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Mă lupt să ating cerul 
Şi să cuprind în brațe strălucirea fiecărei stele.
Însă dinăuntrul coliviei trupului meu,
Un copil firav strigă: Nu mai privi spre cer,
Ai toată strălucirea în tine...
Lasă-mă să zbor!
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CINE SUNT EU?

 Cred că una dintre cele mai grele întrebări ale vieţii 
este Cine sunt eu? De mici învăţăm despre natură, despre 
familie, societate, despre cum este Dumnezeu, despre ce 
s-a întâmplat în trecut, despre planete, Soare, galaxii, 
dar nu ne învață nimeni cum putem afla cine suntem 
cu adevărat. Ni se impun la şcoală materiile „cele mai 
importante”, care să ne pregătească pentru viaţă, însă ce 
nu ni se oferă aproape deloc este contextul în care am 
putea învăţa mai multe despre noi înșine. 
 Suntem încurajaţi să ne punem întrebări dintre 
cele mai diverse şi să memorăm date şi informaţii, de 
parcă menirea noastră ar fi aceea de a deveni enciclopedii 
umane. Practic, învăţăm despre „de toate”, dar nu suntem 
încurajaţi să învăţăm cum putem afla cine suntem și ce 
ne definește ca oameni. 
 Mi-am pus deseori întrebarea, firească şi retorică, 
totodată: Ce ne-a ajutat în momentele cruciale ale vieţii? 
Exerciţiile complicate de la matematică și caracterizarea 
unui personaj literar, să ştim formule complexe din fizică 
şi chimie sau conectarea la puterea noastră interioară şi 
găsirea unei maniere potrivite de a acţiona? Cât de mult 
ne-ar fi ajutat să răzbim poate mai ușor prin necazurile 
vieții un exerciţiu de reconectare cu Sinele, o rugăciune, 
o scurtă meditaţie sau chiar analizarea situaţiilor 
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mai dificile dintr-o perspectivă detaşată, mai puţin 
subiectivă? Cât de valoros ar fi fost tot ce am învățat la 
școală, dacă, pe lângă toate materiile, am fi avut și una 
în care să ne punem întrebări cu privire la identitatea 
noastră? Impactul unei educaţii care să pună accent şi pe 
dezvoltarea personală, și pe cea spirituală ar fi fost unul 
uriaş, însă azi, în era digitalizării, pare utopic acest tip de 
abordare. 

 Legat de contextele de învăţare care să ne ducă 
spre descoperirea de sine, niciodată nu am asociat 
şcoala decât cu asimilarea de cunoştinţe, care ne vor 
prinde bine în viaţă. Doar că acest sistem de educaţie nu 
ne-a adus decât una sau mai multe diplome, pe care le 
putem înrăma frumos, și poate nu tocmai acele abilități 
valoroase care să ne dezvolte pe noi ca oameni şi să ne 
ajute în momentele importante. Sunt foarte valoroase 
modelele, profesorii, exemplul lor, însă sunt puțini acei 
profesori care ne-au rămas în minte ca modele de viață.
 După ce terminăm o facultate, după ce ne trezim 
prinşi într-un job care nu ne aduce împlinire şi nici 
satisfacţii materiale, aşa cum ne-am închipuit când eram 
pe băncile şcolii, conştientizăm că vrem să ne dezvoltăm 
personal şi să căutăm adevărata împlinire. Doar că puţini 
începem procesul de dezvoltare personală cu întrebări și 

