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tuturor îndrăgostiţilor. Făcând 0 distincţie clară între Ego şi Esenţă, Gina Lake le 

oferă cititorilor aflaţi în căutarea echilibrului în relaţia de cuplu calea de acces 

către o viaţă împlinită şi fericită: Sinele Divin. 

Pornind de la premisa că iubirea nu ţine cont de nicio convenţie socială şi că 

fiecare individ trebuie să se elibereze de orice formă de îngrădire spirituală pentru 

a fi împăcat cu sine, Gina Lake creează o analiză complexă a emoţiilor şi 

resentimentelor generate de Ego, cu scopul de a-l ajuta pe cititor să-şi înţeleagă 

greşelile şi să-şi îmbunătăţească viaţa alături de persoana iubită. 

 

Autoarea s-a înregistrat citind câteva capitole importante din această carte. 

Videoclipurile au parte de subtitrare în limba română şi sunt disponibile într-un 

playlist YouTube la adresa: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOOJJ4OAZhUvV3t5E-_nmOw9YwSX6R2Al  
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Introducere 

Gândurile noastre, atât cele conştiente, cât şi cele inconştiente, reprezintă 

principala interferenţă în iubire. Ele ne împiedică să iubim şi creează o lentilă prin 

care vedem tot ce ne înconjoară - o lentilă care cel mai adesea este îmbâcsită de 

concepţii greşite şi neînţelegeri, de durere, de teamă şi de relaţiile trecute, inclusiv 

cele cu părinţii. ÎI vedem pe celălalt nu cum este el/ea în realitate, ci aşa cum noi 

presupunem că este. Celălalt, desigur, face acelaşi lucru. S-au scris multe cărţi 

despre acest fenomen, pentru că se află în centrul celor mai multe dificultăţi 

relaţionale. 

Această carte nu are ca subiect analiza şi îndepărtarea acestor opinii, judecăţi 

sau a altor condiţionări care interferează cu relaţiile. Pentru a-i iubi pe ceilalţi, nu 

trebuie să ne eliminăm proiecţiile şi judecăţile; trebuie doar să ne scufundăm în 

inima Fiinţei noastre, acolo unde Unitatea şi iubirea există, şi să începem să fim cu 

celălalt plecând din acel punct. Trebuie, pur şi simplu, să acordăm atenţia noastră 

iubirii, şi nu părerilor sau condiţionărilor de orice fel. Nu este dificil, dar este 

nevoie de voinţă din partea noastră, şi în aceasta constă provocarea. 

Pentru a face aceste lucruri, trebuie să fim dispuşi să vedem că unghiul din 

care noi privim lumea în mod obişnuit – starea egotică a conştiinţei – nu este nici 

cel mai bun mod şi nici unicul în care putem trăi. Există o altă posibilitate, şi 

anume aceea de a trăi mai profund – din Esenţă sau din Sinele Divin care trăieşte 

această viaţă prin noi. 

Esenţa are anumite intenţii pentru noi în această viaţă. De cele mai multe ori, 

aceste intenţii au de-a face cu relaţiile noastre. Dacă rămânem în starea egotică de 

conştiinţă şi ataşaţi de condiţionările noastre, ne putem pierde relaţiile. 

Esenţa are un scop pentru noi. O relaţie plină de sens este posibilă, dar ca să o 

putem găsi, trebuie să fim dispuşi să abordăm relaţiile din Esenţă, şi nu din ego. 

Egoul – cel care noi credem că suntem, cu toate judecăţile, condiţionările şi 

proiecţiile – este un impostor, iar acest impostor este cel care ne sabotează relaţiile 

şi fericirea, în general. Egoul este sinele cel fals şi condiţionat (care este opus 

Sinelui real sau Esenţei). El este alcătuit din condiţionări – credinţe, opinii, 

judecări, lucruri care „trebuie” făcute şi orice alte idei care fac parte din 

programarea noastră psihologică. Această condiţionare afectează modul în care 

vedem şi reacţionăm la lumea în care trăim, şi adesea noi răspundem inconştient, 
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fără să ne dăm seama că avem de ales. Egoul este vocea din mintea noastră care ne 

admonestează şi ne pedepseşte, ne vorbeşte, judecă, fantazează şi ne spune ce şi 

cum să facem. Tot el se află şi în spatele celor mai multe propoziţii care încep cu 

Eu. Este acea vorbărie continuă interioară cu care suntem atât de familiarizaţi. La 

acest aspect al minţii se face adesea referire sub numele de minte egotică, iar el 

este diferit de partea funcţională a minţii pe care o folosim pentru a citi, învăţa, 

calcula, analiza etc. Egoul ne spune cum să ne trăim viaţa, dar nu are înţelepciunea 

de a ne ghida. În schimb, el este cauza suferinţei, pentru că vocea lui este adesea 

negativă şi conduce la sentimente negative. Percepţiile şi valorile egoului sunt prea 

limitate şi înguste pentru a cuprinde adevărul despre viaţă. Egoul este un aspect 

arhaic din noi înşine de care nu mai avem nevoie şi faţă de care am evoluat. 

Esenţa ştie cum să ne trăim această viaţă pe deplin şi acţionează cu iubire şi 

graţie. Ne rămâne să explorăm posibilitatea de a relaţiona cu ceilalţi din Esenţă şi 

să descoperim cum putem trece de la ego la Esenţă, găsind astfel o relaţie 

adevărată, plină de sens. În timp ce relaţiile de cuplu reprezintă principalul nostru 

interes, aceste principii se pot aplica oricărui tip de relaţie. 
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1 
Hai să fim doi 

Egoul şi Esenţa 

Pentru a înţelege relaţiile, trebuie să începem să înţelegem cine suntem cu 

adevărat. Nu-l putem cunoaşte pe celălalt cu adevărat, dacă nu ne cunoaştem pe 

noi înşine. Dificultatea de a-l cunoaşte pe celălalt constă în înţelegerea eronată a 

ceea ce el sau ea este. Îi luăm pe ceilalţi drept ceea ce ei ne spun: ne povestesc ce 

fac şi ce le place şi credem că îi cunoaştem. Considerăm că acest fel de a fi este ceea 

ce ei sunt. Problemele încep chiar acolo, pentru că, în funcţie de ceea ce facem şi 

ceea ce ne place, avem felurite idei dacă să ne placă sau nu că ei fac ceva sau nu fac 

ori că le place sau nu le place ceva anume. 

Aşa că trebuie să revenim la origine, la esenţial – la ceea ce se află dincolo de 

masca despre care cineva spune că este sau că noi suntem. Ceea ce se află în 

spatele măştii este identic de la o persoană la alta, pentru că, în realitate, există o 

singură Fiinţă! Acesta este adevărul fundamental al vieţii: o singură Fiinţă creează 

toate acestea, toate expresiile diferite ale vieţii. Există o singură Fiinţă, şi nu numai 

că tu eşti această fiinţă, dar toţi ceilalţi şi totul în jurul nostru reprezintă această 

Fiinţă! Gândeşte-te pentru o clipă la acest lucru. Cum ar arăta viaţa ta dacă ai trăi 

pe deplin acest adevăr, dacă l-ai simţi în profunzimea fiinţei tale? Cum ar fi să ştii 

că celălalt este propriul tău sine şi, mai mult, că celălalt este Sinele Divin? 

Acest adevăr este totuşi foarte dificil de înţeles, pentru că suntem programaţi 

să ne vedem pe noi înşine şi pe ceilalţi ca entităţi separate. Chiar mai mult, noi 

funcţionăm cu ajutorul unui organism corp-minte care este programat să 

experimenteze diferenţele ca pe o ameninţare potenţială. Egoul – acel aspect al 

nostru care pare să fie regizorul filmului nostru şi care se foloseşte de mintea 

noastră pentru a face acest lucru – este profund condiţionat sau programat pentru 

a reacţiona la diferenţe, considerându-le ca fiind străine de el însuşi, şi deci o 

potenţială ameninţare. El îi vede pe ceilalţi ca pe o ameninţare pentru 

supravieţuirea lui, dar are nevoie de ceilalţi pentru a supravieţui. 

În ce dilemă şi situaţie interesantă ne găsim! Atâta vreme cât ne percepem pe 

noi înşine ca fiind una cu egoul şi cu mintea, vom simţi tensiune între noi şi 

ceilalţi, mai ales atunci când ne raportăm la diferenţe. Din moment ce fiecare fiinţă 
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este unică, diferită de toate celelalte, această tensiune este aproape neîntreruptă. 

Ocazional, scăpăm de tensiune atunci când întâlnim pe cineva care ne seamănă din 

anumite puncte de vedere, sau cel puţin atunci când credem că ne seamănă, dar, în 

cele din urmă, diferenţele nu încetează să apară. 

Egoul simte că este cazul să facă ceva în legătură cu aceste diferenţe. Le arată 

cu degetul, le judecă, se ceartă cu ele, le atacă şi caută să le schimbe. Diferenţele fac 

egoul să se simtă superior, inferior, în apărare, înspăimântat sau furios – dar 

nicidecum iubitor, blând, compasiv sau măcar curios. Pentru ego, diferenţele 

stârnesc conflicte interioare şi exterioare şi o mulţime de sentimente. Aşa 

experimentează egoul relaţiile. 

Pentru ego, relaţiile sunt dificile şi dătătoare de stres, iar ceilalţi oameni nu 

prea au niciodată dreptate. „Doar dacă...”, visează el. Este evident că problema o 

reprezintă faptul că persoana potrivită încă nu i-a ieşit în cale: „Doar dacă 

persoana potrivită ar apărea în viaţa mea, aş fi relaxat şi aş trăi fericit până la 

adânci bătrâneţi”. Chiar şi celor care sunt deja într-o relaţie li se întâmplă adesea 

să viseze în secret la o relaţie „şi mai perfectă”. 

Acesta este modul în care egoul abordează orice aspect al vieţii, nu doar 

relaţiile: tânjeşte şi speră la ceva mai bun, de fiecare dată. Niciodată nu este 

satisfăcut de viaţa lui, indiferent ce îi oferă ea. Îşi vede viaţa limitată, orice i s-ar 

petrece, la fel şi relaţiile. Atâta vreme cât identitatea noastră este legată de ego şi 

de servitorul său loial, mintea egotică, nu vom fi niciodată mulţumiţi de viaţa sau 

de relaţiile noastre. Din fericire însă, noi nu suntem nici egoul, nici mintea noastră. 

Suntem doar programaţi să credem că suntem una cu egoul şi cu mintea noastră. 

Odată ce înţelegi aceasta, începi să devii conştient de Sinele tău adevărat – Esenţa 

ta – şi astfel îţi trăieşti viaţa şi îţi continui relaţiile din acest punct, din Sine. Din 

Esenţă, iubirea adevărată este cât se poate de posibilă. Însă nu este posibilă din 

ego. Ce ştie egoul despre iubire? Ştie doar să-şi protejeze interesele, iar lucrul 

acesta nu are ce să caute atunci când vine vorba de iubirea adevărată. 

 

Iubirea înseamnă recunoaşterea Sinelui Divin 

Iubirea curge natural atunci când ne recunoaştem propriul Sine Divin în 

celălalt. Curge natural atunci când suntem capabili să vedem dincolo sau în spatele 
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măştii egotice a adevăratului Sine, care reuşeşte excelent să evoce iubirea. Toate 

calităţile pe care le iubim la celălalt sunt calităţi ale Sinelui Divin, ale Esenţei: 

compasiune, înţelegere, înţelepciune, bunătate, iubire, răbdare şi forţă interioară. 

Acestea nu sunt trăsături ale egoului, care este centrat şi focalizat doar pe 

nevoile sale. Unde găseşti aici înţelepciunea, compasiunea şi iubirea? Te miră oare 

că, atunci când te identifici cu egoul, nu te simţi prea atrăgător? Egoul nu este 

atrăgător, în schimb Esenţa, da; şi, privit din Esenţă, chiar şi egoul devine 

atrăgător. 

Egoul nu ştie cum să iubească, dar Divinul din noi – Esenţa – ştie. Esenţa 

iubeşte. Ea este, de asemenea, înţeleaptă, înţelegătoare, blândă, compasivă, 

sensibilă, răbdătoare şi atentă. Orice ai vrea ca iubitul, iubita ori o altă fiinţă 

umană să fie, acest lucru vine din Esenţă, nu din ego. 

Iubirea pe care egoul o are de oferit este pângărită de interesele proprii. „Mie 

ce-mi iese de aici?” este întrebarea care apare întotdeauna în interacţiunea dintre 

egouri. Aceasta nu este iubire, ci manipulare deghizată în iubire sau bunătate. 

Poate fi mai bună decât manipularea făţişă, dar tot nu poate fi vorba despre iubire, 

în sensul său cel mai pur. 

Iubirea pură poate veni doar din natura noastră reală, Esenţa, care este 

bunătate curată. Esenţa iubeşte, pentru că se simte bine atunci când iubeşte; nu 

are niciun alt motiv pentru aceasta. De ce oare te simţi bine atunci când iubeşti? 

De ce să nu te iubeşti pe tine însuţi, propria ta creaţie? Aşa cum mama şi tatăl îşi 

iubesc copilul, Sinele Divin iubeşte întreaga creaţie – şi în special unicitatea 

fiecărei creaţii. Esenţa iubeşte pentru că este în natura ei să iubească. Iar noi iubim 

pentru că este în natura noastră să iubim. 

Egoul este acel aspect al nostru căruia îi este greu să iubească, pentru că 

iubirea îl face să se simtă vulnerabil. A iubi pe cineva îi dă acelei persoane putere, 

iar egoul vrea să fie el cel care deţine puterea şi controlul. Dacă iubim pe cineva, se 

presupune că acea persoană are puterea de a ne răni şi dezamăgi, iar egoul nu 

renunţă cu uşurinţă la această putere. Şi totuşi egoul are nevoie să fie iubit, ceea ce 

îl face vulnerabil. Iubirea forţează egoul. Fără nevoia de iubire, egoul poate sta 

foarte confortabil departe de ceilalţi. Nu ar trebui să se îndrepte către ceilalţi sau să 

se poarte altfel decât o face el în mod normal. Dar pentru că are nevoie de iubire, 

trebuie să înveţe să iubească – iar acest lucru duce, în cele din urmă, la moartea 
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egoului. Egoul şi iubirea nu pot ocupa împreună acelaşi spaţiu. Ori unul, ori 

celălalt trebuie să plece. 

De la Unu la Doi 

Unitatea ne este firească. Suntem una cu tot ceea ce există, dar am fost 

programaţi ca mai degrabă să ne simţim separaţi decât să simţim Unitatea. 

Suntem aici pentru a descoperi Unitatea şi, în mod surprinzător, aceasta ni se 

dezvăluie în parte prin diversitate. 

Unitatea din care facem parte s-a diferenţiat în doi, trei, patru, cinci şi aşa mai 

departe, până când a umplut universul cu diversitate şi unicitate. Există o bucurie 

în această diversitate, deoarece ea oferă posibilitatea de a explora şi de a 

interacţiona cu sine însăşi în moduri nesfârşite, ceea ce nu ar fi fost posibil ca 

Unitate. 

Cu toate acestea, putem avea aceste experienţe doar prin crearea unui mediu 

în care să uităm de acea Unitate, pentru că altfel cum ar fi posibil să fie menţinută 

iluzia separării? S-a reuşit crearea acestei iluzii prin programarea minţii să creadă 

că este o entitate separată. În acest mod este creată sau programată experienţa 

celuilalt. 

Mai mult, este posibilă trezirea din această programare şi recunoaşterea 

Unităţii noastre, iar acesta este destinul nostru. Tuturor ne este menit să ne 

redescoperim Unitatea, dar mai întâi este necesar să experimentăm separarea. 

Separarea este dureroasă, deoarece este menţinută de către o minte egotică ce nu 

iubeşte, astfel că noi nu suntem separaţi doar de experimentarea Unităţii, ci şi de 

experimentarea iubirii, exceptând unele rare momente. 

Iubirea adevărată, cea a naturii noastre reale, suferă în cadrul acestui stadiu al 

separării şi ne cheamă înapoi la starea noastră naturală. În cele din urmă, ne 

întoarcem la Unitatea noastră, dar fiind conştienţi şi apreciind individualitatea şi 

Unitatea noastră. Aducem ceea ce am învăţat prin experimentarea separării în 

Unitatea pe care o reprezentăm. Ne reîntoarcem mai înţelepţi, deoarece am fost 

creatori în cadrul acestei realităţi. Iubirea este cea care distruge mirajul stării de 

conştiinţă a egoului şi ne eliberează din închisoarea separării. Ceea ce, în cele din 

urmă, ne eliberează este iubirea din partea celorlalţi, iubirea din relaţii. 
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Rolul relaţiilor în evoluţia spirituală 

Relaţiile ne readuc la Esenţa noastră, deoarece ele sunt mediul în care putem 

exprima cel mai uşor iubirea. În ciuda încercărilor la care ne supun, relaţiile sunt 

în acelaşi timp mediul în care iubirea creşte. Poate din acest motiv ele sunt atât de 

provocatoare. 

Egoul îşi doreşte iubire, dar în acelaşi timp se şi revoltă împotriva ei, deoarece 

iubirea îi ameninţă existenţa. Egoul nu poate să coexiste cu iubirea, deoarece 

iubirea nu este parte din natura sa. Când exprimăm iubire, rezonăm cu Sinele 

nostru, şi nu cu egoul. 

Iubirea se dezvăluie în relaţii, pentru că Esenţa se dezvăluie în relaţii. Esenţa 

iese la iveală şi e exprimată în multe alte momente în decursul vieţii, dar cele mai 

multe şanse ca aceasta să fie experimentată sunt în cadrul relaţiilor noastre, 

deoarece dorinţa noastră de a avea acele relaţii ne face să fim deschişi faţă de 

iubire. Datorită faptului că egoul are nevoie de relaţii (aşadar de iubire) pentru a 

supravieţui, el se deschide spre iubire mai degrabă în contextul unei relaţii, decât 

în alte contexte. 

În circumstanţe diferite egoul caută să menţină puterea, controlul şi 

superioritatea, cu toate că acestea nu îi aduc ceea ce îşi doreşte în relaţii. Relaţiile 

caracterizate de putere şi control ne dau o anumită siguranţă, dar nu ne împlinesc 

nevoia mai profundă de a iubi şi de a ne simţi iubiţi, care este o nevoie spirituală. 

Pentru a ne reîntoarce Acasă, este nevoie să învăţăm să iubim. Suntem 

programaţi în aşa fel încât prin iubire să ne reîntoarcem la Sinele nostru, la fel cum 

suntem programaţi să ne simţim separaţi de acesta. Ce paradox interesant! 

Relaţiile sunt, de asemenea, cadrul în care învăţăm multe alte lecţii. Cei care 

sunt foarte diferiţi de noi constituie cele mai mari provocări pentru noi, în timp ce 

aceia care ne sunt foarte similari sunt cei cu care ne simţim foarte confortabil şi pe 

care îi putem iubi foarte uşor. Dacă am putea alege mereu cu cine să ne petrecem 

timpul, probabil că i-am alege pe cei ce ne sunt similari. Dar multe dintre relaţiile 

noastre ne sunt încredinţate, şi nu le alegem noi, iar aceste relaţii devin grăunţele 

pentru moara noastră. Relaţiile familiale, în mod particular, servesc acestei funcţii, 

la fel ca cele de la locul de muncă. 

Multe dintre diferenţele dintre noi şi ceilalţi pe care le experimentăm pot fi 

explicate prin vârsta sufletească, ce este determinată de numărul de vieţi pe care 
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le-am trăit. Orice relaţie dintre două persoane cu vârste sufleteşti foarte diferite 

este destinată a fi o încercare. 

Sufletele mai tinere (cei care au avut mai puţine vieţi) au un mod diferit de a 

vedea lumea şi au de învăţat lecţii diferite faţă de cele ale sufletelor mai în vârstă. 

Sufletele mai tinere şi cele mai în vârstă trăiesc în lumi diferite ca sens, iar atunci 

când lumile lor se intersectează sau intră în conflict, aproape întotdeauna apar 

dezamăgiri. 

Încercările cauzate de diferenţele de vârstă sufletească nu pot fi ocolite, şi nici 

nu este acesta scopul pentru care ele apar. Suntem aici pentru a experimenta 

aceste diferenţe şi totodată conflictul rezultant, deoarece ele sunt o cale de a învăţa 

să iubim. Durerea ce apare în relaţiile dificile ne motivează să ne depăşim limitele 

în iubire. Învăţăm să vedem ce este de iubit în ceilalţi mai degrabă decât să vedem 

ce nu este demn de iubire în ei. Ne îndrăgostim de Esenţă şi învăţăm să trecem cu 

vederea imperfecţiunile şi egoul lor. 

Cu cât mai demne de iubire sunt personalitatea şi egoul lor, cu atât ne este mai 

uşor să-i iubim. Unii oameni au un ego şi o personalitate mai rafinată. Egoul şi 

personalitatea lor au devenit mai civilizate şi pozitive. Au învăţat să fie mai blânzi, 

mai politicoşi, mai atenţi, chiar dacă acest comportament este contrar naturii 

egoului lor. Atunci când oamenii sunt amabili şi iubitori, aceasta este o exprimare 

a Sinelui lor şi îi face să fie uşor de iubit. 

Cei ce nu-şi exprimă prea mult Sinele sunt mai greu de iubit. Ei nu dăruiesc 

prea multă iubire şi astfel nu li se răspunde cu iubire, rămânând prinşi într-un fel 

de cerc vicios. Singura cale de a ieşi din acest cerc este aceea de a fi mai iubitor. 

Dar cum poţi face asta, mai ales când nu simţi prea multă iubire? 

Ajută şi să ne prefacem că iubim. Acest lucru poate părea ciudat, dar a te 

preface că iubeşti distruge acest cerc vicios, deoarece ceilalţi deseori nu îşi dau 

seama dacă tu într-adevăr simţi iubire sau nu. Dacă eşti iubitor, ceilalţi îţi răspund 

cu iubire, indiferent dacă tu simţi sau nu iubire. E la fel ca exersarea unor 

comportamente bune, ceea ce constituie mereu o politică bună în societate şi de 

aceea se insistă asupra acesteia. 

Faptul că un comportament bun provine din bunătatea cuiva sau nu, nu este 

atât de important ca şi comportamentul bun în sine. Bineînţeles că este mai bine 

dacă acesta provine din iubirea şi bunătatea din interiorul nostru. Dar chiar dacă 

nu este aşa, totuşi un comportament bun este preferabil unuia ce denotă răutate 
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sau indiferenţă, pentru că un astfel de comportament va cauza reacţii de 

indiferenţă şi răutate din partea celor cu care interacţionăm. Ca urmare a acestei 

practici, egoul învaţă să se comporte bine chiar dacă nu simte iubire, iar învăţarea 

acestei lecţii duce, în cele din urmă, la un comportament ce decurge în mod firesc 

din iubire. Iubirea se învaţă, în mare măsură, prin faptul că suntem iubiţi. 

Învăţăm să iubim fiind noi înşine iubiţi, ceea ce ne face să ne simţim în 

siguranţă, putând astfel să ne deschidem inima faţă de altcineva. Orice altceva mai 

puţin decât iubirea păstrează egoul nostru în gardă şi în defensivă. Iubirea este 

singura care dezarmează egoul. Ea trece dincolo de starea de conştiinţă egotică şi 

evocă dragostea în fiinţa noastră, ceea ce ne pune în rezonanţă cu Sinele şi cu 

calităţile lui: pacea, bucuria, seninătatea, fericirea, amabilitatea, compasiunea, 

răbdarea, de exemplu. Acesta este motivul pentru care iubirea este cel mai mare 

dar pe care ni-l putem dărui unii altora. 

Iubirea este darul care permite oamenilor să se relaxeze şi să se reîntoarcă la 

Esenţa lor, iar fericirea reală şi pacea sunt drepturile noastre prin naştere. Chiar şi 

faptele şi cuvintele iubitoare care doar mimează că ar fi din Esenţa noastră pot 

avea aceleaşi rezultate. Iubirea este atât de puternică, încât chiar şi în cantitate 

mică are suficientă putere să ne schimbe starea de conştiinţă atât nouă, cât şi celor 

din jur. 

 

Personalitatea este un costum 

În mod natural, ne gândim mai întâi la noi înşine, nu la ceilalţi. Suntem 

instruiţi să luăm în considerare ceea ce simt şi au nevoie ceilalţi, dar acest lucru 

nu-i prea convine egoului. Tendinţa egoului este să înceapă fiecare propoziţie cu 

Eu. Chiar şi atunci când vorbeşte cu altcineva, totul se învârte în jurul său. Eu 

apare ori de câte ori are ocazia, chiar dacă este vorba despre altcineva. 

Conversaţiile între egouri sunt dominate de Eu: Îmi place, Nu îmi place, Eu vreau, 

Eu nu vreau, Eu voi face, Eu nu voi face. 

Când ne raportăm la ceilalţi, nu ne referim doar la Eu, ci şi la Eul celuilalt. 

Vrem să aflăm cum arată acel ego îmbrăcat într-o anumită personalitate. Vrem să 

aflăm cum vede el sau ea viaţa sau ce vrea el sau ea, cum au fost ei în trecut sau ce 

visează să fie în viitor. Noi credem că doar aşa descoperim cum este acea persoană. 
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Nu realizăm că toate aceste lucruri nu oferă decât o imagine vagă a persoanei 

respective. 

Confundăm persoana (inclusiv înfăţişarea), personalitatea şi egoul cu Ceea ce 

este cineva. Acestea sunt părţi ale unei persoane, dar ele formează mai degrabă un 

costum al cuiva, decât o substanţă sau o semnificaţie. Noi facem ca persoana, 

personalitatea şi egoul să fie mai importante decât sunt cu adevărat, de parcă ele ar 

arăta Cine este cineva în realitate. Totuşi acest lucru e foarte evident odată ce este 

explicat, dar pentru că suntem programaţi să gândim astfel, suntem influenţaţi de 

exterior – de costum. 

Ni se spune să privim dincolo de aparenţe, dar, de obicei, acest lucru implică 

să privim personalitatea din spatele aparenţelor. Cu toate acestea, modul cum se 

comportă şi reacţionează oamenii - personalitatea lor – este încă parte din acest 

costum. Personalitatea nu are mai multă profunzime sau importanţă în ceea ce 

priveşte adevărata fiinţă decât o are înfăţişarea fizică. Credem că suntem mai puţin 

superficiali iubind oamenii mai mult pentru personalitatea lor decât pentru 

înfăţişarea lor, dar personalitatea este doar programare. Oamenii nu au control 

asupra ei, aşa cum nu au nici asupra înfăţişării lor. 

Personalitatea nu este Sinele real, sau Esenţa, deşi poate fi un vehicul pentru 

Acesta. Deseori, personalitatea este un vehicul doar pentru ego. Indiferent că este 

un vehicul pentru Esenţă sau pentru ego, rămâne totuşi un vehicul – o interfaţă cu 

lumea. Personalitatea însăşi nu are nimic de-a face cu cine suntem noi cu adevărat; 

este pur şi simplu un instrument util în această realitate fizică. Ea ajută la 

dobândirea lecţiilor şi a experienţelor pe care le alegem înainte de a veni în această 

viaţă şi poate ajuta sufletul să realizeze ceea ce este menit să îndeplinească. 

Personalitatea nu este cine suntem noi cu adevărat şi, la majoritatea oamenilor, 

reflectă Esenţa doar ocazional. În cele mai multe cazuri, personalitatea este 

exprimată de ego şi doar ocazional de Esenţă. Pe măsură ce ne dezvoltăm, Esenţa 

se exprimă din ce în ce mai mult prin personalitate, deoarece acesta este scopul 

evoluţiei spirituale. 

Fiecare personalitate este unică. Gândeşte-te la asta. Ce lucru uimitor că nu 

este nimeni şi nici nu va exista cineva care să fie exact ca tine. Înfăţişarea ta, 

personalitatea, talentele, circumstanţele, scopul în viaţă şi experienţele prezente şi 

trecute sunt unice în totalitate. Nimeni altcineva nu este desemnat să aibă 

experienţele prin care corpul, mintea şi personalitatea ta au trecut. Aceasta face ca 
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viaţa ta să fie preţioasă şi face ca orice altă viaţă să fie preţioasă, indiferent de felul 

cum ni se par ceilalţi. Chiar şi cea mai de jos sau cea mai rea persoană evoluează 

trecând printr-o experienţă unică în întregime, una care nu va mai veni niciodată. 

Din acest motiv, orice viaţă este preţioasă. 

Această unicitate este admirabilă. Poţi învăţa să simţi iubire pentru cineva 

iubind unicitatea acelei persoane. Aceasta este ceea ce Unimea sau Dumnezeu 

consideră că este demn de iubit. Când eşti orientat către Esenţă, la fel consideri şi 

tu. Alegând să cauţi, în spatele defectelor care nu-ţi plac la ceilalţi, unicitatea acelor 

fiinţe, poţi trăi iubirea în prezenţa acestora. Dar trebuie să vrei să trăieşti iubirea 

înainte de a o face. 

 

Egoul respinge diferenţele 

Egoul nu vrea să iubească la fel de mult cum vrea să fie corect şi caută să fie 

corect judecându-i pe ceilalţi. Găseşte plăcere simţindu-se superior când îi judecă 

pe ceilalţi. Această plăcere este compromisul pe care egoul îl face pentru dragoste. 

Nu este la fel de plăcut precum bucuria de a iubi, dar este mai sigur, iar egoul 

preferă, în general, mai mult siguranţa decât dragostea. Când siguranţa depinde de 

dragoste, egoul trebuie să aleagă dragostea, dar preferă judecata. 

Să judeci este cel mai uşor lucru, pentru că e cel mai firesc pentru ego. Este 

uşor şi pentru că judecata se bazează pe diferenţe, iar diferenţele se află 

pretutindeni. Viaţa nu se repetă identic, aşa că orice sau oricine poate fi judecat. 

Fiecare diferenţă este o posibilitate pentru ego să se definească pe sine însuşi ca 

fiind superior. El scoate la suprafaţă o regulă (o condiţionare) pe care a păstrat-o şi 

o aplică unei persoane pentru a declara că acea persoană este inferioară: „Asta nu 

ştie să le dea copiilor şi altceva în afară de mâncare junk?”, „Ce fel de persoană ar 

parca astfel?”, „Cum poate fi cineva atât de prost încât să plătească atât de mult 

pentru acel lucru!?” 

Egoul găseşte multă plăcere în astfel de declaraţii, pentru că ele îl fac să simtă 

că are dreptate şi, în consecinţă, că este superior. Observă ce plăcere ai când crezi 

că ai dreptate într-o anumită privinţă, mai ales când eşti sigur că ai dreptate. Egoul 

nu trebuie să aibă dreptate pentru a se simţi superior; trebuie doar să creadă că are 

dreptate pentru a avea acest sentiment. De aceea, simularea continuă a faptului de 
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a şti şi de a avea dreptate vine să susţină acest sentiment de superioritate. Ne 

transformăm judecăţile în poveşti pentru a ne simţi superiori: „Nu cred că cineva 

ar putea avea grijă de mine aşa cum are această primadonă”, „Ştiu că această 

relaţie nu va merge - el este prea capricios”, „Ştiu cum trebuie făcută treaba, iar el 

nu este destul de isteţ pentru asta.” 

Ne definim pe noi înşine şi valorile noastre într-un fel şi credem că ceilalţi 

greşesc definindu-se pe ei înşişi şi valorile lor în mod diferit. Credem că a fi diferit 

înseamnă a fi greşit, rău sau cel puţin inferior, fără a realiza că standardul după 

care îi judecăm pe ceilalţi este defectuos şi provine din condiţionarea noastră. În 

loc să ne examinăm condiţionările, ne simţim superiori datorită lor ori căutăm să-i 

schimbăm pe ceilalţi pentru a fi ca noi. Egoul nu permite să existe persoane diferite 

de el; de aceea egoul întâmpină dificultăţi în relaţii. 

Egoul nu sărbătoreşte diferenţele în relaţii; el caută să anihileze sau, cel puţin, 

să repudieze diferenţele, doar dacă el nu admiră aceste diferenţe. Unele diferenţe 

sunt în regulă pentru ego, deoarece ele se aseamănă cu aspiraţiile sale. De 

exemplu, cineva care nu este puternic, bogat, educat sau bine îmbrăcat poate fi 

prietenos cu cei care sunt aşa, pentru că el sau ea vrea să devină astfel. Cu toate 

acestea, doar Esenţa ia în considerare diferenţele aşa cum sunt acestea, fără a le 

atribui o valoare pozitivă sau negativă. 

Spre deosebire de ego, Esenţa vede diferenţele ca pe o parte evidentă şi 

firească a relaţiilor şi ca pe ceva care îmbogăţeşte experienţele. Egoul, de cealaltă 

parte, simte diferenţele dintre oameni ca pe ceva problematic şi de care trebuie să 

scape sau, pur şi simplu, respinge oamenii care sunt diferiţi. Mulţi nici nu ajung 

să-i cunoască pe cei care sunt diferiţi de ei înşişi, din cauza acestei tendinţe de a-i 

desconsidera şi de a-i ignora. Oamenii stau în compania celor cu care se aseamănă 

sau alături de cei din aceeaşi clasă socială şi rareori ies din cercul lor. Cei înstăriţi 

caută înstăriţi. Băutorii de bere caută băutori de bere. Fumătorii caută alţi 

fumători. Fundamentaliştii caută fundamentalişti. Fanii New Age caută fani New 

Age. Astfel, valorile lor sunt întărite şi sprijinite şi nu mai există nevoia de a se 

întreba cine sunt şi cum vor să trăiască. Egoului nu îi place ca imaginea sa şi modul 

lui de viaţă să-i fie schimbate de către cei care văd lucrurile în mod diferit. 
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Esenţa iubeşte diferenţele 

Esenţa iubeşte diferenţele, deoarece acestea fac viaţa aşa cum este. Diferenţele 

fac ca lumea să se învârtă. Ele creează o varietate de perspective, experienţe, 

posibilităţi şi oportunităţi. Ele ne fac să privim mai adânc – dincolo de persoană, 

de personalitate sau de ego – către ceea ce înseamnă viaţa. Dacă trebuie să trăim 

alături de cei care sunt foarte diferiţi de noi, va trebui să găsim anumite părţi 

comune. În cazul în care lipsesc aceste părţi comune, există Esenţa care ne uneşte 

pe toţi. Suntem uniţi de faptul că nu există nicio separare adevărată, ci doar una 

aparentă. 

Este o iluzie că noi toţi suntem separaţi. Există o singură Fiinţă care pretinde 

că se împarte în mai multe, ce poartă înfăţişări infinite. Această Fiinţă se bucură 

enorm de această petrecere a costumelor. Cu cât personajele sunt mai diverse şi 

mai interesante, cu atât mai bine. Cu siguranţă nu există loc pentru asemănări în 

creaţie, deoarece asemănările nu există, nici măcar la frunze sau la fulgii de 

zăpadă. Există loc doar pentru diversitate. Acesta este punctul de vedere al Esenţei, 

dar nu şi al egoului. 

