


Descrierea CIP a Bibliotecii Na¡ionale a României
LASSUS, RENÉ de

Marele tu! / René De Lassus; trad.: Luiza Maria Daniliuc -
Bucure¿ti: Amaltea, 2006

ISBN (10) 973-7780-78-7
ISBN (13) 978-973-7780-78-2

I. Daniliuc, Luiza Maria (trad.)

159.923.2

COMMENT DÉCOUVRIR CES TRÉSORS
QUI SOMMEILLENT EN VOUS

RENÉ DE LASSUS
© 2005 LEDUC.S Éditions

MARELE TU!
Descoperi¡i comorile dinlåuntrul vostru

RENÉ DE LASSUS

ISBN (10) 973-7780-78-7
ISBN (13) 978-973-7780-78-2

© 2007 – EDITURA AMALTEA



CUPRINS

INTRODUCERE ..............................................................................11

Partea întâi:  TOTUL SE JOACÅ ÎN MAI PUºIN
DE 100 DE ANI ..........................................................................15

Acele comori din adâncul nostru ................................................ 16
Resursele fizice ..............................................................................16

Corpul....................................................................................... 16
Ac¡iunea asupra propriului corp .............................................16
Izbânzi fizice .............................................................................16

Resursele mentale..........................................................................17
Inteligen¡a ................................................................................ 17
Sensibilitatea............................................................................ 20
Percep¡ia senzorialå ¿i extra-senzorialå ..................................20
Intui¡ia .....................................................................................22
Exploatarea amintirilor, experien¡elor, învå¡åturilor .............22
Cåutarea informa¡iilor ¿i a abilitå¡ilor ................................... 23
Flexibilitatea ............................................................................ 23
Capacitatea de exprimare .........................................................23
Creativitatea artisticå ..............................................................23
Capacitatea de a stabili rela¡ii pozitive cu ceilal¡i ..................23
Încrederea .................................................................................23
Onestitatea, integritatea ..........................................................23
Autonomia................................................................................ 24
Ac¡iunea liberå ¿i responsabilå................................................ 24
Con¿tiin¡a .................................................................................25
Evolu¡ia ¿i progresul personal ................................................ 25
Afirmarea propriei persoane ¿i realizarea de sine................... 26
Capacitatea de a realiza propria dimensiune spiritualå .........26
Entuziasmul .............................................................................26
Voin¡a, curajul, determinarea, perseveren¡a........................... 26
Depå¿irea ..................................................................................27
Reu¿ita......................................................................................27
Bucuria în fa¡a minunilor existen¡ei ....................................... 27
Puterea asupra sinelui, asupra celorlal¡i
¿i asupra vie¡ii ..........................................................................27
ªi dragostea!.............................................................................28
Så înve¡i så iube¿ti ................................................................... 29
Dragostea, ce este ea? ..............................................................31



Partea de umbrå ..............................................................................33
O frumoaså dezordine................................................................... 33
Dincolo de Bine ¿i de Råu ............................................................ 35

Resurse de care lumea are nevoie ............................................... 36
Så schimbåm lumea?.....................................................................37

Partea a doua: OMUL: UN ANIMAL RELAºIONAL ................ 39
De la persoana adevåratå la personalitate ............................... 41

Sita psihicå.................................................................................... 41
Psihismul primelor zile .................................................................43
Problemå de ego ............................................................................ 44
Problemå de educa¡ie .................................................................... 45

„Eu nu må tem de nimeni!“ ..........................................................47
Omul este un lup pentru om .........................................................47
Teama conduce lumea .................................................................... 49
Pentru a ie¿i din dificultate: un scenariu de via¡å .................51

Partea a treia: UNELTE PENTRU O RELAºIE REUªITÅ ........ 53
O bunå comunicare ....................................................................... 53
Inten¡ii bune ..................................................................................55
Unelte bune ................................................................................... 55

O limbå personalå: NLP ................................................................ 56
A fost odatå NLP ..........................................................................56

Filme „revelatoare“ .................................................................57
Så faci så disparå teama ..........................................................58

Så vorbe¿ti limbajul celuilalt ........................................................ 59
Un exemplu pentru a în¡elege, a vedea, a auzi sau a resim¡i…..59
O rela¡ie puternicå ................................................................... 60
Principalele predicate............................................................... 61

Sincronizarea corporalå ............................................................... 62
Rolul vie¡ii dumneavoastrå potrivit
Analizei Tranzac¡ionale ................................................................ 64

O personalitate sub influen¡e ........................................................ 64
Modele pentru a ne integra......................................................64
Cinci tipuri de tranzac¡ii de observat ......................................65

Trei roluri de jucat........................................................................ 68
Pentru rela¡ii intense ............................................................... 69

Cele trei roluri psihologice ale AT ................................................ 70
Persecutorul (sau Criticul-Agresiv) .........................................71
Victima .....................................................................................75
Salvatorul .................................................................................76
De la un rol la altul .................................................................77



O altå unealtå a AT: Stårile eului .................................................77
Registrul copilåriei ................................................................... 78
Un registru al contradic¡iilor ..................................................78

Cele trei Ståri ale Eului.................................................................79
Starea Pårinte ..........................................................................80
Starea Copil ..............................................................................80
Starea Adult .............................................................................82

