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Viafa ca o arte
Arta este, in esen!5, cea mai profundd expresie a
creativit5lii umane, Cu toate ci este dificil de definit gi
greu de evaluat, avAnd in vedere faptul ci fiecare artist

i;i alege singur

,,Viafa nu e o ;ttinfd exactd, este o ertd."

-

Samuel Butler

regulile ;i parametrii de lucru, se poate
spune, totugi, ci arta este rezultatul alegerii unui mediu,
a unui set de valori care determind ce anume meriti
si fie exprimat prin intermediul acelui mediu pentru a
induce un sentiment, o idee, o senzalie sau o trdire in
modul cel mai eficient posibil pentru acel mediu. Dincolo
de acestea, prin modul s5u de manifestare, arta poate fi
considerati gi o formi de cunoagtere ftocmai de aceea
vorbim;i de conceptul de cunoagtere artistici).
Viala ni se intAmpld gi ne oferi prilejul si inv5;im

si triim.
Fiecare invali din viafa lui o mullime de lucruri ce
devin, astfel, propriul bagaj in via!5, pe care il aduce cu
sine in aceastl lume.
Cdt despre mine, ce em fnvdgat eu din tot ceea ce mi
s-a tntdmplat?
Am invilat se treiesc! Am invilat ci viala ni se intAmpld in fiecare zi gi cd depinde doar de mine daci aleg
si mi bucur trdind sau si triiesc ca sd mi intristez, sd mi
nelinigtesc sau sd fug. Am invilat ci sunt responsabili de
triirile mele gi ci doar eu aleg ce anume si fac cu ele.
Am ales sd le exprim, si le agtern pe hArtie, fdrS insi a
le pretinde gi celor care ajung in contact cu ele sI fie de
acord cu mine. Toli avem libertatea de a alege modul in
care trdim viafa gi sentimentele pe care le experimentim
in relalie cu aceasta!

Arta de a trii frumos

Am invigat cI lumea nu se opregte in loc dacd eu
suflr gi ci nici cerul nu pici pe mine daci incerc si-mi
infrunt temerile. Am descoperit ci lumea nu e un loc
perfect, insi gtiu gi cAt de minunat este si o descoperi
cu curiozitatea mereu treazl, astfel incAt si ajungi sd o
consideri a fi o experien!5 inediti. Am invigat cd oamenii
sunt diferili gi ci au dreptul si gAndeasc5, sd simtd 9i si
se poarte exact aga cum aleg ei, nu cum mi agtept eu, fapt
pentru dezamdgirea e doar emofia mea, imi aparline in
totalitate, ftiri a depinde de factorii exteriori.
Am invilat ci e de mare ajutor si gdsesc solulii 9i si
nu amdn sd iau decizii. Viala curge 9i'e frumos si inofi
prin ea cu indrizneali. $tiu ci suntem inconjurafi doar
de aparenfe, insi, in spatele lo4, sunt convinsd ci se pot
ascunde minuni, trebuie doar si ifi oferi ocazia de a le
descoperi.
Am invilat ci e important si te accepli aga cum egti
gi si te placi tu mai intAi gi abia apoi si agtepli si te placi
gi cei din jurul tiu. Dacd tu nu te impaci cu tine, daci nu
triiegti autentic gi in echilibru cu tine, nu ili triiegti viala
gi ajungi nefericit.

Am descoperit ci e mai simplu si cred decAt si mi
indoiesc, si iubesc decAt si dugminesc, si fiu bucuroasd
decAt si mi intristez, si exist, si fiu, si simt decAt si nu
fac toate astea.
Ne avem doar pe noi gi ne descoperim treptat, fiecare in felul lui. Ajungem si ne cunoagtem mai mult sau
mai pufin. Reugim sd ne acceptim, si ne iubim. incercim
sd ne devenim buni tovarigi de drum' Ne ciutim 9i ne
construim de atAtea ori, incAt, de cele mai multe ori, uitim ci viala este o cdlStorie in care noi ne transformim