Lipsa de apreciere a diversităţii - pe care o manifestă egoul - îl face să fie în 

dezacord cu viaţa. În fiecare clipă, el se opune vieţii deoarece se opune diversităţii 

şi diferenţelor. De aceasta trebuie să ne dezvăţăm noi. Ne aflăm aici pentru a 

depăşi această aversiune faţă de viaţă aşa cum este ea şi ca să învăţăm, de fapt, să 

îmbrăţişăm imprevizibilul şi diversitatea. Nu suntem aici pentru a schimba viaţa şi 

a o modela după opinia noastră, ci trebuie să ne formăm noi opinia în funcţie de 

ea. Perspectiva noastră asupra vieţii trebuie să se schimbe, nu viaţa însăşi. Dar 

această transformare vine doar prin viaţa însăşi, care ne învaţă că nu putem avea 

drumul nostru; mai degrabă, trebuie să lăsăm viaţa să-şi urmeze cursul. 

 

Lasă viaţa să-şi urmeze cursul 

Doar din Unime – din Esenţă – putem fi de acord să existe doi oameni diferiţi, 

deoarece Unimii îi place dualitatea. La urma urmei, ea a creat diversitatea pentru 

amuzamentul şi evoluţia sa. Unimea se bucură de dualitate, deoarece dualitatea 

atrage atenţia şi imprevizibilul (spre deosebire de Unime), iar imprevizibilul este 
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amuzant şi provocator. De ce ne plac jocurile de îndemânare? Deoarece rezultatul 

este imprevizibil şi, implicit, distractiv. 

De obicei, nu ne gândim la imprevizibil ca fiind distractiv, pentru că egoul nu 

îl consideră distractiv. Lui îi place previzibilul deoarece favorizează siguranţa şi 

securitatea în faţa distracţiei. Uneori, imprevizibiul se termină rău, dar o parte din 

distracţia Esenţei este să transforme acea parte negativă în altceva – să facă, din 

lămâi, limonadă. Din punctul de vedere al Esenţei, totul poate fi amuzant. Totul 

poate aduce bucurie Esenţei. Nimic nu este prea dificil sau înspăimântător pentru 

a nu fi amuzant. De necrezut! ai putea spune. Nu are sens să spui că ceva îngrozitor 

poate produce bucurie, chiar şi numai pentru un moment, şi totuşi bucuria există 

în fiecare moment. Acesta este adevărul, fie că egoul acceptă asta sau nu. 

Chiar şi în cele mai frumoase momente, mintea egotică nu se poate bucura din 

cauză că se gândeşte la ceea ce se petrece. Ceea ce ne spunem nouă înşine despre 

ce se petrece ne poate face fie să secăm bucuria acelui moment, fie să cădem din 

bucuria care există atunci. Orice judecată, plângere, evaluare negativă sau 

împotrivire în faţa acelui moment ne determină să dăm înapoi, iar acest lucru este 

dureros şi lipsit de bucurie. 

Suferim când ne separăm de acel moment, deoarece momentele - chiar şi cele 

dificile sau provocatoare – reprezintă locul unde bucuria adevărată şi fericirea 

există. Chiar şi momentul morţii (fie al nostru sau al altcuiva), pe care îl 

considerăm cel mai groaznic moment din categoria celor rele, poate fi plin de 

binecuvântare, dacă suntem prezenţi în el. Anticiparea plină de frică a morţii nu 

este plăcută, iar dacă facem aceasta, nu suntem prezenţi în acel moment. În 

schimb, noi suntem prinşi în gândurile noastre şi suntem de acord cu mintea 

egotică ce se opune acelui moment. 

Frumuseţea momentului poate fi văzută cu greu de către ego. El nu percepe 

frumuseţea la fel de mult cum percepe ideile sale despre acel moment, idei care 

întotdeauna se opun la ceva, dacă nu chiar la tot ce are legătură cu acel moment. 

Egoul este programat să găsească greşeli în orice se întâmplă. El găseşte greşeli la 

oameni şi în experienţe. Este programat astfel pentru că aşa contribuie la evoluţia 

noastră. Să spui „nu” la ceea ce există conduce la suferinţă, ceea ce ne face să fim 

mai atenţi când alegem, iar dacă învăţăm să alegem mai atent, aceasta înseamnă 

evoluţie spirituală. 
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Suntem programaţi să alegem fără grijă pentru a descoperi înţelepciunea de a 

alege altfel. În acest mod, descoperim dragostea. Învăţăm să iubim ca urmare a 

acestei programări. Nu venim pe lume ştiind cum să iubim; trebuie să învăţăm 

cum să iubim. Aceasta este situaţia, iar egoului nu-i place nici asta. Dar nu 

contează. A-ţi plăcea sau a nu-ţi plăcea ceva este irelevant pentru desfăşurarea 

vieţii. Ai observat? 

Viaţa se desfăşoară indiferent dacă nouă ne place sau nu ceea ce se petrece. 

Opunându-ne vieţii, aflăm acest adevăr. Învăţăm cât de neputincioasă este 

împotrivirea noastră în faţa vieţii şi că această împotrivire aduce numai suferinţă. 

Ceea ce ne rămâne este să fim de acord cu viaţa – să iubim totul, indiferent de cum 

arată. 

Acesta este secretul vieţii. Este şi simplu, şi dificil. Unimii îi place provocarea, 

aşa că, dacă ceva este dificil, nu e o problemă. Unimea spune bun venit 

provocărilor dificile care ne fac să ne trezim din starea egotică a conştiinţei. 

Aceasta a fost dintotdeauna intenţia Unimii, iar suferinţa cauzată de neputinţa 

noastră de a schimba viaţa aşa cum vrem noi este felul în care Unimea îşi 

îndeplineşte scopul. Dorinţa noastră de a opri suferinţa ne duce, până la urmă, la a 

spune „nu” egoului şi a alege în schimb dragostea. 

 

Cum interferează ideile şi imaginile cu relaţiile 

O parte din a lăsa viaţa să-şi urmeze cursul constă în a-i lăsa pe ceilalţi să fie 

aşa cum sunt - să poată exista doi oameni diferiţi. Să-i laşi pe ceilalţi să existe în 

toată gloria lor (sau diferit) poate duce la crearea unei relaţii cu ei. Cu toate 

acestea, tindem să ne legăm de ideile noastre despre ei în schimbul realităţii, şi nu 

doar a realităţii pe care ei ne-o prezintă, ci a realităţii adevărate – adevăratul lor 

Sine. 

Deseori, când ne raportăm la ceilalţi, ne referim la ei ca la: mama noastră, 

tatăl nostru, fosta prietenă sau fostul prieten, frate, soră, profesor, şef sau oricine 

de care ne aduc aminte. Între tine şi ceilalţi stau mulţi alţii care reprezintă 

condiţionarea ta, care ţi-au format felul în care îi priveşti pe ceilalţi şi felul în care 

îi înţelegi pe ceilalţi. 
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Noi nu-i vedem pe ceilalţi în mod clar, ci printr-un văl format din idei pe care 

ceilalţi şi alte forţe ni le-au plantat în minte. Avem imagini ale felului în care 

credem că sunt oamenii la o anumită vârstă, de o anumită rasă, chip, sex sau 

naţionalitate. Nu vedem plenitudinea, complexitatea şi unicitatea oamenilor. 

Vedem doar stereotipul nostru despre ei. Când privim o persoană în vârstă, vedem 

doar bătrâneţea şi ne gândim la acea persoană în conformitate cu ideile noastre 

despre a fi bătrân. Când privim o persoană de culoare, vedem doar culoarea pielii 

ei şi ne gândim la ea în conformitate cu ideile noastre despre acea rasă. Când 

privim o persoană obeză, acest lucru ne stârneşte sentimentele şi părerile despre 

excesul de greutate şi nu mai observăm nimic altceva la acea persoană. În acest fel, 

dezumanizăm oamenii şi, dusă la extrem, această viziune incompletă asupra 

oamenilor poate fi un motiv de neglijare sau rănire a lor. 

Când vedem pe cineva, el sau ea evocă anumite idei, imagini, păreri sau alte 

condiţionări. De exemplu, dacă cineva are mustaţă, s-ar putea să-ţi spui: „Cine se 

crede el? Crede că este macho.” Sau presupui că este macho. Dar care e adevărul? 

Nu ştii cine crede el că este, de ce are mustaţă sau dacă este macho sau nu. Nu ştii 

aceste lucruri şi, de fapt, ele sunt irelevante pentru cine este el cu adevărat. 

Mustaţa face parte din costum, iar costumele sunt create pentru a ascunde 

Adevărul şi reprezintă o imagine. Imaginea de sine nu este reală - este doar o 

imagine, o idee. Pentru a cunoaşte pe cineva, trebuie să privim mai adânc. Când 

vom proceda astfel, vom găsi aceeaşi divinitate binecuvântată în fiecare persoană. 

Pe baza părerilor şi a condiţionărilor, egoul presupune că el cunoaşte o 

anumită persoană. De exemplu, egoul poate presupune că o persoană obeză este 

leneşă sau indisciplinată, în pofida multor exemple contrare. Egoul presupune că 

ştie un anumit lucru pentru că nu se simte confortabil să nu ştie nimic, aşa că 

inventează ceva. Pretinde că ştie. Pentru ego, presupunerile sale sunt la fel de bune 

precum faptul de a şti, atât timp cât se convinge pe sine însuşi că ştie. 

Egoul nu este interesat de adevăr, ci doar de faptul de a se simţi în siguranţă şi 

de a avea dreptate, şi pretenţia lui că ştie este suficientă, pentru că egoul este 

dornic să fie convins de propriile idei şi păreri, fără să le analizeze. Cei mai mulţi 

oameni nu-şi cunosc propriile idei şi opinii, aşa că nu le pun sub semnul întrebării, 

deşi se luptă să-i convingă pe ceilalţi că ideile şi părerile lor sunt adevărate. Egoul 

se luptă să-şi apere ideile şi să-i convingă pe ceilalţi, nu să-şi examineze propriile 

idei. 
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Egoul îşi consideră părerile ca fiind adevărul despre cineva. Dacă ideile sale se 

dovedesc a fi false, îşi uită repede greşeala şi creează alte presupuneri. Egoul nu 

stăruie asupra ideilor greşite, ci vine instantaneu cu altele noi. De fapt, nu-şi 

cercetează niciodată ideile; pur şi simplu le înlocuieşte pe cele vechi cu altele noi şi 

continuă să creadă în ceva. Este mult mai neplăcut pentru ego să nu creadă în 

nimic – să nu ştie – decât să greşească ceva, pentru că el este foarte iertător cu 

propriile greşeli. Pe lângă asta, în majoritatea cazurilor, el crede că are dreptate, iar 

aceasta îi este de ajuns. 

Nu este nimic rău în ideile care intervin între noi şi realitate. Viaţa este 

programată să fie astfel. Doar că această programare interferează cu capacitatea 

noastră de a avea relaţii bune şi, prin aceasta, cu iubirea, aşa că noi trebuie să 

vedem efectele acestei programări. Observând acest fapt, ne eliberăm de efectele 

acestei programări. 

Vom continua să-i vedem pe ceilalţi prin lentilele presupunerilor făcute de 

către ego, atât timp cât ne identificăm cu egoul. Atât timp cât ne vom gândi la noi 

ca la cei care au astfel de gânduri, vom fi convinşi că aceste gânduri sunt adevărate 

şi vom fi pe deplin implicaţi în autodecepţia şi deziluzia egoului. Singura cale de 

ieşire este să recunoaştem că avem un ego, dar că nu suntem egoul. Ce simplu 

sună! De fapt, chiar este foarte simplu. Nu este la fel de simplu să trăim ca şi cum 

nu am fi egoul, pentru că suntem programaţi să credem că am fi acest Eu care are 

toate ideile, părerile şi opiniile. Şi totuşi, fiecare idee, părere şi opinie - aproape 

fiecare gând - fac parte din programarea noastră. 

 

Imaginea de sine este fabricată 

Majoritatea programărilor care există în minte duc la crearea unei imagini de 

sine şi a imaginilor despre ceilalţi. Mintea egotică creează imagini - idei - despre 

tot, dar creează în special o imagine de sine. Ce altceva este egoul dacă nu o 

imagine? Egoul se creează pe sine descriindu-se într-un anumit mod: Eu sunt 

astfel, îmi place asta, vreau asta, cred asta, am făcut asta. Imaginea de sine este 

fabricată în întregime. Ea este creată de programarea noastră şi este influenţată de 

condiţionarea noastră. Această imagine se schimbă întotdeauna deoarece 

condiţionarea noastră se schimbă mereu. Acest fapt nu face imaginea noastră mai 
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reală, ci doar mai puţin reală. Ceea ce este adevărat (Esenţa) nu se schimbă. Ce 

este adevărat se află aici în acest moment şi în următorul. Este ceea ce nu vine şi 

nici nu pleacă, aşa cum a spus înţeleptul indian Ramana Maharshi. Cine suntem cu 

adevărat nu vine şi nu pleacă. 

Atât timp cât consideri că tu eşti imaginea de sine şi că ceilalţi sunt propria lor 

imagine de sine sau imaginea ta despre ei, îţi va fi dificil să formezi relaţii. La 

nivelul egoului, relaţiile se limitează la lupta de a-i schimba pe ceilalţi şi de a ne 

îndeplini propriile dorinţe. Pentru ego, relaţiile, ca orice altceva, se referă doar la 

mine şi ce contează pentru mine. Ce se petrece când o relaţie se bazează pe aşa 

ceva? Nimeni nu este fericit. El sau ea nu obţine nimic din ceea ce îşi doreşte 

pentru că nu îndeplinirea dorinţelor egoului contează. 

Relaţiile nu înseamnă să obţinem ce dorim, ci înseamnă bucuria de a dărui 

celuilalt numai pentru bucuria de a dărui. Dar ce ştie egoul despre a dărui doar 

pentru bucuria de a dărui? Dăruirea este treaba Esenţei. Relaţiile sunt o 

posibilitate de a învăţa bucuria de a dărui, dar aceasta nu se petrece des când ne 

identificăm cu egoul. Din fericire, relaţiile pot să ne deschidă inima şi să permită 

Esenţei să se exprime, iar Esenţa se exprimă prin bunătate, atenţie, iubire şi 

dăruire. 

Odată experimentată bucuria iubirii şi a dăruirii, se aprinde dorinţa de mai 

multă iubire şi bucurie şi învăţăm să depăşim egoismul şi egocentrismul. Relaţiile 

ne ajută să ne trezim din identificarea cu egoul, deoarece ele ne arată bucuria de a 

iubi şi de a dărui - bucuria Esenţei - şi începem să ne dorim această bucurie mai 

mult decât ne dorim îndeplinirea ideilor şi a nevoilor noastre condiţionate. 

Abia atunci este posibil să avem o relaţie cu cineva - o relaţie între ceea ce este 

Real în noi şi ceea ce este Real în celălalt. Acesta este idealul într-o relaţie - nu să 

găseşti un partener ideal care să-ţi îndeplinească fiecare dorinţă, ci să fii tu 

partenerul ideal, fiind expresia bunătăţii pe care ai dorit-o întotdeauna şi care ai 

fost mereu. Fiind în contact cu Esenţa, devenim astfel acel partener ideal şi iubitor. 

 

Programarea şi relaţiile 

Nu este vorba despre faptul că am ajunge într-un punct în care personalitatea, 

înfăţişarea fizică şi egoul nu joacă niciun rol în relaţii, pentru că ele întotdeauna 
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înseamnă ceva. Suntem programaţi să fim atraşi de anumite trăsături fizice şi de 

anumite personalităţi. Această programare este foarte răspândită, astfel încât 

există pentru toată lumea diferite posibilităţi de legare a unei relaţii. 

De asemenea, suntem programaţi să trăim anumite experienţe prin 

intermediul relaţiilor. Astfel, răspundem într-un anumit mod în aceste relaţii. S-ar 

putea să fii plin de teamă sau să nu-ţi fie frică deloc, să nu ai încredere sau să fii 

încrezător, să dăruieşti sau să nu dăruieşti, să fii atrăgător sau nu, afectuos sau nu, 

dominator sau permisiv, independent sau dependent. Aceste feluri diferite de a fi 

duc la trăirea unor anumite experienţe şi la învăţarea anumitor lucruri, care 

reprezintă şi motivul acestei programări. 

De asemenea, suntem programaţi să avem anumite tipuri de relaţii, deoarece 

fiecare tip reprezintă o oportunitate de a învăţa ceva diferit. De exemplu, unii sunt 

programaţi să aibă o serie de relaţii mai scurte, nu o singură relaţie de lungă 

durată. Alţii sunt programaţi să nu aibă multe relaţii şi, în schimb, îşi canalizează 

energia spre carieră, creativitate sau spre altceva. Unii sunt programaţi să aibă 

relaţii monogame, alţii nu. Unii sunt programaţi să aibă relaţii heterosexuale, alţii 

nu. Pentru unii, relaţiile nu au de-a face cu ceea ce trebuie să înveţe în viaţă, în 

timp ce pentru alţii relaţiile sunt principalul subiect. 

Poţi să-ţi descoperi programarea observându-ţi tendinţele şi partenerii din 

respectivele relaţii. Fiind atent la tipul de oameni de care eşti atras, la felul în care 

reacţionezi într-o relaţie şi la tipul de relaţii pe care le creezi (de exemplu, salvator-

victimă, mamă-copil, înlănţuit, abuziv, detaşat, platonic, neîmpărtăşit, erotic, 

romantic), îţi poţi înţelege programarea şi problemele sau lecţiile care derivă din 

ea. Programarea ta este menită să te implice în anumite experienţe şi să-ţi 

catalizeze dezvoltarea. 

Condiţionările fac parte din această programare. Aproape toată lumea are 

probleme psihologice legate de relaţii, probleme care sunt menite să fie depăşite 

sau vindecate. Deseori, depăşirea şi vindecarea acestor probleme se realizează doar 

prin relaţii. În relaţii, învăţăm să avem încredere, să împărţim, să cooperăm, să 

facem compromisuri, să negociem, să ne luăm angajamente, să dăruim, să iubim, 

să acceptăm, să renunţăm, să fim de ajutor, să fim loiali, altruişti, responsabili, 

intimi şi înţelegători. Acestea sunt doar câteva dintre aspectele asupra cărora ai 

venit să lucrezi în această viaţă prin relaţii. 
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Viaţa ne aduce tipul de oameni şi de relaţii de care avem nevoie pentru a 

evolua sau pentru a ne vindeca anumite probleme psihologice. Învăţăm şi evoluăm 

cu adevărat ca urmare a acestor relaţii. Ne depăşim propriile condiţionări şi 

devenim mai capabili să avem o relaţie bună. Depăşirea condiţionărilor sau, cel 

puţin, conştientizarea acestora este primordială pentru o relaţie bună, deoarece 

aceste condiţionări ne menţin identificaţi cu egoul nostru, iar relaţiile vor fi mereu 

o provocare la acest nivel. Odată ce vom înceta să fim conduşi de propriile 

condiţionări, Esenţa va străluci mai mult în relaţiile noastre şi vom putea avea 

parte de mai multă fericire, armonie şi bucurie. 

 

Esenţa în relaţii 

Relaţiile din perspectiva Esenţei sunt foarte diferite de relaţiile din perspectiva 

egoului. Când vorbim despre Esenţă, sentimentul dominant este acceptarea: le 

permitem celorlalţi să fie aşa cum sunt. De fapt, îi sărbătorim aşa cum sunt. 

Aceasta nu înseamnă că nu există nimic care să nu ne placă la ei, dar sentimentul 

general este că totul este aşa cum trebuie să fie. Acest sentiment de acceptare şi 

recunoaştere a celuilalt este iubire în forma ei cea mai simplă şi pură 

(necondiţionată). În forma sa primordială, dragostea este permisivă: permitem 

unei persoanei să fie exact aşa cum este, fără nicio rezervă sau dorinţă de a fi 

diferită faţă de cum este. 

În relaţii, de obicei, experienţa permisivă durează extrem de puţin, pentru că 

egoul vine să strice dragostea folosind cuvântul dar: Dar dacă el sau ea face sau nu 

face un anumit lucru? Dar dacă el sau ea arată sau nu arată într-un anumit fel? 

Egoul aşteaptă ocazia de a observa presupusele greşeli ale cuiva (în conformitate 

cu condiţionările sale). Aşa că nu durează mult până când judecăţile şi îndoielile 

încep să curgă. 

Cu toate astea, atât timp cât rămânem ancoraţi în Esenţă, aceste judecăţi sunt 

fără sens şi stupide. Dragostea pe care o simţim când suntem ancoraţi în Esenţă 

este mai puternică decât aceste dar-uri - până când se epuizează. Apoi aceste dar-

uri devin mai puternice decât experienţa dragostei şi alunecăm iar în identificarea 

cu egoul. Iată o descriere a celor mai multe momente dintr-o relaţie: într-un 
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moment suntem aliniaţi cu Esenţa şi simţim iubire; în următorul moment credem 

că egoul are dreptate şi ne ancorăm în el. 

Motivele egoului pot fi foarte seducătoare şi, uneori, nu avem puterea de a le 

ignora, mai ales din cauza credinţelor şi a ideilor noastre inconştiente. Odată ce 

devenim conştienţi de ele, ne este mai uşor să ne îndepărtăm de ego, dar aceste 

credinţe şi idei trebuie mai întâi să iasă la suprafaţă şi să fie văzute. Aşa trebuie 

procedat pentru a ne permite să rămânem ancoraţi în Esenţă mai mult timp. În 

cele din urmă, ne trăim viaţa de la nivelul Esenţei, mai mult decât de la nivelul 

egoului şi, astfel, răspândim iubire şi acceptare în majoritatea timpului. 
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2  

Treci dincolo de judecată 

Proiecţia 

Judecata este, probabil, cea mai distrugătoare forţă în relaţii. Ea menţine 

identificarea cu egoul, fapt incompatibil cu iubirea şi relaţiile. Judecata este 

modalitatea primară prin care egoul îşi menţine sentimentul separării şi al 

superiorităţii. El se ridică deasupra celorlalţi comparându-se şi judecându-i pe 

ceilalţi. Se consideră mai bun decât ceilalţi prin intermediul unor condiţionări sau 

idei care îi dovedesc superioritatea. Relaţiile nu pot prospera într-un astfel de 

mediu. Judecăţile şi critica împiedică iubirea să înflorească şi o ucid, dacă ele 

pătrund aici. 

Când ne îndrăgostim de cineva, judecăţile se suspendă. Nu doar că vedem 

dincolo de orice imperfecţiune, dar ne şi închipuim un partener perfect, fapt care 

este imposibil. La începutul unei relaţii, abundă amăgirea de sine. Dacă ar fi 

prezente de la bun început judecăţile care apar mai târziu, relaţia nu ar mai avea 

nicio şansă. 

Din primele momente se petrece ceva în relaţiile romantice, fapt care face ca 

relaţiile să fie posibile. Acest ceva atrage oamenii într-o relaţie doar pentru a face 

faţă limitărilor şi judecăţilor celorlalţi. Un proces uimitor se produce când întâlnim 

pe cineva de care suntem atraşi, iar acest proces ne permite să vedem dincolo de 

imperfecţiuni şi să vedem doar ceea ce vrem să vedem. Acest proces se numeşte 

proiecţie, este inconştient şi înseamnă că nu ne dăm seama de ceea ce se petrece. 

Astfel, proiecţia se aseamănă cu programarea, de care nu suntem conştienţi.  

Proiecţia este un fenomen bine cunoscut şi obişnuit, dar tot nu poate fi recunoscut 

cu uşurinţă când se petrece. Toţi avem idei romantice şi idealuri pe care dorim să 

le împlinim prin altcineva şi le proiectăm în cineva, presupunând că el sau ea are 

aceste calităţi. De obicei, această persoană se potriveşte cu ideile şi idealurile 

noastre, dar, uneori, nu într-o măsură prea mare. 

Nimeni nu se poate potrivi perfect cu fiecare idee pe care o avem despre 

partenerul ideal, pentru că multe dintre ideile noastre sunt ireale şi contradictorii. 

Chiar dacă cineva are calităţile pe care le căutăm, tot nu putem controla felul în 

care acestea se exprimă. De exemplu, s-ar putea să-ţi placă faptul că partenerul tău 
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este curajos, dar nu vrei ca această calitate să iasă la suprafaţă când trebuie plătite 

facturile restante. Sau s-ar putea să-ţi placă faptul că partenerului tău îi place să 

gătească, până ce vei realiza că tot ce faceţi împreună este să gătiţi şi să mâncaţi. 

Nu este suficient ca cineva să aibă toate calităţile, dacă el sau ea nu le exprimă aşa 

cum dorim noi. De asemenea, nu e suficient să ai toate calităţile dacă el sau ea nu 

are aceeaşi părere despre tine! Nu e suficient să găseşti un partener cu toate 

calităţile, care reprezintă şi trăsăturile principale ale personalităţii, pentru ca o 

relaţie să meargă. 

 

Compatibilitatea între personalităţi 

O anumită compatibilitate este importantă la nivelul personalităţii. Deoarece 

avem tendinţa de a-i judeca pe cei ale căror personalităţi nu ne plac sau pe care nu 

le înţelegem, asemănările sunt importante pentru diminuarea judecăţilor. Cu cât 

judecăm mai puţin pe cineva, cu atât există mai multe şanse să ne înţelegem mai 

bine. Totuşi, noi vorbim aici despre compatibilitatea între personalităţi, care repre-

zintă costumele programate. Pentru ca o relaţie să meargă, trebuie să existe ceva 

mai mult decât compatibilitate între personalităţi. 

Personalitatea noastră şi ceea ce ne dorim de la un partener fac parte din 

programare. Nu putem influenţa acest lucru, iar personalitatea nu este Esenţa 

acelei fiinţe, la fel cum nici compatibilitatea la nivelul personalităţilor nu înseamnă 

fericirea adevărată într-o relaţie şi nici nu oferă sens acelei relaţii. Doi oameni pot 

avea personalităţi compatibile, dar nu vor dori să fie împreună. Din miliardele de 

oameni care trăiesc pe pământ, există, probabil, mulţi cu care suntem compatibili 

în ceea ce priveşte personalitatea şi propriile condiţionări. Totuşi, găsirea unei 

relaţii pline de sens reprezintă o provocare pentru majoritatea oamenilor. Şi asta 

pentru că o relaţie plină de sens are nevoie de mai mult decât de personalităţi 

compatibile sau de îndeplinirea dorinţelor fiecăruia. 

Egoul are lista sa de calităţi şi trăsături pe care le doreşte la partenerul din 

relaţia în care se află. Pentru ego, acestea constituie un criteriu rezonabil şi util în 

cadrul unei relaţii. El nu îşi poate imagina să fie îndrăgostit de cineva care nu 

îndeplineşte majoritatea criteriilor. Este foarte sigur de ceea ce vrea într-o relaţie şi 

are nevoie cu adevărat de aceste lucruri pentru a se simţi cât de confortabil şi de 
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fericit poate fi. Cu toate acestea, îndeplinirea criteriilor egoului nu este suficientă 

pentru a găsi fericirea adevărată, deoarece criteriile sale sunt prea înguste şi 

previzibile. Egoului îi lipseşte capacitatea de a înţelege ceea ce este necesar pentru 

a găsi fericirea adevărată. El ştie doar ce vrea, conform propriilor condiţionări, iar 

aceste dorinţe reprezintă baza sa în relaţii. 

 

Relaţii care susţin ţelurile Esenţei 

Fiecare dintre noi este mai mult decât un ego. Egoul este sinele fals, sinele 

condiţionat. Egoul face parte din experienţa noastră ca fiinţe umane şi contribuie 

la bunăstarea noastră materială prin furnizarea instinctelor primare necesare 

supravieţuirii. Insă el nu ne poate ajuta să ne îndrume ca fiinţe spirituale. În 

principal, noi suntem fiinţe spirituale care au un ego, şi nu suntem un ego care are 

tendinţe spirituale, în consecinţă, fericirea într-o relaţie depinde de îndeplinirea 

nevoilor spirituale care nu au de-a face cu egoul, cu condiţionările lui, cu costumul 

sau personalitatea. Cele mai fericite relaţii nu sunt doar cele în care relaţionăm de 

la nivelul Esenţei, ci şi cele care îndeplinesc ţelurile Esenţei pentru această viaţă. 

Esenţa are un scop pentru această viaţă. Ea îşi realizează planul prin fiecare 

dintre noi. Are câte un scop pentru fiecare, iar îndeplinirea acestor scopuri are 

sens. O relaţie fie sprijină aceste scopuri, fie nu. Dacă o relaţie este compatibilă la 

nivelul personalităţii, dar nu sprijină aceste scopuri, nu va fi înălţătoare şi nici nu 

va dura, indiferent de cât de atrăgători sau minunaţi sunt cei doi oameni implicaţi 

în ea. 

Din contră, iubirea vieţii tale (iubirea care dă cel mai mult sens vieţii tale) 

poate fi cineva cu care nu eşti compatibil sau de care nu eşti la fel de atras ca de 

alte persoane, dar sensul acelei relaţii va depăşi aceste diferenţe. Acest sens şi 

dragostea pe care o produce pot ajuta doi oameni să depăşească dificultăţile şi 

diferenţele. 

Din fericire, cei care ne sunt predestinaţi sunt, de asemenea, atrăgători pentru 

noi şi, într-o oarecare măsură, compatibili. Cu toate acestea, uneori o relaţie este în 

mod intenţionat dificilă pentru a ne cataliza evoluţia. Deoarece ne ridică din punct 

de vedere spiritual, o astfel de relaţie poate fi foarte înălţătoare şi plină de sens în 

pofida provocărilor pe care le întâmpină. Deci, din perspectiva Esenţei, 
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compatibilitatea nu este întotdeauna un scop. Incompatibilitatea poate fi un 

instrument util în evoluţia noastră. 

Judecăţile ne împiedică să fim fericiţi în relaţiile care sunt compatibile la 

nivelul egoului şi al personalităţii, dar, mult mai important, ele ne împiedică să 

formăm relaţii care au sens şi care ne ajută să ne dezvăluim potenţialul şi talentul 

şi să învăţăm lecţiile pe care trebuie să le învăţăm. În special judecăţile interferează 

cu acele tipuri de relaţii în care compatibilitatea şi atracţia nu sunt la cel mai înalt 

nivel. Din motive superficiale, trecem cu privirea o relaţie care poate fi foarte 

înălţătoare şi importantă pentru scopul vieţii noastre. 

 

Cum interferează judecăţile cu găsirea unei relaţii 

Când ne identificăm cu egoul în momentul în care ne aflăm în preajma 

celorlalţi, începem să judecăm. Deoarece egoul se simte diferit de ceilalţi, are 

nevoie să se simtă superior pentru a fi în siguranţă, aşa că instaurează competiţia şi 

începe să judece. Reducând competiţia, acel lucru îi permite egoului să se relaxeze 

puţin în compania celorlalţi, dar la un preţ mare, pentru că nu este prea fericit în 

această poziţie. Dacă îi privim pe ceilalţi ca fiind inferiori, acest lucru ne face şi pe 

noi să ne simţim inferiori şi aceasta va duce la nevoia de a ne simţi mai bine decât 

ceilalţi. Această strategie ne face să dăm rateuri şi ne lasă şi mai mult fortificaţi în 

starea egotică de conştiinţă, care este o stare de contracţie - de a te simţi inferior şi 

neputincios. Deci, cu cât îi judecăm mai mult pe ceilalţi, cu atât mai mult simţim 

nevoia de a judeca. Dar aceste judecăţi nu ne aduc pacea sau iubirea după care 

tânjim. Iată un exerciţiu care te va ajuta să fii mai conştient de judecăţile tale. 

 

Exerciţiu: OBSERVAREA JUDECĂŢILOR 

Data viitoare când te afli în preajma cuiva, observă cum prezenţa acelei 
persoane te determină să compari, să judeci, să evaluezi şi să critici. Egoul îi 
măsoară pe ceilalţi în conformitate cu propriile criterii şi reguli. Înfăţişarea (cum 
arată ceilalţi, cum se îmbracă, cum vorbesc şi cum se poartă) este, de obicei, 
primul lucru pe care îl observăm şi îl judecăm. Apoi, evaluăm şi judecăm ce spun 
ceilalţi, după care evaluăm şi judecăm cum ne răspund aceştia sau cum 
reacţionează în faţa noastră. 
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Priveşte cum percepe mintea ta aceste lucruri, aproape în această ordine. Ea 
îşi formează o impresie iniţială în baza înfăţişării oamenilor, iar apoi evaluează 
părerile şi valorile (condiţionările) celeilalte persoane în comparaţie cu cele proprii. 
În baza acestui fapt, decidem dacă cineva ne place sau nu. Ne folosim de propriile 
condiţionări pentru a-i evalua pe ceilalţi. Cei care se potrivesc cu regulile noastre 
sunt priviţi ca suflete înrudite, iar cei care nu se potrivesc sunt judecaţi în mod 
negativ. Acesta este modul în care egoul interacţionează cu ceilalţi. El îi compară 
în raport cu sine însuşi şi îi judecă în consecinţă. 

 

Din cauza acestei tendinţe mecanice de a evalua şi de a emite judecăţi despre 

ceilalţi înainte de a-i cunoaşte mai bine, pierdem multe oportunităţi de a închega 

relaţii care ne-ar putea fi utile în multe sensuri. Unele dintre cele mai valoroase 

relaţii sunt cele cu persoane diferite de noi, deoarece acestea aduc noi perspective 

şi informaţii şi ne provoacă în multe feluri. Diferenţele stimulează şi catalizează. La 

început, s-ar putea să nu ne placă de cei care sunt diferiţi de noi şi s-ar putea să nu 

îndrăgim ce stârnesc aceştia în noi, dar nu aşa se măsoară valoarea lor sau ce 

trebuie să simţim noi faţă de ei, odată ce vom ajunge să-i cunoaştem. 

Cei care seamănă cu noi nu ne stimulează, iar aceasta nu este întotdeauna 

bine pentru noi. Ne complăcem sau ne fixăm părerile şi rămânem şi mai mult 

închişi în propriile reguli şi idei. Cei care sunt diferiţi faţă de noi ne fac să ne 

punem sub semnul întrebării credinţele şi modul de a privi lucrurile, fapt care este 

foarte benefic. Dar, pentru că nu ne place ca cineva să ne stimuleze credinţele şi 

percepţiile, de obicei, ocolim astfel de persoane. Întrebarea este: vrei să te simţi 

confortabil sau vrei să evoluezi? Poţi să alegi, dar nu este neapărat necesar să te 

simţi confortabil şi să evoluezi în acelaşi timp. 

Deoarece judecăţile noastre iniţiale ne limitează părerile, sfârşim prin a căuta 

dragostea printre cei care seamănă cu noi sau printre cei care ne îndeplinesc 

cerinţele conforme condiţionărilor noastre. Ne aşteptăm ca adevărata noastră 

iubire să se conformeze condiţionării noastre, dar poate că propria noastră 

condiţionare - ceea ce ne place şi ceea ce nu ne place - nu este tocmai un ghid bun 

în găsirea iubirii adevărate. Ce-ar fi dacă, în schimb, propria noastră condiţionare 

ar interfera cu găsirea iubirii adevărate? 