Pozi¡iile de via¡å ............................................................................ 83
Cum se construie¿te pozi¡ia noastrå de via¡å .........................84

Partea a patra: AMELIORAREA RELAºIEI CU CEILALºI .... 87
Utilizarea uneltelor NLP. Cum så utilizezi limbajul
personal al celuilalt ....................................................................... 88

Crea¡i o sitå ................................................................................... 88
Anun¡a¡i culoarea ..........................................................................89
Adapta¡i-vå la realitatea celuilalt ..................................................90
Identifica¡i ¿i traduce¡i predicatele celuilalt ..................................90
Råmâne¡i aici ¿i acum ................................................................... 91
Utiliza¡i metafore ........................................................................... 91
Practica¡i fragmentarea .................................................................91
Lansa¡i pun¡i cåtre viitor ..............................................................92
Fixa¡i un punct de sprijin..............................................................93

Utilizarea uneltelor Analizei Tranzac¡ionale.
Cum så faci fa¡å rela¡iilor dificile ..............................................94

Când ceea ce face celålalt nu e pe placul nostru .....................94
Confrunta¡i pozitiv ........................................................................ 94

Confruntarea negativå .............................................................95
Confruntarea pozitivå ..............................................................95

Exprima¡i-vå sentimentele ¿i emo¡iile ............................................ 97
Dårui¡i-vå mânia ........................................................................... 98
Propune¡i contracte ....................................................................... 99

Partea a cincea: AMELIORAREA RELAºIEI CU SINELE .... 101
Atitudinea „Yaka“.................................................................. 101
O altå cale .............................................................................. 102
Un Scenariu de via¡å rescris ................................................. 103

Persoanele împlinite .................................................................... 105
Persoana biofilå ........................................................................... 105
Persoana treazå ........................................................................... 107
Persoana pluralå ......................................................................... 107

Plural în unitate .................................................................... 108
Persoana Asertivå........................................................................ 109
Misterul Obyvatel-urilor.............................................................. 111



Cum så recunoa¿tem ¿i så transformåm
în modele persoanele împlinite .................................................. 114

Caracteristicile persoanei OK din AT ......................................... 114
Reconstruc¡ia propriului Scenariu de via¡å ............................... 115
Con¿tiin¡a ¿i exprimarea propriilor dorin¡e................................ 116
O mare deschidere fa¡å de lume ................................................. 116
Capacitatea de a-¡i accepta limitele .............................................. 117
O rela¡ie judicioaså cu cuno¿tin¡ele ............................................ 117
Un fizic respectat ......................................................................... 117
O activitate profesionalå interesantå, o rela¡ie sånåtoaså
cu banii ........................................................................................ 118
Deschiderea fa¡å de celelalte grupuri sociale.............................. 119
O abordare pozitivå a realitå¡ilor existen¡ei ................................ 119
Voin¡a de a negocia cu ceilal¡i ..................................................... 119
Încrederea în propriile intui¡ii .................................................... 119
Capacitatea de a face fa¡å agresiunilor ....................................... 119
Respectarea regulilor vie¡ii în societate ...................................... 120
În¡elegerea „semnelor“ naturii ................................................... 120
O sensibilitate ecologicå .............................................................. 120
O bunå folosire a propriilor temeri............................................. 120
Utilizarea loviturilor dure drept modalitå¡i de progres ............. 120
Capacitatea de a ierta .................................................................. 120
Implicarea în via¡a socialå ¿i culturalå....................................... 121
Capacitatea de a lua drept model comportamentele
pozitive ale celorlal¡i .................................................................... 121
În¡elegerea valorii mårturiei ....................................................... 121
Vigilen¡a fa¡å de propriile percep¡ii extra-senzoriale .................. 121
Acordarea de timp ....................................................................... 121
O mare curiozitate ....................................................................... 122
Un mare eclectism artistic ........................................................... 122
ªi, mai mult… ............................................................................. 122

Så ac¡ionezi ca o persoanå împlinitå ....................................... 124
Tehnica anchetei pozitive ............................................................ 124
Spontaneitatea asertivå ............................................................... 125
Discul stricat ............................................................................... 126
Plapuma....................................................................................... 128
Negocierea în via¡a de zi cu zi .................................................... 128

Partea a ¿asea: ÎN CÅUTAREA EULUI PROFUND ............... 133
Nu trage¡i în Eu! ................................................................... 133

Sinele-busolå.................................................................................. 135
E vreun pilot în avion? ................................................................ 135



Direc¡ia cea bunå......................................................................... 136
Pe axå? Sau dezaxat? ................................................................... 137
Mica voce ..................................................................................... 139
Gândirea...................................................................................... 140

Gândirea nu se aflå în cap ..................................................... 140
Problema Sensului...................................................................... 141

Sinele transcendent ¿i rela¡ia spiritualå ................................ 142
ªi Dumnezeu în toate astea? ....................................................... 143
De la Sine la Univers.................................................................. 144
ªi Psihologia Transpersonalå? ................................................... 145

Så-¡i dezvol¡i Fiin¡a profundå în secolul XXI ......................... 147
Så-¡i dezvol¡i Sinele, de ce?......................................................... 147
Este posibil så-¡i dezvol¡i Fiin¡a profundå!................................. 149

