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Introducere

intotdeauna am fost o visitoare. Am visat gi mi-am
urmat visele pini au devenit parte din via{a mea. Aceastl
carte este despre cel mai nebunesc vis al meu de pini
acum: o c[litorie cu un traseu special. Eu o consider o

cilitorie spirituall. Mi-am propus si fie aga 9i, pe parcurs,
am privit toate experienlele din punct de vedere spiritual.

Din acest motiv, povestea cllitoriei este gi un exer-

cifiu de vulnerabilitate foarte greu pentru mine. Pentru
ci am transpus, in rAndurile jurnalului de cllltorie, tr[-
iri foarte personale. Pireri, ginduri, emofii - am scris
despre toate lisAnd deschise porlile sufletului meu. Mi-a
tbst foarte greu si fac acest lucru gi m-am gdndit mult
inainte si scriu. Pentru ci aveam in jurul meu ziduri in-
alte de apdrare, construite cu efort, ln mulli ani de zile.

Mi-am asumat riscul, de aceea rog cititorul s[ p[geascl
cu gAndul c[ va g[si, in paginile acestei cir]i, idei care

izvorisc de undeva din adAncul fiinlei mele. Din acest

motiv este posibil sd rezoneze cu ideile sau si le respingl
in totalitate. Pentru ci scriu pentru mine Ei despre mine.
Nu caut aprecierea sau admiralia cititorului, nu caut nici
m[car un acord. Recomand si privili aceasti istorisire
a$a cum privili un tablou cu o casi. Poate s[ v[ placl
sau nu, poate sb semene cu propria cas[ sau nu, dar nu
casa conteazd, ci tabloul. Indiferent daci ideile seaminl
cu propriile tr[iri sau principii, aceast[ carte este tabloul
unor triiri gi emolii.
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Cartea urmeaze cursul emoliilor mele pe parcursul
cllitoriei. $i puncteazi transformlrile interioare. Din
acest motiv, ac{iunea trece in plan secund, lisAnd loc di-
namicii emolionale. Ceea ce poate crea lacune in infor-
malii sau ac(iuni.

Este o carte despre trliri qi convingeri personale,fard.
intenlia de a fi universal valabile. Chiar daci unele dintre
ele sun[ ca qi cum ar viza adeviruri generale, nu sunt
generalizdri. Sunt doar credin(e interioare, exprimate cu
convingerea ci sunt reale! Vorbesc despre ele prin prisma
a ceea ce simt, triiesc gi iubesc. Vorbesc spre Dumnezeu
in singura form[ pe care eu o cunosc gi o percep. Am
citit, discutat sau aflat gi despre alte forme. Respect alege-
rile oamenilor, insi imi rezerv dreptul de a vorbi despre
Dumnezeu in unica formi pe care eu o recunosc.

Personajele gi intAmpl[rile din furnalul de C6l[torie
sunt majoritatea reale. Desigur, numele personajelor au
fost schimbate cu unele fictive.



Itinerariu de cilitorie

Puteam, la fel de bine, s[ stau acasi timp de 3 luni Ei
s[ pictez. Dar nu este pasiunea mea. Chemarea mea a fost
s[ cilitoresc. Este cea mai veche pasiune a mea si cea care
scoate ce e mai bun din mine.

Am decis s5 las deoparte orice indoial[ Ei si triiesc
timp de 3 luni toate acele lucruri la care am visat o viali:
si parcurg El Camino (un drum de pelerinaj care str[-
bate Spania de la est la vest), sd.vizitez Moscova, si stri-
bat Siberia cu legendarul Transsiberian, si ajung pAn[ in
China gi si mi plimb peZidul Chinezesc, sd meditez in
India gi s[ inleleg mai bine spiritualitatea orientali, sd

alerg la competilii internafionale, s[ petrec timp binecu-
vAntat la o mdnlstire, si scriu, s[ citesc, si locuiesc intr-o
casi pe plaji, si imi fac prieteni noi, s[ mi indrigostesc,
si imi depigesc limitele, si mi redescopir, si cilitoresc
singur[, s[ mi descurc intr-o limbi pe care nu o cunosc,
s[ m[ riticesc gi s[ regS.sesc drumul. Dar mai aies s[ invi!
cum si fiu fericiti.