Poate că la mijloc este faptul că propria condiţionare ne împiedică să găsim o 

relaţie satisfăcătoare. S-ar putea să fim atât de ocupaţi alergând după ceea ce ne 
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place şi ceea ce nu ne place, încât să nu luăm în considerare că aceasta ne 

îndepărtează de iubire. Dacă urmărim să găsim dragostea, ea seamănă cu vâslirea 

unei bărci cu o undiţă: te aştepţi ca cineva să facă un lucru de care nu este capabil. 

Când se petrece asta, trebuie să schimbi uneltele. Va trebui să ne schimbăm 

criteriile pe care le folosim când căutăm un partener. Va trebui să ne schimbăm 

condiţionările - iar aici nu avem de-a face cu o treabă uşoară. 

Cel mai eficient mod de a schimba condiţionările este să fii în preajma celor 

care au condiţionări diferite, dar aceasta nu se va petrece dacă îţi menţii criteriile 

iniţiale de căutare a unui partener. Din cauza acestui lucru, este uşor de înţeles de 

ce mulţi dintre noi nu-şi găsesc o relaţie înţeleaptă sau, când o găsesc, nu o 

recunosc. Mulţi dintre noi sunt programaţi astfel încât să nu aibă relaţii înţelepte şi 

bune. Până când această programare nu este luată în seamă şi până când nu se vor 

face alte alegeri, o astfel de relaţie nu va putea fi găsită. 

Programarea care interferează cel mai evident cu o relaţie este programarea 

care restrânge oamenii pe care îi vrem într-o relaţie. Acest lucru se realizează 

printr-o listă de calităţi şi trăsături pe care le căutăm la un partener şi de care nu 

ne îndepărtăm. Dacă este folositor să ştii ce îţi place şi ce nu îţi place sau cu cine 

vrei să trăieşti şi cu cine nu vrei, utilizarea acestei liste drept criteriu de sortare a 

celor pe care vrei să-i întâlneşti şi să-i cunoşti nu este de nădejde. 

Deşi e dificil să lăsăm deoparte judecăţile iniţiale, pentru că ele apar automat 

şi imediat ce întâlnim pe cineva, dacă facem acest lucru ne va ajuta să nu scăpăm 

din vedere oportunităţile prin care o relaţie reuşeşte să depăşească condiţionările 

care ne împiedică să avem o relaţie fericită. Cu alte cuvinte, va trebui să sărutăm 

mai multe broaşte până ne vom găsi prinţul sau prinţesa, pentru că aceste broaşte 

sunt un noroc neaşteptat. Relaţiile stimulatoare sau cele închegate cu oameni 

foarte diferiţi faţă de noi sunt, uneori, ceea ce avem nevoie ca să ne ajute şi să ne 

pregătească pentru o relaţie plină de sens. 

În cultura noastră, condiţionările legate de frumuseţe şi de atracţia sexuală 

sunt foarte puternice. Pentru cei mai mulţi, atracţia fizică ocupă un loc foarte 

important în lista cu ceea ce îşi doresc la un partener. Atracţia este o monedă de 

schimb în acest sens; iar pentru ego, moneda de schimb înseamnă siguranţă, 

securitate şi supravieţuire, lucruri pe care el le pune deasupra tuturor. Deci, nu 

este deloc surprinzător că aceste calităţi care aduc siguranţă şi securitate, sunt 

foarte importante în lista fiecăruia dintre noi. 
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Criteriile unei relaţii: cele ale egoului versus cele ale Esenţei 

Este bine să fie clarificate priorităţile egoului, deoarece s-ar putea ca ele să nu 

coincidă cu cele ale Esenţei. De obicei, Esenţa are alte criterii, care ne vor aduce 

fericire într-o relaţie. Lista egoului promite fericire, dar nu o şi realizează. Deşi 

aşteptările egoului şi Esenţei de la un partener nu se potrivesc întotdeauna, când 

se petrece, totuşi, să se potrivească, punerea dorinţelor egoului înaintea celor ale 

Esenţei nu va face decât să întârzie fericirea dorită într-o relaţie. 

Vestea bună este că, dacă urmăm criteriile egoului, vom învăţa lecţiile de care 

avem nevoie pentru a trece dincolo de condiţionările noastre. Prin dezamăgire şi 

deziluzii, vom învăţa că aceste criterii ale egoului nu sunt de încredere şi vom as-

culta mai mult de Esenţă şi de cei care vorbesc în numele Esenţei în viaţa noastră. 

Iată mai jos un exerciţiu care te va ajuta să înţelegi mai bine criteriile care susţin o 

relaţie şi dacă ele sunt de partea egoului sau de partea Esenţei. 

 

Exerciţiu: EVALUAREA CRITERIILOR EGOULUI 

Fă o listă cu toate lucrurile care ţi se par importante la un partener. Citeşte 
apoi lista şi vezi dacă poţi să-ţi dai seama care dintre ele sunt cerinţe ale egoului şi 
care sunt cerinţe ale Esenţei. Vezi vreo diferenţă? Cum îţi poţi da seama de 
diferenţa dintre o cerinţă a egoului şi una a Esenţei? 

Există câte un sentiment diferit pentru fiecare tip de cerinţă. Egoul vorbeşte 
despre putere, succes, siguranţă, securitate, bani, frumuseţe, plăcere şi caută un 
partener care să aibă toate aceste calităţi. El nu este interesat de anumite talente 
sau interese pe care cineva le poate avea pentru a-şi îmbogăţi viaţa cu privire la 
valorile menţionate mai sus. De cealaltă parte, Esenţa vrea iubire, împlinire, sens 
şi conexiune într-o relaţie şi caută un partener care să-i ofere toate acestea. De 
asemenea, Esenţa caută un partener cu aptitudini şi interese pe care să le 
apreciezi şi care să preţuiască talentele şi interesele tale. 

 

Cum interferează judecăţile cu susţinerea unei relaţii 

Judecăţile nu doar îngustează oportunităţile unei relaţii, dar pot şi sabota o 

relaţie pe care o avem. Relaţiile care încep frumos, de obicei, nu se mai sfârşesc la 
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fel şi te întrebi ce s-a petrecut. Ce ai iubit odată la cineva ţi se pare acum 

neatrăgător sau umbrit de ceea ce nu îţi place la el/ea. Acum, tot ce poţi vedea este 

doar ceea ce nu-ţi place, şi nu ce îţi place. 

Acest lucru se petrece din mai multe motive. Când iluziile care fac parte din 

procesul de îndrăgostire cad rând pe rând, rămâi în faţă cu persoana adevărată. 

„Negii” pe care nu-i vedeai atunci devin acum vizibili. La început, vedem doar ceea 

ce vrem să vedem, iar acum ne confruntăm cu adevărul: preaiubitul are însuşiri 

care nu ne plac; preaiubitul este diferit de tine. 

Descoperirea că prea iubitul are trăsături de caracter care nu îţi plac nu este 

chiar o tragedie aşa cum îţi închipui. Ce este atât de îngrozitor la cineva dacă are 

nişte calităţi care nu îţi plac? Dăm preferinţelor noastre mai multă importanţă 

decât merită. Pentru ego, dacă cineva are nişte calităţi care nu îi plac, el va acţiona 

astfel încât să obţină o schimbare. Egoul este foarte supărat pe cei care nu se 

conformează dorinţelor sale, dar această supărare nu este necesară. Preferinţele 

egoului devin o problemă atunci când vrea ca ceilalţi să se conformeze dorinţelor 

lui (condiţionărilor), de parcă aceste plăceri sau neplăceri sunt standardul după 

care toţi trebuie să trăiască. 

Descoperirea diferenţelor este o lovitură pentru ego, iar egoul răspunde la 

această lovitură prin judecăţi. El judecă cealaltă persoană pentru a o face să fie ca 

el şi să se conformeze lui. Judecăţile sunt arma egoului în relaţii. Ele sunt 

modalitatea principală prin care egoul urmăreşte să câştige. El atacă şi caută să-i 

manipuleze pe ceilalţi, denigrându-i pe ei sau comportamentul lor. Critica pare 

justificată, pentru că este formulată în aşa fel încât cel care critică pare superior. 

De exemplu, după ce te muţi cu preaiubitul, realizezi că acesta lasă lucrurile 

mai mult vraişte decât să le pună la locul lor, când nu le mai foloseşte. Tu eşti o 

persoană ordonată, care pune lucrurile imediat la loc. Te mândreşti când faci aşa. 

„Este ceea ce trebuie să fac”, îţi spui singură. Aşa că s-ar putea să-i spui şi lui: „Nu 

găsesc niciodată ce caut pentru că nu pui lucrurile la loc. Eşti nepoliticos şi neatent 

şi m-am săturat să-ţi aşez lucrurile. Cauţi să scapi făcând cât mai puţin pe-aici. Eu 

sunt mereu singura care are grijă de ce e în casă.” Această critică este menită să-l 

facă să te mulţumească şi să-ţi recâştige dragostea, făcându-ţi pe plac. Dar nu are 

efect întotdeauna, nu-i aşa? De fapt, s-ar putea să aibă chiar efectul contrar. 

Egoul crede că poate câştiga prin intimidare şi prin asumarea unei poziţii de 

înaltă moralitate (conform condiţionărilor sale). Ceea ce nu observă este cât de 
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ineficiente sunt judecăţile sale în realizarea dorinţelor lui. În loc să observe că 

aceste judecăţi sunt o strategie proastă prin care să-i facă pe ceilalţi să se 

conformeze dorinţelor lui, el dă vina pe cealaltă persoană că nu se conformează 

standardelor sale şi începe şi mai mult să critice. Soluţia sa pentru eşecul unei 

strategii este să critice şi mai mult. Eşecul acestei strategii şi critica necruţătoare 

duc la furie şi resentimente în ambele persoane, fiecare fiind convins că celălalt nu 

are dreptate. Din punctul de vedere al regulilor fiecărei persoane, celălalt pare că 

nu are dreptate. S-ar părea că nu există nicio soluţie, niciun subiect comun. Cei doi 

sunt blocaţi şi niciunul nu vrea să se clintească. 

Cine este acest tu care nu vrea să mişte un deget? Eşti tu cel condiţionat, cel 

care are pretenţii de la toată lumea, iar relaţia ta se bazează pe programări. Mai 

există şi un alt „tu”, care este mai flexibil şi care preţuieşte dragostea mai mult 

decât o idee sau o părere conform căreia lucrurile ar trebui să fie într-un anumit 

fel. Acest tu este Esenţa care trăieşte prin tine. 

Adevăratul tu - Esenţa - este dornic să-i permită persoanei iubite să-şi trăiască 

viaţa aşa cum el sau ea consideră potrivit. Este posibil să pună o întrebare în 

legătură cu ceea ce preferă să se facă („Te superi dacă aşezi lucrurile la locul lor sau 

pot să le pun eu acum?”), dar îşi asumă responsabilitatea pentru aceste preferinţe 

şi nu subminează persoana iubită în încercarea de a o face să respecte cele spuse. 

Nu se foloseşte de judecată şi furie ca arme pentru a-i manipula pe ceilalţi. 

Majoritatea dezacordurilor ţin de condiţionări: tu crezi că ceva ar trebui să fie 

într-un anumit fel, iar cealaltă persoană nu este de acord. Uneori, dezacordul se 

leagă de ceva minor, de exemplu cum să faci patul, iar alteori este vorba despre 

ceva mai important, legat de bani. Indiferent de natura problemei, este vorba de 

condiţionare şi, atât timp cât vrei să rezolvi o chestiune urmărind să decizi a cui 

condiţionare este mai bună, vor exista mereu probleme. 

Într-un fel, nicio condiţionare nu e mai bună decât alta, pentru că e tot o 

condiţionare. Deşi cineva ar putea spune că doar condiţionările lui sunt mai 

sensibile sau mai eficiente ori mai sănătoase şi tot aşa, ceilalţi ar putea pune sub 

semnul întrebării ce înseamnă să fii sensibil, eficient, sănătos şi tot aşa. Aceste 

probleme pot fi rezolvate uşor dacă te laşi absorbit de Esenţă, găsind astfel soluţia 

acolo. 

Incapacitatea de a rezolva diferenţele face ca multe relaţii să se năruie, fie mai 

încet, fie mai repede. Judecata subminează relaţia puţin câte puţin (sau mai 
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repede), dar rezultatul este întotdeauna acelaşi - moartea relaţiei respective. O 

picătură constantă dintr-o judecată permanentă face la fel de mult rău precum o 

cantitate mai mare deoarece, cu timpul, va fi suficientă pentru a ucide relaţia. 

Judecata este mai periculoasă decât am vrea să credem. Pare, mai degrabă, 

inofensivă în doze mici sau în chestiuni minore, dar, precum otrava, puţin este de 

ajuns pentru a ucide atunci când se administrează în mod repetat de-a lungul 

timpului. 

 

Judecăţile care pretind că sunt folositoare 

Judecăţile nu sunt întotdeauna o tentativă de a obţine acordul cuiva. Multe 

persoane sunt conştiente de tendinţa de a folosi judecăţile astfel şi nu le mai 

folosesc aşa cum făceau înainte, dar tot nu scapă de judecată, din alte motive. 

Deseori, continuăm să judecăm deoarece credem că acest lucru valorează ceva. 

Credem, în mod sincer, că avem datoria de a ne îmbunătăţi partenerul arătându-i 

defectele sau ceea ce credem noi că sunt defecte, în conformitate cu propriile 

reguli. Suntem convinşi că dacă judecăm pe cineva în aceste condiţii, nu este doar 

absolut justificat, dar este şi cel mai bun lucru pe care îl putem face. 

De exemplu, dacă observi că partenerul tău nu schimbă uleiul la maşină destul 

de des, s-ar putea să te foloseşti de această ocazie pentru a-i arăta acest defect 

(„Niciodată nu-ţi aduci aminte să schimbi uleiul”) sau i-ai putea aduce aminte într-

un mod care nu face referire la caracterul lui („Nu este timpul să schimbăm 

uleiul?” sau „Ai de gând să schimbi uleiul în curând?” sau „Cred că trebuie să 

schimbăm uleiul”). Prima modalitate arată că în comportamentul său există câteva 

defecte, iar cealaltă modalitate este pur şi simplu informativă şi, poate, de ajutor. 

Aceste două abordări au un efect diferit: una îl face să se simtă prost în privinţa lui 

şi a ta şi nu este recomandată; cealaltă abordare îl va face să se simtă respectat. 

Dând informaţii în loc de judecăţi, vei fi un partener bun care are grijă de detaliile 

vieţii, iar totul va duce la cooperare. 

De exemplu, dacă te îngrijorează faptul că partenerul tău nu mănâncă sănătos, 

poţi să-l întrebi: „Mai mănânci încă un bol de îngheţată?” O asemenea întrebare 

este o judecată mascată, care sugerează că partenerul tău mănâncă prea multă 

îngheţată. Această sugestie s-ar putea să nu treacă neobservată. Punând astfel de 
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întrebări, te pui în postura de a face pe poliţistul în faţa partenerului tău. Acest 

lucru nu va fi tocmai de apreciat, nu va schimba situaţia şi îl va face pe partenerul 

tău să-şi aducă aminte când ai păcătuit şi tu la fel. Nu poţi realiza nimic prin astfel 

de întrebări, indiferent cât de bine intenţionat crezi că eşti, doar vei creşte 

tensiunea în interiorul relaţiei şi contracţia din fiecare. 

O altă formă subtilă de judecată este să-i sugerezi partenerului să facă ceva 

care să-i îmbunătăţească ceea ce vrei tu să îmbunătăţească: „De ce nu te duci?”, 

„De ce nu încerci...?”, „De ce nu te interesezi de...?”, „De ce nu urmezi o dietă?”, 

„De ce nu mergi la un consilier?”, „De ce continui să faci asta?” Aceste întrebări 

simulează îngrijorarea şi pretind a fi de ajutor, dar ele nu fac decât să-i sugereze 

partenerului să acţioneze cumva. Se presupune că el sau ea are nevoie de ajutor în 

unele chestiuni, dar nu reuşeşte să găsească o soluţie - o presupunere care este 

înjositoare. De asemenea, întrebările presupun că au şi soluţia, plasându-te pe tine 

într-o poziţie superioară, plăcută egoului tău, dar nu şi egoului partenerului. Astfel 

de întrebări nu fac decât să aducă şi mai multă opoziţie în faţa oricărei chestiuni şi 

tot mai multă tensiune în cadrul relaţiei. 

De fapt, majoritatea întrebărilor care încep cu „De ce...?” sunt doar nişte 

judecăţi, reclamaţii sau solicitări mascate. De exemplu, când întrebi: „De ce ţi-ai 

lăsat hainele pe pat?”, de fapt, nu vrei să ştii de ce sunt hainele pe pat, ci, mai 

degrabă, îţi exprimi dezacordul că ele se află acolo. Îi arăţi partenerului că el sau ea 

nu se ridică la înălţimea aşteptărilor tale. S-ar putea să ai un sentiment de 

corectitudine în toată treaba asta, care te îndeamnă să spui ceea ce gândeşti. 

Egoului îi place să dea vina pe ceilalţi. Cel mai bine este ca întrebările care încep cu 

„De ce...?” să rămână nespuse. Dacă vrei ca partenerul să-şi pună hainele la locul 

lor, atunci poţi să-i ceri acest lucru frumos: „Vrei, te rog, să-ţi pui hainele la locul 

lor?” Ar fi de ajutor dacă îi oferi şi un motiv pentru această rugăminte: „Vrei, te 

rog, să-ţi pui hainele la locul lor ca să pot trage şi eu un pui de somn?” Dacă nu ai 

un astfel de motiv rezonabil, poate că ar fi mai bine dacă ai lăsa hainele acolo. Sunt 

hainele mai importante decât dragostea? 

Când judecăm pe cineva, credem cu sinceritate că suntem de ajutor, dar acest 

ajutor este tot egoul, doar că e deghizat şi pare mai prietenos. Pe măsură ce 

evoluăm, egoul nostru trebuie să devină din ce în ce mai capabil să ne convingă să 

fim de partea lui. El face aceasta apelând mai mult la latura noastră altruistă decât 

la cea egoistă. Ne putem da seama când egoul foloseşte această tactică prin propria 
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noastră îndreptăţire-de-sine (neprihănire). Neprihănirea este versiunea spirituală 

a egoului de a avea dreptate. Neprihănirea este o corectitudine morală şi nu 

corectitudine intelectuală, dar intenţia este aceeaşi: de a fi superior. 

Ne simţim motivaţi când ne judecăm partenerul, dacă este în numele - sau sub 

masca - de a-l ajuta sau de a o ajuta să devină o persoană mai bună. Ideea că ar 

trebui să ne ajutăm partenerul să crească este a egoului care se foloseşte de faptul 

că noi evoluăm, iar el îşi asumă misiunea evoluţiei partenerului. În timp ce Esenţa 

realizează această evoluţie în felul său, în conformitate cu o anumită perioadă de 

timp şi cu un plan, egoul caută să îndeplinească această evoluţie conform 

propriului grafic şi propriilor idei. Aceasta este doar manipulare. Cine este cel care 

vrea ca partenerul său să fie o persoană mai bună? Bineînţeles, egoul vrea, pentru 

că partenerul nostru este o reflexie a noastră, iar noi vrem să arătăm bine. Dacă ne 

împingem de la spate partenerul să evolueze este pentru că aşa vrea egoul, 

ascunzându-şi judecăţile sub forma îndrumării spirituale. 

Egoul este viclean. E dificil să-l observi cum operează în viaţa noastră. Când 

crezi că îl domini, el vine cu alte moduri mai subtile care ne fac să ne identificăm 

cu el, şi nu cu Esenţa. În multe privinţe, egoul se implică în bătălia pentru 

câştigarea sufletului, dar Esenţa nu se luptă. Ea îi permite egoului să facă ce vrea şi 

ne lasă pe noi să alegem între ea şi ego. Esenţa aşteaptă în tăcere până ce ne vom 

sătura de suferinţa provocată de ego şi ne vom îndrepta atenţia către ea. 

Poziţia egoului spune că este treaba noastră să schimbăm şi să ne 

îmbunătăţim partenerul. Să ne înţelegem, aceasta nu e treaba noastră! Gravează 

acest lucru în piatră undeva, pune-o pe poliţa căminului sau agaţ-o pe frigider. 

Las-o să se absoarbă în toată fiinţa ta, pentru că este foarte important. Egoul, şi nu 

Esenţa, se simte motivat să-ţi schimbe şi îmbunătăţească partenerul. 

Viaţa, prin intermediul Esenţei, îl va schimba şi doar viaţa ştie când şi cum se 

va produce această transformare. Dacă noi nu acţionăm din partea Esenţei, atunci 

nu este treaba noastră să schimbăm pe cineva. Orice tentativă de a schimba pe 

cineva prin judecată este a egoului, deoarece când Esenţa se exprimă prin noi, ea 

acţionează spontan şi plină de dragoste şi acceptare - nu prin judecată. Ce uşurare! 

Nu doar că nu este treaba noastră să ne schimbăm sau să ne îmbunătăţim 

partenerul, dar nu e treaba noastră (sau problema noastră) să schimbăm sau să 

îmbunătăţim pe oricine altcineva. „Facă-se voia Domnului!”, cum se spune. 
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Ori de câte ori te lupţi cu cineva sau cu viaţa, te identifici cu egoul. Dacă te 

orientezi către Esenţă înseamnă că obţii experienţa eliberării - acceptării. Accepţi 

lucrurile, partenerul şi toţi ceilalţi oameni aşa cum sunt. Ce bine că nu trebuie să 

schimbi ceea ce există! Te poţi relaxa şi te poţi bucura de lucruri aşa cum sunt. Nu 

există probleme, ci doar egoul vede o anumită problemă. Nu-l asculta; acceptă cu 

pace şi mulţumire ceea ce există în momentul prezent. Fără probleme, fără lupte şi 

fără niciun efort. Viaţa poate fi mai uşoară decât crezi. 

Gândirea ne poate aduce necazuri. Gândirea ţine de ego în majoritatea 

cazurilor. Egoul creează fantezii şi poveşti de groază pentru a ne determina să 

facem ce vrea el. El ne va face să ne pierdem timpul şi energia dacă îl lăsăm. Esenţa 

are alte planuri şi, dacă ne distanţăm de ideile egoului şi lăsăm Esenţa să se 

exprime în viaţa şi în relaţiile noastre, totul va merge mult mai bine. Abia atunci 

vom descoperi ce înseamnă dragostea. 

 

Găsirea unei relaţii pline de sens 

Mulţi oameni nu găsesc o relaţie care să aibă sens deoarece ei se folosesc de 

criteriile egoului şi trec peste posibilităţile care ar putea avea sens. Iubirea sau 

iubirile tale s-ar putea să nu se potrivească îndeaproape criteriilor egoului tău. 

Aceasta nu e o problemă aşa mare precum pare, deoarece Esenţa are anumite 

modalităţi de a depăşi ideile rigide pe care egoul le are despre o relaţie. 

Aceste idei pot reprezenta o problemă din momentul în care ai o relaţie cu cel 

sau cea pe care îl consideri iubirea ta adevărată. Există puţine persoane care să nu 

se identifice deloc cu egoul sau să pună capăt oricărei posibilităţi de a se identifica 

cu egoul. Chiar şi cei care sunt orientaţi către Esenţă se întâmplă să acţioneze şi să 

se identifice cu egoul şi judecăţile sale, uneori. Anumite reguli sunt imposibil de 

biruit şi dificil de ignorat, ele apar în cadrul relaţiei şi trebuie avute în vedere. Lista 

de criterii a egoului în ceea ce priveşte o relaţie este autodefensivă. Pentru că nu 

duce la fericire sau la o relaţie de durată, se creează oportunitatea ca Esenţa să ne 

câştige înapoi. Această nefericire ne face să ne reevaluăm criteriile şi ne orientează 

către Esenţă şi către alte posibilităţi de a avea o relaţie, în special către cele pe care 

Esenţa ni le aduce în cale. 
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Dacă a sosit timpul să avem o relaţie plină de sens, Esenţa face lucrurile să se 

petreacă, aducând cumva persoana respectivă în calea noastră. De asemenea, 

Esenţa ne poate motiva prietenii sau pe toţi ceilalţi să ne prezinte acelei persoane 

sau să ne vorbească cu entuziasm despre el sau ea. Egoul este influenţat de părerile 

altor oameni aşa că, deşi cineva nu se ridică la înălţimea criteriilor egoului, faptul 

că el sau ea îndeplineşte criteriile prietenului nostru ar putea fi suficient pentru a fi 

interesat de o eventuală întâlnire. 

Astăzi, agenţiile matrimoniale aduc împreună oameni care, în mod obişnuit, 

nu ar fi deschişi către o întâlnire şi, astfel, poate că aceste agenţii acţionează în 

numele Esenţei. Dar majoritatea agenţiilor şi cei care le folosesc tind să se 

concentreze asupra criteriilor pe care se concentrează egoul, ducând astfel la multe 

întâlniri care nu îndeplinesc neapărat şi sensul adevărat. 

Cu toate acestea, expunerea în faţa atâtor oameni diferiţi reprezintă o 

modalitate bună de a afla lucruri noi despre noi înşine şi despre ceilalţi, fapt care 

sporeşte şansele de a găsi iubirea. Prin întâlniri şi relaţii, ne ascuţim criteriile de 

căutare şi adăugăm chiar şi unele criterii ale Esenţei. Cu cât criteriile noastre se 

orientează mai mult către Esenţă, cu atât şansele noastre de a găsi iubirea 

adevărată cresc. 

În cele din urmă, Esenţa va reuşi să aducă în viaţa noastră pe cineva care să ne 

facă cu adevărat fericiţi. Dar când se va petrece acest lucru, vom putea recunoaşte 

noi această întâlnire extraordinară? Cum ne vom simţi? Esenţa ne ajută să 

recunoaştem dragostea adevărată când ea apare, dar va trebui să fim atenţi la 

semne, nu la judecăţi. Unii oameni pierd şansa de a găsi dragostea adevărată 

pentru că sunt prea ataşaţi şi identificaţi cu propriile judecăţile astfel încât nu pot 

să se elibereze de ele. Judecăţile lor sunt mult mai importante decât dragostea. 

Acest lucru se petrece mai ales la cei care se identifică puternic cu egoul şi nu au 

încredere în Esenţă, când această relaţie apare. 

Dacă există o legătură puternică între ceea ce găseşti tu atrăgător şi persoana 

pe care Esenţa ţi-a adus-o în cale, vei simţi probabil sentimentul obişnuit de 

îndrăgostire. Acest sentiment nu apare întotdeauna când întâlnim dragostea 

adevărată pentru prima dată, dar se manifestă ulterior. Uneori, sentimentul de 

întâlnire a iubirii adevărate este descris ca „dragoste la prima vedere”, dar şi 

atracţia poate determina acelaşi sentiment. 
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Când întâlnim persoana pe care Esenţa ne-a trimis-o, apar şi alte sentimente 

mai inefabile, în afară de atracţie. Aceste sentimente sunt descrise deseori prin a fi 

atras de cineva, a te simţi ca acasă sau a simţi că ştii pe cineva de mult timp sau 

dintr-o altă viaţă. În general, aceste sentimente sunt de neînfrânt şi umbresc 

majoritatea judecăţilor care ar putea împiedica o relaţie. Cu toate acestea, odată ce 

relaţia s-a închegat, încep să apară diferenţele, urmate de judecăţi. Când se 

întâmplă asta pentru prima dată, una dintre persoane s-ar putea să plece deoarece 

simte că a fost înşelată. Dacă relaţia este sortită a continua, aceste sentimente 

negative şi judecăţi vor fi de scurtă durată şi eclipsate de dragostea profundă. 

Când doi oameni sunt sortiţi a fi împreună - pentru a se bucura împreună de 

iubire şi de viaţă, pentru a se ajuta reciproc sau pentru a învăţa ceva - dragostea 

ocupă primul loc. De unde vine dragostea şi de ce rămâne unul din marile mistere 

ale vieţii? Nu putem şi nu suntem în stare să facem dragostea să apară. Ea apare 

singură, iar noi nu avem nimic de-a face în această privinţă. Astfel se exprimă 

Esenţa în această viaţă. Ea ajunge în lumea egoului, ne smulge de acolo şi ne aduce 

Acasă. 

Dragostea nu este ceva ce putem înţelege, pentru că ea nu poate fi pătrunsă de 

minte. Dragostea nu ţine de minte sau de ego. Ea reprezintă o calitate a Esenţei - a 

cui suntem noi cu adevărat -, fiind mult prea tainică pentru ca mintea să o poată 

contempla. Iar mintea nu vrea să procedeze astfel. În iubire constă împlinirea şi, 

de aceea, relaţiile sunt atât de importante pentru noi. 

 

Judecându-i pe alţii, te judeci pe tine 

Când îi judeci pe ceilalţi, de fapt, te judeci pe tine şi condiţionările tale. De 

exemplu, atunci când judeci pe cineva că este obez (sau pe tine pentru acest lucru), 

de fapt, ai nişte condiţionări care spun că nu este bine să fii supraponderal. 

Problema e că această judecată nu este adevărată. Este în regulă să fii 

supraponderal, mai ales când aşa stau lucrurile. Este în regulă tocmai pentru că 

aşa stau lucrurile. De ce să ne certăm cu realitatea? Unii oameni sunt 

supraponderali, iar acesta este adevărul. Punct. Bineînţeles, egoul se ceartă 

întotdeauna cu realitatea şi de aceea suferim noi. 
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Dacă vezi pe cineva care este supraponderal, iar aceasta te face să judeci şi să 

te contracţi, acum ai ocazia de a explora părerile negative legate de obezitate. Ce 

sens dai faptului de a fi supraponderal? Ce înseamnă dacă tu sau altcineva este 

supraponderal? Crezi că el sau ea (sau tu) este o persoană rea? Slăbită? Leneşă? 

Ignorantă? Săracă? Îngrijorată? Nefericită? Ratată? Dezvăluie toate sensurile pe 

care le dai faptului de a fi supraponderal. Chiar dacă ideile pe care le ai se aplică ţie 

sau altcuiva, te fac să te contracţi când crezi în ele şi, dacă le exprimi, aduc 

suferinţă şi celorlalţi. Dacă nu vrei să suferi sau să fii o sursă de suferinţă în această 

lume, este mai bine să cercetezi înainte orice condiţionare care te face să te 

contracţi. Când vei descoperi cât de neadevărate şi cât de inutile sunt aceste idei, 

ele vor începe să-şi piardă puterea de a te face să suferi sau de a aduce suferinţă 

celorlalţi. 

Doar pentru că şi ceilalţi au aceleaşi condiţionări - aceleaşi idei false - nu 

înseamnă că aceste condiţionări sunt adevărate. În cele din urmă, nicio 

condiţionare nu este adevărată şi nimeni nu deţine condiţionările sau ideile 

„corecte”. Noi toţi avem propriile condiţionări care nu se repetă la nimeni în mod 

exact, idee care explică de ce este atât de dificil să ne înţelegem cu ceilalţi. Pentru a 

înrăutăţi lucrurile, considerăm condiţionările noastre ca fiind adevărate şi corecte 

sau, cel puţin, mai bune decât ale altcuiva; dacă n-am crede asta, nu i-am mai ju-

deca pe ceilalţi şi nu am mai urmări să-i schimbăm. Considerăm condiţionările 

noastre ca fiind corecte şi superioare, pentru că suntem programaţi să credem 

aceasta. 

Precum un peşte în apă, nu vedem sau nu observăm prejudecăţile programate 

pe care le avem ca fiinţe umane. Una dintre cele mai profunde şi inconştiente 

credinţe pe care le avem este că ceea ce gândim este adevărat. Trăim conform unei 

presupuneri certe că, dacă gândim ceva, acel lucru este adevărat. Nu ne punem la 

îndoială părerile deoarece ne identificăm cu ceea ce gândim. Pentru că toată lumea 

are idei diferite (condiţionări), convingerea că părerile noastre sunt absolut 

adevărate ne aduce multe probleme într-o relaţie. Depunem mult efort în a-i 

convinge pe ceilalţi de ceea ce credem noi sau în a ne apăra ideile, când tot acest 

efort ar putea fi folosit mult mai bine. 

Ideile sunt doar idei. Ele nu sunt atât de importante, dar suntem programaţi 

să credem că sunt, deoarece ideile ne creează identitatea – ele îl creează pe acel tu 

care consideri că eşti. Cine ai fi tu fără aceste idei, credinţe, opinii, vise sau 
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amintiri? Cine este acest tu care crezi că eşti, dacă nu eşti un amestec de idei 

despre tine – despre condiţionările tale? Poţi testa premisa conform căreia cine 

eşti tu cu adevărat nu-i cine te crezi a fi, în momentul în care gândirea nu mai 

intervine: unde este acest tu care crezi că eşti, cu toate poveştile, istoria şi părerile 

tale? Pentru un moment, acest tu încetează să mai existe, dar Tu mai exişti încă? 

Ceva tot mai există chiar şi atunci când nu te mai identifici cu acest tu, cu 

toate ideile şi istoria sa. Acest ceva care încă există mai presus de gândire eşti Tu 

cel adevărat – Esenţa. El este prezent chiar şi când gândeşti, dar nu-l observi 

pentru că te pierzi în gânduri (cât de adevărată este această expresie!). Ce sunt 

ideile? Dacă nu ai crede în ele, nu ar mai însemna nimic. Ele nu au nicio putere 

prin ele însele, iar adevărul pe care îl deţin este doar relativ, nicidecum adevărul 

ultim. 

Judecăţile noastre se leagă de părerile pe care le considerăm reale. Ele sunt 

reale pentru noi, dar nu conţin adevărul ultim. Părerile pe care le considerăm 

adevărate diferă de cele pe care ceilalţi le consideră adevărate, dar nimeni nu 

deţine adevărul absolut, deşi fiecare ego crede că al lui este. Cel mai bun lucru care 

se poate spune despre orice părere existentă este că una poate conţine mai mult 

adevăr decât cealaltă, însă depinde de perspectiva, de condiţionările fiecăruia. 

Deşi unele idei şi păreri par adevărate şi par că ajută mult mai mult decât 

altele, nu este treaba noastră să urmărim să schimbăm condiţionările celorlalţi, 

decât dacă şi ei îşi doresc acest lucru. Chiar dacă este vorba de logodnicul, iubitul, 

părintele, fratele sau prietenul nostru apropiat, nu este treaba noastră să-i 

schimbăm condiţionările. 

 

Dragostea este mai importantă decât condiţionările 

Nu doar că nu este treaba noastră să-i schimbăm pe ceilalţi, dar este chiar 

dureros într-o relaţie să urmăreşti să faci aceasta. Ideile nu merită să ne sacrificăm 

dragostea pentru ele. Dragostea este mai importantă decât orice idee sau părere, 

dar dacă iei propriile condiţionări mult mai în serios decât dragostea, vei pierde 

dragostea. Cealaltă persoană nu te va putea iubi pentru că este prea dureros pentru 

el sau ea să te iubească. 
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Condiţionările fac mereu victime în cadrul relaţiilor, însă noi credem că 

problema ţine de lipsa dragostei. Deseori, ceea ce face ca relaţiile să se încheie sau 

să nu se dezvolte nu este lipsa dragostei, ci preţuirea ideilor mai mult decât a 

dragostei. Când ne identificăm cu egoul, punem ideile mai presus de dragoste, 

pentru că ţi se pare mai important să ai dreptate decât să iubeşti. În starea egotică 

a conştiinţei, caracteristicile diferite ale celorlalţi ne înspăimântă şi, pentru a ne 

simţi în siguranţă, simţim nevoia să le schimbăm. Aşadar, ni se pare foarte 

important să-i schimbăm pe ceilalţi. 

