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INTRODUCERE

Unul dintre lucrurile care ma pasioneaza si pe care il 

simt ca pe o misiune a mea, este sa invat cat mai multe despre 

oameni, despre ce ne motiveaza si ce ne face sa ducem o viata 

mai buna, o viata cu sens, in care sa simti ca totul curge ca 

de la sine. 

De-a lungul timpului in viata mea am intalnit tot felul 

de tehnici si de metode de autocunoastere si de schimbare a 

comportamentului. Profesorii mei m-au invatat fiecare ceea ce 

considera ca este mai important, iar eu acum incerc sa dau mai 

departe aceste cunostinte.

Am observat ca in general cand vine vorba de suferinta 

umana cel mai important lucru pe care il putem face pentru noi 

este sa dobandim mai multa constienta. Ce inseamna acest 

lucru?

S-a demonstrat faptul ca, in general suntem constienti 

doar de 5% din actiunile noastre, restul de 95% fiind 

efectuate intr-un mod automat fara o participare constienta. 

Care este diferenta intre comportamentele automate si 

constienta? Comportamentul automat este foarte apropiat de cel 

al animalelor si a fost cel mai bine evidentiat de catre 

Pavlov. In momentul in care apare un stimul, vom raspunde 

intr-un anumit fel in functie de cum am fost conditionati. 
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Constienta presupune aparitia unui spatiu intre stimul si 

reactia noastra, un spatiu de constienta in care putem lua o 

decizie care poate schimba raspunsul si implicit 

comportamentul si reactia noastra.

Cu cat ai mai multa constienta, cu atat comportamentele 

tale nu vor fi doar niste comportamente automate de care esti 

mai mult sau mai putin constienta, ci vei incepe sa le vezi. 

Pentru a putea schimba ceva, trebuie mai intai sa poti sa 

observi, sa separi si apoi sa schimbi acel lucru.

In toti acesti ani de cautari, am desprins mai multe 

principii ale unei vieti constiente, principii care daca sunt 

incalcate duc la suferinta. De fiecare data cand suferim putem 

sa ne raportam la aceste principii si vom gasi cu siguranta 

unul sau mai multe care au fost incalcate.

Aceste principii nu trebuie sa devina un bici. Ele sunt 

un reper fata de care poti sa te orientezi la fiecare pas. 

Pana la integrarea lor este cale lunga, iar pe parcurs poti sa 

mai gresesti, important este sa pastrezi reperul in mintea ta, 

si sa iti spui, de exemplu "data viitoare o sa fac mai bine".
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PRINCIPIUL 1: LASA ORICE SE INTAMPLA SA FIE OK

Aceste principii sunt genul ala de lucruri care sunt usor 

de facut odata ce le-ai deprins, insa greu de deprins ba chiar 

ti se vor parea imposibil de deprins uneori. Insa daca iti 

orientezi actiunile si viata dupa aceste principii, totul va 

incepe sa curga, suferinta va deveni minima si va parea ca a 

disparut in neant...Fiecare din aceste principii exploreaza 

fata unui diamant, diamantul unei vieti constiente si 

fericite.

Pentru a putea discuta despre primul dintre ele este 

nevoie sa introducem conceptul de harta interna a realitatii. 

Ai calatorit vreodata undeva folosindu-te de o harta? Ce e cel 

mai important lucru? Desigur, toti stim ca harta nu este 

teritoriul, insa pentru a nu te rataci ai nevoie de o harta 

corecta. Nu o sa poti sa te orientezi in Paris cu o harta a 

Bucurestiului.

In mod similar fiecare dintre noi avem intiparita in 

minte o harta a realitatii inconjuratoare. Ea a fost 

construita pas cu pas de-a lungul anilor si reprezinta busola 

noastra, modul in care ne orientam in viata. Aceasta harta 

contine tot ceea ce noi credem ca este adevarat, toate 
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modurile in care credem ca functioneaza ceilalti, noi si lumea 

in general.

Daca aceasta harta este eronata atunci vom interpreta 

realitatea in moduri care nu ne folosesc. Cum am spus mai 

devreme. E ca si cum ai vrea sa te descurci in Paris cu o 

harta a Bucurestiului.