neincetat 9i ajungem si urmirim mai mult drumul decAt
destinafia. Tocmai din aceastd, cauzd,, ne incircim cu fel
de fel de emolii cu care nu reugim si ne descurcim prea
bine. Avem nevoie si ne privim cu blAndefe, si avem
ribdare 9i respect pentru persoana noastrS, sI invigdm
si fim noi ingine gi si nu ne ru;indm cu asta, sd incercim
si ne fim alituri, firi sd ne tridim, si ne pistrim vii
credinla;i speranfa, si triim frumos, mullumind cerului
cd ni s-a dat gansa la viafd.
Nu invigdm sd triim decAt triind, ni se dau lecfii,
nu relete, repere nu direcfii, posibilitSli nu garanfii. Ne
croim fiecare propriul drum prin via!5 gi suntem responsabili pentru asta. Triind congtient, alegem si fim
propriii ei arhitecfi, Ne alegem experienlele gi cum si le
triim. Ne atragem intAmplirile demonstrAndu-ne, cu fiecare noui ocazie, cd nimic nu e intAmplstor! Totul are un
scop, un sens pe care avem nevoie s5-l inlelegem inainte
si mergem mai departe, altfel vom repeta aceea;i lecfie,
rimAnAnd blocagi. Triim experienla unei vieli unice pentru fiecare, minunati in felul ei, cu mii de puncte din care
putem sd o vedem de fiecare dati altfel, firi si ajungem
vreodatd sd ne plictisim de ea.
Viala insigi este un dar la care ne aducem contribulia prin fiecare decizie, gest, dorinli, gAnd sau plan,
cu fiecare relalie in care am investit gi din care ne-am
incircat de experienle invilAnd.
Avem un univers intreg de oameni pe care ii atragem sau ii indepirtdm, mergem spre ei sau fugim cu
-a
teamd.
Insd, oricum ar fi, in mod cert ei ne ajutd si ne
imbogilim interior gi tot ei ne oferd modelul de a ajunge
la sentimente gi simliri puternice, de a relagiona 9i de a
cregte pe plan personal.
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Oprifi-vi din cAnd in cAnd gi privili viala interioard
gi exterioari ca gi cum ar fi un vis, ca gi cum ar fi ceva
temporar! in realitate, suntem desdvAr;ifi, suntem complefi, suntem congtiinld fird formd gi fericire tiri motiv.
Restul este doar un joc iluzoriu, este un vis numit viafd!
Un vis in care cAndva am ales sI ne implicim ;i sd experimentlm o existenli condilionati gi limitati. Trezire
ugoari;i grabnicilisul vielii poate fi la fel de interesant
;i daci il experimentim congtienfi!
Putem face din viafa noastri o operi de arti! Putem
inviga si triim frumos, pentru ci, dincolo de toate gre-

ut5lile viefii acesteia, ea este gi poate fi minunati! Avem
datoria fali de noi sd descoperim ci viala e rezultatul alegerilor noastre. Poate nu o putem schimba intotdeauna,
dar cu siguran!5 o putem privi diferit astfel incAt si ne
gisim echilibrul, si triim frumos, si ne bucurim de tot
ce avem gi si rispundem plini de recuno;tin!5 pentru tot
ce primim.
Nu putem trii lSsAndu-ne coplegifi de nemullumiri,
griji gi nelinigti. Nu putem trii in agteptare gi invinuind
orice ne displace. Viala ne obligi si ne schimbim atitudinea in fala ei, daci vrem si pdstrim slndtatea. Nu
mai putem trii ignorAnd aceasti realitate. Viafa e mereu
in schimbare, solicitirile sunt tot mai mari gi, pentru
a supraviefui, trebuie si inv5gim sd triim in acord cu
noi, in armonie cu ceilalgi gi in pas cu viafa. Triim intr-o
epoci in care evoluim intr-un ritm alert ;i nu putem
rimAne nepdsitori fagi de ceea ce simfim, de felul in
care gAndim gi ne comportim, De toate acestea depinde
;i modul in care ajungem sd ne raportim la cei din jur,
$i, pentru ci nu putem trii singuri, via;a ne indeamnd si

