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1 ianuarie

CONTROL ȘI ALEGERE

C

„Principala sarcină î�n viaț�ă este următoarea: să identific ș� i să separ lucrurile î�n aș� a fel î�ncât să-mi pot spune
clar care sunt cele exterioare, î�n afara controlului meu,
ș� i care ț�in de alegerile aflate sub controlul meu. Unde
caut aș� adar binele ș� i răul? Nu î�n cele exterioare, ci î�năuntrul meu, î�n alegerile care î�mi aparț�in…”
– Epictet, Diatribe, 2.5.4-5

el mai important lucru î�n filosofia stoică este să facem deosebirea î�ntre ceea ce putem schimba ș� i ceea ce nu putem;
î�ntre ceea ce putem influenț�a ș� i ceea ce nu. Un zbor î�ntârzie
din cauza vremii – oricât am striga la reprezentantul companiei aeriene, nu vom face furtuna să se oprească. Năzuinț�a,
oricât de mare, nu ne poate face mai î�nalț�i sau mai scunzi ș� i
nu poate schimba ț�ara î�n care ne-am născut. Oricât de mult
ne-am strădui, nu putem obliga pe cineva să ne placă. Î�n plus,
timpul irosit alergând după aceste ț�eluri de neclintit l-am fi
putut folosi pentru chestiunile pe care le putem schimba.
Comunităț�ile celor care î�ncearcă să scape de anumite
dependenț�e practică ceva ce se numeș� te Rugăciunea Seninătăț�ii: „Dumnezeu mi-a dat harul de a accepta cu seninătate
lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a schimba lucrurile pe care le pot schimba ș� i î�nț�elepciunea de a le deosebi
pe unele de celelalte”. Persoanele dependente nu pot schimba
abuzurile suferite î�n copilărie. Nu pot schimba alegerile pe care
le-au făcut sau durerea provocată. Dar pot schimba viitorul –
prin puterea pe care o au î�n momentul prezent. După cum
spunea Epictet, ei pot controla alegerile pe care le fac î�n clipa
de faț�ă.

20

IANUARIE

Acelaș� i lucru este valabil astăzi ș� i pentru noi. Dacă ne
putem da seama care părț� i ale zilei se află sub stăpânirea
noastră ș� i care sunt peste puterile noastre, nu doar că vom
fi mai fericiț�i, dar vom avea un avantaj clar î�n faț�a persoanelor care nu reuș� esc să î�nț�eleagă că duc o luptă imposibil de
câș� tigat.
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2 ianuarie

EDUCAȚIA ÎNSEAMNĂ LIBERTATE

D

„Care este rodul acestor î�nvăț�ături? Cea mai frumoasă
ș� i mai bună recoltă a celor cu adevărat educaț�i: seninătatea, neî�nfricarea ș� i libertatea. Nu ar trebui să ne î�ncredem î�n gloata care spune că doar cei liberi pot fi educaț�i,
ci, mai degrabă, î�n iubitorii de î�nț�elepciune, care spun
că numai cei educaț�i sunt liberi.”
– Epictet, Diatribe, 2.1.21-23a

e ce ai ales această carte? De ce să alegi orice carte? Nu ca
să te dai mai deș� tept, nu ca să ai ce face î�n avion, nici ca să
auzi ceea ce vrei să auzi – există o sumedenie de alegeri mai
uș� oare decât lectura.
Nu, ai ales această carte ca să î�nveț�i cum să trăieș� ti. Pentru
că vrei să fii mai liber, neî�nfricat ș� i să cunoș� ti o stare de pace.
Educaț�ia – să citeș� ti ș� i să cugeț�i la î�nț�elepciunea marilor gânditori – nu trebuie făcută de dragul ei. Are un scop î�n sine.
Adu-ț�i aminte de acest imperativ î�n zilele î�n care î�ncepi
să fii cu gândul î�n altă parte, când privitul la televizor sau o
gustare par o utilizare mai bună a timpului decât lectura sau
studierea filosofiei. Cunoaș� terea – î�n special cunoaș� terea de
sine – î�nseamnă libertate.
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3 ianuarie