Nu suntem încurajaţi să învăţăm 
cum putem afla cine suntem şi ce 

ne defineşte ca oameni.
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obiective menite să ne reveleze cine suntem cu adevărat 
şi care este chemarea noastră. 
 Îmi amintesc că, prin 2014, la primul modul de 
formare din cursul NLP Practitioner, când fiecare 
participant şi-a stabilit obiectivul principal al cursului, 
am avut un coleg care a spus că, pentru el, obiectivul 
cel mai important este să afle cine este cu adevărat. Cu 
toată părerea de rău spun acum că puţin mi-a lipsit să nu 
pufnesc în râs. Mă şi gândeam, judecându-l: Doamne, 
dar ăsta e obiectivul lui? Să se cunoască mai bine? Păi el 
nu vrea o carieră de succes? Nu vrea o situaţie materială 
extraordinară? Nu vrea să se afirme în vreun fel? 
 La momentul respectiv aşa vedeam eu lucrurile - că 
obiectivele cu adevărat importante sunt legate de faimă, 
de succes, de o situaţie materială foarte bună, de reuşită. 
Însă cât de departe eram de adevăr, cât de departe 
eram de evoluţie... Nu mi-am dat seama că, dintre toţi 
participanţii la curs, obiectivul acelui coleg era cel mai 
aproape de împlinire. 
 Aşa că mi-au trebuit câţiva ani şi câteva situaţii 
nefericite şi provocatoare, precum o depresie, un divorţ, 
un accident rutier, o destabilizare financiară sau o 
problemă de sănătate, ca să îmbrăţişez din nou smerenia 
şi să îmi dau seama că cel mai important obiectiv cu 
care ar trebui să pornim pe drumul evoluţiei este să 
descoperim Cine suntem.

Stamp



15

MEDIUL ÎN CARE CREŞTEM 
NE MODELEAZĂ IDENTITATEA

 În familia în care am crescut, cred că au fost destul 
de puţine situaţiile în care părinţii şi-au făcut timp să 
poarte cu noi discuţii mai profunde. Poate există și adulți 
mai norocoși azi, dar marea majoritatea dintre noi nu am 
primit o atenție deosebită din partea părinților. Şi nu o 
spun ca o judecată la adresa lor, ci o spun ca să subliniez 
faptul că, din lipsă de timp, din prea multe griji sau din 
prea multă muncă, părinţii au fost nevoiţi să petreacă 
destul de puțin timp cu noi. 
 Este un adevăr dureros, este o realitate pe care 
nu o putem ignora, însă pe care trebuie să o privim cu 
îngăduinţă şi recunoştinţă. Părinţii noştri au făcut tot ce 
le-a stat în putinţă să ne crească şi să ne fie bine, chiar 
dacă nu am primit de la ei afecţiunea, atenția și iubirea 
necondiționată de care am fi avut nevoie. 
 Neştiind cât de important este să reflectăm asupra 
profunzimilor vieţii şi neavând pe cineva din familie cu 
care să discutăm mai des, mulți dintre noi am crescut cu 
o sete puternică de a afla mai multe despre noi şi despre 
scopul vieţii noastre. 
 Însă, pe măsură ce deveneam adulţi, reprimam 
această dorinţă de cunoaştere, deoarece aşa am fost 
învăţaţi: să reprimăm pornirile fireşti către cunoaştere, 
răsunându-ne undeva în creieraş vocea care ne spunea 