a

trii

frumos

ne desivArgim arta de a trii impreuni cu ceilalgi,

impir-

tfuind tandrelea comuniunii, pentru a crea o lume mai
bun5, mai frumoasd. Amintili-vi cI doar voi suntefi singurii care putefi si vi transformali viala intr.o adevdratd
arti a frumosului, de care si vi bucurali aldturi de cei cu
care vd impirtSgili zi de zi bucuriile gi tristelile viefii.
Una dintre cele mai mari realizdri ale oricdrui om
este aceea de a ajunge s5-gi dea seama ci sufletul sdu,
fiinla sa, trebuie si se vindece. Este inevitabil ca in
procesul cregterii gi maturizirii sd nu acumulim diverse
traume, care aclion eaz6, ca ni gte ziduri, impiedicAndu-ne
si ne manifestim in concordanfi cu iubirea din sufletele noastre, Astfel, congtientizarea cI este necesard o
vindecare a sufletului, ci multe dintre reacfiile noastre
sunt generate de traume gi nu de adeviratele intenlii ale
sufletului este un prim pas, unul uriag, pe calea transformirii gi a imbunit5lirii vielii personale..
Se spune cd,la baza tuturor acliunilor noastre se
afli doul motive: frica sau iubirea. Frica este cu atAt mai
mare cu cAt am avut parte de dureri mai mari in procesul
de cregtere, Iubirea este cu atat mai mare cu cAt am reugit si o ddruim mai mult, chiar gi celor care de-a lungul
timpului ne-au rinit. De;i frica este necesari in anumite
privinfe, ar fi de preferat ca acliunile noastre si aibi la
bazl impulsul dat de iubire. Pufinitatea iubirii este un
alt semn ci suntem marcali de traume adAnci, care pot fi
congtientizate ;i vindecate tocmai prin preocuparea de a
face si sporeasci iubirea in sufletele noastre.
Sufletul simte! Senzaliile sufletului sunt altfel decAt
cele create de organele de sim!. A;ti;i a simli sunt doui
lucruri care se completeazd,, de;i par a fi diferite. Prin
.
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intermediul simfurilor, asigurim o mare parte din ceea
ce cunoagtem, din ceea ce ajungem si gtim, dar percepliile senzoriale sunt foarte limitate, ele nu ne reveleazl
decAt o mici parte din realitate, din gama de vibrafii
a intregului Univers. Dincolo de limitele perceptuale,
putem cunoagte gi prin intermediul unei proprietili
extraordinare a sufletului ;i anume aceea de a simfi'
Prin intermediul gAndirii, limitele destul de strAmte ale
percepliei senzoriale sunt mult ldrgite, insi acolo unde
simlurile gi gAndurile nu ne mai pot ajuta, trebuie si ne
folosim capacitatea de a simli. in profunzimea sufletului
se afli ceea ce numim simfire, care poate fi dezvoltati
prin antrenament.
Capacitatea de a simfi, partea non-senzoriali a realitelii, o avem cu tofii. Aceasta, numiti adeseori intuifie,
se gisegte in orice om, doar cd ea este atrofiatd din cauza
faptului cI nu a fost exersatd in mod congtient 9i constant'
Suntem educagi si ne bazdm in perceperea realit5lii doar
pe ceea ce ne conferd simfurile, fapt pentru care ne limitim foarte mult cunoagterea, Mai toli inventatorii s-au
bazatinilial pe o anumiti simlire - ei au simlit ci existl
o cale de a realiza ceva ce simlurile obignuite 9i gAndirea discursivi nici micar nu indrizneau sd formuleze
mental.
Capacitatea de a simli ne deschide citre o realitate
infinit mai mare decAt ceabazatldoar pe percepgiile senzoriale. Antrenamentul in vederea dezvoltdrii capacitdlii
de a simli nu este foarte dificil. El consti in a urmlri, in
a fi cAt mai des posibil atent la ceea ce simli in legituri
cu lucrurile care apar in viala ta gi si nu te limitezi doar
la ceea ce cuno;ti. CAnd intAlnegti un om, cauti si simli

