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Cuvânt-înainte
F

oarte rar se întâmplã sã descoperi o carte în
cuprinsul cãreia fiecare idee sã fie solidã ºi adevãrul sã
rãzbatã din orice frazã. Este exact ceea ce am avut
privilegiul sã gãsesc în noua carte a lui Joe Vitale, Manual
pentru viaþã. Presimt cã veþi aprecia ºi dumneavoastrã în
mod deosebit contribuþia lui Joe, când vã veþi apleca
sufletul asupra tezaurului de cunoºtinþe luminoase ºi
practice din cartea sa, beneficiind la fiecare paginã de
prezentarea unor idei nespus de valoroase.
Unul dintre angajamentele pe care mi le-am luat în
faþa mea ºi a universului când am început sã-mi scriu
propriile cãrþi a fost acela cã nu le voi înfãþiºa niciodatã
cititorilor mei tehnici sau principii ale cãror calitãþi practice ºi utile sã nu le fi constatat personal, prin experienþã
nemijlocitã. Din cartea lui Joe Vitale reiese limpede faptul
cã ºi el s-a angajat la o promisiune similarã. Consider cã
este o atitudine extrem de importantã în zilele noastre,
când influenþa covârºitoare a mass-mediei permite
rãspândirea multor speculaþii în numele adevãrului. Cu
treizeci ºi ceva de ani în urmã, la Stanford, pe când
lucram pentru doctoratul în consiliere psihologicã, am
fost iritat ºi nemulþumit sã întâlnesc, unul dupã altul,
„experþi” care nu aveau nici cea mai micã experienþã
personalã legatã de procedeele pe care le prezentau.
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Scuza invocatã de obicei era importanþa de a-ºi pãstra
detaºarea faþã de cazurile clinice. Mesajul pe care-l
transmiteau aceºtia suna întotdeauna astfel: „Faceþi ceea
ce vã spun eu, nu ceea ce fac eu”. Înþelepciunea care se
desprinde din paginile cãrþii de faþã dezvãluie o
concepþie provenitã din celãlalt capãt al spectrului. Este
deosebit de satisfãcãtor sã constaþi cã aici nu este vorba
de niciun fel de detaºare faþã de cazurile concrete. Din
contrã, se remarcã o înþelepciune practicã rezultatã dintr-o
viaþã trãitã în linia întâi ºi dintr-un ajutor consistent oferit
oamenilor pentru a-ºi rezolva problemele reale.
Citind cugetãrile pline de înþelepciune ale Manualului, m-am trezit în repetate rânduri reflectând: „ªi eu
am spus exact acelaºi lucru pacienþilor mei!” În ultimii
25 de ani, eu ºi soþia mea am avut mai mult de 20.000 de
pacienþi individuali ºi aproape 4.000 de cupluri. În cadrul
experienþei acumulate, am aflat adevãrul foarte
important pe care îl dezvãluie ºi pepitele de înþelepciune
ale lui Joe. Uneori am fost nevoiþi sã-l învãþãm pe calea
cea mai grea, acþionând mai întâi în sens contrar. Drept
urmare, cea mai scumpã speranþã a mea pe care mi-o
leg de cartea de faþã este cã-i va scuti pe cititorii ei de
suferinþele pe care le presupune învãþarea câtorva dintre
aceste lecþii prin experienþã nemijlocitã.
Unul dintre primii eroi ai vieþii mele, Buckminster
Fuller, aprecia în mod cu totul deosebit greºelile. El
susþinea cã unul dintre factorii principali care i-au permis
sã manifeste o creativitate înfloritoare întreaga viaþã a
fost dat de numãrul greºelilor fãcute, mult mai mare
decât al oricãrei alte persoane cunoscute. Totuºi, celor
care ascultau cu atenþie ceea ce înþelegea Bucky prin
greºeli le era clar cã nu fuseserã niºte lucruri în care sã fi
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crezut cu adevãrat. Ceea ce numea el greºeli erau de fapt
lecþii de viaþã din care avusese numai de învãþat.
Deschiderea pe care o manifestã fiecare dintre noi faþã
de procesul de învãþare ne împiedicã sã repetãm la
nesfârºit aceleaºi lecþii de viaþã. Bucky ar spune cã, dacã
veþi avea un apetit din ce în ce mai mare faþã de învãþãturã, greºelile pe care le veþi face vor fi de o calitate
mereu superioarã.
Este limpede pentru cei care citesc manualul lui Joe
Vitale cã el a învãþat foarte multe lucruri de la viaþã, iar
cunoºtinþele acumulate sunt expuse cu o simplitate
sclipitoare, astfel încât fiecare dintre cei care beneficiazã
de înþelepciunea lor sã le poatã pune imediat în practicã.
Un alt atu al acestei cãrþi este forma foarte plãcutã de
prezentare. Aflându-mã în postura cuiva care primeºte
anual câteva sute de cãrþi pentru aprobare (sunt nevoit
sã le resping în proporþie de 99%), apreciez factorul de
divertisment pe care Joe îl împleteºte în þesãtura foarte
densã de înþelepciune a cãrþii. În ansamblu, Manual
pentru viaþã este o lucrare fermecãtoare, pe care o recomand cu entuziasm oricui se simte îndemnat sã porneascã în cãutarea unei experienþe de viaþã mai profunde
ºi mai bogate.
Dr. Gay Hendricks
Autor al cãrþilor Conscious Living („Vieþuirea conºtientã”),
The Corporate Mystic („Mistica corporatistã”)
ºi (împreunã cu Kathlyn Hendricks)
Conscious Loving („Iubirea conºtientã”)
Cofondator al organizaþiilor „The Spiritual Cinema
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