Cultiva¡i „prietenia cu voi în¿ivå“ ........................................ 150
Citi¡i ....................................................................................... 151
Observa¡i ................................................................................ 151
Lucra¡i la o adevåratå autonomie ......................................... 152
Con¿tientiza¡i ......................................................................... 153
Practica¡i medita¡ia silen¡ioaså… ......................................... 154
…sau 6 ore de mers pe jos zilnic! .......................................... 155
Începe¡i prin a oferi cinci minute pe zi Fiin¡ei
dumneavoastrå! ...................................................................... 155
Face¡i fa¡å celorlal¡i ¿i problemelor vie¡ii .............................. 156
Vorbi¡i cum trebuie (sau în mod autentic) ............................ 157
Dezvolta¡i-vå sim¡ul responsabilitå¡ii ................................... 158
Practica¡i ascultarea profundå .............................................. 158
Încerca¡i så nu vre¡i nimic! ................................................... 159

CONCLUZIE: Progresele realizate sunte¡i dumneavoastrå! ........ 160
BIBLIOGRAFIE: ........................................................................... 162

ANEXA 1: Adevårul meu ................................................................ 166
ANEXA 2: Eu nu sunt scriitor ....................................................... 174



11

Introducere

„ªi câte nu am fåcut pentru ca totul så meargå bine!“
De câte ori n-a¡i auzit aceastå exclama¡ie dezolatå? De câte

ori nu a¡i pronun¡at-o voi în¿ivå în cursul vie¡ii voastre? Câte
rela¡ii, întâlniri, reuniuni profesionale, negocieri nu s-au în-
cheiat prin constatarea e¿ecului sau cel pu¡in a semi-e¿ecului?

Iatå-l pe acest tatå care nu reu¿e¿te så se punå de acord cu fiul
såu adolescent asupra orei la care acesta trebuie så se întoarcå
acaså, în seara primei sale petreceri-surprizå; acest sindicalist
care nu s-a în¡eles cu direc¡iunea întreprinderii sale cu privire la
plata orelor suplimentare în întreprindere; acest îndrågostit res-
pins; acest comerciant cåruia concuren¡a i-a „suflat“ contractul
anului; aceastå femeie care s-a låsat toatå via¡a „strivitå“ de un
so¡ prea dominator, fårå så îndråzneascå vreodatå så-¿i exprime
dorin¡ele ori a¿teptårile…

Så te sim¡i bine în via¡å, så fii – dacå putem îndråzni så folosim
termenul – fericit, depinde pentru multe persoane, de calitatea
rela¡iilor pe care acestea le între¡in cu ceilal¡i ¿i cu ele însele.

Majoritatea dintre noi, în ciuda atâtor eforturi pentru ca lu-
crurile så se petreacå cât mai bine cu putin¡å, nu ob¡in decât
mult prea rar rezultate satisfåcåtoare. În vreme ce al¡ii par så
reu¿eascå în tot ceea ce întreprind, ca ¿i cum ar fi dota¡i cu un al
¿aselea sim¡ pentru comunicare…
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De ce ei ¿i nu noi?

Pentru cå, în general, noi nu am învå¡at (sau am învå¡at prea
pu¡in!) så comunicåm. Sim¡im cå suntem capabili så o facem. Cu
to¡ii am reac¡ionat într-o zi sau am råspuns unei exigen¡e a
momentului în mod adecvat ¿i întru totul original, dovadå a poten-
¡ialului de creativitate personalå în acest domeniu.

Dar, cel mai adesea, educa¡ia pe care am primit-o cântåre¿te
prea greu ¿i ne închide într-un sistem sortit e¿ecului. Nu existå
„curs de rela¡ii“ la ¿coalå, învå¡area acestora se face haotic ¿i, în
general, într-o manierå devalorizantå. Am auzit cu to¡ii de mult
mai multe ori formule de tipul: „E¿ti un nepriceput!“, „Cât e¿ti
de neîndemânatic!“ sau „E clar, n-o så ajungi niciodatå nicåieri.
Ce-o så se întâmple cu tine?“ decât formule precum: „Bravo! E
minunat ce ai fåcut!“ sau „E¿ti într-adevår inteligentå, sunt
mândrå de tine!“. Astfel, încå de la vârsta cea mai fragedå, rela¡ia
cu sinele este foarte pu¡in (sau deloc) valorizatå, iar rela¡iile cu
ceilal¡i se construiesc prea des pe baze negative.

ªi apoi, existå cei care, în mod natural sau dupå ce au studiat
problema, ¿tiu så foloseascå unelte pertinente, eficiente ¿i acce-
sibile, în måsurå så le dezvolte capacitå¡ile în acest domeniu
important al vie¡ii noastre care este „rela¡ia“.

Pe parcursul ultimilor 40 de ani, au apårut într-adevår ade-
vårate „tehnologii ale comunicårii“. Programarea Neuro-Ling-
visticå, Analiza Tranzac¡ionalå, tehnici de Asertivitate sau de
afirmare de sine: toate aceste discipline analizeazå ¿i studiazå în
mod original din ce este constituitå o rela¡ie reu¿itå. Ele ne înva¡å,
de asemenea, cå lucrurile importante nu se aflå neapårat acolo
unde suntem obi¿nui¡i så le cåutåm.