a
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cum este acel om gi si nu te limitezi numai la ceea ce gtii
despre el. CAnd ajungi intr-un loc, cauti si simli acel loc
gi nu doar si-l explorezi prin intermediul simfurilor. Cam
acest gen de exercilii ne sunt necesare pentru a dezvolta
treptat capacitatea de a simfi, capacitate prin care pot fi
prelungite ulterior inclusiv toate simfurile.
O transformare uluitoare a vielii apare odati cu
congtientizarea faptului ci a putea iubi este o gralie, o
calitate gi totodatd o putere extraordinari. Din picate,

majoritatea neglijeazi congtientizarea faptului ci sunt
privilegiafi atunci cAnd simt iubire in sufletul lor, din
cauzd ci se concentreazi mai mult pe a fi iubifi decAt pe
a iubi. Iubirea neimpirti;iti aduce o oarecare suferinli
gi neimplinire, da4, daci ne gAndim ci, spre deosebire
de cei care nu simt deloc iubirea in sufletul lo4, noi avem
totugi gralia gi puterea de a iubi, acest lucru ar trebui si
ne faci sd fim fericifi, chiar dacd nu suntem iubili.
Congtientizarea iubirii, desfdtarea in iubire gi nu
neapiratin iubirea fafi de cineva sau ceva, iubind Iubirea
insigi, ne vom umple sufletul de fericire, bunitate gi
infelepciune. A iubi este mereu la indemAna noastr5, a
fi iubit depinde de ceilalgi. De;i psihologii spun ci existd
o nevoie fundamentali de a fi iubit, aceasti nevoie este
una creati de educafie, gi nu de structura liuntrici
a sufletului nostru. Sufletul are inniscuti nevoia de
iubire, gi nu nevoia de a fi iubit, iar nevoia de iubire se
exprimi in primul rAnd prin acfiunea de a iubi, prin
curajul de a susfine orice imbold de iubire care ne apare
in suflet. Este alegerea noastrl si ne concentrim mai
mult pe puterea de a iubi decAt pe nevoia artificiali de
a fi iubili. Oamenii mari, oamenii imbunitSfifi, nu simt
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nevoia de a fi iubifi, ei simt doar un elan nestivilit de
a iubi necondigionat, tiri a agtepta nimic in schimb' $i,
paradoxal, ei primesc foarte multd iubire, degi nu trliesc
pentru a fi iubigi, ci pentru a iubi! Nu cred ci mai este un
secret faptul cd sufletul poate si rimAni mereu tAn5r ;i
asta pentru cd, in esenla sa, este cu adevirat nemuritor.
Problema cu care ne confruntim este ci, la majoritatea
oamenilo4 sufletul imbdtrAnegte adeseori mai repede
decAt trupul. Un suflet tAnir, un suflet sinitos, stenic,
plin de viafi este totodatd cea mai buni metodd de
regenerare celulari, de menlinere a sindtilii trupului ;i
totodati a unui aspect tineresc. Dincolo de toate cremele
antirid, dincolo de toate tratamentele estetice sau chiar
operaliile chirurgicale de reintinerire, cea mai eficienti
metodi de menlinere a unui aspect tineresc este iubirea,
este acea iubire plini de pasiune, de spontaneitate, de
bucurie.

Iubirea creeazi emolii extraordinar de bineflcitoare pentru trup. Orice emofii sau stdri sufletegti crein trup. Emoliile bineficitoare creeaz6, substanle care ajutd la regenerarea
celulari, la menlinerea vitalitSlii 9i a formei excelente a
lesuturilor noastre, in timp ce emoliile nepl5cute, negative, creeazi substanle care inhibd activitatea celulari,
scad vitalitatea celulelor sau chiar le distrug din cauza
toxicitdlii lor. in loc sd cheltuili banii pe tot felul de
tratamente de infrumusefare, faceli mai bine efortul de
a vi menline sufletul tAnir. Cultivagi emoliile pozitive!
Iubili firi misuri gi beneficiile vor fi foarte mari! Iubirea
plini de pasiune, cea care se poate exprima 9i printr-un
eazi

.