În realitate, dragostea este întotdeauna cea mai sigură alegere, dar egoul nu 

vede acest lucru. Doar Esenţa vede aceasta cu uşurinţă şi ar trebui să ne orientăm 

către Esenţă pentru a o înţelege şi noi. Orientarea către Esenţă nu este întotdeauna 

uşoară în relaţii, deoarece diferenţele sunt foarte evidente, iar condiţionările se 

activează frecvent. Condiţionările activează judecăţile, iar judecăţile activează 

nevoia de a schimba pe cineva, ceea ce conduce la conflicte şi la suferinţă şi, în 

consecinţă, la răcirea relaţiei. De exemplu, dacă o condiţionare de-a ta spune că îţi 

place să fii la timp la o întâlnire, iar condiţionarea partenerului tău nu spune 

acelaşi lucru, s-ar putea să-i transmiţi ceva neplăcut partenerului tău când tu eşti 

gata de plecare, iar el nu este încă gata, dacă în acel moment te identifici cu egoul. 

Ceea ce vei spune seamănă cu o pedeapsă administrată partenerului sau cu 

încercarea de a-ţi schimba partenerul, ceea ce nu doar că nu este o soluţie 

eficientă, dar distruge şi relaţia. 

Cel mai accesibil moment de a opri acest ciclu este la început, când apar 

primele judecăţi, pentru că atunci judecăţile au cea mai mică putere. Nu poţi opri 

judecăţile să nu mai apară, pentru că nu ai control asupra lor sau a altcuiva, dar 

poţi decide să nu le iei în seamă. Este cea mai bună alegere pe care o poţi face, dacă 

vrei dragoste şi relaţie. 

Multe persoane ar putea spune că, dacă cineva nu se conformează dorinţelor 

sale, oricum nu mai are ce căuta în acea relaţie. 

Aceasta este alegerea lor şi, în acelaşi timp, motivul pentru care majoritatea 

relaţiilor se dizolvă sau nu încep niciodată. Cei care fac această alegere nu vor găsi 

dragostea sau o relaţie de durată şi plină de sens, pentru că nimeni nu le va 

îndeplini fixaţiile şi aceste cerinţe atât de personale. Cei care fac această alegere 

cred că vor cunoaşte pe cineva care le va îndeplini toate criteriile, aşa că vor căuta 

mereu şi îi vor respinge mereu pe ceilalţi. Ei îşi explică lipsa relaţiilor spunând că 
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unii parteneri sunt prea aşa, iar alţii sunt prea altfel, invocând tot felul de scuze. 

Dar întrebarea este: cine caută toate aceste scuze? Cine este cel care are aceste 

cerinţe şi preferinţe? Este eul condiţionat - egoul -, iar acesta nu e mulţumit 

niciodată. Atât timp cât îţi laşi egoul să-ţi găsească un partener, nu te vei alege cu 

niciunul. Egoul îi respinge pe ceilalţi, nu îi acceptă şi nu îi iubeşte. 

Pentru dragoste, trebuie să ne întoarcem la Esenţă, pentru că doar Ea ştie cum 

să iubească. Când Esenţa apare în relaţii, spunem „da” dragostei şi „nu” ideilor 

despre cum ar trebui să fie ceilalţi. Alegem dragostea în schimbul preferinţelor 

noastre condiţionate. Dragostea este mult prea frumoasă pentru a ne îndepărta de 

ea din cauza diferenţelor. În schimb, egoul ne împiedică să iubim. Prin judecăţi, el 

sfâşie iubirea înainte ca ea să înceapă. Cei care se identifică cu egoul nu simt 

iubirea. Din fericire, dragostea nu este mai departe de noi decât este respiraţia 

noastră, condiţia fiind să lăsăm deoparte judecăţile şi să ne orientăm atenţia către 

momentul prezent, unde vom găsi exact ceea ce căutăm: iubirea, care este perfectă 

exact aşa cum este. 

 

Observă iubirea 

Când dorim ca iubirea să fie conformă condiţionărilor noastre, s-ar putea să 

nu o găsim sau ceea ce vom găsi va fi o persoană sau o relaţie care se conformează 

condiţionărilor noastre cât mai mult posibil. Această relaţie nu ne va face fericiţi 

neapărat. 

Egoul crede că se pricepe la relaţii şi nu se va potoli până când nu va obţine 

ceea ce doreşte. Dar ceea ce îşi doreşte nu aduce fericire. Ceea ce ne dorim nu este 

întotdeauna ceea ce ne face şi cel mai fericiţi. Îndeplinirea dorinţelor nu este cheia 

fericirii. Credem că ne va face fericiţi, dar nu ne va face fericiţi cu adevărat. 

Fericirea apare când suntem în contact cu Esenţa. Când ne identificăm cu 

Esenţa, nu cu egoul, avem tot ceea ce şi egoul caută (dar într-un mod lipsit de tact): 

fericire, bucurie, dragoste, pace şi mulţumire. Cu adevărat, aceasta este tot ceea ce 

tu şi egoul v-aţi dorit dintotdeauna. Doar că egoul are un mod diferit de cel al 

Esenţei pentru a obţine toate acestea. 

Pentru Esenţă, nu este necesar să cauţi să obţii, ci doar să fii. Nu ajungem la 

fericire, bucurie, dragoste, pace şi mulţumire căutând să le obţinem, ci observând 
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că ele sunt deja în noi. Verifică: este dragostea aici? Este fericirea aici? Este pacea 

aici? Este mulţumirea sufletească aici? Observarea acestor calităţi ne va face să le 

trăim. 

Pentru a ne orienta către Esenţă şi pentru a experimenta iubirea şi celelalte 

calităţi ale Esenţei, tot ceea ce trebuie să facem este să observăm iubirea. Când 

observăm iubirea, de fapt, alegem iubirea mai presus de ideile egoului, iar această 

alegere ne orientează către Esenţă. Esenţa trăieşte pentru dragoste şi nu se 

împiedică de idei, judecăţi sau diferenţe. Ea iubeşte pentru că vede asemănările, nu 

diferenţele. Ea vede că ceilalţi sunt ca ea însăşi – că ceilalţi sunt ea însăşi. Din 

perspectiva Esenţei, experimentăm unitatea cu întreaga viaţă şi, de aici este uşor să 

iubim. 

 

Asumă-ţi responsabilitatea pentru propriile judecăţi 

Judecăţile ne ţin sub influenţa egoului. Egoul ne încântă cu ideile sale, 

făcându-ne să ni se pară importante, iar îndeplinirea dorinţelor sale să pară calea 

spre fericire. El ne convinge că ceea ce gândim şi dorinţele noastre sunt mult mai 

importante decât sunt în realitate. Credem că, pentru a fi fericiţi şi siguri pe noi, 

trebuie ca viaţa şi toţi ceilalţi să se potrivească ideilor noastre, iar acest lucru nu 

este adevărat. Cu toate acestea, atât timp cât credem acest lucru, fie conştient, fie 

inconştient, ne vom afla sub influenţa egoului şi nu vom găsi fericirea. 

Când ne identificăm cu egoul, ideile despre viaţă şi despre cum ar trebui să fie 

ceilalţi par foarte importante. Suntem convinşi că aceste idei contează, dar ele nu 

contează de fapt. Contează cu adevărat dacă soţul tău mănâncă cu gura deschisă 

sau dacă soţia ta se machiază prea mult? Contează cu adevărat câţi bani face soţul 

tău sau cât de frumoasă este soţia ta? Ele contează pentru egoul tău, pentru că tu 

crezi că aceste lucruri te fac să te simţi prost. Îţi imaginezi cum vor rezulta tot soiul 

de lucruri neplăcute, în special că ceilalţi te vor respinge. Dai mai multă 

importanţă fricii de a fi respins decât ar fi cazul. Pentru ego, respingerea pare o 

problemă de viaţă şi de moarte, dar, desigur, nu este. 

Observă cât de incomod se simte egoul dacă face ceva sau dacă partenerul face 

ceva care nu se potriveşte condiţionărilor sale. Se simte foarte inconfortabil, 

speriat, supărat, sfios şi stânjenit când tu, sau altcineva care te influenţează, îi 
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încălcaţi regulile de viaţă. Un exemplu evident este cât de incomod şi de speriat te-

ai simţi dacă tu sau partenerul tău aţi încălca legea, când condiţionările tale spun 

că trebuie să respecţi legea. 

Acelaşi lucru se petrece când tu sau partenerul tău încălcaţi una din „legile” 

tale personale despre cum să te comporţi în public, când mănânci, în timpul 

sexului, la muncă sau în orice alte circumstanţe, indiferent cât de minore sau de 

prosteşti pot părea aceste „legi” celorlalţi. Iată mai jos un exerciţiu care te va ajuta 

să descoperi condiţionările din spatele judecăţilor tale. 

 

Exerciţiu: CERCETAREA CONDIŢIONĂRILOR DIN SPATELE JUDECĂŢILOR 

Data viitoare când vei simţi nevoia de a-ţi judeca partenerul, analizează-ţi 
condiţionările din spatele judecăţilor tale. Fiecare judecată este însoţită de un „ar 
trebui” sau un „nu ar trebui”. Ce „ar trebui” sau „nu ar trebui” impui partenerului 
tău? Observă modul în care judecata ta reprezintă o tentativă de a schimba 
comportamentul partenerului tău, pentru ca tu să nu te mai simţi stânjenit. 

Când ceilalţi fac lucruri care îţi displac, din cauza condiţionărilor tale, te simţi 
speriat, supărat, ruşinat sau jenat. Când ai aceste sentimente, judecata este pe 
aproape. Judecăţile care apar în urma acestor sentimente constituie o tentativă de 
a schimba partenerul şi de a-ţi uşura orice neplăcere. Analizează acest proces. 
Este interesant să vezi cât e de previzibil, iar observarea lui reprezintă o 
modalitate bună de a deveni mai conştient de propriile tale condiţionări şi de a-ţi 
asuma responsabilitatea lor. 

 

Nu este responsabilitatea partenerului nostru de a se schimba doar pentru că 

noi avem nişte condiţionări care i-o pretind. Doar pentru că vrem ca partenerul 

nostru să se schimbe, acesta nu este un motiv suficient ca el să se schimbe, deşi 

egoul crede că este de ajuns şi caută să îl manipuleze spunând: „Dacă m-ai iubi, te-

ai schimba.” Dacă ne dorim o relaţie plină de iubire, trebuie să ne asumăm 

responsabilitatea condiţionărilor noastre şi a sentimentelor generate de acestea, 

trebuie să renunţăm la judecăţile şi tentativele de a ne schimba partenerul. Când 

vom face acest lucru, vom descoperi iubirea adevărată, deoarece partenerul nostru 

ne va iubi pentru că suntem atât de iubitori, primitori şi toleranţi. Nimic nu 

deschide inima cuiva mai mult decât o altă inimă deschisă. Pe de altă parte, nimic 



47 

 

nu închide inima cuiva mai mult decât o altă inimă închisă – adică cineva care 

judecă. 

Ce este de făcut cu judecăţile 

Deci, ce faci când simţi nevoia să-ţi judeci partenerul? Este foarte tentant să te 

laşi purtat de acest impuls. Mai întâi, trebuie să înţelegi că judecata nu este nici 

spre binele tău, fiindcă aşa crede  egoul. Eşti convins că dragostea este mai 

importantă decât să-ţi determini partenerul să fie aşa cum vrei tu ca el sau ea să 

fie? Eşti dornic să iubeşti mai mult decât să-ţi respecţi propriile condiţionări? 

Egoul nu va participa la această relaţie sau va căuta să schimbe relaţia, mai 

degrabă decât să aleagă dragostea, dar ce vei face tu? Vei ceda tentaţiei de a judeca 

şi de a rămâne separat sau vei alege iubirea? Depinde de tine cum vei alege ori de 

câte ori vei simţi nevoia de a judeca. 

Este bine să vezi că egoul obţine ceva în urma acestor judecăţi. Se simte 

superior, corect şi diferit. Îi face plăcere să se simtă în acest fel. Observă cum 

această plăcere devine recompensa judecăţilor tale. Dacă nu ar exista nicio 

recompensă, ar fi uşor să nu mai judecăm. Observă ce sentiment de superioritate ai 

când găseşti ceva de criticat la o anumită persoană, când simţi că ai dreptate. 

Aceasta este răsplata dată în schimbul iubirii. Merită? Trebuie să te hotărăşti, 

pentru că nu poţi să le ai pe amândouă. 

Odată ce te-ai convins că iubirea merită mai mult decât acea recompensă, va 

trebui să opreşti orice judecată înainte de a fi rostită. Va trebui să fii destul de 

conştient pentru a observa că au intrat în acţiune condiţionările şi trebuie să alegi 

dacă le dai atenţie sau nu. Dacă le dai atenţie, rezultatul va fi probabil o judecată. 

Dacă nu, rezultatul va fi probabil iubirea. Iată mai jos un exerciţiu care te va ajuta 

să te eliberezi de orice judecată. 

 

Exerciţiu: ÎNGĂDUIE JUDECĂŢILE 

Încearcă să laşi judecăţile să existe, fără a face nimic cu ele. Cum te vei 
simţi? La început, o să ţi se pară neplăcut sau chiar nerentabil. Egoul se va lupta 
şi se va agita să găsească o cale de a întoarce lucrurile în favoarea lui. În cele din 
urmă, îngăduirea judecăţilor te va conduce către iubire, dar la început va trebui să 
ai încredere, până acest obicei va fi bine stabilit. 
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Observă ce se petrece când îngădui judecata: intervine egoul şi caută să te 
scoată din această stare de toleranţă? Îţi arată o altă critică mai ascunsă sau una 
care pare mai atrăgătoare? Apare o presiune de a da glas judecăţii? Care sunt 
sentimentele care apar cel mai des? Poţi să le îngădui şi pe ele fără să mai faci 
altceva? Şi ele fac parte din condiţionările tale. 

Deşi eşti responsabil de ceea ce faci cu propriile condiţionări, nu eşti 
răspunzător de faptul că ele există. Totul vine din programarea care ne-a fost 
dată. Dacă ţii cont de asta, te va ajuta să te detaşezi de aceste condiţionări şi să 
nu acţionezi conform lor. Cum ar fi dacă ai înconjura cu iubire aceste condiţionări 
şi egoul tău, care vrea cu disperare să acţioneze conform lor? Cine este acest tu, 
capabil să fie atât de iubitor cu aceste condiţionări? Este Esenţa, acel Tu capabil 
de iubire şi de o relaţie plină de afecţiune. 

 
Chiar dacă nu poţi simţi imediat iubire când laşi deoparte criticile, partenerul 

tău va aprecia actul tău de dragoste, iar relaţia va beneficia de acumularea acestor 

mici dovezi de iubire. În timp, vei descoperi cât de mult contează să alegi iubirea în 

locul judecăţilor, iar acest lucru va deveni ceva automat. Nimic nu se pierde dacă 

alegem iubirea. Criticile tale oricum nu funcţionează niciodată. Ele aduc doar furie, 

suferinţă şi separare. Când vei descoperi adevărul acestor lucruri, va fi mult mai 

uşor să alegi iubirea mai presus de judecată. 

 

Sinceritatea nu este cea mai bună atitudine 

Judecăţile nu sunt singurul lucru pe care nu ar trebui să-l împărţim cu 

partenerul nostru. În general, gândurile egoului nu trebuie împărtăşite. Ones-

titatea nu este cea mai bună politică, dacă această sinceritate vine din partea 

egoului. Egoul este plin de judecăţi, de opinii, de reclamaţii şi de jumătăţi de 

adevăr, iar împărtăşirea acestora partenerului tău nu va face decât să-l aducă în 

starea egotică de conştiinţă. Deseori, ceea ce gândeşte egoul este foarte dureros 

pentru celălalt. 

Majoritatea oamenilor cred că sinceritatea este necesară şi bună într-o relaţie 

când, de fapt, este chiar invers. Dacă a spune adevărul înseamnă să exprimi 

adevărul egoului, atunci e mai bine să nu spui adevărul sau, pur şi simplu, să 
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păstrezi tăcerea. Adevărul egoului nu este adevărul, iar rostirea lui ne va identifica 

cu egoul şi îi va face şi pe ceilalţi să se identifice cu egoul. 

De exemplu, să-i spui partenerului tău ce nu-ţi place la el răneşte şi nu ajută. 

Ce sens are să-i spui partenerului tău că nu-ţi place felul în care el sau ea zâmbeşte, 

sau cum se îmbracă el sau ea, sau cum conduce sau cum vorbeşte cu câinele? Vei 

avea parte doar de tensiune între voi. Transmiterea acestor informaţii este, în 

general, o tentativă ineficientă de a schimba cealaltă persoană pentru a se potrivi 

preferinţelor noastre. Dacă ceea ce spui va conduce mai mult la ceartă decât la 

iubire, atunci e mai bine să nu spui – chiar dacă pentru tine aceste informaţii sunt 

adevărate. Alege iubirea mai presus de adevărul egoului. Egoul alege să rostească 

adevărul său în detrimentul iubirii pentru că, în acest fel, se bucură de sentimentul 

că are dreptate. Dar sentimentul de a avea dreptate nu este întotdeauna plăcut, nu 

la fel de plăcut cum este iubirea. 

Chiar dacă partenerul tău îţi cere părerea despre felul cum arată el sau ea, nu 

este bine să spui dacă nu-ţi place ceva, mai ales dacă acel ceva nu poate fi 

schimbat. Este una să spui „Îmi place mai mult rochia aceea decât aceasta”, şi cu 

totul altceva, „Cred că arăţi cam plinuţă în rochia aceasta”. Prima exprimă prefe-

rinţa pentru o rochie, iar cealaltă exprimă părerea despre corpul unei persoane, 

care nu se poate schimba uşor. Poate că va spune: „Crezi că m-am cam îngrăşat?” 

Chiar dacă tu crezi că s-a îngrăşat, găseşte o cale de a o face să se simtă bine, în loc 

să fii de acord cu ea. De exemplu: „Eşti la fel de frumoasă!” Sau, dacă ea spune: 

„Eşti supărat pe mine?”, tu ai putea să-i răspunzi: „Nu, sunt nebun după tine”. Este 

bine să spui ceva drăguţ, iar cealaltă persoană va aprecia delicateţea ta. O vei 

orienta către Esenţă, mai presus de mintea critică. Ce dar! 

Când egoul vorbeşte, totul conduce la ceartă, la sentimente urâte, la tensiune 

şi la conflicte într-o relaţie. Când Esenţa vorbeşte, oamenii se simt bine, simt iubire 

şi oferă iubire. Paradisul revine! Când vorbeşte Esenţa, ea exprimă apreciere, 

aprobare, toleranţă, compasiune, răbdare şi dragoste: „Acordă-ţi cât timp doreşti.”, 

„Îmi place cum faci aceasta.”, „E bine aşa cum este acum.”, „Nu este atât de uşor 

acest lucru.”, „Eşti atât de dulce.” Esenţa face complimente şi încurajează, ea nu 

judecă. Aceasta este diferenţa între raiul şi iadul de pe pământ şi din interiorul 

relaţiilor. 

Dragostea este mai importantă decât sinceritatea. Onestitatea nu ajută 

relaţiile atunci când ea conduce la ceartă şi la tensiune. Când apar cearta şi 
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tensiunile, puteţi fi siguri că atunci a fost rostit adevărul egoului, şi nu al Esenţei. 

Fie ca rezultatele cuvintelor tale să decidă dacă merită să le rosteşti sau nu. 

Rosteşte doar ceea ce aduce armonie şi dragoste în relaţie şi uită ce vrea egoul să 

spună. Aceasta este o politică mai bună decât sinceritatea. 

 

Darul îngăduinţei 

Unii oameni sunt mai uşor de iubit decât ceilalţi, iar aceştia sunt cei care 

trăiesc multă iubire. Ei trăiesc iubirea atât în ei înşişi, cât şi venind de la ceilalţi. 

Care este secretul lor? Arată extraordinar de bine? Nu. Au personalităţi uluitoare? 

Nu. Au bani şi putere? Nu. Secretul lor nu se numără printre lucrurile pe care le 

considerăm noi că ne vor face să devenim mai demni de iubit. Secretul lor este că 

iubesc şi, prin iubire, îi acceptă pe ceilalţi aşa cum sunt. Nu-i aşa că atunci când te 

simţi iubit, te simţi mai degrabă acceptat decât judecat? Îngăduinţa este opusul 

judecăţii şi e un antidot care ne face să trăim dragostea. Ce înseamnă experienţa 

iubirii? Este experienţa de a accepta şi de a fi acceptat, este experienţa relaxării, 

experienţa de a fi capabil să exişti pur şi simplu, fără să te chinui să fii diferit faţă 

de ceilalţi sau să le ceri celorlalţi să fie altfel decât sunt. Acest lucru este ceea ce 

vrem cu toţii - să fim capabili să ne relaxăm şi să ne simţim bine aşa cum suntem şi 

să ne simţim bine împreună cu ceilalţi, aşa cum sunt ei. 

Când cineva ne oferă darul îngăduinţei, îl iubim. Ce dar! Este un dar pe care 

nu îl putem refuza niciodată şi, pe care poate, îl vom da mai departe, pentru că prin 

îngăduinţă – oferindu-le celorlalţi acest dar – trăim experienţa iubirii. Ne simţim 

bine iubindu-i şi acceptându-i pe ceilalţi. Este propria-i răsplată. Nu este necesar 

ca ceilalţi să ne iubească sau să ne accepte la rândul lor, pentru că ne este suficient 

să simţim noi iubire şi acceptare pentru ceilalţi. 

Egoul iubeşte sau se străduieşte să iubească pentru a primi dragoste sau 

altceva ce el doreşte. Dar acest fel de dragoste nu este chiar dragoste. Este mai 

degrabă ceva care seamănă cu a fi drăguţ şi nu necesită acceptare sinceră, ci doar 

puţină răbdare pentru a obţine ceva. Este o experienţă diferită de dragoste. 

Tolerarea oamenilor este mai bună decât netolerarea lor, dar nu este acelaşi lucru 

cu trăirea bucuriei alături de ei, bucurie care poate veni doar din acceptarea 

adevărată. Îi accepţi pe ceilalţi deoarece le apreciezi unicitatea pe care o reprezintă. 
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Ce uimitoare sunt aceste fiinţe umane! Şi toate personalităţile diferite! Când îi 

lăsăm pe oameni să fie exact aşa cum sunt, este aşa o bucurie – şi pentru noi şi 

pentru ei. Să-i laşi pe oameni să fie, pur şi simplu, înseamnă să-i iubeşti, iar 

această apreciere şi îngăduinţă provine de la Esenţă. Aşa simte Esenţa viaţa şi pe 

fiecare dintre creaţiile sale. 

Ce face o persoană să poată fi iubită? Cu siguranţă, îngăduinţa lor faţă de noi îi 

face mai uşor de iubit. De asemenea, ceea ce îi face mai uşor de iubit este şi propria 

lor auto-acceptare. Oamenii care se acceptă pe ei înşişi, care sunt amabili şi buni cu 

ei înşişi, sunt la fel de amabili şi buni şi cu ceilalţi. Vedem aceste calităţi în ei şi ne 

relaxăm. Când ne relaxăm, ne întoarcem către Esenţă. 

Oamenii care se iubesc şi care se acceptă pot fi iubiţi, deoarece ei reflectă 

Esenţa şi aceasta ne dorim cu adevărat - nu pe cineva care să ne facă toate poftele 

şi care să se potrivească fanteziilor noastre. Ceea ce ne dorim cu adevărat este o 

persoană care ştie cum să iubească, deoarece dorinţa noastră cea mai adâncă este 

să iubim. 

Din acest motiv, suntem atraşi de cei care ştiu cum să iubească. Ei sunt 

profesorii noştri - cei care ne arătă drumul în această lume. Şi acesta este şi 

destinul nostru - să fim acel refugiu unde egoul se dizolvă şi tot ce rămâne este 

dragostea pe care o întruchipăm. 

 

Rezumat 

Pentru a putea pune dragostea mai presus de judecată, ţine minte următoarele 

lucruri: 

1. Diferenţele nu sunt o problemă aşa cum par la prima vedere. 

2. Judecăţile te menţin identificat cu egoul. 

3. Nu este treaba ta să-ţi schimbi sau să-ţi perfecţionezi partenerul. 

4. Judecăţile tale sunt despre tine şi se află în responsabilitatea ta. 

5. Ideile şi dorinţele tale nu sunt atât de importante cum par. 
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6. Judecăţile împiedică şi ucid iubirea. 

7. Judecăţile sunt ineficiente dacă vrei să-i schimbi pe ceilalţi. 

8. Dragostea este mai importantă decât ideile şi opiniile tale. 

9. Nu poţi critica şi iubi în acelaşi timp. 

10. Nu-i spune cu sinceritate partenerului tău ceea ce gândeşte egoul tău despre el. 

11. Oferă-i partenerului tău darul îngăduinţei. Şi apoi şi tu vei primi la rândul tău 

acest dar. 
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3 
Treci dincolo de furie 

Relaţia dintre furie şi judecată 

Ca şi judecata, furia este o problemă permanentă care apare în cadrul 

relaţiilor, pentru că furia şi judecata sunt foarte apropiate. Ele merg mână în mână 

şi apar simultan de multe ori. Furia fie precedă judecăţile, fie apare în urma lor: în 

persoana care judecă, furia însoţeşte critica. În persoana care este criticată, furia 

apare la fel de repede şi se finalizează prin judecarea judecătorului. În primul caz, 

furia creează judecată şi, în cel de-al doilea caz, judecata creează furie şi multe alte 

judecăţi. 

Dacă cei implicaţi nu se identifică cu egoul, rezultatul va fi diferit. Dacă cineva 

este orientat către Esenţă, când încep să acţioneze condiţionările şi resentimentele, 

atunci el sau ea va observa critica şi resentimentele şi nu va reacţiona la ele, iar 

prin aceasta totul va lua sfârşit. Sau dacă destinatarul furiei şi al criticii rămâne 

identificat cu Esenţa şi nu reacţionează la furie şi critică, totul se va sfârşi pe loc, 

pentru că este foarte dificil ca cineva care transmite atâta furie şi critică să rămână 

în acea stare, dacă destinatarul nu i se alătură. E nevoie ca ambele persoane să se 

identifice cu egoul pentru a apărea o problemă. Dacă măcar una dintre cele două 

persoane rămâne orientată către Esenţă, atunci furia şi critica nu mai au impact 

asupra relaţiei. 

De exemplu, să spunem că partenera ta este supărată pentru că ai uitat să 

plăteşti factura la timp şi îţi spune: „Cum ai putut să uiţi? Doar ţi-am adus aminte. 

Acum o să avem o penalizare de 25 de dolari. Ce risipă de bani! Nu eşti atent cu 

banii noştri.” Observă cum egoul ia un incident minor şi-l transformă într-un 

motiv important pentru a face de ocară cealaltă persoană. Dacă poţi să rămâi 

orientat către Esenţă, nu iei acest lucru personal şi recunoşti că partenera ta este 

cuprinsă de furie şi de condiţionări, iar atunci răspunsul tău poate suna astfel: „Îmi 

pare sincer rău că am uitat, draga mea. O să urmăresc să nu mai uit.” Foarte 

simplu, nu? Ea nu prea mai are ce să zică acum! Acest răspuns o va face să se 

îmbuneze, pentru că doar ai fost de acord cu ea şi nu te-ai apărat. Dacă te-ai fi 

identificat cu egoul, ai fi căutat să te aperi sau ai fi căutat un lucru asemănător pe 
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care şi ea l-a făcut în trecut, deşi acum tu ai făcut greşeala că nu ai plătit factura la 

timp. Nu merită să ai dreptate! 

Să rămâi orientat către Esenţă în mijlocul sau înaintea furiei este uşor de zis şi 

greu de făcut. De obicei, când condiţionările ne fac să reacţionăm într-o relaţie, şi 

celălalt începe să reacţioneze. Aceasta conduce la şi mai multe condiţionări, la mai 

multă furie, defensivă şi acuzaţii, iar egourile se ceartă fără nicio şansă de 

împăcare, până când Esenţa unuia dintre ei intervine şi îndreaptă lucrurile. Din 

motivul de a potoli cearta, cineva trebuie să cedeze. Cineva care este orientat către 

Esenţă. Dacă Esenţa ar fi intrat în scenă mai devreme, dezacordul nu ar fi existat. 

Condiţionările furnizează combustibilul necesar fiecărei nemulţumiri. De fapt, 

egoului îi place lupta şi se va lupta până ce va obţine ceea ce doreşte, pentru că 

ceea ce gândeşte şi crede este foarte important pentru el. Egoului îi place lupta 

pentru că, prin ea, are posibilitatea de a-şi testa superioritatea şi de a-şi exprima 

punctul de vedere, pe care îl consideră corect. Această îndreptăţire de sine şi acest 

simţ al superiorităţii aprind neînţelegerile dintre egouri. Ambele egouri se simt 

superioare şi consideră că au dreptate din punctul lor de vedere. Dacă celălalt ar 

ceda mai uşor, n-ar mai exista nicio problemă, dar în fiecare relaţie există două 

egouri şi ele se comportă în mod asemănător. 

A avea un punct de vedere îi conferă egoului sentimentul că există. Când se 

luptă să îşi impună modul de a vedea lucrurile, el se luptă să existe, deoarece în 

lipsa unei păreri personale, el nu există. La urma urmei, ce altceva este egoul în 

lipsa unui punct de vedere? Egoul este senzaţia de a fi separat, iar un punct de 

vedere îi oferă un sentiment de separare şi individualizare. 

Punctul nostru de vedere vine din condiţionările noastre, care sunt compuse 

din reguli, din „ar trebui”, din credinţe, opinii şi alte idei. În relaţii, aceste 

condiţionări se exprimă prin judecăţi, care sunt mai mult nişte concluzii despre 

cineva (de exemplu: „Eşti egoist!”). Ele au rolul să justifice de ce celălalt nu 

respectă dorinţele şi ordinele condiţionărilor noastre. Aceste concluzii nu sunt 

fapte, ci doar punctul nostru de vedere. Ele sunt nişte poveşti pe care le inventăm 

despre cineva. Furia şi îndreptăţirea de sine (convingerea că noi avem dreptate) 

aprind aceste judecăţi şi ne furnizează energia necesară pentru a lupta împotriva 

lor. 

Iată cum furia şi judecata pot face ca diferenţele dintre condiţionările noastre 

să o ia razna. Condiţionările se exprimă printr-o afirmaţie de genul: „N-ar trebui ca 
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el să-şi lase vasele în chiuvetă.” (Atenţie la propoziţiile cu „ar trebui”!) Apoi 

intervin furia şi corectitudinea şi formează o critică (concluzie) despre celălalt: 

„Eşti nătâng”, „Nu-ţi pasă” sau „Eşti leneş”, în funcţie de perspectiva din acel 

moment. Exprimarea acestui fapt te face şi mai furioasă. Apoi cauţi în memorie şi 

alte incidente care să-ţi vină în ajutor şi te înfurii şi mai tare. Acum eşti atât de 

supărată, încât nu-ţi mai poţi potoli furia şi trebuie să-i spui partenerului tău ce 

crezi despre el. Ceea ce vei spune despre el acum nu prea are legătură cu vasele din 

chiuvetă. Iar toate acestea se petrec în câteva secunde. 

Condiţionările diferite nu sunt atât de dificil de rezolvat, dar sentimentele şi 

poveştile care rezultă de aici pot fi. Aceste sentimente şi poveşti provin din partea 

noastră iraţională - egoul - căruia nu-i prea pasă de adevăr, ci vrea cel mai mult să 

aibă dreptate. Va spune orice pentru a-şi apăra punctul de vedere, pentru că a nu 

avea dreptate sau a da înapoi este ultimul lucru pe care şi-l doreşte. Pentru ego, să 

renunţe la propriul punct de vedere înseamnă să se recunoască învins, iar egoul nu 

face acest lucru fără luptă. La urma urmei, el are mândria sa. 

Mândria este o altă problemă care apare în relaţii. Mândria, ca şi judecata, 

este o altă modalitate de a ne separa de ceilalţi şi de a ne simţi superiori. Ne 

imaginăm că suntem mai buni decât ei, iar aceasta trezeşte mândria. Aceasta nu 

este mândria legată de o treabă făcută bine, ci o mândrie negativă - una căreia îi 

place să-i defăimeze pe ceilalţi, pentru că egoul se simte superior. Mândria egoului 

nu este un lucru bun. Când aceasta apare în relaţii, apar şi conflictele. Mândria face 

parte din majoritatea incidentelor care implică furia şi judecata. 

Când suntem supăraţi într-o relaţie, acesta este un semn că au început să 

acţioneze condiţionările noastre care ne determină egoul să înceapă lupta. Una 

dintre modalităţile favorite ale egoului de a lupta este prin critică. El aruncă jigniri, 

mustrări, critici şi alte remarci umilitoare către persoana care i-a declanşat 

condiţionările. Persoana care ne activează condiţionările, adeseori partenerul 

nostru, este de vină pentru faptul că suntem supăraţi, dar de fapt nu este vina 

acestei persoane. Nimeni nu este de vină pentru supărarea noastră, doar egoul 

simte că cineva a făcut ceva ce nu trebuia făcut. 
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Ce să nu faci cu furia 

Odată furia apărută, nu o poţi face să dispară. Eşti legat de ea, dar numai pe 

moment, dacă ştii cum să te comporţi cu ea. Dacă nu este alimentată cu niciun 

scenariu, va dispărea. Furia ne scapă de sub control pentru că urmărim să o 

sprijinim şi o apărăm cu poveşti. Ne simţim incomod când suntem supăraţi, aşa că 

inventăm o scuză pentru a ne justifica furia, iar aceasta ne intensifică sentimentele. 

Această scuză nu are de-a face cu acele condiţionări care ne-au activat furia. 

De exemplu, când auzi nişte copii făcând zgomot în timp ce se joacă afară pe 

stradă, se activează următoarea condiţionare: „Copiii nu ar trebui să se joace pe 

stradă” (o altă afirmaţie cu „nu ar trebui”). Această părere ţi se pare corectă, deşi 

mulţi copii şi chiar părinţi nu vor fi de acord, aşa că te simţi furios şi îndreptăţit. 

Dar furia pe care o ai nu este direct proporţională cu situaţia de faţă, aşa că va tre-

bui să inventezi un motiv pentru a-ţi justifica intensitatea sentimentelor: „Anul 

trecut, când s-au jucat cu mingea pe stradă, au spart geamul familiei Smith.” 