Ele propun o nouå abordare pentru toate rela¡iile noastre.
Pentru început, ele redau întreaga sa importan¡å rela¡iei

cu sinele. Nu e vorba de egoism, de preten¡ie sau de orgoliu, ci
de un demers de dezvoltare personalå despre care ne dåm aståzi
seama cu u¿urin¡å cå este extrem de important pentru fiecare
dintre noi.
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Mai apoi, ele ne angajeazå într-o altå dinamicå a rela¡iilor cu
ceilal¡i. Sunt astfel abandonate no¡iunile tradi¡ionale de „pårinte
bun“, „vânzåtor bun“, „negociator bun“ sau „comunicator bun“.
Cuvintele-cheie devin „afirmarea de sine“, „discursuri ¡intite ¿i
cereri clare“, „ascultarea ¿i adaptarea la celålalt“, „deschiderea
cåtre lume“…

Finalmente, ele redeseneazå o rela¡ie spiritualå inovatoare,
departe de viziunile moralizatoare sau rigide, tradi¡ionale, rela-
¡ie raportatå într-o mai mare måsurå la sensibilitatea ¿i la
caracterul unic care constituie adevårata dimensiune interioarå
a fiecåruia.

Putem cu to¡ii så ne dezvoltåm abilitå¡ile rela¡ionale. Sun-
tem cu to¡ii capabili så ne apreciem pe noi în¿ine, så ne exprimåm
caracterele pozitive în fa¡a celorlal¡i ¿i så resim¡im, de asemenea,
propria noastrå dimensiune spiritualå. Avem cu to¡ii în noi ca-
pacitå¡i enorme pe care uneori nici måcar nu le bånuim. Cu to¡ii
putem så le descoperim ¿i så le dezvoltåm pentru a ne sim¡i mai
bine în via¡å, pentru a îmbunåtå¡i rela¡iile noastre cu ceilal¡i,
pentru a ne aprofunda interioritatea. Putem cu to¡ii så schimbåm
lucrurile, pentru noi, pentru ceilal¡i ¿i pentru lume. Poate cå
acesta este singurul råspuns adevårat la „dificultatea de a fi“,
caracteristicå timpului nostru…
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PARTEA ÎNTÂI

Totul se joacå în mai pu¡in de 100 de ani

În mai pu¡in de 100 de ani… ¿i chiar dupå: noi putem så
continuåm så cre¿tem, så evoluåm, så ne dezvoltåm, oricare
ar fi vârsta noastrå!

Cu siguran¡å trebuie s-o facem ca så putem avea ¿ansa så
spunem într-o zi: „Sunt bine“, „Må simt fericit, plin de via¡å!“

Existå cei care se iluzioneazå ¿i sperå cå lucrurile bune (dra-
goste, sånåtate, prosperitate) li se vor „întâmpla“, „le vor ie¿i în
cale“. Perenitatea acestei iluzii a împiedicat foarte probabil mi-
lioane de persoane så-¿i ia în mânå frâiele propriului destin
pentru a deveni „actori“, „constructori“ ai propriei lor existen¡e,
ai propriei lor bucurii de a tråi.

Înså, numeroase neîn¡elegeri au învåluit modul de a cre¿te
¿i de a educa genera¡iile care ne-au precedat. E timpul ca fiecare
så recupereze ceea ce îi e propriu: inteligen¡a sa, sensibilitatea
sa, Fiin¡a sa profundå ¿i unicå. Fiecare (¿i lumea înså¿i) are
nevoie de acest lucru.

Fiin¡ele umane sunt fåcute pentru fericire.
Unii au uitat lucrul acesta, al¡ii

nu l-au ¿tiut niciodatå.
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Acele comori din adâncul nostru

Resursele care existå în adâncul omului sunt, poten¡ial, atât
de numeroase, încât existå un fel de falså pudoare în a le enu-
mera. Fiecare le posedå în sine, niciodatå lucrul acesta nu e prea
bine ¿tiut: nu råmâne decât så le facem inventarul.

Lista care urmeazå nu este decât o trecere în revistå a co-
morilor care ne îmbogå¡esc pe fiecare dintre noi ¿i nu poate fi
în nici un caz consideratå drept exhaustivå…

Resursele fizice

Epoca noastrå manifestå o intenså admira¡ie fa¡å de instru-
mentele tehnice, mult mai grosolane în compara¡ie cu minunea
absolutå în care fiin¡åm. Corpul nostru e singurul care meritå
multå aten¡ie, respect ¿i admira¡ie.

Corpul

Persoana care cite¿te aceastå carte e¿ti tu; ¿i tu e¿ti cu sigu-
ran¡å acolo, în stare de veghe, într-un corp care te înso¡e¿te
deja de ani de zile.

Acest corp este aliatul tåu. Chiar dacå uneori te-a fåcut så
suferi, lui îi datorezi faptul cå e¿ti aici. El este centrul primordial
al energiilor tale. Este deci important så-l consideri drept prima
bogå¡ie imenså care te caracterizeazå.