FII NEÎNDUPLECAT CU LUCRURILE
CARE NU CONTEAZĂ

U

„Cât de mulț�i au fost cei care te-au jefuit de viaț�ă, fără ca
tu să-ț�i dai seama ce pierzi, cât de mult timp s-a dus î�n
suferinț�ă vană, bucurie prostească, patimă lacomă ș� i î�n
vorbe linguș� itoare, cât de puț�in ț�i-a rămas pentru tine
din propriul timp. Î�ț�i vei da seama că mori î�nainte de
vreme!”
– Seneca, Despre scurtimea vieții, 3.3b

nul dintre cele mai grele lucruri î�n viaț�ă este să spui „nu”.
Invitaț�iilor, solicitărilor, obligaț�iilor, activităț�ilor pe care
le face toată lumea. Ș� i mai greu este să spui „nu” anumitor
emoț�ii care consumă timp: furia, entuziasmul, distracț�ia, obsesia sau poftele trupeș� ti. Niciunul dintre aceste impulsuri nu
pare, î�n sine, mare lucru, dar scăpate de sub control, ele devin
î�n mare măsură un angajament.
Dacă nu eș� ti precaut, acestea vor fi exact acele obligaț�ii care
î�ț�i vor sufoca ș� i consuma existenț�a. Te-ai î�ntrebat vreodată
cum ai putea să recuperezi o parte din timpul pierdut, cum ai
putea să fii mai puț�in ocupat? Î� ncepe prin a î�nvăț�a puterea
lui „Nu!” – „Nu, mulț�umesc”, sau: „Nu, n-am să mă las atras î�n
această chestiune”, sau: „Nu, pur ș� i simplu nu pot acum”. S-ar
putea să faci unii oameni să sufere. S-ar putea să-i î�ndepărtezi
pe alț�ii. S-ar putea să fie greu. Dar cu cât î�nveț�i să spui „nu”
lucrurilor care nu contează, cu atât vei ș� ti să spui „da” celor cu
adevărat importante. Asta î�ț�i va da posibilitatea să trăieș� ti ș� i
să te bucuri de viaț�ă – de viaț�a pe care ț�i-o doreș� ti.
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4 ianuarie

CELE TREI DISCIPLINE DE AUR

P

„Este de ajuns să ai î�n clipa de faț�ă o părere sigură, î�ntemeiată pe î�nț�elegere, să desfăș� ori activitatea prezentă
î�n interesul tuturor, să ai î�n prezent dispoziț� ia de a
primi cu mulț�umire orice eveniment provocat de o cauză din afară.”
– Marc Aureliu, Către sine, 9.6

ercepț�ie, Acț�iune, Voinț�ă. Acestea sunt disciplinele cumulate esenț�iale ale stoicismului (ș� i reprezintă totodată modul
de organizare a acestei cărț� i ș� i a călătoriei de un an î�n care
tocmai ai pornit). Desigur, acest curent filosofic este mult mai
amplu – ș� i am putea vorbi o zi î�ntreagă despre convingerile
unice ale diferiț�ilor stoici: „Heraclit credea următoarele…”,
„Zenon era din Kition, un oraș� din Cipru, ș� i considera că…”. Î�nsă
asemenea fapte î�ț�i vor fi oare de folos î�n viaț�a de zi cu zi? Ce
claritate î�ț�i pot oferi informaț�iile de cultură generală?
Î�n schimb, următoarele fraze rezumă cele mai importante trei caracteristici ale filosofiei stoice de care merită să ț�ii
cont zilnic, î�n fiecare decizie:
•
•
•

Controlează-ț�i percepț�iile.
Orientează-ț�i acț�iunile î�n direcț�ia potrivită.
Acceptă cu seninătate lucrurile pe care nu le poț� i
controla.