totodati;i

o serie de substanle
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erotism elevat gi intens, aduce o mulgime de beneficii
in ceea ce privegte regenerarea gi menlinerea tinerefii,
inclusiv la nivelul trupului. Fili infelepli gi investili in
iubire! Este mai valoroasi decAt orice altceva!
Ridicinile omului se gdsesc in sufletul s5u. Trupul
cu instinctele sale gi mintea cu gAndurile sale sunt
emanalii ale sufletului, sunt crealii ale acestuia. Seva,
vitalitatea, bucuria de a trii, pacea gi infelepciunea nu
ne vin decAt din suflet. Mintea nu ne poate oferi decAt
imitalii ale acestora, iar instinctele sunt limitate gi ele de
puterea de care dispune trupul, de limitirile trupului.
Doar sufletul este cu adevirat sursa tuturor bucuriilor
noastre slnitoase!
Dacd vrem si ne bucurdm de o viafi frumoasd ;i
viguroasi este necesar si rimAnem conectafi, congtienfi,
mereu gi mereu de sufletul nostru. Atunci cAnd sunt
exacerbate instinctele sau atunci cAnd sunt exacerbate
gAndurile, din cauza dorinlelor de tot felul gi a fricilor
nenumlrate, suntem indepirtali de suflet, de riddcini,
de sursa propriei fiinfe. Ajungem astfel si fim firi vlagd,
confuzi, absurzi in fapte gi vorbe, alienali pur gi simplu,
Solulia este si revenim in suflet, iar pentru aceasta avem
nevoie si facem eforturi congtient asumate pentru a
disciplina mintea, pentru a controla instinctele, pentru a
regisi vocea sufletului, chemarea gi bunitatea lui.
Sufletul vindecd totul, lini;tegte totul, ordoneazi totul, hrinegte totul - regdsifi-v5 refugiul in propriul suflet,
iubifi-v5 pe voi ingivil Lumea in care triim predispune la
exacerbarea minlii gi a instinctelor. Astfel, trezirea sufletului devine o chestiune personalS, o alegere a fiecdruia
dintre noi,

Povestea mea

,,Disperarea este materia primd a schimbdrilor
radicale. Numai cei care pot ldsa tn urmd tot ceea ce
au crezutvreodatd pot spera sd scape."

-

WiIIiam

S.

Burcoughs

Copiliria este pentru fiecare dintre noi cea mai frumoasi gi indrigiti etapi a viefii, pe care cu siguranli nu o
vom putea uita niciodat5. Sunt perfect de acord cu Eugen
Ionescu, care spunea: ,,Copildria este lumea miracolului
;i a magiel". Copiliria - perioada cu sunet de clopolel inceputul accesiunii spre cunoagtere, spre lumind, spre
frumos igi pretinde totugi drepturile ei. Cu toate acestea,
nu existi om care sd nu-;i intoarcl cu emolie gAndurile
spre anii copiliriei, iar eu nu fac cu siguran!5 exceplie de
la acest fapt.
Pentru mine, la fel ca pentru multe alte persoane,
copil5ria reprezintd acel moment in care am triit totul
la intensitate maxim5. A; vrea sd fiu din nou copil, deoarece in perioada aceea nu aveam griji, responsabilit5li,
probleme ;i nici nu gtiam ce inseamnd suferinla in
adeviratul sens al cuvAntului. imi doresc sd fiu din nou
acel copil care se juca in fiecare zi in curtea pirinteascl
cu prietenii, iar inainte de culcare se uita la desenele
de la ora 19:30, care se bucura de orice lucru mdrunt,
uneori neastAmpdrat, alteori rimAnAnd agdgat in copac
dupi gutui sau spllAnd pisoiul cu sipun... Mi-e dor de
momentul in care internetul gi telefonul nu fdceau parte
din viafa mea;i de clipele cAnd mi loveam la genunchi.
imi amintesc cu claritate acele clipe in care orgoliul nugi ficuse incl simlitl, prezenla gi in care orice ceartd cu
prietenele, chiar daci promiteam ci va dura etern gi cd
nu ne vom mai vorbi vreodatd, se termina dupd cAteva
minute, urmAnd ca dupd aceea si ne impdcdm gi sd ne
jucdm din nou ca;i cum nimic nu s-ar fi intAmplat.
Dincolo de aparenta realitate, existi o lume a sentimentelor gi a triirilor intense de unde ne extragem esenla