Ac¡iunea asupra propriului corp

Avem cu to¡ii posibilitatea (¿i datoria!) så facem din propriul
nostru corp cel mai bun prieten, ¿i deci så-l iubim, a¿a cum este
el, ac¡ionând în acela¿i timp pentru a-l men¡ine în cele mai bune
condi¡ii, cât mai mult timp cu putin¡å.

Izbânzi fizice

Fiecare are capacitatea så facå acte de bravurå, fie prin probele
necesare de îndurat, la care ne supune existen¡a, fie prin
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intermediul jocurilor, activitå¡ilor fizice (indispensabile) sau
prin intermediul activitå¡ilor din timpul liber, al performan-
¡elor sportive, ori al activitå¡ii sexuale.

Resursele mentale

Dar, în afara resurselor sale fizice, fiecare fiin¡å umanå posedå
în ea multe alte comori. S-a repetat adesea cå omul mediu din
secolul XX nu folosea decât 10% din posibilitå¡ile sale cerebrale…
Asta înseamnå cå 90% sunt doar capacitå¡i poten¡iale „care-nu-
cer-decât-så-fie-dezvoltate“!

Fiecare creier uman con¡ine de la 10 la 100 de miliarde de
neuroni, capabili de un numår de conexiuni reprezentat de cifra
1, urmatå de 10 milioane de kilometri de zerouri.

Cunoa¿terea, ¿i mai ales con¿tiin¡a existen¡ei unor asemenea
capacitå¡i, prezente la toate fiin¡ele umane, ar trebui så permitå
constituirea definitivå ¿i necondi¡ionatå a unei baze etice care
så certifice caracterul sacru al oricårei vie¡i umane.

Inteligen¡a

Avem cu to¡ii capacitå¡i enorme:
perceperea ¿i în¡elegerea realitå¡ii, analiza, ra¡ionamentul,
compara¡ia, deduc¡ia;
luarea de decizii;
cåutarea ¿i însu¿irea de cuno¿tin¡e (utile ¿i agreabile);
memorarea ¿i utilizarea celor memorate pentru a în¡elege
mai bine ceea ce este (sinele propriu, ceilal¡i, lumea ¿i
via¡a).

Una dintre cele mai interesante contribu¡ii ¿tiin¡ifice recente,
în materie de cunoa¿tere a creierului, este fårå îndoialå cea a lui
Howard Gardner, privind „formele de inteligen¡å“. Pentru acest
profesor celebru de la Universitatea Harvard, existå opt astfel de
forme:

1. lingvisticå
2. matematicå
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3. muzicalå
4. spa¡ialå
5. fizicå
6. emo¡ionalå
7. naturalistå
8. existen¡ialå (chiar dacå statutul de inteligen¡å al acestei a

opta forme nu este complet stabilit, aceasta este aptitudinea
de a resim¡i ¿i de a în¡elege chestiunile fundamentale ale
vie¡ii).

Encefalul omului ni se prezintå ca un ansamblu
gigantic a zeci de miliarde de „pânze de påianjen“

neuronale, încastrate unele în altele,
în care „trosnesc“ ¿i se propagå miliarde

de impulsuri electronice.
 Jean-Pierre Changeux

Atunci când:
privirea ta percepe un semn,
urechea ta capteazå un sunet,
nasul tåu percepe un miros, un parfum,
pielea ta intrå în contact tactil cu un lucru stråin,
corpul tåu resimte ceva chinestezic (adicå printr-un mod
subtil de percep¡ie internå),
auzi un cuvânt ¿i îi în¡elegi sensul (¿i mai ales sensul
mai multor cuvinte într-o frazå),
faci evaluåri sau te ocupi pur ¿i simplu de calcule (mai
mult sau mai pu¡in simple, mai mult sau mai pu¡in com-
plexe),
analizezi, faci compara¡ii, deduc¡ii,
iei cea mai micå decizie (¿i e important så luåm în calcul
miile de decizii pe care fiecare le ia, obligatoriu, în fiecare
zi),
te deplasezi (fie pentru a te scula diminea¡a, fie pentru a
ajunge într-un loc îndepårtat),
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faci ceva legat de mediul fizic natural în care te mi¿ti,
ascul¡i sau emi¡i un sunet muzical, fie o ¿ansonetå, fie o
lucrare muzicalå de anvergurå,
sim¡i o emo¡ie, de orice naturå ar fi ea ¿i oricare ar fi origi-
nea acesteia (socialå, artisticå sau alta),
încerci så produci un efect asupra a ceva sau a altcuiva din
afara ta,
resim¡i plåcere, bucurie, triste¡e, mânie, teamå ¿i exprimi
(sau nu) aceste emo¡ii în fa¡a celorlal¡i,
cite¿ti, studiezi ceva (simple instruc¡iuni de folosire sau
o materie complexå),
reac¡ionezi fa¡å de ceva ce î¡i este exterior,

de fiecare datå, în toate aceste situa¡ii (¿i în multe altele
dintre milioanele de lucruri pe care le gânde¿ti, le resim¡i, le
exprimi, le încerci, la care reac¡ionezi de-a lungul întregii
existen¡e), activezi într-un mod cu totul personal ¿i inedit
milioanele de conexiuni dintre miliardele de neuroni pe care îi
de¡ine creierul tåu. Pe scurt, î¡i utilizezi inteligen¡a. Atunci e
oare prea mult så o consideri ca pe o imenså bogå¡ie care sålå¿lu-
ie¿te în tine?