Asta e tot!
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5 ianuarie

CLARIFICĂ-ȚI INTENȚIILE

L

„Orice efort trebuie să aibă un scop, să privească î�ntr-o
direcț�ie! Nu hărnicia î�i tulbură pe cei neliniș� tiț�i ca pe
niș� te nebuni, ci părerile false despre lucruri.”
– Seneca, Despre liniștea spiritului, 12.5

egea 29 din cartea The 48 Laws of Power (Cele 48 de legi ale
puterii)* este: Plănuieș� te totul, punct cu punct, până la capăt.
Robert Greene scrie: „Planificând până la capăt, nu vei fi copleș� it de î�mprejurări ș� i vei ș� ti când să te opreș� ti. Călăuzeș� te-ț�i
cu grijă soarta ș� i determină-ț�i viitorul gândind î�n perspectivă.” A doua recomandare din The 7 Habits of Highly Effective
People (Cele 7 obișnuințe ale persoanelor extraordinar de eficace)** este: î�ncepe cu finalul î�n minte.
A avea î�n vedere finalul nu este o garanț�ie că vei ajunge
acolo – niciun stoic nu ar fi de acord cu o asemenea presupunere – dar a nu te gândi la deznodământ este o garanț�ie pentru
eș� ec. Pentru stoici, oiêsis (concepț�iile false) sunt responsabile
nu doar de tulburările sufleteș� ti, dar ș� i pentru traiul ș� i acț�iunile haotice ș� i disfuncț�ionale. Dacă nu-ț�i direcț�ionezi eforturile către o cauză sau un scop, de unde vei ș� ti ce să faci zi de
zi? Cum vei ș� ti ce să accepț�i ș� i ce să refuzi? Cum vei ș� ti că ț�i-a
fost de ajuns, că ț�i-ai atins ț�elul, că te-ai abătut de la traseu,
dacă nu ai definit niciodată care sunt aceste limite?

* Carte scrisă de Robert Greene și Joost Elffers și apărută sub titlul Succes și putere. 48 de legi pentru a reuși în viață, traducere de Mihaela
Gafencu-Cristescu, Editura Teora, București, 2015. (n.tr.)

** Carte scrisă de Stephen R. Covey și apărută ca audiobook la Editura
ACT și Politon, București, 2015. (n.tr.)
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Răspunsul este că nu vei ș� ti. Ș� i, astfel, vei fi sortit eș� ecului
– sau, ș� i mai rău, ignorarea lipsei de direcț�ie te va duce spre
nebunie.
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6 ianuarie

UNDE, CINE, CE ȘI DE CE

R

„Cel care nu ș� tie ce este universul nu ș� tie nici î�n ce loc
se află el î�nsuș� i. Iar cine nu ș� tie pentru ce-a fost născut
nu ș� tie nici cine este el î�nsuș� i, nici ce este universul. Iar
cel care trece cu vederea una din acestea nu poate spune nici pentru ce s-a născut. Atunci ce crezi despre cel
care evită sau caută lauda celor care aplaudă, a celor
care nu ș� tiu nici unde sunt, nici ce sunt?”
– Marc Aureliu, Către sine, 8.52

egretatul comediant Mitch Hedberg povestea î�n spectacolele lui o î�ntâmplare amuzantă. Aflându-se î�n studioul
unui radio pentru un interviu, reporterul l-a î�ntrebat: „Deci,
cine eș� ti tu?”. Î�n acel moment, a trebuit să se gândească serios
dacă tipul ăla era foarte profund sau dacă nimerise la postul
de radio greș� it.
De câte ori nu ni se î�ntâmplă să răspundem la î�ntrebări de
genul: „Cine eș� ti?”, „Cu ce te ocupi?” sau „De unde eș� ti?”.
Considerându-le niș� te î�ntrebări superficiale – asta dacă le
considerăm î�n vreun fel – nu ne obosim să dăm un alt fel de
răspuns decât superficial.
Dar majoritatea oamenilor nu ar putea da un răspuns mai
consistent nici cu pistolul la tâmplă. Tu ai putea? Ai stat vreodată să te gândeș� ti pe î�ndelete ș� i să î�ț�i dai seama clar cine eș� ti
ș� i care sunt valorile tale? Sau eș� ti prea ocupat să alergi după
chestiuni găunoase, să copiezi influenț�e proaste ș� i să urmezi
cărări inexistente care duc la dezamăgire sau la neî�mplinire?