Stamp



Adriana Roman

16

„Fii cuminte, să nu păţeşti ceva!”, „Stai în banca ta!”, 
„Dacă tăceai, filosof rămâneai!” etc..
 Aşa am crescut mulți dintre noi. Părinţii nu aveau 
acces la atâtea informaţii, ca astăzi. Şi, chiar dacă ar fi 
avut, sistemul de educare al copiilor ar fi rămas poate 
la fel de puternic marcat de reguli şi de norme tipice 
„pedagogiei negre”, aşa cum le-a definit Katharina 
Rutschky în cartea Pedagogia neagră, din care aflăm 
că pedeapsa fizică, violenţa verbală sau psihică asupra 
copiilor erau considerate metode comune de corecţie 
a copiilor, fără a se cunoaşte repercusiunile în plan 
emoțional, mental și spiritual. 
 Aşadar, putem observa cum generaţia bunicilor şi 
cea a părinţilor noştri au perpetuat aceeaşi metodă de 
educare a copiilor, iar mulţi dintre noi am dus probabil 
mai departe elemente ale acestei metode, bineînţeles cu 
scopul de a îi educa pe copii cât mai frumos. 
 Am făcut această trimitere către sistemul de 
educare specific celor 7 ani de acasă pentru a sublinia 
următorul aspect: timp de mai multe generaţii, discuţiile 
în familie cu privire la menirea noastră pe acest pământ 
au fost tratate superficial, deoarece primau un alt sistem 
de valori, altă mentalitate ori existau alte priorităţi. Ne-au 
lipsit unele discuţii profunde care ar fi putut să se nască 
din căutarea spiritualităţii, nu din prelegeri religioase 
menite să evidenţieze latura noastră păcătoasă, să cultive 
vina şi să arate predispoziţia omului către păcat şi către 
a-l supăra pe Dumnezeu. 
 Dar e de înţeles. Părinţii nu aveau timp şi poate 
nu considerau importante laturile dezvoltării personale 
şi ale autocunoaşterii, deoarece focusul era orientat 
către asigurarea unui trai decent şi, cel mult, către 
respectarea normelor religioase. Dacă ai lor copii 
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aveau mâncare, haine, un acoperiş deasupra capului 
şi posibilitatea de a merge la şcoală, totul era bine.  
Astfel, putem privi întregul context de dezvoltare a 
potenţialului fizic, mental şi spiritual de acum 2-3 
generaţii ca fiind unul mult mai limitat decât acum. 
Timpul pentru evoluţie conştientă şi trezire spirituală 
poate nu era la fel de prielnic ca astăzi, când ni se oferă 
acces la mii de surse de informare şi la mii de lideri care pot 
deveni mentorii noştri  pentru evoluţie şi autocunoaştere. 
Pe de altă parte, nici nu existau tentațiile care există azi, 
și nici dezinformarea sau indiferența oamenilor nu erau 
atât de amplificate ca acum.
 Cine sunt eu? a devenit, astăzi, o întrebare firească 
şi învăluită de speranţă. Avem atâtea resurse la îndemână 
pe care să le folosim, avem atâtea metode prin care să 
descoperim ce ne reprezintă sau care este identitatea 
noastră. Şi, fie că suntem în etapa în care vrem o 
schimbare în carieră, o schimbare în plan personal sau 
în relaţii, momentul zero de la care pornim este cel în 
care ne adresăm întrebarea Cine sunt eu cu adevărat?
 Astfel că, abia după 25 - 30 - 40 de ani, începem să 
descoperim adevărata şcoală, cea în care noi stabilim 
ceea ce ne dorim să învăţăm şi care sunt priorităţile 
noastre. Și un lucru e cert: prioritatea devine 
cunoaşterea de sine şi aflarea chemării interioare.
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Notă personală: 

În jurul vârstei de 28 de ani, am început 
să îmi pun întrebări cu adevărat relevante 
pentru viaţa mea. „Cine sunt eu?” era cea 
mai confuză întrebare dintre toate. Nu 
ştiam cine sunt, ce mi-ar plăcea să fac pe 
viitor, cum aş vrea să arate omul/iubita/
mama/fiica/sora/nepoata/prietena 
Adriana. Procesul de descoperire de sine 
a fost unul greoi, de lungă durată. Abia 
după câţiva ani am reuşit să înţeleg cine 
sunt eu cu adevărat şi care este misiunea 
mai înaltă a vieţii mele. 
Ce vreau să spun cu asta e că, indiferent 
de vârsta pe care o ai, nu e „prea târziu” 
să începi să te întrebi şi tu acest lucru. 
Nimic nu se compară cu sentimentul pe 
care ţi-l dă aflarea identităţii Sinelui şi 
descoperirea chemării interioare.
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Exercițiu recomandat

Oferă-ți 10 minute pentru a sta de vorbă cu 
tine. Răspunde la aceste două întrebări:

1.  Cine sunt eu, dincolo de rolurile mele 
sociale? 

Descrie-te în câteva propoziţii, ca şi când te-ai 
prezenta cuiva pentru prima dată.
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2.  Cum mi-aş dori să fiu pe viitor, din punct de 
vedere mental, emoţional, spiritual şi fizic? 

Descrie-te ca şi când ai fi reuşit să evoluezi pe 
toate planurile şi eşti mulţumit de tine, în totalitate.
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