne e frică de un atentat 
terorist, de răpitori, de un pistolar dement — deşi probabilitatea 
ca toate aceste lucruri să se întâmple este infinitezimal de redusă.

Majoritatea oamenilor supraestimează riscul, probabilita-
tea de eşec şi pericolul, şi subestimează valoarea curiozităţii. A 
venit momentul să ne recuperăm puterile neglijate. Putem — şi 
trebuie — să alegem cum vrem să ne trăim viaţa. Vrem să fim 
dominaţi de frică şi de nevoia de securitate sau suntem dispuşi 
să acceptăm o fărâmă de risc şi anxietate în căutarea satisfacţiei, 
a dezvoltării şi a semnificaţiei?

A trăi o viaţă însufleţită de curiozitate nu înseamnă să 
ignori riscul şi neliniştea. Înseamnă să fii dispus să faci ceea ce 
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