Motivul pentru care aceste principii par greu de deprins 

este ca o parte din noi se teme ca daca le-ar urma s-ar putea 

sa inrautateasca lucrurile. Motivul principal pentru acest 

lucru este faptul ca aceasta harta interna a fost construita 

undeva in copilarie si ea ne-a ajutat sa ne simtim in 

siguranta in familia in care am crescut. Chiar daca acum am 

crescut si poate ca suntem separati de familie, ne este teama 

sa o schimbam sau cel putin o parte de care nu suntem 

constienti se teme sa nu inrautateasca lucrurile. Orice 

schimbare a hartii, pare pentru noi un teritoriu strain, prin 

comparatie cu lumea cunoscuta cu care ne-am obisnuit. Acestea 

fiind spuse fii sigura ca vei opune rezistenta la deprinderea 

unora dintre aceste principii, insa acesta este primul semn 

bun. Cu cat vei simti mai multa rezistenta, cu atat te vor 

ajuta mai mult, deoarece rezistenta reprezinta un semn ca acel 

principiu reprezinta o mare problema pentru tine.
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Repet inca o data, fii blanda cu tine atunci cand incerci 

sa inveti aceste principii. Desi atunci cand vor fi integrate, 

ti se va parea ca acest lucru s-a intamplat intr-o clipa, pana 

acolo in viata reala a fost nevoie de multi pasi. O sa ti se 

intample sa aluneci iar si iar in vechile obiceiuri, dar lasa 

acest lucru sa fie ok. Este normal sa faci asta. Probabil ai 

trait mai mult de 25 de ani cu alte obiceiuri, iar un curs de 

cateva saptamani nu poate schimba asta pe loc asa cum ne-am 

dori. E nevoie de munca si exercitiu, dar rezultatele sunt pe 

masura.

Integrarea fiecarui principiu presupune mai multe stadii. 

Primul stadiu este cel al incompetentei inconstiente in care 

nu respecti principiul si nici macar nu ai cunostinte despre 

el, nu esti constienta de existenta lui sau de faptul ca nu il 

respecti. Abia acum afli. Al doilea stadiu este al 

incompetentei constiente care se va instala dupa parcurgerea 

acestui material. Dupa parcurgerea materialului iti vei da 

seama ca nu respecti unele dintre aceste principii, dar macar 

acest lucru nu se intampla in mod automat. Al treilea stadiu 

este cel al competentei constiente in care poti sa respecti 

principiul, insa doar daca esti atenta. Daca nu esti atenta si 

nu depui efort constient in aceasta directie, vei aluneca din 
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nou catre vechile obiceiuri. Stadiul final il reprezinta 

competenta inconstienta in care ai respectat de suficient de 

multe ori principiul incat el "ti-a intrat in sange".

Si acum sa trecem efectiv la descrierea principiului unu: 

lasa ca orice se intampla sa fie ok. Cantitatea de suferinta 

pe care o persoana o resimte in viata este direct 

proportionala cu cat de mult persoana rezista faptului ca 

"lucrurile sunt asa cum sunt". Aceasta cred ca ar trebui sa 

fie una dintre cheile de baza ale intelepciunii umane. Daca 

exista suferinta sau disconfort, inseamna ca exista o 

rezistenta la modul in care lucrurile sunt in acel moment. 

Punct.

Pentru a deprinde acest principiu ce trebuie sa faci este 

sa transformi dependenta sau atasamentul de faptul ca vrei ca 

lucrurile sa fie altfel decat sunt. In ce sa transformi 

aceasta dependenta? In preferinta. Acest lucru inseamna ca 

daca "ceea ce este" nu e asa cum ai dori tu sa fie, sa nu 

suferi din acest motiv (sa te enervezi, sa te superi, sa te 

temi, sa devii anxioasa s.a.m.d.). Astfel fericirea si 

linistea ta interioara nu vor fi controlate de forte din afara 

ta. Ai prefera ca lucrurile sa fie intr-un anumit fel, dar nu 

esti atasata de faptul ca ele sa fie in acel fel.
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Gradul in care o persoana isi doreste si lasa lucrurile 

sa fie ok, o face sa nu mai sufere. Atat de simplu este. 