Problema este că acest motiv te va supăra şi mai tare, iar furia ta va fi şi mai 

justificată. Te agiţi o vreme şi mai găseşti nişte argumente de ce copiii n-ar trebui 

să se joace pe stradă. Mintea ta caută exemple în trecut şi ajunge la motivele care 

vor declanşa ceva rău în viitor, dacă aceşti copii se joacă pe stradă. Concluzia este 

mult diferită faţă de gândul de la care a plecat: „Trebuie să mă mut din acest 

cartier!” Acum copiii sunt de vină pentru că tu trebuie să te muţi. 

Furia sau, de fapt, pretextele pe care ni le spunem şi concluziile la care 

ajungem ne aduc multe necazuri, iar acesta este un adevăr ce caracterizează 

relaţiile. 

Pretextele care ne justifică furia şi argumentarea motivelor care ne fac să fim 

supăraţi nu reprezintă o modalitate eficientă de a face faţă furiei, decât dacă eşti o 

persoană căreia îi place furia şi lupta. Furia şi lupta îi aduc egoului o oarecare 

plăcere şi tocmai din acest motiv reacţionăm astfel. 

 

Exerciţiu: CUM SE BUCURĂ EGOUL CÂND GĂSEŞTE VINOVAŢI 

Este bine să ştii cum se bucură egoul când găseşte o greşeală şi decide să 
lupte. În majoritatea cazurilor, trebuie să fii conştient de faptul că egoul este cel 
care face acest lucru, iar tu nu eşti egoul. Înseamnă că nu trebuie să găseşti 
vinovaţi. Totul ţine de alegerea făcută, iar tu poţi alege să faci altfel. 
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Fie că inventezi pretexte pentru a-ţi justifica furia, fie că aduni cât mai multe 

motive pentru a fi supărat, fie că îţi aduci aminte de toate incidentele trecute care 

te-au mai deranjat, fie că te gândeşti la ce te-ar putea înfuria pe viitor, totuşi, să te 

gândeşti la orice legat de condiţionările şi furia ta nu ajută la nimic. Cu toate 

acestea, exact asta face egoul. Pentru a-şi susţine condiţionările, egoul adeseori 

repetă mental: „Nu ar fi trebuit să laşi vasele în chiuvetă. Pur şi simplu nu trebuia 

să faci acest lucru. Cum ai putut să faci asta? Nu este corect.” La fel, egoul îşi 

susţine furia repetând argumente asemănătoare şi justificările acestora: „Este un 

neglijent. Întotdeauna a fost un neglijent. Şi mama lui a fost o neglijentă. Eu nu i-

aş fi făcut asta niciodată. Nu-i pasă de mine. Poate că nu i-a păsat niciodată. Nu 

cred că mă iubeşte. Este prea neglijent şi prea puţin grijuliu. Poate că nici nu-l 

iubesc.” În câteva minute, dialogul intern a trecut de la supărarea pe vasele din 

chiuvetă la luarea în considerare a divorţului. Furia duce la pierderea iubirii pentru 

cineva. De asemenea, ucide şi dorinţa de a face dragoste cu acea persoană. 

Acest tip de gândire ţine egoul pe poziţie şi face ca resentimentele, 

condiţionările şi nefericirea să continue. El creează şi menţine problemele. E un 

adevărat agitator. Dacă alegi să crezi gândurile, atunci te identifici cu egoul, dar 

este posibil să faci şi altă alegere. 

Un alt lucru care nu ajută în cazul în care avem de-a face cu furia este să ne 

învinovăţim pe noi înşine pentru condiţionările care au determinat-o. Dacă luăm 

furia ca pe ceva personal (asumându-ne vina pentru ea), ne va face să ne simţim 

prost şi ne va adânci această stare şi mai mult, pentru că vom simţi nevoia de a o 

justifica. Iar justificarea furiei va conduce la şi mai multă furie şi la sentimente 

negative despre noi înşine. Nu trebuie să ne justificăm furia sau să ne apărăm 

condiţionările, pentru că ele nu sunt ale noastre. Ele nu ne aparţin - nu aparţin 

adevăratului nostru eu - ci eului fals. Noi suntem responsabili doar pentru ceea ce 

facem cu aceste sentimente negative odată ce au apărut. 

Aşa cum nu ajută să ne învinovăţim pentru furia apărută, nu ajută nici să-i 

învinovăţim pe ceilalţi. Strategia egoului de a se simţi bine că este furios este să 

strângă poveşti pentru a-şi justifica furia şi pentru a da vina pe ceilalţi. Aceasta 

duce la şi mai multă furie şi la sentimente negative. Dând vina pe cineva, implicăm 

o altă persoană, care are un ego şi propriile condiţionări, judecăţi şi sentimente 

negative. Iar acest lucru conduce la şi mai multe necazuri. 
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Contrar părerilor obişnuite, nu ajută să ne împărtăşim furia cu partenerul de 

viaţă. Presupunerea generală despre furie este că, dacă nu facem ceva cu ea sau 

dacă nu vorbim despre ea, nu-i vom face faţă. Dar, din păcate, tot ceea ce facem 

sau spunem despre acea furie distruge relaţiile. S-ar putea să crezi că este bine să-i 

spui partenerei tale că eşti supărat, dar este o concepţie greşită. Este mult mai bine 

să observi furia şi să-ţi asumi responsabilitatea pentru ea, dar să nu o descarci sau 

să o analizezi împreună cu partenera ta, pentru a nu hrăni furia şi a nu distruge 

relaţia. 

Iată un exemplu despre ceea ce s-ar putea petrece când îi spui partenerei tale 

că eşti supărat pe ea pentru că a aruncat ceva care îţi trebuia. S-ar putea să spui 

ceva de genul acesta: 

„Nu pot să cred că ai aruncat acea hârtie. Acum nu ştiu pe cine să 
sun legat de asta. Întotdeauna faci aşa. Mai bine nu ai mai face curat 
pe birou şi în hârtiile mele. Cel puţin, ai putea să mă întrebi înainte de a 
arunca ceva. Eşti atât de coercitivă. Chiar ar trebui să te gândeşti la 
asta.” 

Acesta poate părea un răspuns rezonabil pentru situaţia dată. Adevărul este că 

hârtia a dispărut, iar discuţia despre ea nu o va aduce înapoi. Şi nici 

comportamentul viitor al partenerei tale nu se va transforma dacă te îndepărtezi de 

ea criticând-o. Mai degrabă acest lucru îi va stârni egoul şi furia pentru a se apăra: 

„Nu mai puteam suporta atâta dezordine. Ai putea să-ţi faci curat pe 
birou. Ştii că mă deranjează când este dezordine. Nu pot să suport. 
Trebuia să fac curat în acele hârtii. Dacă ar fi să rămână după tine, ar fi 
un dezastru aici - iar ţie nu ţi-ar păsa!” 

În acest moment, ea nu pare să mai coopereze cu tine pe viitor şi amândoi veţi 

fi supăraţi. Nimic nu s-a schimbat. Hârtia tot nu a apărut. A meritat atâta furie? 

Chiar a meritat? Merită să vă pedepsiţi reciproc prin cuvinte urâte? 

Ţinerea furiei în tine însuţi nu este acelaşi lucru cu reprimarea ei, adică 

negarea ei sau fiind complet inconştient de ea. Recunoşti faptul că furia este aici, 

dar o ţii pentru tine însuţi. Motivul acestui sfat este dublu: mai întâi, ţinând-o în 

tine, s-ar putea să nu stărui asupra ei şi să nu o hrăneşti cu poveşti, pentru a-ţi 

convinge partenerul de poziţia ta. În al doilea rând, dacă o ţii doar pentru tine, eviţi 
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posibilitatea de a stârni condiţionările partenerului şi o posibilă interacţiune 

neproductivă sau chiar distructivă. 

Discuţiile despre condiţionări nu ajută, dacă tu şi partenerul tău vă identificaţi 

cu egoul, pentru că aceste discuţii vor tinde să se transforme în ceartă, care va duce 

la distrugerea relaţiei. La acest nivel, nu se mai poate face nimic. Dacă discuţi 

despre condiţionări cu partenerul tău, tot ceea ce poţi spera este să reuşeşti să 

înţelegi condiţionările partenerului tău, dar dacă nu vă identificaţi amândoi cu 

Esenţa, explorarea condiţionărilor celuilalt nu va aduce nimic bun. 

Chiar şi această abordare are limitele şi pericolele sale. Deşi intenţia ta este de 

a explora şi de a înţelege condiţionările, nu de a învinovăţi şi judeca partenerul, 

condiţionările tale vor fi stârnite de o discuţie care poate duce la ceartă sau, cel 

puţin, poate fi fără niciun rezultat. De asemenea, nu există nicio garanţie că 

rezultatele acestor cercetări vor fi utile sau că se vor aplica când lucrurile vor merge 

rău. Aceste înţelegeri pot fi descoperite cu uşurinţă în mod independent, prin 

meditaţie asupra situaţiei sau în urma unei îndrumări interioare. Nu trebuie ca 

partenerul tău să pătrundă în esenţa condiţionărilor tale. Poţi pătrunde singur 

acolo şi este mai bine aşa. 

Acelaşi lucru se poate spune şi despre analizării condiţionărilor tale. Este mult 

mai bine să faci tu acest lucru în locul partenerului tău, care are propriile probleme 

sau puncte de vedere, care nu te vor ajuta să te înţelegi sau să te vindeci. Un 

terapeut ar putea fi util în acest caz, dar nu face greşeala de a te gândi că partenerul 

tău poate sau ar putea fi terapeutul tău. Egoul este viclean şi, chiar şi în cazul 

cuplurilor care au doar intenţii bune, care cunosc ceva psihologie sau au capacităţi 

bune de comunicare, se poate cădea în declanşarea vinei, a judecăţilor, a furiei şi a 

iraţionalităţii, deoarece egoul poate fi stârnit oricând. 

 

Cum să nu hrăneşti furia 

Cea mai bună modalitate de a dezarma furia, pentru a nu deveni o forţă 

distructivă în cadrul relaţiilor, este să nu-i dai atenţie. În schimb, trebuie doar să o 

observi şi să nu faci nimic cu ea. Trebuie să-ţi aduci aminte că furia este o 

condiţionare care apare şi nu merită să-i acorzi atenţie. Trimiţând un mesaj 

contrar, mintea egotică ne va menţine legaţi de furie. Mintea ne va convinge că 
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furia pe care o avem este importantă, are sens, este reală şi trebuie exprimată. Din 

cauza tendinţei de a crede acest lucru, s-ar putea să-ţi faci un obicei din a-ţi 

exprima furia. În acest caz, trebuie să lupţi împotriva acestui obicei prin afirmaţii 

care au efectul opus - cele care te ajută să te concentrezi în altă parte. De exemplu: 

„Este doar o condiţionare” sau „Iubirea este mai importantă decât asta.” 

Un aspect care te va ajuta să ignori furia este să dai atenţie la altceva, în loc să 

nu dai atenţie furiei. Când ţi se spune să nu te gândeşti la un elefant roz, 

bineînţeles, te vei gândi exact la un elefant roz. De asemenea, dacă vrei să nu te 

gândeşti la furia apărută şi la gândurile care au provocat-o, atunci s-ar putea să faci 

tocmai acest lucru. 

Dând atenţie la orice altceva, nu vei mai acorda atenţie condiţionărilor şi 

furiei. Gândurile hrănesc furia, dar aceasta va dispărea dacă nu te mai gândeşti la 

ea. Va trebui să faci acest lucru un timp suficient de lung şi să continui ori de câte 

ori apare furia. Unele condiţionări sunt foarte persistente, mai ales dacă te-ai 

obişnuit cu exprimarea furiei. Mintea egotică va căuta să te copleşească cu gânduri 

şi motive pentru care furia ar trebui exprimată, iar acest lucru este greu de ignorat. 

Prin perseverenţa lui, egoul ne poate strica intenţiile bune pe care le avem când 

vrem să ignorăm furia. 

Condiţionările aflate în spatele gândurilor şi al sentimentelor compulsive 

trebuie cercetate în profunzime sau prin terapie, pentru ca aceste gânduri şi 

sentimente să devină mai puţin copleşitoare. În ciuda acestui fapt, dacă facem tot 

posibilul pentru a ne concentra repetat pe altceva şi dacă nu ne vom mai lăsa târâţi 

de furie, vom fi răsplătiţi prin micşorarea puterii gândurilor negative şi a furiei.  

Există o serie de alte lucruri la care te poţi gândi. De exemplu, te poţi 

concentra pe lucrurile pozitive. Totuşi, concentrarea asupra altor gânduri poate fi 

înşelătoare, pentru că te va ţine legat tot de gândire, iar următorul lucru pe care îl 

vei face va fi să gândeşti negativ din nou. 

O strategie mai bună este de a-ţi îndepărta gândurile de la lumea ideilor către 

lumea reală – adică la ceea ce se petrece chiar acum, în momentul prezent. O 

modalitate de concentrare asupra momentului prezent este să te concentrezi la 

ceea ce se petrece prin simţurile tale. Când faci acest lucru, fii sigur că te 

concentrezi asupra experienţei văzului, auzului şi pipăitului, şi nu asupra 

gândurilor legate de această experienţă. Este foarte uşor să cazi în plasa minţii. 
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Dacă se petrece acest lucru, întoarce-te la experienţa văzului, a auzului şi a 

pipăitului. 

Concentrarea asupra acestor simţuri te va îndepărta de mintea ta şi te va 

transporta în corpul tău şi în momentul respectiv. Experienţa simţirii corpului te 

va transpune în momentul prezent, care ţine de domeniul Esenţei, unde se află 

adevărata fericire. Mintea ne ţine ostatici în lumea sa plină de luptă şi durere. Ea 

ne convinge că trebuie să trăim în lumea minţii, în lumea trecutului şi a viitorului. 

Suntem programaţi să credem această versiune asupra vieţii şi a fericirii, dar când 

vom simţi momentul prezent şi ne vom scufunda în Esenţă, vom descoperi altceva 

- eul nostru adevărat! 

Multe alte lucruri ne pot face să simţim momentul prezent, iar aceste lucruri 

sunt descrise în celelalte cărţi ale mele. Frumuseţea este un lucru care ne face să 

simţim momentul prezent. Dacă vedem ceva frumos, mai ales în natură, ne scufun-

dăm în Esenţă, unde lipsa de importanţă şi adevăr a condiţionărilor noastre este 

evidentă. Când experimentăm Esenţa, ideile noastre sunt văzute în perspectivă aşa 

cum sunt - programate. Este evident faptul că nu au nimic de-a face cu cine 

suntem noi cu adevărat. Când ne orientăm către Esenţă, suntem conştienţi de 

gândurile noastre, dar înţelegem că ele nu au nimic de-a face cu cine suntem noi cu 

adevărat. Ştim că ele fac parte din eul nostru condiţionat – eul fals. 

Concentrarea sau atenţia acordată altor lucruri în afara gândurilor noastre ne 

face să simţim momentul prezent şi să experimentăm Esenţa. Când mintea noastră 

se concentrează asupra altor lucruri, ea se concentrează asupra experienţei 

respective, şi nu asupra gândurilor. De exemplu, dacă te concentrezi asupra 

respiraţiei, vei observa experienţa de a respira. Dacă te concentrezi asupra a ceea 

ce faci, vei observa experienţa lucrului pe care îl faci atunci. 

Concentrarea asupra unui lucru sau observarea evenimentelor care se petrec 

acum, în acest moment, ne determină să simţim în mod automat acest moment şi 

ne orientează către Esenţă, deoarece atunci când ne concentrăm sau observăm 

lucrurile din jur, nu ne mai folosim mintea. Dacă vrei să te reîntorci în lumea 

egoului, poţi face acest lucru începând să gândeşti din nou: începe să te gândeşti ce 

înseamnă respiraţia sau caută un motiv care să justifice ceea ce faci, în loc să treci 

prin experienţa acestor lucruri, şi în felul acesta te vei reîntoarce în propria-ţi min-

te. Iar următorul tău gând va fi sigur unul condiţionat. 
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Exerciţiu: NU MAI HRĂNI FURIA 

Data viitoare când te vei simţi furios, gândeşte-te la ce anume a mers prost 
înainte de a te simţi astfel. Ce te-a supărat? De unde a venit acest gând? A apărut 
de nicăieri. Este o condiţionare. Nu ai invitat acel gând şi nici nu l-ai creat; pur şi 
simplu a apărut. Şi furia a apărut de nicăieri. Nu poţi face nimic împotriva acestui 
gând sau împotriva furiei, dar poţi face ceva cu ceea ce urmează să se petreacă. 
Iar alegerea ta din acest moment este crucială. 

Opreşte imediat ciclul furiei, încetează să-l mai hrăneşti cu alte gânduri 
(pretexte) sau sentimente. Dacă nu acorzi atenţie gândurilor legate de propriile 
condiţionări sau de furie, aceasta va ceda în cele din urmă. Nu mai acorda atenţie 
acestor gânduri şi furiei, ci dă atenţie la altceva. Asta nu înseamnă negare sau 
reprimare, ci sănătate mintală. În acest mod, vei înlocui un obicei nesănătos din 
punct de vedere mental cu unul sănătos. 

Deşi nu poţi împiedica apariţia gândurilor condiţionate şi a furiei, dacă vei 
acorda atenţie altor lucruri pozitive sau frumoase şi dacă vei reveni în momentul 
prezent concentrându-te asupra experienţei, şi nu asupra gândurilor, te vei orienta 
către Esenţă, acolo unde furia şi condiţionările nu mai reprezintă o problemă. 

 

Cum să faci faţă furiei 

Există cazuri în care este bine să cercetăm condiţionările care stârnesc furia. 

Când se repetă aceleaşi condiţionări copleşitoare care provoacă furia, ele trebuie 

cercetate înainte ca noi să devenim prea slabi în faţa lor pentru a le mai putea opri. 

Cu toţii avem condiţionări care sunt dificil de ignorat - probleme care vin tot 

timpul şi par să nu se rezolve niciodată. Aceste probleme ne afectează relaţiile şi ne 

învârtim mereu în cerc împreună cu partenerul nostru, căutând să le rezolvăm. 

Relaţiile nu sunt locul potrivit pentru a ne rezolva problemele personale. Cu 

siguranţă, relaţiile atrag aceste probleme, dar nu sunt locul în care să lucrăm cu 

ele. Pe lângă faptul că partenerul nostru nu este terapeut, nu este nici 

responsabilitatea lui să ne vindece. Această responsabilitate este a noastră. Din 

fericire, este posibil să ne rezolvăm singuri multe dintre problemele noastre. 

Pentru problemele care au la bază emoţii reprimate sau alte complexe mai adânci, 
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se recomandă psihoterapia, hipnoterapia, terapiile energetice sau alte modalităţi 

de vindecare. 

Există o posibilitate de a diminua natura copleşitoare a condiţionărilor. Cheia 

ţine de conştientizarea a ceea ce gândeşti şi simţi. Trebuie să nu te mai laşi 

absorbit de gândire şi simţire şi să devii martorul propriilor gânduri şi sentimente. 

Din acest loc mult mai obiectiv poţi să observi şi să-ţi cercetezi gândurile. 

Mintea egotică este condusă şi controlată de către ego. Când mintea se află 

sub controlul egoului, ea este iraţională şi compulsivă, fiind condusă de 

condiţionările şi scopurile egoului. Din fericire, mintea poate fi folosită şi de către 

Esenţă pentru a rupe vraja realizată de ego. Ea face acest lucru prin introducerea 

obiectivităţii şi a analizei în starea iraţională a minţii egotice. Esenţa foloseşte 

mintea pentru a descâlci condiţionările şi pentru a micşora puterea egoului. 

Capacitatea Esenţei de a face aceasta este ceea ce ne determină pe noi să ne trezim 

din iluzia de a fi separaţi de lume şi de a realiza adevărata noastră natură ca 

Unime. 

Pentru a ne elibera de aceste condiţionări copleşitoare, trebuie să luăm în 

considerare ajutorul Esenţei, orientându-ne către acea parte a minţii capabilă să 

observe şi să ne analizeze gândurile. De fapt, ne observăm şi ne cercetăm gândurile 

întotdeauna, dar când apar alte complexe sau condiţionări bine înrădăcinate, ne 

pierdem capacitatea de a ne observa şi cerceta gândurile şi sentimentele. Devenim 

„inconştienţi” şi reacţionăm pur şi simplu. E nevoie să observăm lucrurile pentru a 

ne restabili ca Martorul. Acest lucru nu este atât de dificil precum sună, pentru că 

este destul de uşor să ne dăm seama când reacţionăm în mod inconştient; dar, 

deseori, în acel moment, nu ne dăm seama de ceea ce se petrece, pentru că suntem 

prea implicaţi în propriile sentimente. 

Cel mai evident semn al inconştienţei este când ne supărăm. Şi alte 

sentimente puternice pot fi semne, dar furia este un semn mai evident, deoarece ea 

se manifestă atât de limpede în corpul nostru. Când suntem furioşi, înseamnă că 

am insistat pe anumite idei care ne-au activat emoţiile. Lucrul acesta se petrece 

instantaneu, iar furia creşte şi este susţinută de ideile adunate în plus peste ideea 

iniţială. Pentru a face să dispară furia, va trebui să conştientizăm mai bine ideea 

iniţială şi apoi pe celelalte. 

Furia este un semn că trebuie să analizăm mai atent lucrurile, pentru a 

descoperi ideile care au creat-o şi care au alimentat-o. Analiza ţine de adresarea 
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câtorva întrebări simple: Ce a stârnit furia? Ce „ar trebui”, ce altă aşteptare 

neîmplinită sau ce altă părere se află în spatele acestei supărări? Este ea adevărată? 

Pune-ţi aceste întrebări până ce vei descoperi opiniile false care se află în spatele 

furiei. Când le vei descoperi neadevărul, capacitatea lor de a te înfuria se va 

micşora. 

De exemplu, eşti foarte supărat că partenerul tău are o relaţie cu altcineva. 

Majoritatea oamenilor ar fi de acord cu supărarea ta şi cu faptul că el sau ea merită 

să suporte toate consecinţele negative ce pot apărea. Dar aceasta este ceea ce spune 

egoul. Furia nu este bună şi nu trebuie să o porţi cu tine. Nu face bine sănătăţii 

tale, relaţiilor şi celorlalte părţi din viaţa ta. Furia nu ajută, aşa că nu îţi foloseşte la 

nimic dacă o laşi să te conducă, chiar şi atunci când pare justificată. Bineînţeles, 

furia apare în această situaţie, dar ea va continua doar dacă te vei focaliza asupra 

acestui sentiment şi asupra gândurilor care au provocat-o. 

Ce gânduri pot exista în spatele acestei furii şi a durerii inevitabile? Probabil 

că există destule. Când le vei observa, vei ajunge la următoarele concluzii negative 

sau pretexte care se învârt în jurul acestei situaţii: „Nu trebuia să procedeze astfel. 

Nu sunt destul de frumoasă. Nu voi mai găsi pe nimeni ca el vreodată. Nu o să mă 

mai iubească nimeni niciodată. Nu pot să trăiesc fără el. Îl urăsc.” Acestea sunt 

nişte afirmaţii pripite şi niciuna dintre ele nu este adevărată, indiferent de cum ne 

simţim în acel moment. 

Puterea sentimentelor noastre nu ne indică adevărul, ci doar câtă putere am 

dat gândurilor care se află în spatele sentimentelor respective - cât de mult am 

crezut în aceste gânduri şi cât de des le-am gândit. 

Esenţa poate să aducă obiectivitate, stăpânire de sine şi pace chiar şi în 

această situaţie, dacă vrem să trecem prin experienţa adevărului mai mult decât 

prin experienţa poveştilor egoului. Adevărul Esenţei este că şi această experienţă 

ne ajută într-un anumit fel, iar Esenţa îţi va arăta cum te ajută şi cum să faci faţă 

situaţiei dacă îţi vei asculta Inima spirituală şi nu mintea egotică. Totul este bine – 

ştim asta cu certitudine când ne cufundăm în Inima noastră. 

 

Iată mai jos o auto-observare pe care o poţi face când te simţi furios: 
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Auto-observare: CE SE AFLĂ ÎN SPATELE FURIEI 

Ideile care stârnesc furia conţin sintagma „ar trebui” şi sunt însoţite de alte 
aşteptări neîndeplinite. Data viitoare când te vei simţi supărat, caută motivul. Ce 
anume a stârnit furia? Am făcut sau am spus ceva? Majoritatea condiţionărilor 
sunt declanşate de ceea ce spun sau fac ceilalţi, iar tendinţa este de a-i învinovăţi 
pe aceştia pentru felul în care ne simţim. 

În loc să dai vina pe ceilalţi, află ce a declanşat furia. Descoperirea motivului 
reprezintă doar începutul, pentru că acest motiv nu constituie cauza furiei apărute. 
Adevărata cauză este ceea ce îţi spui ţie însuţi în urma identificării motivului. 
Uneori, aceste gânduri sunt atât de rapide şi de puţin conştientizate, încât nici nu 
ne dăm seama că le gândim. 

Caută şi observă ce te-a supărat cu adevărat. Identifică-ţi acea convingere 
despre cum ar trebui să fie lucrurile şi că ele nu-ţi îndeplinesc aşteptările. Odată 
ce vei afla acel „ar trebui” sau aşteptările neîndeplinite din spatele furiei, întreabă-
te: „Este oare adevărat?”. „Ar trebui” este una dintre ideile programate despre cum 
ar trebui să fie viaţa. Aceste idei programate sunt întotdeauna false, pentru că 
viaţa este aşa cum este şi orice diferenţă între felul în care credem noi că ar trebui 
să fie viaţa şi felul în care ea este în realitate conduce la nefericire. Cercetează 
răspunsurile pe care mintea le aduce pentru a explica de ce lucrurile ar trebui să 
fie aşa cum crezi tu că ar trebui să fie. Repetă întruna: „Este oare adevărat?”. Vei 
descoperi multe minciuni (adevăruri parţiale) care alimentează furia, atât conştient, 
cât şi inconştient. 

 

Această cercetare este benefică deoarece demască minciunile minţii egotice. 

Odată demascate, ele îşi pierd puterea. Cu toate acestea, ele trebuie demascate de 

multe ori, înainte să înceteze să mai apară, dar, de fiecare dată când vom face acest 

lucru, ele îşi vor pierde din putere. Eliberarea de aceste condiţionări necesită 

responsabilitate şi perseverenţă, iar egoul va căuta să te convingă contrariul, 

spunându-ţi că această cercetare nu ajută deloc. Dacă vrei să fii liber, nu-l asculta. 

Uneori, sentimentele sunt atât de puternice încât nu-ţi poţi lua mintea de la 

ele sau nu poţi să te mai concentrezi la altceva. Ele pot fi atât de puternice, încât 

par dificil de analizat. Când se petrece aceasta, cea mai bună modalitate de a face 

faţă furiei este doar să fii cu ea, fără a urmări să o schimbi sau să faci altceva. 

Accept-o la nivel energetic şi vezi ce se petrece. 
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Exerciţiu: CUM SĂ TE ÎMPACI CU FURIA 

Când furia ta este foarte puternică, urmăreşte să fii acolo fără a-ţi îndrepta 
atenţia spre altceva, fără a te îndepărta de furie, fără a o exprima, fără a încerca 
să o schimbi sau chiar fără a căuta motivele care au declanşat-o. Trebuie doar să 
stai acolo cu energia ei. Cum percepi acest fapt la nivel energetic? Cum poţi 
descrie lucrurile acum? Cât de mare este furia? Ce culoare are? Cum o simţi? 
Unde se află? Permite energiei să fie aşa cum este şi observă dacă se schimbă 
ceva când acţionezi astfel. Ce se întâmplă cu ea? Chiar trebuie să faci ceva în 
acest sens? 

Furia ne sperie şi ne face să ne simţim incomod, aşa că suntem tentaţi să 

facem ceva pentru a o îndepărta. Dăm buzna peste ceilalţi şi le cerem să facă faţă 

situaţiei. Încercarea de a ne elibera de furie prin implicarea celorlalţi în această 

poveste ne va face pe toţi să ne simţim prost. Când lăsăm lucrurile aşa cum sunt, 

furia dispare în vidul din care a venit. 

 

Rezumat: CE SĂ FACI CU FURIA 

1. Nu te învinovăţi pentru furia şi condiţionările care au declanşat-o. 

2. Nu da vina pe ceilalţi pentru furia ta. 

3. Nu vorbi despre furie şi nici nu căuta să o elimini împreună cu partenerul tău. 

4. Nu te gândi mereu la ceea ce te-a supărat. 

5. Nu încerca să explici sau să justifici furia pe care o ai prin tot felul de motive. 

6. Adu-ţi aminte că furia este doar un semn al apariţiei condiţionărilor şi că nu 

trebuie să faci nimic în legătură cu ele. 

7. Îndreaptă-ţi atenţia spre altceva: gânduri pozitive, sunete, frumuseţe, senzaţii, 

respiraţia proprie sau acţiunea ta din acel moment. 

8. Fii prezent în clipa experienţei. 

9. În cazul condiţionărilor covârşitoare, descoperă complexul de gânduri care le 

ghidează şi controlează-le prin observaţie. Ce fel de sintagme din categoria lui 
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„ar trebui”, ce fel de aşteptări sau alte opinii se află în spatele lor? Sunt acestea 

adevărate? 

10. În cazul sentimentelor puternice, fii alături de acel sentiment. Fii alături de el 

la nivel energetic fără a-l exprima, fără a te gândi la el sau fără a urmări să-l 

schimbi şi vezi ce se petrece. 
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Cum apare furia 

Gândurile care alimentează furia sunt întotdeauna despre nevoi neîmplinite şi 

despre dorinţe: vrei ceva şi nu poţi să ai, iar acest lucru te face furios. Problema nu 

ţine de nevoile neîndeplinite şi de dorinţe, ci mai degrabă de ceea ce ne spunem 

nouă înşine despre ele. 

Mintea egotică ne convinge că ele sunt cauza nefericirii noastre şi că noi am fi 

fericiţi, dacă acestea s-ar îndeplini. De fapt, este cea mai mare minciună care stă la 

baza furiei noastre. Fericirea noastră nu depinde de îndeplinirea nevoilor şi a 

dorinţelor noastre. Dacă nu acceptăm această idee credem că fericirea noastră 

depinde de împlinirea nevoilor şi a dorinţelor noastre şi din cauza aceasta suntem 

nefericiţi. 

De exemplu, să presupunem că vrei să ai o casă. Este foarte posibil ca cineva 

să fie fericit chiar dacă nu are casa lui. Există numeroase dovezi. Cu toate acestea, 

îţi spui: „Toţi prietenii mei au casa lor. De ce eu nu pot să am casa mea? Ar fi 

trebuit să am o casă a mea până acum. Cum să am viaţă socială dacă nu am o casă? 

Nu voi fi fericit până ce nu voi avea casa mea.” Avem o înşiruire de presupuneri şi 

fiecare dintre aceste presupuneri este falsă. Aceste neadevăruri ne pot face să ne 

simţim prost şi să fim supăraţi. Hai să privim cu atenţie fiecare afirmaţie în parte: 

 

1. „Toţi prietenii mei au casa lor” implică faptul că ceva este în neregulă 
cu tine dacă nu ai o casă. Dacă tu crezi aceasta, te vei simţi prost şi 
vei privi viaţa în mod negativ. 

2. „De ce eu nu pot să am casa mea?” implică un drept, de parcă ar fi 
nejust faptul că nu ai o casă proprie. Aşteptarea că ar fi trebuit să ai 
o casă, când nu ai niciuna, probabil că te va face să te simţi furios. 

3. „Ar fi trebuit să am o casă a mea până acum.” Este adevărat? Nu. Nu 
există condiţionări cu excepţia celor pe care le creezi tu şi din cauza 
cărora suferi. Dacă crezi asta, te vei înconjura de sentimente de 
ruşine şi de inferioritate, conducând la furie şi la resentimente faţă de 
ceilalţi care au ceea ce tu nu ai. 
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4. „Cum să am viaţă socială dacă nu am o casă?” încă o presupunere 
falsă. Ea implică faptul că nu eşti sociabil sau iubit dacă nu ai o casă. 
Dai faptului de a avea o casă o importanţă mult mai mare decât 
merită. Dacă tu crezi aceasta, te vei simţi trist şi supărat. 

5. „Nu voi fi fericit până când nu voi avea casa mea.” Această concluzie 
se bazează pe afirmaţiile anterioare. Ai construit un caz care te-a 
convins că nu poţi fi fericit până când nu vei avea o casă. Această 
credinţă justifică sentimentele generate de celelalte afirmaţii: ai 
motive întemeiate să fii supărat pentru că nu ai o casă. 

Dacă accepţi minciunile pe care mintea egotică ţi le spune despre ceea ce îţi 

trebuie pentru a fi fericit, nu vei fi fericit niciodată. Mai mult, vei fi foarte supărat 

pe viaţă, pe Dumnezeu şi pe ceilalţi, inclusiv pe partenerul tău, pentru că nu ai ceea 

ce vrei. 

Mintea egotică adună dorinţele şi ne convinge că avem nevoie de îndeplinirea 

lor pentru a fi fericiţi. Când nu obţinem ce vrem, suntem furioşi. Furia vine din 

înţelegerea greşită a faptului că trebuie să ne îndeplinim dorinţele pentru a fi 

fericiţi. 

Dorinţele nu au de-a face cu fericirea (deşi au de-a face cu nefericirea). 

Întreabă pe oricine care şi-a îndeplinit dorinţele. Şi pune-ţi apoi următoarele 

întrebări: „îndeplinirea dorinţelor a adus ceva mai mult decât un sentiment 

trecător de fericire?”, „A fost suficient acest sentiment?”. Există o altă fericire mai 

adâncă, mai satisfăcătoare şi chiar mai prezentă care nu depinde de obţinerea unui 

lucru. Aceasta depinde doar de faptul de a exista. 

Pentru mintea egotică, există o linie fină între nevoi şi dorinţe. Pentru ego, 

dorinţele sunt nevoi. El nu consideră că dorinţele sunt doar gânduri şi că, de fapt, 

există doar câteva nevoi reale. Chiar şi aşa, aceste nevoi nu trebuie neapărat 

îndeplinite pentru ca noi să fim fericiţi. Chiar şi nevoile de bază, precum mâncarea, 

apa, adăpostul şi căldura nu au de-a face cu fericirea. 

Întreabă numeroşii asceţi din India, care au găsit fericirea doar în faptul de a 

exista şi, apoi, chiar în moarte. Nevoile neîndeplinite nu sunt cauza nefericirii 

noastre; cauza nefericirii noastre este ceea ce ne spunem nouă înşine despre faptul 

că nu ni le-am îndeplinit. 
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Dorinţele în contextul relaţiilor 

Dorinţele sunt gânduri (ce deseori au sentimente ataşate) şi aparţin minţii 

egotice. Poţi să te gândeşti la ceva ce îţi doreşti şi care să nu fie ceva ce îşi doreşte şi 

egoul? Chiar şi a vrea eliberarea spirituală sau eliberarea de condiţionări vine de la 

ego, pentru că Esenţa nu vrea nimic. Sentimentul de a dori ceva vine de la ego, nu 

de la Esenţă. Esenţa are scopuri şi ne îndrumă, dar ea nu are cerinţe. Toate 

gândurile care încep cu „Eu vreau” vin de la ego, pentru că el generează dorinţe. 