Aveam impresia ci imi trebuie o viafi intreagd pentru
lista mea lungl. Si eu mi-am propus ca toate acestea si se

intdmple in 3luni.
Dou[ continente, opt !iri, paisprezece zboruri, peste

1000 de km parcurgi pe jos, 30000 de km - din vestul
Europei pin[ in estul Asiei gi inapoi. Cu barca, avionul,
trenul, bicicleta, risca, motocicleta sau pe jos. MAncare
delicioas[, teaml, entuziasm, durere, peisaje minunate,
peripelii, mizerie,vise, nopli firi odihni, petreceri, dans,
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joac[. Dupi temperaturi, am triit trei veri gi doui toamne
in trei luni ale aceluiagi an: o vari pe El Camino in august,
toamnl in Siberia in septembrie, apoi iar var[, in India in
octombrie, alti toamni romAneascl la final de octombrie
gi incl o vari la inceput de noiembrie, in Spania, spre
sfhrgitul cilitoriei. Zeci de prieteni noi, mii de emolii qi

experienle minunate, totul in 88 de zile de cll[torie.



Dragi Cititorule,

Ai visat vreodati cum ar fi viala ta intr-o varianti ide-
ali? Ji-ai imaginat toati fericirea care te-ar invada atunci?

$i gindul urmitor care a fost? Ci e imposibil? C[ mai
trebuie s[ agtepli pini o s[ termini acel proiect la job? Sau

pAni achili creditul? PAni cresc copiii mari? PAni iegi la
pensie? $tiai ce ai nevoie si cdgtigi la loto in primul rAnd?

Nu gtiu tu cum ai gdndit, dar, pentru mine, o parte
din aceste ginduri au fost cele mai mari pietre de moarl,
legate de gitul meu. Care m[ for]au si privesc intr-o sin-
gurl direc]ie: in jos.

Anul trecut, de Criciun, am primit un cadou special
de la o persoani pe care o admir gi o respect foarte mult.
Un ceas. L-am pus pe perete Ei de atunci vedeam mereu
doui mesaje: primul era timpul care trece gi al doilea era

un text scris pe cadranul ceasului: If you can dream it,
you can do it! -Dacd poli visa un lucru, inseamna cd ai gi

capacitatea de a-l realiza...
Aga ci am hotirAt s[ observ cu atenlie toate visele

mele de pini atunci, cu dorinfa de ale reaLiza.

Acum, cind privesc in urm[, imi amintesc c[ aveam
mari lndoieli c[ le-ag putea rcaliza. Am avut indoieli in
fiecare moment, nu gtiam dac[ o si am resursele nece-
sare gi pentru urmitorul. Mi-am pus toati increderea in
Dumnezeu qi am incercat. Acum mi se pare fascinant
cum o simpli incercare te poate duce pas cu pas cltre
cele mai indrizne{e vise qi dorin[e.
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imi doream un an sabatic, dar nu imi doream s[ de-
misionez. Pentru mine anul sabatic nu era o evadare, aga
cum se intAmpla in majoritatea cazurilor de concedii sa-
batice. Era cel mult o pauzd, dup[ 11 ani in care cel mai
lung concediu a fost de doud s[ptamAni. imi doream si
mi intorc la jobul meu, care imi este mai degrabi un stil
de viafa. Pentru c[ munca mea nu se opregte nici un mo-
ment si, in acelagi timp, nu simt ci muncesc nici un clipa.
Atunci mi-a dat un prieten ideea si condensez totul in trei
luni, ceea ce parea mult mai ugor de realizat.

Dac[ vei considera aceast[ carte neinteresanti gi lec-
tura ta se va opri aici, m-as bucura s6 i1i amintegti un
singur lucru: Daca poli visa, sta in puterile tale sa-li in-
depline;ti visul! Fdra tndoiala!

Nu spun ci e ugor sau ci nu existl obstacole. Sunt
destule. $i eu am avut nenumirate. Dar abia daci mai mi
le amintesc. Nu am cAgtigat la loto, nu am iegit la pensie qi
mai am mulli ani de plitit rate. Dincolo de toate acestea
mi-am descoperit o creativitate impresionanti care m-a
ajutat sd g[sesc alte solufii. Atit de simple, la indemAna
Ei practice. Pentru ci mi-am deschis mintea gi le-am c6-
utat. Nu pentru ci m-a lovit vreun exces de inteligenll.
Doar ci mi-am dorit gi am ciutat solulia astfel incit s6
se intimple. Cu sacrificiile de rigoare, dar ce satisfacfii...
Aga ca, dragul meu cititor, i1i mullumesc ca citegti aceste
rAnduri! Te invit sa piqeqti, cu ochii minfii, intr-o c6li-
torie plini de emofii!

Cu drag,
Cil6toarea.