Oamenii care au multe reguli despre cum ar trebui sa fie 

lucrurile sufera foarte mult deoarce oricat s-ar chinui sa 

aiba grija sa pastreze si sa urmeze regulile, atat ei cat si 

cei din jurul lor, regulile sunt des incalcate. Aceste reguli 

fac parte din harta de care vorbeam inainte, o harta care ne-a 

facut sa ne simtim in siguranta in familie. In orice familie 

esti oarecum mai sigura daca respecti regulile.

In unele familii exista putine reguli despre cum ar 

trebui sa fie lucrurile, sau cum ar trebui sa se comporte 

oamenii. In aceste familii, copiii invata sa se adapteze si sa 

reactioneze la orice se intampla cu o oarecare creativitate 

psihologica si comportamentala. In altele insa, sunt atat de 

multe reguli (uneori chiar despre orice). Aici raspunsurile 

devin automate si pre-programate ceea ce blocheaza 

creativitatea noastra innascuta si capacitatea de a ne 

descurca intr-un mod creativ cu orice apare. Uneori regulile 

se schimba in permanenta, sau sunt ilogice, pline de cruzime 

sau imposibil de respectat, ceea ce duce la o stare de frica 

si anxietate.
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Sa traim dupa reguli este destul de atragator, pentru ca 

nu mai e nevoie sa te gandesti de fiecare data si in fiecare 

situatie sa gasesti un raspuns creativ. In loc de asta, doar 

respecti regulile. Aceasta este modelul vietii traite dupa o 

reteta. Din pacate, nu exista reguli care sa acopere nuantele 

fiecare situatii, ceilalti oameni nu stiu "reteta corecta" de 

cum ar trebui sa se comporte (ce-o fi in neregula cu ei?) si 

raspunsurile tale devin robotice si predictibile iar uneori 

nepotrivite cu situatia. Mai rau, de cate ori regulile tale 

sunt incalcate devii nervoasa, anxioasa, trista, speriata sau 

suferi in orice alt mod.

Daca ai putea sa lasi incalcarea regulilor tale sa fie 

ok, atunci nu ai mai suferi (bineinteles ca atunci alea nu ar 

mai fi reguli nu?)

Aceste lucruri nu inseamna ca o persoana nu poate sa fie 

orientata catre scopuri sau sa incerce sa faca lucrurile sa 

devina asa cum vrea ea sa fie. Insa o persoana sanatoasa din 

punct de vedere emotional mai degraba prefera rezultatul pe 

care il cauta in loc sa fie atasata emotional de el. Asta 

inseamna ca fac pasi in directia dorita, dar indiferent de 

rezultat isi pastreaza echilibrul si pacea interioara. Aceasta 

abordare nu e nici fatalista, nici dezinteresata de rezultate 
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ci mai degraba reprezinta o decizie de a nu lasa un rezultat 

sa te dezechilibreze. Acesta este adevaratul sens al 

transformarii atasamentelor in preferinte, si sensul non-

atasamentului din religiile orientale (sens exprimat cu alte 

cuvinte si in religiile crestine). 

Secretul abordarii gandurilor, situatiilor si 

sentimentelor provocatoare este sa nu le opui rezistenta, ci 

mai degraba sa le accepti cat mai mult cu putinta. Accepta 

ceea ce gandesti si ceea ce simti, si ceea ce se intampla in 

jurul tau, chiar daca gandesti si simti ca este inconfortabil 

sau ca ceea ce se intampla nu e chiar asa cum ai fi preferat. 

Aici avem o idee de baza. Desi pare ca disconfortul ne 

este creat de catre ceva din exterior sau de lucrurile care nu 

ne plac, in realitate disconfortul vine din faptul ca ne 

opunem la ceea ce se intampla. Cand incetam sa ne mai opunem, 

disconfortul dispare. Ni se poate parea ca persoana, lucrul 

sau evenimentul iti creaza disconfortul, dar chiar e vorba 

doar de reactia noastra la ele si de incapatanarea noastra de 

a nu le accepta. Reactia noastra produce disconfort.

Oricine cred ca a trecut prin situatii in viata care nu 

I-au convenit, dar pe care intr-un final le-a acceptat: o 
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relatie care s-a sfarsit, de exemplu. La inceput, treci prin 

toate genurile de suferinta, dar la un moment dat pui punct si 

mergi mai departe, acceptand realitatea. Exact in acel moment, 

suferinta dispare. In acelasi fel se intampla si cu acei 

oameni care afla ca au o boala terminala si in momentul in 

care o accepta, devin total impacati cu situatia si linistiti 

in interior.