Aşa ne motivează acesta să facem ceea ce vrea el de la viaţă. Egoul are o agendă pe 

care o alimentăm cu dorinţe şi idei. 

Credem că dorinţele noastre, ca şi celelalte gânduri ale noastre, au sens şi sunt 

importante. De fapt, ele ne determină să căutăm lucruri care nu au sens şi care nu 

ne împlinesc. Dorinţele nu sunt cei mai buni ghizi pentru a ne îndruma viaţa. 

Dacă nu ar mai exista şi alte alternative, am avea probleme. Esenţa ne 

motivează prin intuiţia noastră şi prin îndemnul spontan de a acţiona. Viaţa poate 

fi şi chiar ni se dezvăluie ca fiind frumoasă când ne orientăm către Esenţă. Cu toate 

acestea, dorinţele noastre ne menţin identificaţi cu egoul şi îndeplinesc mai 

degrabă poruncile sale, decât pe cele ale Esenţei. 

Este ironic că, într-o relaţie, cele mai multe certuri sunt cauzate de conflictul 

dorinţelor, iar dorinţele nu merită atâta importanţă. De exemplu, dacă vrei să 

mergi într-o excursie, iar partenerul tău vrea să cheltuie acei bani pe o canapea 

nouă, sau dacă tu vrei o nuntă tradiţională, iar logodnicul tău vrea să fugiţi pe 

ascuns, sunt aceste dorinţe mai importante decât dragostea şi mai importante 

decât relaţia ta? Dorinţele sunt condiţionări, iar condiţionările nu sunt mai 

importante decât iubirea. 

Când te orientezi către Esenţă, ajungi să ştii acest lucru. Cearta nu apare când 

cele două persoane sunt orientate către Esenţă, pentru că nu au pe ce să se certe. Ei 

pot doar să negocieze. 

Pentru Esenţă, condiţionările sunt doar condiţionări, nu sunt mai mult decât 

nişte idei. Câtă însemnătate şi importanţă are o idee? Punctul de vedere al Esenţei 

este că nicio idee nu merită mai multă atenţie decât merită iubirea. 

Cu toate acestea, dorinţele apar la fel de mult într-o relaţie ca şi atunci când 

suntem singuri. Ele aduc mai multe probleme într-o relaţie deoarece, uneori, 

conduc la apariţia conflictelor cu partenerul. Cel puţin, când eşti singur, eşti 
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responsabil de propriile dorinţe: o dorinţă apare, o urmăreşti şi, dacă nu se 

îndeplineşte, te superi şi dai vina pe tine însuţi. Un lucru diferit se petrece în 

cadrul relaţiilor: apare o dorinţă, o discuţi cu partenerul, urmăreşti îndeplinirea ei 

şi, dacă nu se îndeplineşte, te superi şi dai vina pe partenerul tău. 

În relaţii, dorinţele sunt cauza vinovăţiilor. Dar acest lucru este adevărat în 

cazul tuturor condiţionărilor. Când eşti supărat, dai vina pe partenerul tău. Când 

eşti trist sau deprimat, dai vina pe partenerul tău. Când judecăţile sunt stârnite, dai 

vina pe partenerul tău. Când ideile tale nu funcţionează, vei găsi anumite 

modalităţi de a da vina tot pe partenerul tău. Egoul nu-şi asumă responsabilitatea 

pentru ideile greşite şi deciziile proaste, deoarece nu îi place să greşească. Aşa că 

face în aşa fel încât altcineva să fie de vină. 

Aşteptăm atât de multe de la partenerul nostru şi de la relaţia noastră. Avem 

atâtea dorinţe şi aşteptări într-o relaţie încât nu este de mirare că ne supărăm pe 

partenerul nostru atât de des. Dacă aşteptările şi dorinţele neîndeplinite conduc la 

furie (şi chiar astfel se petrece), atunci ne vom supăra de multe ori într-o relaţie, 

pentru că avem atâtea aşteptări şi dorinţe legate nu doar de partenerul nostru, dar 

şi de relaţie, în general. Avem o grămadă de idei, inclusiv dorinţe, când vine vorba 

de o relaţie. Chiar sperăm (şi aşteptăm) ca partenerul nostru să ne îndeplinească 

dorinţele şi să ne ofere relaţia pe care ne-o dorim. Dar, aşa cum vom vedea mai de-

parte, acest lucru este imposibil. 
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4 
Treci dincolo de iluziile romantice 

Nivelurile unei relaţii 

Fiecare cuplu relaţionează la două niveluri diferite ale conştiinţei: la nivelul 

egoului şi la nivelul Esenţei. În orice moment, fiecare nivel este posibil, iar unul 

dintre ele va predomina întotdeauna, deoarece aceste niveluri se exclud reciproc - 

adică nu putem să ne orientăm către ego şi către Esenţă în acelaşi timp, deşi 

putem să trecem rapid de la un nivel la altul. Ca şi în cazul conştiinţei individuale, 

nivelurile de relaţionare pot oscila rapid între ego şi Esenţă. 

Modul în care relaţionează doi oameni depinde de felul în care îşi petrec timpul 

ca individualităţi - dacă se identifică cu egoul de cele mai multe ori, atunci nivelul 

de relaţionare în cadrul cuplului va porni, în principiu, de la ego. 

În mod asemănător, dacă se identifică cu Esenţa, atunci nivelul de relaţionare 

va porni de la Esenţă. 

Majoritatea cuplurilor care se înţeleg bine se află la acelaşi nivel al conştiinţei - 

ceea ce înseamnă că petrec timpul fie orientaţi către ego, fie către Esenţă. Cei care 

se află la niveluri diferite ale conştiinţei au şanse mai puţine să rămână împreună. 

Deşi este doar unul dintre factorii care ţin de compatibilitatea cuplurilor, nivelul la 

care relaţionează are un rol foarte important. Fără această comunicare, relaţia nu 

va fi foarte împlinitoare, iar majoritatea relaţiilor nici nu vor începe. Excepţia de la 

acest adevăr este reprezentată de relaţiile karmice, care se leagă între oameni aflaţi 

la niveluri diferite ale conştiinţei. Deşi sunt dificile din cauza acestor diferenţe, 

relaţiile karmice îşi urmează cursul şi deseori trec peste aceste dificultăţi, deoarece 

tind către un scop spiritual. 

Când doi oameni se află la niveluri diferite ale conştiinţei, în mod inconştient, 

fiecare urmăreşte să-l facă pe celălalt să relaţioneze la nivelul lui propriu de 

conştiinţă, fapt care duce la o luptă continuă. 

Persoana care se identifică cel mai mult cu Esenţa se poate simţi ofensată de cel 

care se identifică cu egoul, în timp ce persoana care se identifică cu egoul se opune 

experienţei Esenţei, pentru că aşa reacţionează egoul. Acea persoană se poate 

bucura de Esenţă când trece printr-o asemenea experienţă, dar acest aspect nu 

schimbă faptul că s-a luptat mult pentru a ajunge acolo. 
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Rolul personalităţii în relaţii 

Personalitatea reprezintă mijlocul prin care are loc relaţionarea: fie egoul se 

foloseşte de personalitate, fie Esenţa. Când egoul acţionează prin intermediul 

personalităţii, expresia ei este mai egoistă şi mai puţin atrăgătoare decât atunci 

când intervine Esenţa. Esenţa exprimă personalitatea în cel mai bun mod cu 

putinţă, deşi caracteristicile personalităţii rămân neschimbate. 

De exemplu, dacă personalitatea cuiva este sociabilă şi independentă, atunci 

ea va rămâne la fel, indiferent dacă egoul sau Esenţa se exprimă prin intermediul 

personalităţii. Când egoul se exprimă printr-o astfel de personalitate, sociabilitatea 

poate fi excesivă sau folosită pentru a-i manipula pe ceilalţi prin linguşire şi şarm. 

În mod asemănător, independenţa poate duce către încăpăţânare sau lipsă de 

compromis. Când Esenţa exprimă aceleaşi calităţi, sociabilitatea poate fi cu 

adevărat şarmantă şi frumoasă, iar independenţa se va manifesta ca o 

independenţă sănătoasă, ce ia în considerare nevoile şi sentimentele celorlalţi. 

Deseori, suntem atraşi de cei care au calităţi contrare, pentru că ei ne 

fascinează, iar noi avem nevoie să dezvoltăm aceste calităţi pe care ei le exprimă 

atât de natural; cu toate acestea, ne plac cei care au personalităţi asemănătoare cu 

ale noastre. Aşadar, în timp ce suntem atraşi de cei opuşi nouă, ne simţim cel mai 

bine, ca acasă, alături de cei care sunt ca noi. 

Egoului nu-i plac diferenţele, dar Esenţa le găseşte captivante, interesante şi 

în beneficiul creşterii noastre, aşa că îi atrage către noi pe cei care sunt diferiţi. Mai 

mult, cei pe care Esenţa intenţionează să ni-i apropie pe termen lung tind să fie 

asemenea nouă. Această asemănare ne face să ne înţelegem mai bine cu ei în viaţa 

de zi cu zi, deoarece condiţionările reprezintă o problemă în fiecare relaţie, iar ele 

acţionează mai puţin în interacţiunea cu cei care seamănă cu noi. 

 

Factorii compatibilităţii 

Personalitatea nu este atât de importantă în relaţii aşa cum tindem să credem. 

Există mulţi oameni care sunt compatibili cu noi la nivelul personalităţii, dar faţă 

de care nu avem nicio atracţie. Pentru ca o relaţie să meargă, avem nevoie de mai 

mult decât de personalităţi asemănătoare sau compatibile. 
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Aceeaşi vârstă a sufletului, care are legătură cu nivelul de conştiinţă, este 

foarte importantă în cazul compatibilităţii. Ea scoate în evidenţă aceleaşi lecţii, 

valori sau scopuri în viaţă şi ne face să vedem viaţa la fel. Persoana care te va face 

cel mai fericit sau cel mai împlinit va fi, fără îndoială, cineva care va avea aceeaşi 

vârstă spirituală cu tine. 

Compatibilitatea spirituală este mai importantă pentru succesul şi fericirea 

unei relaţii decât compatibilitatea personalităţilor. Compatibilitatea spirituală 

include nu doar acelaşi nivel de conştiinţă sau vârstă a sufletului, ci şi aceleaşi 

scopuri şi lecţii în viaţă. O relaţie cu cineva predestinat să facă parte din ceea ce 

avem de îndeplinit sau de învăţat este mult mai puternică decât o relaţie cu cineva 

de care ne leagă doar personalităţile compatibile sau chiar aceeaşi vârstă a 

sufletului. Înainte de a veni pe lume, deseori ne alegem o personalitate ce va fi 

compatibilă cu cei care sunt importanţi pentru scopul şi lecţiile vieţii noastre, 

pentru că această compatibilitate are o anumită valoare. 

Personalităţile similare netezesc relaţia dintre doi oameni, deoarece nu sunt 

stârnite atâtea condiţionări atunci când există mai puţine diferenţe. Totuşi, oame-

nii pot avea personalităţi asemănătoare şi condiţionări diferite pentru că provin 

din medii şi culturi diferite. În compatibilitate, este foarte important ca doi oameni 

să provină din medii similare. Se ştie că este foarte provocator să fii împreună cu 

cineva care are nişte condiţionări foarte diferite. Această provocare face parte din 

lecţiile pe care trebuie să le învăţăm sau din scopul vieţii noastre. În acest caz, 

diferenţele vor fi simţite ca fiind interesante, dând sens relaţiei. 

Deşi atracţia fizică pare foarte importantă în cadrul compatibilităţii, poate 

chiar mai importantă decât personalitatea, cu timpul ea îşi pierde din importanţă 

în comparaţie cu alţi factori care dau longevitate şi sens relaţiei. Atracţia fizică nu 

este o componentă atât de mare a compatibilităţii sexuale sau a fericirii, aşa cum se 

crede. Dacă potrivirea spirituală şi alţi factori ce aduc armonie există în cadrul 

relaţiei, cuplul va putea avea o viaţă fericită, inclusiv o viaţă sexuală fericită, cu un 

minimum de atracţie fizică. 

Există totuşi o singură piedică: dacă o pereche nu se orientează către Esenţă, 

lipsa atracţiei fizice poate fi o barieră greu de depăşit. Atracţia fizică este o 

componentă absolut necesară într-o relaţie în care indivizii se identifică cu egoul, 

mai ales în această cultură. Ea este mai puţin importantă în relaţiile în care 
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indivizii se identifică cu Esenţa, mai ales atunci când există şi un scop comun sau o 

lecţie comună. 

Motivul pentru care atracţia fizică e atât de importantă este faptul că 

majoritatea oamenilor se identifică, de cele mai multe ori, cu egoul. Deci, fără 

atracţie fizică, multe relaţii nici nu se leagă. Atracţia fizică este, de fapt, un 

ingredient minor în reţeta dragostei; ne putem descurca şi fără ea, iar celelalte 

lucruri o pot înlocui. Lipsa atracţiei fizice poate fi o provocare într-un cuplu, dar 

dacă relaţia lor trebuie să atingă un scop spiritual, probabil că acesta este un motiv 

pentru care vor face faţă lucrurilor. 

 

Rezumat: FACTORII COMPATIBILITĂŢII (în ordinea importanţei) 

1. Cea mai mare importanţă o au scopurile compatibile, asemănătoare sau 

înrudite pe care indivizii le au în viaţă. 

2. Un alt factor de bază este vârsta spirituală asemănătoare. 

3. Condiţionările asemănătoare ca rezultat al provenienţei din medii şi culturi 

similare contribuie, de asemenea, la armonie şi longevitate; diferenţele ne pot 

provoca aşa cum ar trebui să fim provocaţi, iar acest fapt poate fi împlinitor. 

4. Personalităţile similare contribuie la prietenia şi armonia de zi cu zi, dar şi 

unele diferenţe pot face o relaţie interesantă şi captivantă şi ne pot conduce 

spre evoluţie. 

5. Atracţia fizică este unul dintre factorii cei mai captivanţi la început, dar dacă nu 

există şi alţi factori, ea nu va rezista prea mult în timp. 

 

Prietenia într-o relaţie romantică 

Dragostea pentru un prieten nu este mai puţin importantă sau lipsită de sens 

decât dragostea pentru un iubit. Ele se aseamănă şi sunt la fel de valoroase. 

Deseori, este mai uşor să ne apropiem de un prieten, prin intermediul Esenţei, 

decât de un iubit, pentru că avem mai puţine aşteptări faţă de prietenia noastră 

decât faţă de relaţia romantică. Aşteptările pe care le avem faţă de un iubit, care 
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includ dorinţe şi solicitări din sfera lui „ar trebui”, ne ţin legaţi de ego şi de 

cerinţele lui. 

Un alt motiv pentru care este mai uşor să ne apropiem de un prieten cu 

ajutorul Esenţei este că ne identificăm mai puţin cu prietenii noştri decât cu iubiţii, 

deci avem mai puţine cerinţe pe care ei să le îndeplinească într-un anumit fel. Este 

mai uşor să ne lăsăm prietenii să fie aşa cum sunt. Egoul vede iubitul ca pe o 

reflecţie a sa şi urmăreşte să-l modeleze pentru a-i da o imagine adecvată. De 

asemenea, egoul are multe idei despre cum ar trebui să fie un iubit şi mai puţine 

idei despre cum ar trebui să fie un prieten, iar cele pe care le are despre un prieten 

sunt mai puţin dezbătute şi luate în serios. 

Unul dintre lucrurile care determină existenţa unei prietenii în cadrul unei 

relaţii romantice este un anume grad de toleranţă şi de acceptare a partenerului. În 

cuplurile în care cei doi sunt şi prieteni, aceştia se acceptă reciproc aşa cum sunt. 

Acest lucru se petrece deoarece compatibilitatea de la mai multe niveluri arată că 

se plac şi se acceptă reciproc. Indiferent de motiv, ei se pot accepta unul pe celălalt 

şi se pot tolera aşa cum sunt. De asemenea, pot considera că aceste condiţionări ale 

partenerului pot fi chiar atrăgătoare. Această acceptare este la fel de crucială în 

relaţiile romantice ca şi într-o prietenie, dar este mai dificilă între iubiţi din cauza 

motivelor menţionate mai sus. 

Prietenii se acceptă unul pe celălalt, fie pentru că se aseamănă sau pentru că 

au interese comune, fie pentru că aleg să se accepte reciproc. Este posibil să fii 

prieten sau să iubeşti pe cineva doar dacă vrei să accepţi acea persoană. Acceptarea 

este dragoste: îi acceptăm pe cei pe care îi iubim şi îi iubim pe cei pe care îi 

acceptăm. Acceptarea este o alegere, ceea ce înseamnă că iubirea este o alegere. 

 

Iubirea este o alegere 

Tindem să credem că iubirea este un sentiment incontrolabil care ne ia prin 

surprindere. Deşi acest sentiment copleşitor are loc cu adevărat, iubirea adevărată 

şi iubirea neîntreruptă reprezintă întotdeauna o alegere. Alegi să fii deschis faţă de 

cineva, alegi să-l accepţi, iar această deschidere şi această acceptare permit iubirii 

să curgă. Deseori, acest proces este inconştient, aşa că nu realizăm că alegem să 

acceptăm pe cineva când exact aceasta se petrece. Dar această alegere de a accepta 
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pe cineva este ceea ce precedă iubirea. Se petrece inconştient întotdeauna, dar se 

poate petrece şi conştient. 

Când acceptarea şi iubirea apar inconştient, nu ne dăm seama când cineva se 

potriveşte ideilor, dorinţelor şi condiţionărilor noastre. Găsim acea persoană 

plăcută pentru că ne identificăm cu el sau cu ea într-un anumit fel, probabil pentru 

că îi vedem calităţile asemănătoare cu ale noastre sau, poate, pentru că vedem o 

calitate pe care o admirăm şi pe care vrem să o dezvoltăm. Când această acceptare 

nu are loc automat sau inconştient, pur şi simplu alegem să acceptăm pe cineva 

deoarece el sau ea este diferit(ă) sau neobişnuit(ă) într-un anumit fel. 

Putem învăţa să salutăm şi să îmbrăţişăm diferenţele, mai degrabă decât să le 

respingem, aşa cum face egoul. Când faci în acest fel, deschizi o gamă întreagă de 

posibilităţi de relaţionare cu oameni pe care niciodată nu ai fi crezut că îi poţi iubi. 

S-ar putea ca în continuare să nu vrei să ai o relaţie cu ei, dar nu trebuie să ratezi o 

experienţă de iubire respingându-i, doar pentru că sunt diferiţi sau pentru că nu se 

potrivesc condiţionărilor tale în niciun fel. 

Este bine să observi cât de mult îţi reţii dragostea faţă de ceilalţi doar pentru 

că ei sunt diferiţi. În momentul în care vei fi conştient de această tendinţă, vei 

putea face o altă alegere - alegerea de a sărbători diferenţele, nu de a le respinge - 

iar această alegere îţi va deschide inima şi viaţa în faţa unor noi posibilităţi. 

 

Rolul condiţionărilor într-o relaţie 

Condiţionările şi egoul stau în calea acceptării şi alegerii de a iubi pe cineva. 

Egoul este ambivalent faţă de ceilalţi: are nevoie de ei şi, în acelaşi timp, vrea să fie 

mai bun decât ei. Acestea sunt strategii de supravieţuire, deşi sunt concurente. 

Deci, egoul are o dilemă. Totuşi, egoul nu este singurul care ne organizează viaţa; 

la aceasta participă şi Esenţa. Esenţa este un jucător şi mai important, care preferă 

iubirea mai presus de faptul de a avea dreptate şi de a se simţi superior. Egoul îşi 

rezolvă dilema acceptând relaţia din motive proprii şi urmăreşte să aibă dreptate şi 

să se simtă superior în cadrul acelei relaţii. De cealaltă parte, scopul Esenţei îl 

reprezintă unitatea, dragostea şi bucuria şi exact aceasta aduce într-o relaţie. 

În schimb, egoul aduce condiţionări într-o relaţie - multe condiţionări. Are 

imagini şi fantezii despre o relaţie ideală şi despre un partener ideal. Are o 
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pregătire religioasă, credinţe şi condiţionări despre sex şi relaţii, despre rolul 

bărbatului sau al femeii într-o relaţie. Are despre relaţii informaţii adunate din 

cărţi, filme, internet, seriale, talk-show-uri, de la prieteni, din reviste sau de 

oriunde altundeva. Este programat astfel încât să fie atras de anumite calităţi şi 

trăsături şi să le respingă pe altele. 

De asemenea, acesta are amintiri ale unor relaţii anterioare şi amintiri despre 

cum mama, tatăl nostru sau oricine altcineva s-au comportat într-o relaţie. Are 

amintiri legate de sexul opus la fiecare vârstă. Unele dintre aceste amintiri sunt 

înfrumuseţate sau chiar fictive. Toate se transformă în poveşti ale egoului aşa că, 

indiferent dacă sunt cu adevărat obiective sau nu, pentru el sunt adevărate. 

Egoul are păreri şi preferinţe despre orice, iar acestea fac parte din 

condiţionări. Îi plac sau nu îi plac anumite mâncăruri, culori, stiluri, muzică, artă, 

sporturi, filme, cărţi, programe TV - orice, şi tot el îţi spune ceea ce îi place sau nu 

îi place la un anumit lucru (chiar dacă tu nu vrei să ştii). 

Preferinţele sunt arbitrare. Ele nu se bazează pe nimic - pur şi simplu ceva ne 

place sau nu ne place. 

Preferinţele unei persoane nu sunt mai bune decât ale altei persoane. 

Preferinţele nu înseamnă nimic şi nu spun nimic despre cine suntem cu adevărat. 

Suntem programaţi să ne placă anumite lucruri şi să nu ne placă alte lucruri. 

Preferinţele nu sunt mai complicate sau mai importante de atât. 

Pentru ego, preferinţele sunt foarte importante pentru că îi dau identitate, 

însemnând că unei persoane îi place ceva şi nu-i place altceva. Identităţile care se 

formează în jurul preferinţelor egoului reprezintă egoul, iar aceste identităţi sunt 

suficiente pentru el. Dar aceste identităţi nu ne reprezintă; noi însemnăm mai mult 

decât preferinţele noastre. Dacă suntem convinşi că aceste preferinţe sunt 

importante, le vom considera mereu importante şi vom lupta pentru ele. Egoul ne 

spune că ele sunt mai importante decât iubirea, dar ele nu sunt nici măcar pe 

aproape atât de importante cât este iubirea. Odată descoperită lipsa de importanţă 

a preferinţelor, nu este atât de dificil să le diminuăm importanţa, aşa cum face şi 

Esenţa. 

Majoritatea relaţiilor se bazează pe condiţionări asemănătoare - credinţe, 

preferinţe, puncte de vedere şi păreri asemănătoare. Condiţionările similare duc la 

armonie în interiorul relaţiilor, dar este nevoie de mai mult decât atât pentru o 

relaţie bună şi satisfăcătoare. Esenţa vrea armonie, dar nu în detrimentul evoluţiei. 
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Deşi poate fi uşor să iubim pe cineva care seamănă cu noi şi cu care avem multe în 

comun, aceasta nu înseamnă că relaţia cu acea persoană se va împlini la nivel 

spiritual. 

Pentru ca o relaţie să fie relevantă, nu doar armonioasă, ea trebuie să aibă şi 

un scop spiritual - adică să ajute la evoluţia noastră şi a celeilalte persoane. Tu şi 

partenerul tău sunteţi aici cu un scop anume. Dacă îndepliniţi acest scop, vă veţi 

simţi împliniţi; dacă nu îl îndepliniţi, nu. 

Cele mai bune relaţii sunt cele în care indivizii îşi ating scopul vieţii, fie 

împreună, fie separat. 

Relaţia perfectă pentru voi - aceea care vă va face cei mai fericiţi la cele mai 

profunde niveluri - este legătura care permite atingerea scopului pentru care 

sunteţi aici. Aceasta reprezintă baza unei relaţii. 

Este greu de apreciat dacă o relaţie ajută la îndeplinirea acelui scop sau nu, 

deoarece este nevoie de timp şi de implicare în acea relaţie pentru o vreme. Nu este 

de mirare că multe relaţii sunt nesatisfăcătoare când se bazează mai mult pe 

asemănări şi preferinţe, decât pe ceva mai profund. Cât de împlinit te simţi când 

eşti cu cineva care este ca tine? Sentimentul de împlinire vine ca urmare a evolu-

ţiei, iar noi nu evoluăm într-o relaţie în care armonia este singurul scop. Oricât de 

importante sunt pentru compatibilitate şi armonie asemănările, nu înseamnă 

nimic fără compatibilitatea scopurilor spirituale şi ale vieţii în general. 

Cum ştii dacă cineva din viaţa ta te poate ajuta să înveţi şi să duci la capăt ceea 

ce ai fost menit să împlineşti? Te vei îndrăgosti de acea persoană pentru că aşa 

apropie Esenţa oamenii, iar motivul pentru care te vei îndrăgosti s-ar putea să nu 

aibă legătură ai ceea ce vei găsi relevant în acea persoană mai târziu. Confuzia vine 

din faptul că sentimentul de îndrăgostire apare şi între egouri, aşa că multe relaţii 

încep fals. Aceste tentative de relaţii fac parte din procesul de pregătire pentru o 

relaţie cu adevărat semnificativă. Ele ajută la evoluţia noastră deoarece 

condiţionările noastre vor fi modelate în consecinţă. Esenţa ne aduce în cale 

asemenea relaţii, dacă de ele avem nevoie pentru a evolua. 
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Fantomele care modelează relaţiile 

Unii dintre cei mai mari factori din cadrul relaţiilor noastre nu sunt nici măcar 

vii sau reali, dar au un impact puternic. Oamenii care ne-au format condiţionările, 

în special părinţii, fac parte din relaţiile noastre, indiferent dacă realizăm sau nu 

acest lucru. Alţi oameni - imaginari - fac şi ei parte din relaţiile noastre şi le 

influenţează ca nişte oameni adevăraţi. Oamenii nu trebuie să fie vii sau prezenţi 

pentru a ne afecta relaţiile. Problema care ţine de fantomele din trecut sau din 

imaginaţia noastră este că, adeseori, nu suntem conştienţi de prezenţa lor sau de 

impactul lor asupra relaţiilor noastre. 

Aceste fantome sunt fanteziile, amintirile sau alte idei legate de cum ar trebui 

sau nu ar trebui să fie partenerul nostru. Este ca şi cum acestea ar sta între noi şi 

partenerul nostru şi ne strică viziunea pe care o avem despre el sau ea, fie ea bună, 

fie rea. 

Iată un exemplu despre cum merg lucrurile: să spunem că mama ta a avut o 

anumită formă a corpului şi ţi s-a părut supărătoare. Iubita ta are o formă a 

corpului asemănătoare, iar acest lucru îţi displace. Această părere devine o 

experienţă a ta în acel moment, aşa că decizi că nu trebuie să o iubeşti şi că ea nu 

trebuie să fie femeia vieţii tale. Sau poate invers: mama ta a avut o anumită formă 

a corpului şi ai iubit-o foarte mult. Femeia de care te-ai îndrăgostit are aceeaşi 

formă a corpului. Când o vezi, simţi iubire şi decizi că trebuie să o iubeşti şi că ea 

este femeia vieţii tale. 

Acest sentiment de atracţie nu este iubire. Atracţia este doar corelată cu un 

sentiment de iubire, fiind un răspuns condiţionat, ea nu este iubire adevărată. 

Sentimentul de iubire (atracţia) se deghizează în iubire adevărată. De aceea ne 

îndrăgostim de cineva pe care nu îl cunoaştem: îndrăgostirea este un sentiment de 

atracţie care este declanşat de ceva care ţine de partener. Este un răspuns 

condiţionat. 

Fanteziile care fac parte din condiţionări sunt unele dintre cele mai obişnuite 

fantome care interferează cu relaţionarea. Toată lumea are o imagine a persoanei 

ideale care interferează cu persoana reală. Să spunem că femeia ta ideală este 

înaltă, subţire şi blondă. Când vezi o femeie care se potriveşte cu această descriere, 



81 

 

îţi imaginezi că are şi celelalte calităţi ale femeii ideale - calităţi care nu au nimic 

de-a face cu a fi înalt, subţire şi blond. 

Acest fapt poate avea loc şi atunci când cineva seamănă puţin cu idealul 

nostru despre un partener; acelaşi păr, acelaşi mers sau acelaşi fel de a răspunde 

sunt criterii suficiente pentru a-ţi imagina că cineva are toate calităţile pe care le 

doreşti. Când se face această legătură, de cele mai multe ori ea este inconştientă, 

încât nici nu observăm diferenţele faţă de idealul nostru. Când le vedem în cele din 

urmă, lucru ce se va petrece cu siguranţă, ne vom simţi trădaţi. Ne simţim înşelaţi 

sau păcăliţi de acea persoană când, de fapt, noi ne-am înşelat. 

Acest fenomen este evident când ne dăm întâlnire cu cineva mai des. Acelaşi 

lucru se petrece şi în relaţiile asumate. Avem o imagine a soţiei ideale sau a soţului 

ideal, iar persoana adevărată nu se comportă ca idealul nostru şi atunci suntem 

supăraţi. Deşi nu te mai amăgeşti cu faptul că partenerul tău este într-un anumit 

fel (pentru că ştii mai bine), tot crezi că el sau ea ar trebui să se comporte precum 

idealul tău sau cel puţin să urmărească asta. Când partenerul nostru adevărat nu 

face cum vrem, suntem furioşi. S-ar putea să ne judecăm sau chiar să ne atacăm 

partenerul pentru că nu se comportă aşa cum vrem noi. În loc să ne acceptăm 

partenerul, tot sperăm că acesta se va schimba. 

Această tendinţă de a aştepta ca ceilalţi să se potrivească idealurilor noastre 

devine, în mod evident, absurdă în momentul în care este observată. Iar când 

reacţionăm în faţa partenerului pentru că nu se ridică la înălţimea aşteptărilor 

noastre, reacţia noastră pare foarte rezonabilă. Egoul îşi asumă faptul că ideile - 

chiar şi fanteziile sale - sunt corecte şi că are dreptul de a sugera că toţi ceilalţi tre-

buie să se conformeze lor. Toată lumea are un ego bine stabilit şi arogant. Odată ce 

realizăm această aroganţă a egoului, totul devine caraghios şi, din fericire, tu şi 

partenerul tău puteţi învăţa să râdeţi de imaturitatea şi aroganţa acestuia. Este 

imatur faptul că egoul vede lumea învârtindu-se în jurul lui, aşa cum ar crede un 

copil. Acest punct de vedere este departe de adevăr şi de aceea aduce multă 

suferinţă. 

O altă fantomă care ne pândeşte şi interferează cu relaţiile noastre este 

amintirea oamenilor pe care i-am cunoscut. Este un lucru obişnuit, în special în 

relaţiile stabile, să reacţionăm faţă de partenerul nostru de parcă el sau ea ar fi 

altcineva. În loc să ne apropiem de partenerul nostru, acţionăm de parcă am 

relaţiona cu mama, tata, fratele sau sora noastră, cu un fost iubit sau cu altcineva 
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de care partenerul ne aminteşte în acel moment. Când se petrece aceasta, de fapt 

nici nu relaţionezi cu cealaltă persoană, ci cu ideea ta despre cealaltă persoană. 

Relaţiile noastre sunt deseori împroşcate cu noroi din cauza acestor amintiri şi 

idei. 

Să presupunem că soţul tău are un fel de a-ţi mângâia părul care îţi aduce 

aminte de cum te mângâia tatăl tău. Ori de câte ori partenerul tău face acest gest, 

te întorci la o imagine a ta de când erai copil şi tatăl tău te mângâia astfel. Când 

faci acest lucru, îl faci şi pe soţul tău să-şi aducă aminte de sora sa când era mică, 

de care a fost foarte ataşat. Acest fapt scoate în evidenţă latura lui educativă, care 

întăreşte tendinţa ta de a te întoarce în timp. Ca urmare, stabileşti un tip de 

interacţiune obişnuită tată-fiică în relaţia ta, care nu se potriveşte între doi iubiţi, 

dar care apare adeseori în relaţii. 

Nu doar amintirile despre oameni, dar şi evenimentele trecute interferează cu 

relaţiile noastre. Tindem să reacţionăm la ceva care se petrece acum cu partenerul 

nostru aşa cum am făcut în trecut. Fiecare moment este diferit în felul său, dar 

deseori răspundem la fel în modul în care am procedat în trecut. În acest fel se 

formează tiparele într-o relaţie: ori de câte ori apare o anumită situaţie, reacţionezi 

la fel. Astfel, trecutul dă contur experienţei prezente. 

Un exemplu poate fi următorul: când partenerul tău sugerează că ar trebui să 

faci ordine în sufragerie, pentru că vor veni musafiri, tu îţi aduci aminte de o ceartă 

pe care aţi avut-o legată de curăţenia din casă. Aşa că răspunzi defensiv în loc să 

răspunzi simplu la cererea lui din acel moment. În loc să laşi reacţia ta să decurgă 

din momentul prezent, tu reacţionezi la ceva din memoria ta – la o idee. 

 

Rezumat: CUM SUNT AFECTATE RELAŢIILE DE FANTEZII ŞI 

AMINTIRI 

1. Un amănunt legat de partenerul tău declanşează inconştient o amintire despre 

ce ai simţit în legătură cu o altă persoană, ceea ce te face să crezi că aşa simţi şi 

faţă de partenerul tău. Poţi trage anumite concluzii despre relaţia ta pe baza 

sentimentelor declanşate inconştient de o amintire. 
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2. Când cunoşti pe cineva care are câteva din calităţile femeii sau bărbatului tău 

ideal presupui că el sau ea are toate calităţile idealului tău. Nu vei vedea 

diferenţele faţă de acest ideal. 

3. Te superi pe partenerul tău când acesta nu se ridică la înălţimea aşteptărilor 

tale despre soţia sau soţul ideal. 

4. Partenerul tău face ceva ce, în mod inconştient, îţi aduce aminte de o altă 

persoană (de exemplu: mama, tatăl, fratele, sora sau un fost iubit) şi reacţionezi 

de parcă el ar fi acea persoană. 

5. Tu reacţionezi la ceva ce se petrece în prezent între tine şi partenerul tău aşa 

cum ai făcut în trecut într-o experienţă asemănătoare. 

 

Împlinirea nevoilor într-o relaţie 

Majoritatea divergenţelor într-o relaţie apar deoarece vrem ca partenerul 

nostru să fie într-un anumit fel: vrem ca partenerul nostru să vorbească, să 

meargă, să sărute, să gătească, să se îmbrace, să conducă maşina sau să aibă grijă 

de casă într-un anumit mod. În orice aspect, avem o idee despre cum vrem să fie 

partenerul nostru. Aceste dorinţe legate de el nu sunt o problemă. Problema este 

că simţim imboldul de a ne modela partenerul aşa cum vrem noi. De ce este atât de 

important să ne schimbăm partenerul pentru a corespunde ideilor noastre? De ce 

este atât de greu să-l lăsăm pe celălalt să fie aşa cum este? 