CEEA CE NU SPUNEM SUFICIENT DE DES

Creierul tåu con¡ine acela¿i numår de milioane de celule ca ¿i cel al
celor mai mari inventatori, al celor mai stråluci¡i oameni de ¿tiin¡å, al celor
mai mari matematicieni, al celor mai prestigio¿i ingineri din toate timpurile.
Dar, pentru motive bizare care au de-a face cu formele de putere, nu se
pune accentul pe acest fapt. Iar într-un trecut pu¡in îndepårtat, lumea era
chiar convinså de contrariu. Întreabå-¡i bunicii! Întreabå-i dacå ¿tiu cå
existå tot atâtea capacitå¡i latente în creierul lor ca ¿i în cel al lui Leonardo
da Vinci sau Albert Einstein. Ri¿ti så-i pui în dificultate…

Diferen¡a dintre aceste personaje ilustre ¿i noi constå mai ales în faptul
cå ei ¿i-au transformat poten¡ialul în calitå¡i dezvoltate (talente) printr-un
fel de „antrenament din ce în ce mai specializat“, un „supra-antrenament“.

În acela¿i mod, creierul tåu con¡inea la o vârstå fragedå acelea¿i
resurse de sensibilitate, de capacitå¡i de percep¡ie auditivå ¿i vizualå ca
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ale celor mai mari arti¿ti ai tuturor timpurilor, Mozart, Bartok, Raphaël,
Monet, Picasso, Beethoven, Ellington etc.

Diferen¡a dintre tine ¿i aceste personaje ilustre… (a se vedea în cele
ce urmeazå).
Iatå lucruri care nu au fost spuse de suficiente ori bårba¡ilor ¿i
femeilor din toate timpurile!

Sensibilitatea

Noi posedåm cu to¡ii adevårate comori în materie de:
afec¡iune (spontanå sau voluntarå);
registru vast al modalitå¡ilor de a resim¡i fiin¡ele ¿i lucru-
rile din via¡å (senza¡iile sunt resurse, informa¡ii date nouå
în¿ine);
capacitå¡i de a resim¡i emo¡ii (uneori fizic, alteori foarte
afectiv), ¿i, în special, teama. Cåci teama sånåtoaså (nu
cea care este contaminatå ¿i „vede pericol pretutin-
deni…“) este o adevåratå resurså. Ea ne informeazå asu-
pra pericolelor reale ale existen¡ei ¿i ne ajutå så pregåtim
apårarea;
drågålå¿enie, tandre¡e, ascultare, aten¡ie fa¡å de ceilal¡i,
råbdare, compasiune, sus¡inere, bunåvoin¡å.

Percep¡ia senzorialå ¿i extra-senzorialå

Tot ceea ce î¿i însu¿e¿te omul este captat prin sim¡urile sale.
În afarå de cele cinci sim¡uri, fiecare posedå, de asemenea,
capacitå¡i de percep¡ie extra-senzorialå, ¿i, în special, de modi-
ficare a stårilor de con¿tiin¡å.

Stårile de con¿tiin¡å modificate sunt tråite de o mare majo-
ritate a oamenilor. Ni se întâmplå tuturor så percepem realitå¡i
„diferite“ de cele care sunt inventariate de ¿tiin¡å, så încercåm
senza¡ii, altele decât cele care au fost strict recunoscute de psi-
hologia clasicå:

ståri excep¡ionale de visåri iluminatorii,
anticipåri salvatoare,
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senza¡ii de „déjà vu“,
vise premonitorii,
ståri de transå (senza¡ia „amânatå“, ca în cazul unei mu-
zici care ne „deplaseazå“ într-o altå atmosferå),
viziune,
extra-corporalitate (o senza¡ie de tråire în afara propriu-
lui corp),
extaz,
pentru unii, NDE (de la Near Dead Experience: experien¡a
proximitå¡ii mor¡ii).

Acestea sunt lucruri întru totul normale.

Studiile ¿tiin¡ifice ¿i descoperirile cele mai avansate cu pri-
vire la func¡iile specializate ale celor douå emisfere cerebrale
se bazeazå pe „o capacitate de percep¡ie globalå, sinteticå, ¿i
având o cunoa¿tere mai degrabå intuitivå decât analiticå
pentru emisfera dreaptå, fa¡å de func¡iile emisferei stângi care
guverneazå limbajul, analiza, disecarea logicå a problemelor
¿i aspectele numerice ale calculului.“ („Cerveau gauche, cer-
veau droit“, Pr. Israël, Plon.)

Astfel, existå numeroase aspecte ale realitå¡ii care nu au fost
luate în considerare, pentru cå erau percepute drept amenin¡å-
toare pentru ordinea sau gândirea stabilitå.