Nu ceea ce se intampla ne creaza suferinta, ci reactia 

noastra la ceea ce se intampla.

Atunci cand accepti, iti dai voie sa vindeci, sa 

transformi sau sa eliberezi orice material mental sau 

emotional. Pana cand nu accepti ceea ce gandesti si ce simti 

ca o manifestare perfecta a realitatii, o sa ramai atasata de 

comportamente toxice si de atitudini si credinte 

nefolositoare. In schimb atunci cand ramai prezenta alaturi de 

ele, si le accepti, gandurile si sentimentele, deschizi o usa 

catre o reorganizare catre un nivel mai bun in care sa 

functionezi.  Cand resimti disconfort, resimti de fapt 

rezistenta. Cand simti rezistenta, bucura-te de ea si accept-

o. In mod paradoxal, odata ce nu te mai opui, devii mult mai 

capabila sa creezi schimbarile pe care le-ai prefera (si de 

care nu esti atasata).



Giurgea / 9 PRINCIPII PENTRU O VIATA CONSTIENTA / 12

Toate aceste lucruri raman doar niste platitudini daca nu 

faci un pas pentru a le pune in practica. Unul dintre 

lucrurile care te ajuta, este meditatia zilnica, asa cum facem 

in Cursul de Miracole, curs care te ajuta sa o transformi 

intr-un obicei. Observarea gandurilor din timpul meditatiei, 

te antreneaza treptat catre a lasa orice se intampla sa fie ok 

asa cum este, iar cursul te orienteaza si catre diferite 

scopuri sanatoase din punc de vedere emotional si spiritual.

Al doliea lucru pe care poti sa il faci este sa te 

observi cu foarte multa curiozitate, sa observi cum te opui - 

cu alte cuvinte sa devii mai constienta de acest principiu si 

sa pui in practica constiinta felurile in care si cand opui 

rezistenta. Un exercitiu interesant este sa iei o carte de 

vizita si pe o parte sa scrii principiul. De fiecare data cand 

iti dai seama ca l-ai incalcat fa un semn pe carte. De fiecare 

data cand iti dai seama ca nu l-ai incalcat fa un semn pe 

cealalta parte. Cu alte cuvinte tine scorul. Acest mini-joc te 

va face sa devii mai constienta de momentele in care te opui, 

iar in acest fel rezistenta va incepe sa scada si odata cu ea 

si suferinta.

Cea mai puternica abordare este perspectiva martorului. 
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Atunci cand te surprinzi ca opui rezistenta (prin urmare 

suferi) nu incerca sa te opresti (asta va crea si mai multa 

rezistenta). In schimb, priveste cum te opui cu multa 

curiozitate, ca si cum ai fi un om de stiinta interesat de 

procesul interior al altcuiva. Acest mod de a privi, fara nici 

o agenda ascunsa despre cum ar trebui sa fie, este inceputul a 

ceea ce misticii numesc constiinta extinsa.  Daca rezistenta 

este otrava, perspectiva martorului este antidotul de care ai 

nevoie. Persoanele foarte evoluate sunt adanc ancorate in 

persepctiva martorului tot timpul, iar daca iti doresti sa 

opresti disconfortul si suferinta, scopul tau principal este 

sa privesti lumea din perspectiva martorului. In lectiile 

viitoare o sa mai vorbim despre perspectiva martorului in 

detaliu.

Odata ce vei incepe sa privesti reactiile tale la ceea ce 

se intampla, o sa devina din ce in ce mai clar ca de fapt, 

chiar tu iti creezi suferinta, aceasta nevenind din exterior. 

Aceasta constatare va face aproape imposibil sa mai continui 

sa o produci. Cand se va intampla acel declick, o lume 

intreaga se va deschide in fata ta si crede-ma o sa iti placa!

In concluzie, continua cu exercitiile, continua cu 

meditatia zilnica si cu perspectiva martorului pana cand 



Giurgea / 9 PRINCIPII PENTRU O VIATA CONSTIENTA / 14

devine starea ta naturala.

<<<<>>>>


	Capitolul 1