Vrem ca partenerul nostru să fie într-un anumit fel, nu de dragul lui sau al ei, 

ci de dragul nostru. Hai să recunoaştem, egoul este egoist. Pentru că îşi poate 

masca dorinţele ca altruism, este motivat să-şi îndeplinească anumite nevoi şi 

aşteaptă ca relaţia să ajute la îndeplinirea lor. Pentru ego, relaţiile înseamnă doar 

împlinirea nevoilor proprii. De aceea relaţiile dintre cei care se identifică cu egoul 

în cea mai mare parte a timpului sunt menite a întâmpina probleme. Relaţiile nu 

trebuie să îndeplinească nevoile egoului. Dacă o relaţie reuşeşte, este pentru că 

îndeplineşte alte nevoi mai profunde şi ajută la evoluţia noastră, aşa cum 

intenţionează Esenţa. 

Când oamenii se alătură pentru a îndeplini nevoile egoului, ei nu vor fi 

niciodată fericiţi, pentru că ceea ce obţin de la cealaltă persoană nu va fi niciodată 
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suficient. Indiferent de ceea ce vrea egoul de la cealaltă persoană, nu va fi de ajuns 

pentru că egoul nu este niciodată mulţumit de ceea ce obţine. Natura sa este să fie 

nemulţumit. Mai mult, ceea ce vrea egoul pentru a fi mulţumit nu poate aduce 

satisfacţie. Ceea ce vrea el sunt lucruri care vin şi trec: frumuseţe, sex, siguranţă, 

statut social, confort, plăcere, agitaţie, provocare, distracţie, hrană şi aşa mai 

departe. Lucrurile care vin şi trec nu pot aduce satisfacţie pentru că se schimbă 

mereu. Tot ceea ce egoul preţuieşte este ca un flux şi reflux. Acum este aici, iar apoi 

dispare. Suntem fericiţi cu aceste lucruri, însă mai târziu fericirea dispare. 

Există o mulţumire mai mare care nu se bazează pe nimic altceva decât pe a fi. 

Când eşti fericit doar existând, atunci nu mai vrei ca partenerul tău să fie într-un 

anumit fel pentru tine. Nu mai ai nevoie de nimic. Atunci poţi să ai o relaţie cu 

adevărat plină de iubire, bazată pe sărbătorirea adevărului - realitatea ultimă a 

cine eşti tu cu adevărat. Dar, atât timp cât te identifici cu egoul, crezi că ai nevoie 

de ceva ca să fii fericit şi aştepţi ca partenerul tău să-ţi ofere ceea ce îţi doreşti. 

Chiar dacă partenerul tău îţi oferă ceea ce crezi că ai nevoie, nimeni nu poate oferi 

totul pentru că egoul nu are limite. Când obţine ceva, egoul vrea apoi mai mult sau 

altceva. Partenerul tău nu va câştiga niciodată acest joc, chiar dacă urmăreşte să-ţi 

ofere ceea ce vrei, şi nici tu nu vei putea niciodată să-i oferi acelaşi lucru. 

Condiţionările noastre ne fac să aşteptăm anumite lucruri într-o relaţie. Deşi 

aceste condiţionări variază de la persoană la persoană, anumite dorinţe sunt tipice 

într-o relaţie. Pentru că, probabil, vor duce la apariţia problemelor, haideţi să 

vedem câteva exemple tipice: aşteptarea împlinirii sexuale, aşteptarea frumuseţii 

sau aşteptarea de a fi iubit. 

 

Aşteptarea de a fi împlinit sexual 

Sexul presupune cele mai mari aşteptări. Ne aşteptăm ca partenerul nostru să 

ne împlinească nevoile şi dorinţele sexuale (condiţionările noastre), ducând astfel 

la împlinirea sexuală, pe care o vedem ca pe ceva minunat. Trăim cu impresia că 

orgasmul este important pentru împlinirea noastră sexuală, mai ales pentru că 

nevoia de sex scade după aceea. La final, tot ne vom simţi neîmpliniţi, deoarece 

împlinirea nu apare în urma unui orgasm. Tendinţa este de a asocia această lipsă 
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de împlinire cu ceva care lipseşte la partenerul nostru, în relaţia noastră sau în noi 

înşine, şi de a ne imagina că situaţia ar fi altfel cu altcineva. 

Credem că această împlinire este posibilă prin sex. Aici este o mare 

neînţelegere. Sexul ne oferă tot atât de multă satisfacţie ca mâncarea. El este o ex-

perienţă plăcută. Dar îi dăm prea multă greutate şi importanţă. Credem că sexul 

bun ne poate împlini şi ne poate face fericiţi şi că relaţia noastră este minunată. 

Sexul nu are atâta putere. El nu are puterea de a ne face fericiţi mai mult decât o 

maşină, un milion de dolari, frumuseţea, mâncarea sau orice altă plăcere. Este o 

plăcere trecătoare. Condiţionările noastre din jurul sexului par să fie cheia fericirii 

într-o relaţie, dar nu este aşa. 

Împlinirea sexuală este o minciună, una care nu moare uşor. Sexul este o 

experienţă plăcută pe care doi oameni o împărtăşesc. Doar atât putem spune 

despre sex. Chiar şi acest fapt nu este întotdeauna adevărat. Sexul are acelaşi 

potenţial de durere, dezamăgire şi suferinţă. Suferim pentru că, deseori, acesta nu 

ne împlineşte aşteptările. Pentru că avem mari aşteptări de la el, ne poate 

dezamăgi şi chiar o face. 

O parte din dezvoltarea unei relaţii sexuale sănătoase este să învăţăm să lăsăm 

deoparte aşteptările şi să fim împreună cu partenerul nostru în acel moment. 

Fericirea şi împlinirea sexuală vin din faptul de a fi acolo cu partenerul nostru, fără 

aşteptări, idei, amintiri, fantezii sau alte condiţionări care ne tulbură şi ne 

distorsionează experienţa. Sexul ne poate împlini pe moment, aşa cum orice 

moment ne poate împlini când trecem prin el cu toată fiinţa noastră. 

Singura împlinire pe care ne-o poate da sexul este împlinirea pe moment, care 

vine din faptul de a fi acolo cu toată fiinţa. Acelaşi lucru îl putem spune despre 

orice plăcere sau despre orice alt lucru ce are o natură trecătoare: are puterea de a 

ne împlini în acel moment, dacă suntem acolo. Dar această plăcere trecătoare nu 

ne va împlini pentru că acest eu (egoul) nu poate fi împlinit niciodată. Nu stă în 

firea egoului să fie împlinit; natura sa este să fie nemulţumit. 

Tu cel adevărat - Esenţa - eşti împlinit doar prin a fi. Când ne identificăm cu 

Esenţa, doar existând suntem împliniţi, indiferent de experienţa pe care o trăim. 

Toate experienţele aduc împlinire Esenţei; ea nu cere ca o experienţă să fie într-un 

anumit fel. Când eşti acolo cu toată fiinţa ta, te simţi împlinit. Simţi bucuria de a fi 

- de a trece printr-un moment. Şi pentru a simţi toate acestea, nu contează dacă 

sexul se petrece sau nu. Nu contează dacă ceva anume se petrece sau nu. 
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Din cauza greutăţii de a găsi împlinirea prin sex, îndeplinirea nevoilor noastre 

sexuale într-o relaţie devine şi mai complicată decât este. Sexul este un mecanism 

fizic şi, ca orice mecanism fizic, poate fi realizat chiar şi fără un partener. 

Partenerul tău nu se află în această lume pentru a-ţi îndeplini nevoile, inclusiv 

nevoile fizice. Dacă există diferenţe între aceste nevoi, dificultăţile care apar în 

urma acestor diferenţe vor fi mai mici dacă separăm nevoile fizice de condiţionările 

care se învârt în jurul necesităţii de a transforma sexul într-o împlinire sau o 

menire a relaţiei. 

Iubirea aduce împlinire şi sens, dar sexul singur, nu. Când iubirea infuzează 

experienţa sexuală, atunci sexul devine o experienţă împlinitoare şi plină de 

semnificaţie. Când se petrece acest lucru, înseamnă că suntem orientaţi către 

Esenţă. Nu trebuie să trecem prin experienţa sexuală pentru a experimenta iubirea 

şi împlinirea Esenţei. Această iubire şi împlinire pot fi disponibile în orice 

moment. 

Dacă eşti orientat către Esenţă în timp ce treci prin experienţa sexuală, aceasta 

va fi mult mai împlinitoare decât dacă te orientezi către ego, pentru că va fi plină 

de iubire şi eliberată de toate judecăţile şi condiţionările care interferează cu 

bucuria şi veselia. Şi cu cât experienţa sexuală cu partenerul tău este mai liberă şi 

mai plăcută, cu atât mai mult este probabil ca ea să se repete. Astfel, fiind orientaţi 

către Esenţă, ne putem îmbunătăţi viaţa sexuală, deşi acesta nu este un scop. 

Scopurile sunt ale egoului, nu ale Esenţei. 

 

Fanteziile şi aşteptarea frumuseţii 

Frumuseţea nu este o aşteptare pe care o au doar bărbaţii; şi femeile îşi doresc 

un partener atrăgător. Dar această condiţionare particulară pare să fie mai 

puternică la bărbaţi decât la femei. O astfel de solicitare aduce multă suferinţă într-

o relaţie. Nu dăruim iubire partenerului nostru când simţim că el sau ea nu ne 

îndeplineşte visul de a avea un partener atrăgător. Suntem dezamăgiţi şi punem 

sub semnul întrebării alegerea noastră. Partenerul simte această dezamăgire, iar 

acest lucru este dureros. Probabil, dezamăgirea vine şi trece într-o relaţie, în 

funcţie de o serie de lucruri, dar experienţa acestei dezamăgiri subminează o 

relaţie şi poate face ca doi oameni să se îndepărteze unul de celălalt. 
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Egoul visează şi îşi imaginează că are un partener atrăgător pentru el însuşi. 

Tânjeşte după un partener care să reprezinte idealul său fizic deoarece consideră că 

aceasta îi va aduce împlinirea sexuală şi fericirea. Când îşi imaginează că are o 

relaţie, realizează o vizualizare a partenerului. Îşi imaginează că acesta are şi alte 

caracteristici şi, de cele mai multe ori, fabrică imagini despre cum să arate 

partenerul. Îşi imaginează deja ce greutate va avea partenerul, ce înălţime, ce 

culoare a ochilor sau a părului va avea, culoarea pielii şi alte trăsături faciale sau 

corporale. 

Caracteristicile personalităţii pe care le visăm întotdeauna sunt lucruri care ne 

fac să ne simţim bine: ne imaginăm că bărbatul sau femeia de care ne vom 

îndrăgosti se va purta frumos cu noi, ne va face să râdem şi ne va spune cât de sexy 

şi atrăgători suntem. Ne imaginăm că bărbatul sau femeia visurilor noastre ne 

adoră şi ne arată acest lucru. Deşi se poate să întâlneşti pe cineva care să simtă 

aceste lucruri pentru tine, experienţa de zi cu zi s-ar putea să fie diferită de ceea ce 

ţi-ai imaginat. Acea persoană va fi ocupată cu altceva şi va face tot felul de lucruri 

care nu îţi plac, indiferent cât de bună poate apărea în ochii tăi acea persoană. 

Este bine să observăm egocentrismul şi lipsa de realism a fanteziilor noastre 

deoarece, în mod inconştient, le credem. Cu cât credem mai mult în fanteziile 

noastre, cu atât mai mult partenerul ne va dezamăgi. Nimeni nu se poate ridica la 

înălţimea unei fantezii - nu contează a cui este acea fantezie. Toată lumea are 

aproape aceleaşi fantezii: partenerul nostru să facă şi să spună tot ceea ce vrem noi 

să facă şi să spună. Dacă nu ar sta aşa lucrurile, n-ar mai fi o fantezie - ar fi viaţa 

reală. Deci, este bine să fim conştienţi că, prin definiţie, fanteziile nu sunt 

conforme cu realitatea. Din acest motiv, ele nu trebuie urmate când vine vorba să 

ne alegem un partener. 

Cu toate acestea, suntem programaţi să gândim diferit. Credem cu adevărat că 

imaginaţia noastră ne arată ce fel de persoană ne va face fericiţi. Ne spunem în 

gând: „Dacă aş găsi pe cineva exact aşa!”. Credem că dacă gândim astfel, se poate 

petrece să găsim partenerul ideal într-o zi şi astfel să fim fericiţi. 

Când vei observa cu atenţie această idee, vei vedea cât este de nepotrivită. Ai 

întâlnit vreodată doi oameni identici? Bineînţeles că nu. Deci, cum poţi să găseşti 

pe cineva care să fie identic cu bărbatul sau femeia visurilor tale? Acea persoană nu 

există şi nicio schimbare de înfăţişare nu va schimba acest lucru. Este o concepţie 

greşit înrădăcinată şi profund inconştientă. Cu cât suntem mai ataşaţi de bărbatul 
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sau de femeia imaginară, cu atât nu vom putea să ne ataşăm de un bărbat sau de o 

femeie reală, mai ales de cineva care va fi mult diferit faţă de visul nostru, dar care 

poate fi persoana perfectă pentru noi. 

Nu putem trece niciodată peste fanteziile noastre. Mintea le generează, 

indiferent dacă le acordăm atenţie sau nu. Aşadar, scopul nu este să ne desco-

torosim de ele, ci să nu insistăm asupra lor sau să le acordăm mai multă valoare 

decât merită. Presupunem că ele ne oferă informaţii corecte despre ceea ce avem 

nevoie ca să fim fericiţi, dar lucrurile nu stau aşa. 

Viaţa are un plan pentru fericirea noastră, iar el nu ne este dat prin 

intermediul fanteziilor. Ne este dat prin intermediul vieţii reale: aceasta ne aduce 

în cale bărbatul sau femeia de care avem nevoie. Nu trebuie să cauţi sau să-ţi 

imaginezi mereu cum arată el sau ea. Când va sosi timpul să cunoşti bărbaţii sau 

femeile importante pentru tine pe acest pământ, vei fi la locul potrivit şi în 

momentul potrivit pentru aceasta. 

Esenţa are un fel propriu de a pregăti întâlnirile, influenţându-le în mod 

intuitiv. Intuiţia nu este un gând sau o fantezie, ci este o cunoaştere spontană sau 

un îndemn de a acţiona - să mergi undeva sau să faci ceva care să te aducă la locul 

potrivit şi în momentul potrivit. Dacă nu ţii cont de aceste intuiţii, Esenţa va 

acţiona din nou, până când acea întâlnire va avea loc. Uneori durează mai mult, 

dar, de cele mai multe ori, cele mai importante întâlniri chiar au loc. 

Ce uşurare să ştim că nu depinde de noi să ne găsim persoana potrivită pentru 

noi şi că vom găsi sigur acea persoană. Tot ceea ce trebuie să facem este să o 

recunoaştem când o vom întâlni şi să rămânem deschişi faţă de ea. Să continuăm 

să o recunoaştem pe măsură ce începem să o cunoaştem mai bine şi să observăm 

toate modurile în care această persoană nu îndeplineşte condiţionările şi 

aşteptările noastre. 

Pentru că avem cu toţii condiţionări care interferează cu iubirea, este uşor să 

găsim motive pentru a nu avea o relaţie cu cineva. Nu este uşor să depăşim 

condiţionările care ne împiedică să iubim. Totul se reduce la întrebările: ce vrei 

mai mult, să iubeşti şi să ai o relaţie sau să îţi îndeplineşti anumite dorinţe? Ţii mai 

mult la iubire decât la propriile condiţionări? Chiar şi atunci când recompensa este 

mare, nu alegem întotdeauna iubirea în locul propriilor noastre condiţionări. Nu 

este uşor să depăşeşti condiţionările deoarece pe moment nu te bucuri de 

recompensă, ci de condiţionări, la ele te concentrezi, şi acţionezi în consecinţă. 
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Este trist când anumiţi oameni care sunt meniţi să fie împreună şi care pot 

beneficia enorm de pe urma uniunii lor, o resping. Este o pierdere din multe 

puncte de vedere, deoarece iubirea nu este doar un sentiment frumos, ci ea dă şi 

un adevărat sens şi o anumită împlinire vieţii. La aceasta renunţi când alegi 

propriile condiţionări mai presus de iubire. Ajungi să ai un eu cu toate cerinţele şi 

dorinţele lui. Ajungi să faci lucrurile doar în felul tău deoarece nu mai trebuie să te 

adaptezi la nimeni altcineva. Ceea ce vei descoperi este că acest eu nu este 

mulţumit de cerinţele şi dorinţele lui, că nu se bucură făcând cum vrea el, pentru 

că acest eu nu este capabil să fie fericit. 

Dacă acest fapt ar fi fost o alegere între două moduri diferite de a fi, dar la fel 

de pline de fericire amândouă, ar fi fost ceva. Dar alegerea este între a fi cineva 

care are dorinţe, solicitări inflexibile şi a fi pur şi simplu, a sărbători natura noastră 

divină împreună cu altcineva. Egoul este nefericit chiar şi atunci când face lucrurile 

după placul său, aşa că dacă faci lucrurile după cum îţi place ţie într-o relaţie sau 

dacă ai un partener care se conformează ideilor tale nu înseamnă că vei fi fericit 

oricum, chiar dacă aceasta este o posibilitate. 

Relaţia şi dragostea au nevoie de realism, dincolo de idealism. Egoul ne 

încurajează să nu ne mulţumim cu mai puţin decât idealul nostru, iar Esenţa ne 

oferă realitatea, în fiecare strat al ei. Doar realitatea - ceea ce există de fapt în viaţa 

noastră, nu posibilităţile de iubire ce pot apărea în viitor - ne poate satisface. Nu 

vei fi niciodată mulţumit dacă vei continua să compari persoana din faţa ta cu 

cineva care nu există şi nici nu va exista vreodată. Aceasta este reţeta nefericirii 

într-o relaţie, dacă se ajunge atât de departe. 

Frumuseţea fizică sau lipsa ei reprezintă cea mai mare piedică în faţa iubirii şi 

a unei relaţii, în general. Deoarece înfăţişarea fizică este legată de fantezie, ea 

devine adesea măsura felului în care credem că o persoană este potrivită sau nu 

pentru o relaţie cu noi. Cercetezi care este persoana care arată cel mai bine din 

punctul tău de vedere şi apoi urmăreşti să ai o relaţie cu acea persoană. Aceasta 

este strategia egoului de a găsi dragostea, iar această strategie este lipsită de criterii 

importante. Anumite caracteristici sunt considerate frumoase la nivel universal, iar 

cei care sunt înzestraţi cu aceste caracteristici atrag tot interesul. Din acest motiv, 

ceilalţi oameni se simt daţi la o parte. Deşi îşi pot găsi perechea în viaţă, ei vor 

continua să se simtă la fel. Îşi imaginează ce frumos poate fi să ai alături pe cineva 

care arată aşa de bine. 
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Dar, dacă nu apar şi alte trăsături comune, cei care au o relaţie cu cineva 

apropiat de idealul lor fizic e foarte posibil să nu fie chiar fericiţi. Pot trece printr-o 

obsesie a experienţei sexuale, pentru că aceasta însoţeşte ataşamentul faţă de un 

ideal fizic, sau vor fi preocupaţi de menţinerea partenerului ca să arate într-un 

anumit fel sau să se îmbrace într-un mod anume. Pentru a-i susţine interesul 

celuilalt, cel care primeşte toată atenţia se concentrează numai asupra înfăţişării 

fizice. Poate fi o situaţie neplăcută pentru ambele părţi. 

Nu există nicio fericire în obsesia acordată înfăţişării, ci doar un consum mare 

de energie şi atenţie, acestea fiind furate de la alte lucruri care pot aduce împlinire. 

Astfel, frumuseţea fizică poate fi un blestem, iar cei ataşaţi de înfăţişarea fizică a 

partenerului sunt şi ei blestemaţi. Este dureros să fii ataşat şi să te identifici cu 

ceva care este efemer, precum frumuseţea fizică. Teama de a o pierde ne bântuie, 

iar dorinţa de a o păstra este o povară. 

 

Aşteptarea de a fi iubit 

Iubirea este o aşteptare pe care o au atât femeile, cât şi bărbaţii, deşi felul în 

care o simt este diferit. Bărbaţii se aşteaptă să fie iubiţi fizic, iar femeile aşteaptă pe 

cineva care să aibă grijă de ele financiar. Condiţionările noastre ţin de un acord 

nerostit: „Fac acest lucru pentru tine dacă şi tu faci asta pentru mine.” Această 

condiţionare a fost mult mai clară înainte ca rolul bărbaţilor şi al femeilor să se 

schimbe în anii 1960. După aceea, nu a mai fost atât de clar ce trebuia să facă un 

bărbat pentru o femeie şi invers. 

Problema condiţionărilor este următoarea: ele nu sunt universale. Dacă toţi 

am avea aceleaşi condiţionări, viaţa ar fi mai simplă. Toţi am fi de acord în orice! 

Nu toţi avem aceleaşi condiţionări, iar aceste condiţionări se schimbă mereu. 

Condiţionările care ţin de rolurile pe care le avem într-o relaţie au fost 

influenţate de cultura şi vremurile noastre, de părinţii noştri, care au fost 

influenţaţi şi ei la rândul lor de cultura şi vremurile lor. Rezultatul este un amestec 

de mesaje, majoritatea contradictorii, despre felul în care bărbaţii şi femeile ar 

trebui să se poarte într-o relaţie. Bărbatul perfect sau femeia perfectă sunt mai 

greu de găsit, deoarece condiţionările noastre de acum cer ca fiecare sex să fie 

capabil să facă orice. În loc să aşteptăm mai puţin de la partener, fapt care va duce 
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la o relaţie mai armonioasă, majoritatea aşteaptă mai mult. Cu cât suntem mai 

stresaţi, cu atât vrem mai multe de la partenerul nostru. Relaţia nu poate dura prea 

mult în astfel de condiţii. 

Stresul este o mare problemă într-o relaţie. Răspunsul la stres ne face sa ne 

dorim şi să aşteptăm ca partenerul nostru să facă mai mult pentru noi. În zilele 

noastre, partenerul simte, de obicei, acelaşi lucru. Ne contrazicem cine de cine să 

aibă grijă şi cât de bine are cealaltă persoană grijă de nevoile noastre. Problema 

dorinţei ca partenerul nostru să facă mai multe pentru noi constă în faptul că nu 

este responsabilitatea partenerului nostru să ne îndeplinească nevoile, deşi poate fi 

o latură pozitivă a unei relaţii bune, uneori. De obicei, e necesar să avem grijă de 

nevoile partenerului nostru şi pentru această grijă suntem răsplătiţi. Când există 

iubire, ne asumăm nevoile partenerului, dar imediat cum apar problemele, cine 

face mai mult pentru celălalt devine motivul discordiei. 

Acest război nu se va încheia niciodată la nivelul egoului, deoarece egoul nu se 

mulţumeşte niciodată cu ce îi oferă cealaltă persoană. Priveşte cu superioritate la 

ceea ce face partenerul şi aşteaptă să facă mai mult. Forţează lucrurile pentru a 

obţine mai mult, iar lipsa de mulţumire atârnă greu asupra relaţiei şi duce la 

dispariţia iubirii şi a susţinerii. Cine vrea să aibă grijă de cineva care cere să fie 

iubit şi nu apreciază ce s-a făcut deja? 

Pentru a obţine ceva de la partenerul nostru, nu doar că va trebui să oferim şi 

noi, dar va trebui să apreciem ceea ce obţinem, fapt care poate nu se potriveşte cu 

ceea ce dorim noi. Uneori, s-ar putea să dăruim mai mult şi să obţinem mai puţin 

decât am dori. Dar nu putem imputa acest dezechilibru partenerului nostru şi nici 

nu trebuie să cerem mai mult. A dărui pentru a obţine ceva nu funcţionează, 

pentru că duce la resentimente dacă nu obţinem ceea ce dorim. Iar respingerea 

este cea mai rea soluţie. Într-o relaţie, urmărim să deţinem noi puterea pentru a ne 

manipula partenerul astfel încât să obţinem ceea ce vrem. Dar această strategie nu 

funcţionează niciodată. Partenerul nostru se va simţi jignit şi nu ne va oferi ceea ce 

dorim. La nivelul egoului există doar două posibilităţi: să oferi pentru a obţine sau 

să nu mai oferi deloc. Şi niciuna dintre aceste două opţiuni nu dă rezultate. 

Relaţiile nu funcţionează bine la nivelul egoului. 

Dar cum să oferi ceva partenerului tău când nu ai chef să faci asta? Răspunsul 

este să nu procedezi aşa, pentru că, în cele din urmă, faci rău relaţiei. Este 

recomandat să oferi partenerului tău ceea ce vrei să-i oferi. Oferă ceea ce este firesc 



92 

 

şi uşor pentru tine. De exemplu, dacă nu-ţi place să găteşti, nu-i găti partenerului 

tău decât în zilele în care sigur vrei. În schimb, întreabă-te singur: cum să mă 

bucur de faptul că ofer? Oricărei persoane îi place să facă ceva. Hotărăşte-te ce îţi 

place să faci şi fă acel lucru pentru partenerul tău. 

Dacă partenerul tău nu apreciază aceste lucruri şi cere ca tu să faci altceva, 

poate că el sau ea nu este persoana potrivită pentru tine. Nu poţi să te transformi 

în partenerul pe care şi-l doreşte jumătatea ta. Nu aşa stau lucrurile într-o relaţie. 

Cea mai bună soluţie ca o relaţie să fie fericită şi împlinită este să fii persoana care 

eşti cu adevărat într-o relaţie. Dacă partenerul tău nu este de acord cu felul tău de a 

fi, s-ar putea să nu fii cu persoana potrivită. 

Dacă partenerul tău te sprijină să fii cine eşti cu adevărat, atunci îţi vei dori să 

oferi cât mai multe partenerului tău. Dacă partenerul nu te sprijină deloc, atunci 

nici tu nu simţi nevoia să-i oferi nimic. Nu este de mirare că multe cupluri sunt 

nefericite pentru că ceea ce oferă unul nu este preţuit de celălalt. Unele cupluri nu 

sunt menite să fie împreună, şi totuşi relaţia lor rezistă din diverse motive. 

Dacă nu vrei să oferi nimic partenerului tău, este important să observi aceasta, 

să vezi ce se petrece, pentru că poate fi o dovadă a unei incompatibilităţi profunde. 

În orice caz, vei descoperi anumite condiţionări care trebuie înţelese. Deseori, 

motivul pentru care nu oferim nimic partenerului nostru este pentru că suntem 

supăraţi pe el sau pe ea, deoarece nu se conformează dorinţelor şi condiţionărilor 

noastre. 

Supărarea cauzată de dorinţe neîmplinite (condiţionări) duce la pierderea 

iubirii şi la închiderea sufletului. Egoul caută să-i manipuleze pe ceilalţi prin furie 

şi respingere pentru a-i determina să-i ofere ceea ce îşi doreşte, dar această tactică 

dă greş întotdeauna. Cine vrea să coopereze cu un ego supărat, prea puţin iubitor? 

Şi chiar dacă va coopera, se va simţi jignit. Tot ceea ce face furia este să aducă 

partenerul la acelaşi nivel al conştiinţei, unul care este limitat, lipsit de iubire şi 

care este inconfortabil. Când suntem supăraţi, apare posibilitatea de a descoperi 

ceva legat de propriile noastre condiţionări şi nu este un semn că partenerul nostru 

trebuie să se schimbe. 

Când nevoile şi aşteptările noastre nu se împlinesc într-o relaţie, egoul 

reacţionează cu furie şi ameninţă, învinovăţeşte, calomniază şi ia tot felul de 

măsuri menite a manipula partenerul. Aşa reacţionează şi copiii. Copiii sunt 
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egocentrici şi aşteaptă ca lumea să le împlinească nevoile. Exact la fel face şi egoul. 

Astfel, egoul nu este mai capabil decât un copil, să aibă o relaţie pur romantică. 

Dacă relaţia este menită a fi una fericită, nu poate fi vorba de nevoia de 

împlinire. Trebuie să fie ceva mai mult decât atât. Într-o relaţie, trebuie să 

aşteptăm mai mult decât împlinire. Trebuie să aşteptăm iubire şi o legătură 

profundă, iar ea nu se va petrece niciodată la nivelul egoului. Pentru ego, relaţiile 

înseamnă împlinire; pentru Esenţă, relaţiile înseamnă iubire. 

Facem greşeala de a crede că împlinirea nevoilor celuilalt reprezintă scopul 

unei relaţii şi un mod de a ne exprima iubirea. Deşi este adevărat că atunci când 

iubim pe cineva, suntem fericiţi să-i oferim totul, nu este adevărat că dragostea sau 

relaţia înseamnă împlinirea nevoilor celuilalt. Chiar dacă aşa se petrece, acesta nu 

este şi scopul unei relaţii. Împlinirea nevoilor celuilalt poate da sens unei relaţii 

între egouri, dar nu poate da sens unei relaţii bazate pe Esenţă, unde scopul 

principal este iubirea. 

Iubirea nu înseamnă nevoi, ci înseamnă să vezi dincolo de nevoi şi dorinţe, 

pentru a vedea Esenţa din cealaltă persoană şi să i te alături la acest nivel. Scopul 

Esenţei în relaţii este de a experimenta Unitatea cu celălalt - pentru a trăi iubirea. 

Nu are niciun alt scop. Nu înseamnă să obţii ceva de la celălalt, înseamnă să fii 

fericit cu celălalt şi să sărbătoreşti fericirea de a exista împreună. 

Iată mai jos un rezumat al abordării modalităţii de a dărui şi de a obţine 

pentru a primi ceea ce vrei cu adevărat: iubire. 

 

Rezumat: A DĂRUI ŞI A PRIMI 

1. Partenerul tău nu este aici pentru a se ocupa de nevoile tale, iar tu nu eşti aici 

pentru a te ocupa de nevoile lui. Nu te aştepta ca partenerul tău să aibă grijă de 

tine. Orice face acesta reprezintă un dar. Aşteaptă mai multe de la relaţia ta 

decât simpla nevoie de împlinire. Aşteaptă iubire. 

2. Conştientizează ceea ce partenerul tău oferă şi exprimă-ţi mulţumirea pentru 

acest lucru, chiar dacă nu este exact ceea ce ai cerut sau ai sperat. Recunoştinţa 

va determina iubirea să „curgă” în continuare. 
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3. Pentru a obţine ceva va trebui să oferi, dar dăruirea pentru a primi ceva în 

schimb nu funcţionează mereu. Ceea ce îi oferi partenerului tău trebuie să vină 

din dorinţa sinceră de a dărui. 

4. Nu oferi dacă nu ai chef să faci acest lucru. Vei genera doar apariţia 

resentimentelor. Oferă doar atunci când vrei să faci acest lucru cu adevărat. 

5. Dăruieşte în cel mai firesc mod cu putinţă. 

6. Stabileşte felul în care te simţi cel mai bine să oferi şi dăruieşte astfel. 

7. Nu te îndepărta de partenerul tău în încercarea de a-l manipula. 

8. Observă de ce nu vrei să dăruieşti nimic partenerului tău. Dezvăluie 

condiţionările care stau la baza furiei. Realizează că sunt nişte simple 

condiţionări şi că nu are rost să pierzi iubirea din cauza lor. 

9. Fii persoana care eşti cu adevărat. Nu căuta să fii omul pe care partenerul tău îl 

doreşte. 

10. Priveşte dincolo de nevoile şi dorinţele tale către Esenţa din partenerul tău. 

11. Fii recunoscător pentru posibilitatea de a sărbători viaţa alături de cineva. 

 

Cea mai mare iluzie dintre toate 

Iluziile aduc suferinţă într-o relaţie, deoarece ne îndepărtează de persoana 

reală din faţa noastră şi de adevărata experienţă, a momentului prezent. Iluziile, 

ideile false sau fanteziile ne fac să ne îndepărtăm de ceea ce este adevărat sau real 

acum. Ele ne fac să credem în ceva care nu apare acum şi nici nu va apărea 

vreodată. Ori de câte ori ne îndepărtăm de viaţa reală - de momentul prezent şi de 

orice apare în acest moment prezent - suferim. Este dureros să ne îndepărtăm de 

Esenţă, iar iluziile exact aceasta fac. 

Cea mai mare iluzie care răneşte şi subminează relaţiile este că farmecul şi 

pasiunea sexuală pot şi ar trebui să dureze. Adevărul este că nu se petrece astfel. 

Este minunat când farmecul şi pasiunea merg împreună, dar aceste momente trec, 

iar relaţia se transformă (din fericire) în altceva. Cele două concepte sunt înlocuite 

de iubire când totul merge bine. Romantismul şi pasiunea ţin de începutul unei 

relaţii. Ştii cumva că se petrece altfel? Aceasta nu înseamnă că nu mai există 
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farmec sau pasiune în relaţiile de durată, dar sentimentele intense care îţi taie 

respiraţia, sentimentele de nerăbdare, înflăcărare, fluturii în stomac şi dorul, care 

au loc la începutul unei relaţii, nu durează. 

Romantismul şi pasiunea nu au de-a face cu iubirea. Cele două concepte aduc 

oamenii împreună pentru a explora şi evolua în iubire. Dacă nu înţelegi acest 

lucru, vei fi foarte dezamăgit când acestea vor dispărea. De aceea mulţi oameni 

merg din relaţie în relaţie. Ei cred că romantismul şi pasiunea sunt sinonime cu 

iubirea şi că dacă aceste lucruri nu există, atunci relaţia nu este bună. De multe ori, 

dispariţia acestora coincide cu eliberarea de anumite iluzii şi cu apariţia 

diferenţelor şi a provocărilor. Unii oameni rezolvă aceste situaţii căutând în altă 

parte. Cei care au noroc (sau nu) să fie şi atrăgători găsesc o mulţime de alte 

posibilităţi. 

Relaţiile şi dragostea necesită dorinţa de a te angaja faţă de cineva şi de a 

netezi diferenţele, în timp ce căutarea romantismului şi a pasiunii nu necesită acest 

lucru. Unii oameni sar dintr-o relaţie în alta şi se bucură de aceste sentimente 

minunate atât timp cât durează. Romantismul şi pasiunea sunt ca un drog pentru 

unii şi, precum în cazul unui drog, aceştia nu pot trece peste ele pentru a ajunge la 

ceva mai profund. 

Acest adevăr că romantismul şi pasiunea sunt o fază trecătoare într-o relaţie 

poate suna ca o dezamăgire; dar ceea ce urmează după romantismul şi pasiunea de 

la început este mult mai înălţător, deoarece promite evoluţie şi iubire. 

Romantismul şi pasiunea nu durează pentru că ar însemna să interfereze cu viaţa; 

atunci nu am mai coborî din pat niciodată! Deci, cu toate că momentele romantice 

şi pasionale sunt minunate şi ne place să le retrăim prin intermediul filmelor şi al 

cărţilor, ele nu sunt cele ce susţin relaţia. Aşa cum un desert este delicios, dar nu 

hrăneşte întreg organismul, la fel romantismul şi pasiunea sunt încântătoare, dar 

nu îndeajuns de substanţiale pentru a împlini cea mai profundă nevoie umană, 

aceea de a iubi. 