De asemenea, eminentul profesor Israël precizeazå cå lumea
noastrå ¿tiin¡ificå a privilegiat pânå în prezent emisfera cere-
bralå stângå, considerând „ceea ce se întâmplå în afarå de centrul
limbajului ¿i de ceea ce nu este analizat, verbalizat, explicat, ca
¡inând de nebunie.“

În fine, iatå o deduc¡ie importantå apar¡inând scriitoarei
¿i conferen¡iarei Annick de Souzennelle care se stråduie¿te de
circa treizeci de ani så confrunte în special tradi¡iile iudeo-
cre¿tine cu datele ¿tiin¡elor umane: „A¿ fi tentatå så cred cå
tulburarea care cuprinde aståzi civiliza¡ia noastrå ¿i care riscå
så ne demoleze cultura, este opera formidabilei revendicåri a
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emisferei cerebrale drepte de a se afirma, nu prin cuvânt, care
nu e punctul såu forte, ci prin experien¡a a ceea ce se nume¿te
Spirit.“

ªi pe planul alegerilor cotidiene, plecând tot de la sensibi-
litate ne exprimåm criteriile ¿i gusturile.

E bine de reamintit
cå toate capacitå¡ile noastre pot fi dezvoltate.

Intui¡ia

Foarte utilå, mai ales când este creatoare, pentru:
a aborda atât micile, cât ¿i marile probleme ale existen¡ei
¿i a le da un råspuns original întru totul individual,
„a crea“ lucruri insolite, mici sau mari, atât în via¡a de zi
cu zi, cât ¿i pe scarå mai largå, atât în via¡a privatå, cât ¿i
în cea profesionalå sau socialå,
a-i sim¡i pe ceilal¡i.

În acest din urmå caz, intui¡ia constituie o veritabilå pre-
¿tiin¡å în cunoa¿terea celorlal¡i. Ea se aflå la baza a ceea ce se
nume¿te „clarviziune“. Din motive necunoscute, ea este uneori
våzutå gre¿it ¿i, în sistemele educative occidentale, båie¡ii, mai
mult decât fetele, nu sunt încuraja¡i så-¿i dezvolte aceastå
capacitate atât de pre¡ioaså. Este vorba despre acela¿i poten-
¡ial, prezent în fiecare (trebuie insistat!), care ne permite så
„ghicim“ (divina¡ie) evenimentele.

Divina¡ia se dezvoltå plecând de la o combinare judicioaså
între în¡elegerea analiticå a datelor privitoare la trecut ¿i o in-
tui¡ie ascu¡itå ¿i prudentå.

Exploatarea amintirilor, experien¡elor, învå¡åturilor

Lucrurile cunoscute, experien¡ele ¿i amintirile tråite sunt re-
surse de care fiecare poate så profite pentru a înfrunta problemele
prezentului ¿i ale viitorului.



23Totul se joacå în mai pu¡in de 100 de ani

Cåutarea informa¡iilor ¿i a abilitå¡ilor

Milioanele de informa¡ii, miile de „abilitå¡i“ sunt accesibile
în jurul nostru ¿i în lume, pentru a ne permite så ne atingem
obiectivele personale. Avem cu to¡ii capacitatea de a le cåuta
¿i de a le utiliza.

Flexibilitatea

Este capacitatea de a alege, fa¡å de ceilal¡i ¿i de problemele
existen¡ei, între un råspuns învå¡at din experien¡å ¿i un råspuns
inedit, nemaiîntâlnit (creativ).

Capacitatea de exprimare

Spontanå sau controlatå, verbalå sau non-verbalå, ea traduce
sentimentele noastre, emo¡iile noastre, cuno¿tin¡ele noastre,
reac¡iile noastre, umorul nostru…

Creativitatea artisticå

Toatå lumea este capabilå så deseneze, så cânte, så creeze
obiecte artistice (e un domeniu în care numeroase interdic¡ii ne
împiedicå adesea så dåm frâu liber tuturor posibilitå¡ilor noastre:
„Pictura, muzica…, acestea nu sunt pentru oameni ca noi!“).

Capacitatea de a stabili rela¡ii pozitive cu ceilal¡i

În via¡a de cuplu, de familie, în rela¡iile de prietenie, sociale
¿i profesionale, poten¡ialitå¡ile sunt mereu prezente; e suficient
så hotårå¿ti cu adevårat så le mobilizezi!

Încrederea

Cea pe care o ai în tine, cea pe care le-o arå¡i celorlal¡i.

Onestitatea, integritatea

Se atinge aici domeniul autenticitå¡ii, al loialitå¡ii, al an-
gajamentelor fa¡å de ceilal¡i (fa¡å de to¡i ceilal¡i, inclusiv fa¡å
de lege ¿i de reprezentan¡ii ei!).



MARELE  TU!24

Autonomia

Avem cu to¡ii posibilitatea de a alege så gândim prin noi în-
¿ine, de a ne conduce via¡a ¿i de a reac¡iona fa¡å de ceilal¡i ¿i fa¡å
de evenimentele existen¡ei, în func¡ie de criteriile personale pe
care ni le-am construit.

Ac¡iunea liberå ¿i responsabilå

Posibilitatea libertå¡ii personale este fundamental intangibilå
¿i demonstrabilå filozofic.