CLARITATE
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7 ianuarie

ȘAPTE FUNCȚII CLARE ALE MINȚII
„O muncă pe potriva minț�ii este exerciț�iul alegerii, refuzului, năzuinț�ei, respingerii, pregătirii, ț�elului ș� i acceptării. Aș� adar, ce poate pângări ș� i î�mpiedica funcț�ionarea
corectă a minț�ii? Nimic altceva decât propriile ei decizii
viciate.”
– Epictet, Diatribe, 4.11.6-7

Să analizăm aceste sarcini pe rând:
•
•
•
•
•
•
•

Alegerea – să faci ș� i să gândeș� ti ce trebuie
Refuzul – ispitei
Năzuinț�a – de a fi mai bun
Respingerea – negativismului, influenț�elor proaste, a
neadevărului
Pregătirea – pentru ce ne aș� teaptă sau urmează să se
î�ntâmple
Ț� elul – principiul nostru călăuzitor ș� i prioritatea numărul unu
Acceptarea – eliberării de iluzia lucrurilor care se află
sub controlul nostru ș� i a celor ce nu sunt (ș� i de a le
accepta aș� a cum sunt pe acestea din urmă)

Acesta este scopul minț�ii. Trebuie să ne asigurăm că tratează ș� i vede restul lucrurilor ca pe o î�ntinare sau viciere.
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8 ianuarie

ÎNȚELEGE DE CE ANUME EȘTI DEPENDENT
„Trebuie să renunț�ăm la lucrurile pe care le strângem
la piept de parcă ar fi lucruri de bine. Altfel, dispare tăria
sufletului care trebuie să se pună singură la î�ncercare.
Dispare generozitatea, care nu se poate manifesta dacă
nu priveș� te cu dispreț� , de parcă ar fi fără valoare, toate
acele bunuri pe care mulț�imea le doreș� te ș� i le ț�ine la
mare preț� .”
– Seneca, Epistole către Lucilius, 74.12b-13

M

icile slăbiciuni se pot transforma cu uș� urinț�ă î�n dependenț�e î�n toată regula. Bem cafea dimineaț�a ș� i, î�n scurtă
vreme, nu ne mai putem î�ncepe ziua fără ea. Ne verificăm
e-mailurile pentru că face parte din slujba noastră ș� i, fără să
ne dăm seama, simț� im cum ne bâzâie telefonul î�n buzunar
la fiecare câteva secunde. Î�n scurt timp, aceste obiceiuri nevinovate ajung să ne conducă viaț�a.
Viciile mărunte ș� i pornirile pe care le avem nu doar că ne
ș� tirbesc libertatea ș� i autonomia, dar ne î�nceț�oș� ează gândirea.
Credem că suntem stăpâni pe noi î�nș� ine – dar oare aș� a să fie?
După cum spunea un narcoman, dependenț�a se produce atunci
când „pierdem libertatea de a ne abț�ine”. Hai să ne recăpătăm
această libertate.
Tu ce dependenț� ă ai? Sucul acidulat? Medicamentele?
Văicăreala? Bârfa? Internetul? Rosul unghiilor? Trebuie să î�ț�i
recapeț�i capacitatea de a te abț�ine pentru că de ea depind claritatea ș� i autocontrolul tău.