Socrate råspunde celor ce îl condamnå: „Pute¡i så-mi lua¡i
via¡a, nu pute¡i så-mi lua¡i libertatea.“ Mai aproape de noi,
Albert Jacquard declarå: „Nu avem libertatea de a nu fi liberi.“

Marea Libertate cere, ca ¿i dragostea, så atingi un anume nivel
al con¿tiin¡ei, sub amenin¡area de a råmâne la stadiul micilor
libertå¡i (så spui „nu“ celui care verificå impozitele, jandar-
mului…). Ca ¿i alte resurse, aceasta este un poten¡ial de „reali-
zat“: poate cå omul nu se na¿te liber, dar el trebuie så devinå liber,
adicå så se transforme în cauza ac¡iunilor ¿i deciziilor sale. El
percepe atunci cå fiecare dintre actele, dintre gândurile care îi
apar¡in „apaså“ asupra destinului såu, ¿i chiar asupra destinului
lumii. Aceasta se nume¿te responsabilitate.

Astfel, absen¡a libertå¡ii institu¡ionale într-o ¡arå care nu res-
pectå Drepturile Omului cheamå la luptå împotriva opresiunii.

Lumea întreagå aspirå la libertate,
¿i totu¿i fiecare creaturå î¿i iube¿te lan¡urile.

S. Aurobindo

 Una dintre cele mai mari libertå¡i ale omului este, de ase-
menea, aceea de a observa în el însu¿i opozi¡ia „naturalå“ între
cele douå „tendin¡e“ ale sale:

• regresivå, de tip animal („umbra omului“, cum spune Jung,
pornirea sa cåtre „Råu“, dupå tradi¡iile populare ¿i reli-
gioase), care îl antreneazå în dependen¡a de pulsiunile sale
prådalnice ¿i pasionale;
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• evolutivå, care îi permite så tråiascå în armonie cu el
însu¿i, cu ceilal¡i ¿i cu legile Naturii, dezvoltându-¿i re-
sursele.

SÅ DEVII UN LIBER CONSUMATOR

Cronicarii-nutri¡ioni¿ti declarå în formule ¿oc cå nu trebuie så ne miråm

cå suntem bolnavi dacå „mâncåm prostii“, adicå produse artificiale,
„formatate“, care nu au decât foarte pu¡in în comun cu natura.

Nu trebuie så ne miråm våzând atâ¡ia oameni dezgusta¡i, nemul¡umi¡i,
deprima¡i când observåm produsele „formatate“ cu care î¿i hrånesc spiritul
în materie de informa¡ii, de muzicå, de spectacole… Libertatea de a ne
alege „consuma¡ia“ nu este deloc de neglijat.

Con¿tiin¡a

Con¿tiin¡a este o stare de cunoa¿tere integratå, în mod clar
mai subtilå decât cunoa¿terea intelectualå sau moralå. Avem
cu to¡ii capacitatea så luåm la cuno¿tin¡å ceea ce este fiecare,
ceea ce face, lumea, realitå¡ile care o depå¿esc, impactul ac¡i-
unilor noastre asupra celorlal¡i ¿i asupra lumii, pe scurt, ceea
ce „ESTE“.

Numai fiin¡a umanå ¿tie cå ¿tie; aceasta este
con¿tiin¡a. Ea poate så plaseze aceastå con¿tiin¡å

în centrul persoanei sale, determinând alegerea
actelor sale ¿i a gândirii sale. Ar fi gre¿it så facem

din subcon¿tient un „personaj“ cu prea multå
importan¡å.

Albert Jacquard

Evolu¡ia ¿i progresul personal

Fiecare fiin¡å umanå are posibilitatea, începând practic din
orice moment al vie¡ii sale, så porneascå så-¿i dezvolte acele re-
surse de care nu a avut poate ocazia så se ocupe pânå atunci  sau
så aprofundeze dezvoltarea altora, astfel încât så-¿i împlineascå
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via¡a profesionalå, afectivå, familialå, socialå, profesionalå ¿i
spiritualå.

Fericirea este rezultatul unei maturizåri
interioare. Ea depinde numai de noi,

cu pre¡ul unei munci råbdåtoare, consecvente,
de zi cu zi. Fericirea se construie¿te, ceea ce

reclamå efort ¿i timp. Pe termen lung,
fericirea ¿i nefericirea sunt deci un mod

de a fi sau o artå de a tråi.
Matthieu Ricard

Afirmarea propriei persoane ¿i realizarea de sine

Este vorba despre exprimarea caracterului unic ¿i personal
care apar¡ine sinelui printr-o afirmare, care nu este nici aro-
gan¡å, nici låudåro¿enie, ci este mereu animatå de respectul
fundamental fa¡å de celålalt, ¿i chiar marcatå de pecetea aces-
tei calitå¡i umane transcendente care este umilin¡a.

Capacitatea de a realiza propria dimensiune
spiritualå

Cu to¡ii putem så încercåm så o cunoa¿tem, så descoperim
Fiin¡a noastrå profundå, spiritul nostru ¿i så le conectåm la ceea
ce este dincolo de sine.

Entuziasmul

Avem cu to¡ii capacitatea de a întreprinde ¿i de a persevera în
actele vie¡ii noastre, cu un dinamism optim, plecând de la no-
¡iunea de „perfectibilitate“ prezentå în fiecare dintre noi.

Voin¡a, curajul, determinarea, perseveren¡a

Fiecare este capabil så mobilizeze enormele surse de energie
fizicå ¿i mintalå care îi apar¡in în slujba a ceea ce ¿i-a fixat drept
scop, drept obiectiv de atins.