Tragedia neînţelegerii rolului romantismului şi pasiunii în relaţii nu ţine doar 

de faptul că mulţi oameni merg din relaţie în relaţie pentru a căuta „persoana” care 

să-i împlinească din punct de vedere romantic, ci ţine de faptul că există atât de 

mulţi oameni care se află deja într-o relaţie bună pentru ei şi visează totuşi la 

altcineva care să-i facă să simtă într-un anumit fel. Acest vis este o iluzie care ne 
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împiedică să ne angajăm într-o relaţie de iubire şi să fim cu adevărat prezenţi 

alături de persoana iubită care se află lângă noi, la bine şi la rău. 

În loc să căutăm pe cineva care să ne facă să simţim fluturi în stomac şi pielea 

de găină, mai bine să fim alături de cel de lângă noi, deoarece Esenţa ne ajută să 

simţim iubirea şi legătura pe care ni le-am dorit întotdeauna. Această dragoste este 

mai reală, mai împlinitoare şi mai substanţială decât fluturii din stomac şi pielea 

de găină. Se întâmplă să nu simţim această dragoste adevărată, nu din cauza 

absenţei partenerului perfect, ci din cauza lipsei orientării noastre către Esenţa din 

noi şi din cealaltă persoană. 
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5 
Treci dincolo de condiţionări 

Aspectele ce declanşează condiţionările 

Indiferent care este condiţionarea, ea devine o problemă într-o relaţie. 

Diferenţele dintre condiţionări sunt cauza certurilor într-o relaţie. Această 

problemă poate părea foarte simplu de rezolvat: nu ceda condiţionărilor tale. Nu 

încerca să faci lucrurile aşa cum vrei doar tu. Deşi pare simplu, nu este chiar atât 

de uşor; dacă ar fi fost uşor, nu am mai fi avut atâtea probleme în a ne înţelege 

bine cu ceilalţi. De ce este atât de greu să ne ignorăm propriile condiţionări? Hai să 

privim mai de aproape această chestiune. 

 

Exerciţiu: ANALIZEAZĂ CE ANUME DECLANŞEAZĂ CONDIŢIONĂRILE 

Gândeşte-te la momentul în care a apărut o condiţionare proprie, poate când 
nu ai mai simţit iubire pentru partener, deoarece el sau ea a făcut ceva sau s-a 
uitat într-un anumit fel. Ce dorinţe, cereri sau aşteptări aveai care ţi-au generat 
acea senzaţie? S-a conturat o imagine în mintea ta (probabil inconştient) care să 
creeze legătura cu acea senzaţie sau care să o hrănească? 

Fă o listă cu toate lucrurile pe care ţi le-ai spus ţie însuţi, subtil sau mai puţin 
subtil, şi cu toate imaginile care s-au format în jurul acelei senzaţii. Examinează-le 
pe fiecare în parte şi întreabă-te: „Este adevărat acest lucru?” Poate că te va ajuta 
să vezi de unde au venit aceste condiţionări şi imagini. Au legătură cumva cu tatăl 
tău, cu mama ta, cu fratele sau sora ta, cu un fost partener sau cu orice altă 
persoană? Sau poate că este vorba de o simplă condiţionare culturală. 

 

Cercetând condiţionările în acest fel, puterea lor se diminuează, astfel încât ele 

au o putere mai mică de a ne influenţa comportamentul. În spatele sentimentelor 

noastre nu există altceva decât idei şi imagini, şi privindu-le astfel, le înţelegem 

adevărata valoare.  De asemenea, ele nici nu mai par atât de adevărate. Tindem să 

credem că sentimentele noastre ne spun ceva adevărat şi plin de înţeles despre o 

situaţie şi că ne ajută într-o acţiune. Cele mai multe sentimente provin din 

condiţionări care au prea puţină realitate şi relevanţă acum, în prezent. 
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Condiţionările noastre reprezintă doar un set de idei care ni s-a dat cu mult timp în 

urmă. Dacă le acordăm atenţie, lăsându-le să ne îndrume acţiunile şi reacţiile, ne 

vor conduce către nefericire şi disconfort în interiorul relaţiei. Ce-ar fi dacă am lăsa 

condiţionările acolo unde sunt şi nu ne-am mai interesa de ele? 

Aceste condiţionări proprii ar fi mai uşor de ignorat dacă ele nu ar fi atât de 

legate de identitatea noastră – de simţul a „cine suntem” şi „cine ar trebui să fim”. 

De exemplu, pentru identitatea unor bărbaţi este important să conducă o maşină 

curată şi sclipitoare – acest aspect este important pentru felul cum se simt în pielea 

lor. Deci, dacă maşina li se murdăreşte, se supără. Când reacţiile cuiva sunt 

exacerbate, fii sigur că identitatea sa a fost atinsă. Pentru a observa astfel de 

condiţionări, întreabă-te singur: „Ce ar fi dacă nu aş fi făcut sau nu aş fi avut acel 

lucru?” De exemplu: „Ce s-ar petrece dacă nu aş avea o maşină curată şi sclipi-

toare?” Răspunsurile care apar dezvăluie importanţa pe care o dai unui anumit 

lucru, în acest caz, o maşină curată şi sclipitoare: „Dacă maşina mea nu este curată 

şi sclipitoare, înseamnă că sunt leneş, iresponsabil, nu arăt bine, nu am bani, 

ceilalţi nu mă vor respecta şi aşa mai departe.” 

Acordăm prea multă atenţie unor lucruri care nu merită şi, de aceea, unele 

condiţionări nu pot fi ignorate. Dacă nu le urmăm, ne simţim prost faţă de noi 

înşine. Considerăm că valoarea noastră ca persoană s-a diminuat – însă aceasta nu 

se întâmplă niciodată, decât în opinia egoului. Poţi să adopţi punctul de vedere al 

egoului, dacă vrei, dar să ştii că va conduce doar la suferinţă şi la conflicte cu 

ceilalţi. 

Deci, unele condiţionări sunt greu de ignorat, deoarece credem că identitatea 

şi valoarea noastră depind de ele. Ne vedem pe noi înşine ca pe cineva care face, 

simte, doreşte diferit şi are altfel de afinităţi şi credinţe. Când ne gândim la noi 

înşine, ne gândim la ideile, părerile, opiniile, plăcerile şi neplăcerile noastre, 

dorinţele, fanteziile şi visele noastre. Toate acestea fac parte din condiţionările 

noastre, care ne dau senzaţia că avem o anumită identitate. Dacă partenerul nostru 

nu este de acord cu aceste condiţionări sau intervine în manifestarea lor, ne simţim 

ameninţaţi în mod personal. 

Din greşeală, credem că aceste condiţionări reprezintă cine suntem noi cu 

adevărat, deci luptăm pentru a ni le apăra, deoarece luptăm astfel pentru viaţa 

noastră. Dacă renunţăm la aceste condiţionări, ni se pare că renunţăm la propria 

identitate. Ne temem că, dacă renunţăm la aceste idei, atunci nu vom mai fi cine 
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suntem. Atunci cine vom fi? Egoul se simte confuz şi îngrijorat de această 

posibilitate. Simte că nu ar mai exista şi este adevărat: fără idei, egoul nu există. 

Dar Tu încă exişti. 

Ideile ne dau o identitate, dar nu răspund de existenţa noastră. Nu înţelegem 

că nu avem nevoie de o identitate pentru a exista, deci ne agăţăm de aceste idei, de 

parcă ele ar fi necesare pentru existenţa noastră. Când ne vom orienta către 

Esenţă, vom realiza cât de minunat este să exişti fără idei. 

 

Exerciţiu: OBSERVĂ ENERGIA DIN SPATELE “EULUI” 

Când îţi exprimi propriile condiţionări spunând: „Îmi place”, „Eu vreau”, „Eu 
cred” sau altceva asemănător, observă energia din spatele acestor expresii. 
Observă nerăbdarea şi dorinţa când exprimi lucrurile pe care le gândeşti sau care 
îţi plac. Aceasta este energia egoului, iar ea declanşează cea mai mare parte din 
exprimarea noastră verbală. Observă cât de des ceea ce spui are această energie 
în spate, iar când vei fi conştient de ea, vei şti că atunci vorbeşte egoul. 

Începe să observi diferenţa dintre discursul egoului şi cel al Esenţei. Când 
vorbeşte Esenţa, te eliberezi de această energie care te împinge să te exprimi şi 
să-ţi exprimi punctul de vedere. Esenţa nu are nevoie să-şi exprime părerile. Ea 
nu are o agendă precum egoul. Observă această diferenţă şi alege să nu mai 
vorbeşti cu „Eu vreau” sau „Mie îmi place”, aşa cum obişnuieşte egoul să facă. 
Folosind aceste expresii cât mai rar cu putinţă, puterea acestui obicei va slăbi 
treptat şi va fi declanşat tot mai rar. E suficient doar să existăm şi să lăsăm să se 
petreacă ceea ce se petrece, fără a ne exprima o părere sau o judecată. Aceasta 
este calea Esenţei. 

 

Un alt motiv pentru care este greu să ne ignorăm propriile condiţionări este 

încrederea pe care o avem în ele. Când gândim ceva, considerăm că este corect 

pentru că vine din mintea noastră. Credem că tiparul nostru este cel corect şi că 

ceilalţi ar trebui să fie la fel ca noi. Chiar dacă nu avem iluzia că ei ar trebui să fie ca 

noi, tot ne dorim ca aceştia să fie astfel, şi căutăm să-i câştigăm de partea noastră 

pentru a vedea şi a face lucrurile ca noi. Dorinţa ca ceilalţi să fie la fel ca noi este o 

poziţie mai subtilă şi mai cultivată decât supoziţia că ceilalţi ar trebui să fie ca noi, 

dar rezultatul final este tot un conflict şi o lipsă de acceptare a părerilor celuilalt. 
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Ignorarea şi adaptarea la condiţionările partenerului nostru 

Există două modalităţi de evitare a problemelor într-o relaţie. Prima este de a 

ignora propriile noastre condiţionări - dorinţele şi ideile noastre despre cum ar 

trebui să fie lucrurile. Cea de-a doua este să ignorăm sau să acceptăm 

condiţionările partenerului nostru. Problemele încep când ne ataşăm de în-

deplinirea propriilor noastre condiţionări, când vrem să schimbăm condiţionările 

partenerului sau când condiţionările acestuia declanşează propriile noastre 

condiţionări. Condiţionările nu ar reprezenta nicio problemă sau ar fi ceva minor 

dacă am accepta ca partenerul nostru să facă lucrurile aşa cum vrea el sau ea, fără 

a schimba nimic ce diferă de felul cum facem noi lucrurile. Chiar contează dacă 

partenerul nostru nu stoarce bine cârpa de spălat vase după ce o foloseşte? Sau 

dacă lasă păr sau pastă de dinţi în chiuvetă? Sau dacă are maniere urâte la masă? 

Sau dacă el conduce prea prudent? Sau dacă insistă să citească ziarul dimineaţa 

înainte de a face orice altceva? Aceste lucruri minore care ne supără într-o relaţie 

nu sunt chiar atât de importante. Nu sunt mai importante decât iubirea. Putem să 

ne descotorosim de ele? Putem să ne lăsăm partenerul să fie aşa cum este? 

Dacă vei putea, recompensa va fi enormă. El sau ea sigur te va iubi. 

Acceptarea îl face pe partener să se relaxeze şi să fie aşa cum este. Îl face să se 

orienteze către Esenţă, iar iubirea curge din Esenţă. Această acceptare se va 

întoarce şi către tine, deci şi tu te poţi relaxa şi orienta către Esenţă. Acceptarea 

este simplă, dar puternică. Nu este înţelept să-i subestimăm importanţa într-o 

relaţie. Acceptarea este o calitate a Esenţei, iar când alegem să o folosim, alegem 

Esenţa mai presus de ego. 

În multe cazuri, acceptarea felului de a fi al partenerului nostru este o simplă 

chestiune de a contracara protestele egoului cu afirmaţii de acceptare, de tipul: 

„Fie şi aşa”, „Totul este perfect”, „Dragostea este mai importantă” sau „Aşa este el.” 

Acestea sunt expresii ale adevărului venite din Esenţă, iar noi le putem folosi 

pentru a neutraliza sau schimba relaţia cu mintea noastră egotică, care judecă şi se 

împotriveşte felurilor în care partenerul nostru este diferit faţă de noi. Putem să ne 

amintim următoarele: „Este doar egoul. Iată-l că încearcă din nou, să ne facă 

probleme!” Conflictul nu este inevitabil în relaţii şi putem căuta să-l evităm prin 

ignorarea condiţionărilor partenerului nostru şi dându-i libertatea de a fi aşa cum 
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este. Acesta este unul dintre cele mai mari daruri pe care le putem oferi 

partenerului nostru. 

Ca parte a acestei acceptări, uneori putem să fim de acord cu dorinţele, 

condiţionările partenerului nostru, din bunătate. De exemplu, dacă partenerul tău 

vrea să conduci ceva mai repede, de ce nu? Sau dacă ea vrea ca tu să storci cârpa de 

vase sau să faci curat în baie, de ce nu? De ce să nu facem aceste lucruri mărunte 

pentru a-i face pe plac partenerului nostru? Oamenii care se iubesc, care se acceptă 

şi se respectă reciproc fac aceste lucruri în mod firesc; ei fac asta din dragoste şi 

pentru a menţine armonia, fapt care este bun pentru toată lumea. Facem aceste 

lucruri mărunte pentru că ele sunt bune într-o relaţie. Punem relaţia şi iubirea mai 

presus de propriile noastre tendinţe. Să ţinem cu tot dinadinsul să facem lucrurile 

în stilul nostru nu este mai important decât păstrarea iubirii. Când locuim cu 

cineva, dacă suntem flexibili şi atenţi la lucrurile mici, rezultatul va fi imens: 

iubirea. Egoul nu cooperează şi nu este grijuliu; doar Esenţa este. Când luăm 

exemplu de la Esenţă, câştigăm întotdeauna. 

Deşi am vorbit despre acceptarea condiţionărilor, este important să înţelegem 

că nu toate condiţionările sau comportamentele ar trebui acceptate. Un 

comportament abuziv nu este acceptabil, nu doar pentru că nimeni nu merită să fie 

abuzat, dar şi pentru că relaţia nu poate supravieţui într-un asemenea caz. Nu 

accepţi acţiuni sau vorbe abuzive din partea partenerului, deoarece te preţuieşti pe 

tine însuţi, deoarece acţiunile şi vorbele abuzive nu fac bine relaţiei şi deoarece nu 

îi face bine partenerului tău să i se tolereze un astfel de comportament. Esenţa 

acceptă, dar nu acceptă abuzul, pentru că ea este pro-viaţă şi pro-iubire. Esenţa nu 

permite să fie victimizată. Ea spune nu negativităţii, urii şi abuzului. Orice altă 

reacţie înseamnă a deveni complice negativităţii şi suferinţei sau a-i deschide calea. 

A pune piciorul în prag în această chestiune înseamnă să stabileşti faptul că nu 

vei tolera ca partenerul tău să îţi vorbească sau să se poarte cu tine în acest mod 

abuziv. Orice aveţi să vă spuneţi unul altuia poate fi spus clar, curat, fără injurii, 

furie, judecată sau critică. Este foarte important să învăţaţi să vă spuneţi ce aveţi 

de spus sincer, nu într-un mod care provoacă doar negativitate. Există multe cărţi 

care ne învaţă cum să comunicăm nonviolent. Ce păcat că această abilitate foarte 

importantă nu se învaţă şi la şcoală. 

Ne aflăm aici pentru a învăţa să iubim, iar relaţiile ne învaţă exact acest lucru. 

Dacă relaţia ta nu te ajută să înveţi să iubeşti, ci produce în schimb duşmănie, 
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atunci va trebui să te gândeşti să o închei. Dacă interacţiunile din cadrul relaţiei 

sunt preponderent negative sau abuzive, iar tu nu poţi schimba nimic, atunci 

probabil că tu şi partenerul tău nu sunteţi meniţi să fiţi împreună. Dacă ai făcut tot 

posibilul pentru a transforma negativismul din tine şi din interiorul relaţiei şi nu ai 

reuşit, poate că nu ar mai trebui să rămâi în acea relaţie. Uneori iubirea înseamnă 

să te iubeşti pe tine însuţi atât de mult încât să părăseşti o situaţie negativă sau 

abuzivă. 

 

Cum poţi evita declanşarea din cauza partenerului a propriilor tale 
condiţionări 

Când partenerul nostru ne judecă sau ne confruntă cu ceva ce lui sau ei nu îi 

place la noi sau cu ceva legat de ceea ce facem noi, răspunsul firesc este unul 

defensiv, iar de aici încep toate certurile. Ne explicăm punctul de vedere sau ne 

argumentăm poziţia. Dar la fel cum putem să recunoaştem egoul din noi când 

acesta începe să acţioneze şi să-i spunem „nu”, pentru a rămâne în Esenţă, tot 

astfel putem învăţa să observăm cum acţionează egoul din celălalt şi să spunem 

„nu” tentaţiei de a ne alătura egoului său şi de a începe cearta cu partenerul. 

Când suntem orientaţi către Esenţă, răspunsul la identificarea cu egoul şi la 

încordarea partenerului este compasiunea. Ştii ce înseamnă să fii identificat cu 

egoul, să fii încordat, supărat sau să judeci. Nu te simţi bine. Partenerul tău suferă, 

deşi poate că urmăreşte să dea vina pe tine sau să te facă să suferi. Esenţa simte 

compasiune când vede ce se petrece. Ea nu ia personal cuvintele şi acţiunile par-

tenerului. Ştie că partenerul este prins într-o stare iraţională a conştiinţei - o stare 

de inconştienţă. De asemenea, ştie că această stare va dispărea şi că cel mai bun 

lucru este să ofere partenerului atenţie şi iubire. 

Dacă poţi recunoaşte durerea partenerului şi punctul său de vedere, aceasta îl 

va ajuta să se relaxeze şi să se calmeze. Cearta cu partenerul şi apărarea punctului 

nostru de vedere îl vor determina pe acesta să se agaţe şi mai mult de ego. „îmi dau 

seama că ţi se pare foarte important acest lucru.” „Data viitoare voi urmări să-mi 

aduc aminte să fac acest lucru.” „Ai dreptate.” „Ar fi trebuit să fiu mai atentă.” „Îmi 

pare rău.” Acestea sunt cuvintele care fac să dispară tensiunea dintre voi. 
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Unul dintre cele mai urâte lucruri pe care le poţi face când partenerul tău este 

supărat pe tine este să-i arăţi că el sau ea se identifică cu egoul. Să-i arăţi par-

tenerului tău că nu are dreptate va aduce doar mai multă supărare, furie şi critică. 

În schimb, urmăreşte să-i spui anumite lucruri care îl vor face să se orienteze mai 

uşor către Inimă sau Esenţă. Poţi să-ţi ajuţi partenerul să se orienteze către Inimă 

prin cuvinte de genul: „Munceşti foarte mult, ar fi trebuit să te ajut mai mult.” „Ar 

fi trebuit să-mi dau seama că acest lucru contează foarte mult pentru tine.” „Ar fi 

trebuit să iau în considerare ceea ce simţi.” „Ar fi trebuit să mă gândesc să 

procedez astfel.” Aceste cuvinte sincere şi curate arată o bunătate şi o compasiune 

care vin în mod firesc de la Esenţă. Nu înseamnă să fii slab. Înseamnă să alegi 

dragostea şi relaţia ta mai presus de dorinţa de a avea dreptate. 

 

Puterea lui „Îmi pare rău” 

Când intrăm în conflict deoarece insistăm ca partenerul nostru să facă ceva 

aşa cum vrem noi sau deoarece reacţionăm la felul în care partenerul nostru face 

ceva, există o cale simplă de a ieşi la liman: ne cerem scuze. Observă efectul negativ 

pe care îl produci când spui sau faci ceva într-o relaţie, încetează să mai faci la fel şi 

cere-ţi scuze. Niciodată nu e prea târziu să spui: „Îmi pare rău.” Acestea sunt 

cuvintele care vindecă. Ele pot opri un conflict în mod instant şi pot apropia doi 

oameni de Inima lor, pentru că „Îmi pare rău” vine de la Esenţă. „Îmi pare rău” 

admite ce ai greşit în acţiunile tale. Aceste cuvinte opresc egoul, care încearcă să-şi 

dovedească dreptatea, şi permit partenerului să se relaxeze şi să simtă simpatie şi 

dragoste pentru tine. 

Când vom recunoaşte că egoul ne conduce, el îşi va pierde puterea pe care o 

are asupra noastră. El are putere doar când noi acţionăm inconştient. Imediat ce 

Esenţa intervine pentru ca noi să fim conştienţi de ceea ce se petrece, jocul egoului 

nu mai poate continua. Povestea se încheie, egoul a fost văzut şi nu ne mai poate 

conduce. Acest punct cheie necesită dorinţa de a recunoaşte că ai greşit, iar partea 

aceasta este cea mai grea. Odată ce vezi că cel care te-a făcut să-ţi răneşti sau să-ţi 

manipulezi partenerul este egoul (care urmăreşte să-şi dovedească dreptatea), 

atunci va fi mult mai uşor să laşi de la tine , să fii mai umil şi să spui „Îmi pare 

rău.” Nu trebuie să aperi poziţia egoului, deoarece egoul nu reprezintă cine eşti tu 
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cu adevărat. El este doar partea din noi toţi care ne face să suferim, atât pe noi 

înşine, cât şi pe ceilalţi. 

Este surprinzător cum afirmaţia „Îmi pare rău” te calmează pe tine şi pe 

partenerul tău. Deodată, cearta încetează pentru că lupta s-a încheiat. Nu mai 

există niciun motiv pentru care să îţi retragi iubirea, tactică prin care îţi manipulai 

partenerul, iar rezultatul este că dragostea începe să apară din nou. Dintr-odată, 

amândoi vă amintiţi că vă iubiţi. Este amuzant cum egoul umbreşte acest lucru, 

dar el poate face aceasta doar pentru moment, dacă noi ne recunoaştem poziţia şi 

ne cerem iertare pentru orice suferinţă cauzată. Partenerul tău te va iubi pentru 

gestul făcut. Şi, la fel de important, cerându-ţi scuze, îţi vei putea iubi partenerul 

din nou. 

 

Importanţa iertării 

Când ne iertăm partenerul pentru că s-a identificat cu egoul şi cu stările 

negative (de exemplu, furie, răutate, manipulare, judecată şi vină), putem rămâne 

orientaţi către Esenţă. Aceasta este propria sa răsplată şi, astfel, nu ne vine greu să 

iertăm. Te simţi bine când ierţi, pentru că bunătatea şi Esenţa te fac să te simţi 

bine. Nu vi se pare interesant cum ne răsplăteşte Esenţa pentru bunătate, în timp 

ce egoul ne face să ne simţim prost? Viaţa are un mecanism de autocorectare 

încorporat! 

Fără iertare, noi ne identificăm cu egoul şi urmărim să dovedim că partenerul 

nostru greşeşte, iar noi avem dreptate. Iertarea ne permite să acceptăm că 

partenerul nostru se identifică cu egoul şi totuşi să-l iubim, iar aceasta face ca 

partenerul nostru să se orienteze şi el către Esenţă şi să se elibereze de ego. 

Iertarea ne permite să rămânem în Esenţă şi ne aduce şi partenerul mai aproape de 

Esenţă. 

Să ne iertăm pe noi înşine este la fel de important din aceleaşi motive. Pentru 

a putea să te ierţi pe tine însuţi pentru că te identifici cu egoul, trebuie să recunoşti 

că te identifici cu el. Fiind conştient de aceasta, se rupe vraja acestei identificări. 

Imediat ce vezi că te identifici cu egoul, începi să te eliberezi de el şi ai alte opţiuni 

– inclusiv aceea de a te reidentifica sau nu cu acesta. În acest moment, poţi decide 

să încetezi să mai încerci să-ţi aperi poziţia. Oricum, poziţia ta era, de fapt, poziţia 
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egoului! Te ierţi pe tine însuţi pentru că eşti o fiinţă umană, iar această iertare îţi 

permite să experimentezi Esenţa. 

Atât timp cât te identifici cu poziţia egoului, nu vei considera că există ceva de 

iertat. Pentru a te ierta pe tine însuţi, trebuie mai întâi să vezi că poziţia ta nu este 

neapărat cea mai bună sau singura poziţie posibilă, iar egoul nu vrea să admită 

aceasta. Dacă partenerul tău se orientează către Esenţă şi nu se identifică cu egoul, 

vei putea să vezi mai uşor în ce poziţie eşti. 

Ce poţi observa când te identifici cu egoul este cât de rău te face să te simţi tu 

însuţi, ca să nu mai vorbim de partener. Poţi recunoaşte că acest sentiment nu este 

ceea ce îţi doreşti. Tu vrei să te simţi bine. Vrei să simţi iubire. Vrei să alungi 

suferinţa, aşa că te ierţi pentru faptul că eşti om. Vezi că te poţi ţine tare pe poziţie 

şi să suferi sau că poţi să te simţi bine şi să iubeşti. Tot ceea ce trebuie pentru a te 

elibera de suferinţă este să te ierţi pe tine însuţi pentru faptul că eşti o fiinţă umană 

– pentru că ai un ego. Nu eşti tu de vină că-l ai. 

Iertarea ne permite să ne eliberăm de trecut, pentru că el este sursa multor 

probleme într-o relaţie. Ne iertăm trecutul deoarece este singura alternativă pentru 

a nu aduce suferinţă în acest moment preţios, deoarece aceasta nu ar avea niciun 

sens. Suferinţa are sens doar pentru ego, deoarece el mai degrabă se menţine pe 

poziţie şi suferă, decât să nu aibă dreptate, el fiind partea iraţională din noi. 

Înţelepciunea Esenţei şi punctul său de vedere sunt disponibile în orice moment, 

dacă putem să ne eliberăm mintea şi să ne ancorăm în momentul prezent, unde 

putem accesa Esenţa. 

Esenţa poate fi accesată prin intermediul intuiţiei, nu prin mintea noastră. 

Când ne afundăm în simţurile noastre şi ne eliberăm de toate gândurile, atunci 

experimentăm viaţa şi partenerul, aşa cum face Esenţa. Pentru Esenţă, iertarea 

este uşoară, deoarece simte doar iubire, compasiune şi acceptare. Ea vede 

Adevărul din partenerul nostru şi falsitatea egoului propriu. Esenţei îi este uşor să 

se elibereze de trecut, de punctele de vedere  actuale şi de toată durerea ce derivă 

de aici. Oricum, ele nu fac decât rău. Nu ai nevoie de ele pentru a fi cine eşti tu cu 

adevărat. Nu ai nevoie niciodată de egoul tău! Ce uşurare şi libertate să descoperi 

că suferinţa nu este necesară şi că este doar o chestiune de a alege să te concentrezi 

pe altceva decât pe propriile idei, pe ceea ce vrei, pe ceea ce îţi place, pe ceea ce 

gândeşti, pe ceea ce îţi doreşti şi pe ceea ce a fost. 
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Şi uită! 

Cu toţii facem lucruri stupide, neatente sau dureroase pe care le regretăm mai 

târziu. Dacă o relaţie este menită să dureze, trebuie să găsim o cale nu doar de a 

ierta aceste imperfecţiuni dar şi de a le uita. Nu este de ajuns doar iertarea dacă ne 

aducem mereu aminte greşelile în momentul prezent, readucându-le la viaţă. 

Trebuie să le lăsăm în trecut, acolo unde le este locul. 

Din fericire, există doar o singură modalitate prin care suferinţele din trecut 

pot fi readuse la viaţă în prezent, şi anume prin gânduri, asupra cărora putem avea 

un control. Deşi nu putem controla apariţia unui gând, avem totuşi puterea fie de 

a-l hrăni concentrându-ne asupra lui, fie de a ne îndepărta de el. Deşi nu este uşor 

să fugim de gândurile negative, este mult mai bine să procedăm astfel decât să ne 

focalizăm asupra lor, ceea ce nu ar aduce decât suferinţă. 

Unul dintre motivele pentru care nu putem trece peste amintirea unei greşeli 

este faptul că partenerul faţă de care s-a greşit vrea să-l pedepsească pe celălalt 

aducând la lumină greşeala, respingându-l pe celălalt sau făcându-l să sufere la 

rândul lui. Aşa procedează egoul dacă este rănit. Dar producerea unei suferinţe nu 

este o soluţie pentru faptul că tu ai fost rănit. Aceasta nu face decât să aducă şi mai 

multă durere, nu doar celorlalţi, dar şi nouă înşine. Te simţi groaznic să urăşti şi să 

fii inuman. Cei care ne rănesc merită compasiunea noastră, nu răzbunarea, pentru 

că, probabil, suferă mult dacă au acţionat astfel. Te simţi rău când te identifici cu 

egoul şi cu ura, furia şi negativitatea sa. De ce să te alături celor care rănesc, 

aducând şi mai multă durere în acea situaţie? 

Când noi suntem cei care au produs durerea sau suferinţa, stăruim uneori 

asupra amintirii ei, de parcă vrem să ne pedepsim pe noi înşine sau pentru a ne căi 

pentru ceea ce am făcut. Dar cu siguranţă că acest lucru reprezintă o strategie 

ineficientă a egoului, care ne face să ne identificăm şi mai mult cu durerea şi egoul. 

Autoînvinovăţirea este o modalitate prin care egoul ne menţine identificaţi cu el. 

Singurul lucru care ne poate elibera de Ego şi de durerea pe care el o aduce este să 

ne iertăm pe noi înşine şi să nu mai readucem la viaţă amintirea acelui incident. 

Dacă uităm acel incident nu înseamnă că nu învăţăm ceva din el - cu siguranţă 

vom învăţa, înseamnă doar că nu vom mai suferi din cauza lui. Suferinţa nu face 
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bine nimănui şi nu ajută cu nimic. Nu este necesară şi este un semn că ne 

identificăm cu egoul. 

Când vom vedea adevărul acestui fapt, va fi mai uşor să ignorăm aceste 

amintiri. Ele nu te ajută pe tine, pe partenerul tău sau relaţia ta. Readucerea la 

viaţă a acestor amintiri ajută doar egoul, care vrea mereu să aibă dreptate, chiar şi 

atunci când evenimentul a trecut. Aceasta este tot ceea ce fac amintirile. 

Readucerea lor la viaţă este modalitatea ineficientă a egoului de a repara, apăra sau 

pedepsi ceva ce s-a petrecut în trecut - şi niciunul din aceste lucruri nu este posibil. 

Aducerea gândurilor despre trecut în momentul prezent întăreşte durerea 

evenimentului respectiv şi face ca amintirea sa să apară în mod regulat. Te face să 

treci din nou prin durere şi reîntăreşte tendinţa de a stărui asupra acestor gânduri 

şi perpetuează durerea. Mintea va mesteca aceste lucruri la fel ca un câine care 

mestecă un os, refuzând să-i dea drumul. Dar, spre deosebire de os, aceste amintiri 

nu pot fi mestecate niciodată în întregime sau digerate gândindu-ne la ele; ele nu 

fac decât să asigure perpetuarea durerii. 

Singura modalitate prin care durerea din trecut poate fi stopată este printr-un 

act conştient de voinţă: să nu mai stăruim asupra amintirilor dureroase, atunci 

când ele apar. A stărui asupra acestor amintiri nu creează decât durere. Suntem 

liberi să alegem, bineînţeles, iar mulţi aleg să insiste asupra acestor amintiri foarte 

mult timp. Dar acest lucru este obositor, iar relaţia va fi distrusă. Vrei iubire sau 

această durere şi dramă? Egoul nu vrea iubire, dar Esenţa vrea. Când vei putea găsi 

acel loc din tine care vrea să ierte şi să uite, atunci poate apărea şi iubirea. 

Totuşi, este nevoie de ceva mai mult decât iertare şi uitare atunci când o 

relaţie este abuzivă. Fireşte, iartă-i pe cei care te-au abuzat, iartă-te pe tine însuţi 

pentru că ai permis asta, uită - şi ieşi din acea situaţie. 

În aceste cazuri, îl ierţi pe cel care te-a abuzat, te ierţi pe tine însuţi şi uiţi 

abuzul pentru propria-ţi linişte, eviţi povara furiei, a culpei, urii, ruşinii, 

autoînvinuirii, sentimentului de vinovăţie, tristeţii, regretului sau resentimentului. 

Iertarea, uitarea şi plecarea sunt daruri pe care le oferi propriei persoane, pentru 

că nu meriţi să fii abuzat sau să suferi în urma acestor abuzuri. 

 



108 

 

Foloseşte umorul pentru a rupe identificarea cu egoul 

Când vine de la Esenţă, umorul poate vindeca. Ne poate ajuta să nu ne mai 

identificăm cu egoul, care îşi ia prea în serios dorinţele şi ideile (condiţionările). 

Egoul se supără chiar şi din cauza unor lucruri mărunte. Când ne identificăm cu el, 

ne pierdem perspectiva şi capacitatea de a vedea mai bine lucrurile şi ne supărăm 

adeseori, dând vina pe partenerul nostru. Lucrurile mărunte par uriaşe şi foarte 

importante: un vas spart, faptul că am uitat ceva la magazin, întârzierea la masă, o 

pată pe cămaşa favorită, aşteptatul la coadă, pierderea unei hârtii. Exagerarea şi 

limitarea minţii aduc durere într-o relaţie, iar lucrurile nu trebuie să stea aşa. Puţin 

umor poate aduce din nou perspectiva Esenţei în viaţa noastră. 

Dacă partenerul nostru se identifică cu egoul, putem să aducem puţin umor în 

această situaţie - fără a râde de el sau de ea, bineînţeles. Umorul îi poate orienta pe 

oameni înapoi către Inimă. Iată câteva exemple: 

 

- Mereu îţi pătezi cămaşa!  

- Îmi pare cunoscută această remarcă! 

- Nu ştiu ce să mă mai fac cu tine! Mereu uiţi sau pierzi ceva!  

- Nici eu nu ştiu ce să mă mai fac cu mine! 

- Nu-mi place când foloseşti expresia aceasta; îmi aduce aminte de tata.  

- Bine că nu-ţi aduce aminte de mama! 

- Mă înnebuneşti când pierzi mereu cheile! 

- Am acest efect asupra oamenilor, uneori. 

 

Unele dintre aceste replici sunt amuzante, deoarece persoana care răspunde 

este de acord că omenescul său reprezintă o problemă. Aceste răspunsuri 

amuzante dezarmează egoul şi pot cuceri inima celuilalt. Bineînţeles, este bine 

dacă transmiţi acest răspuns cu un zâmbet larg. În general, faptul că eşti de acord 

cu partenerul tău reprezintă o modalitate de a dezarma Egoul şi de a aduce pace 
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într-o anumită situaţie. Acest tip de umor, totuşi, poate fi uneori uşor înşelător. 

Poţi afla dacă nu ai dat-o în bară observând dacă tu şi partenerul tău zâmbiţi sau 

râdeţi împreună şi dacă tensiunea dispare. Dacă umorul vine cu adevărat de la 

Esenţă, va face şi cealaltă persoană să se orienteze către Esenţă. 

Dacă nu poţi veni cu un răspuns amuzant, poţi să urmăreşti dezarmarea 

egoului prin blândeţe: 

 

- Nu mai aduce noroi în casă! 

- Doar dacă îmi promiţi că mă laşi să te spăl pe spate mai târziu. 

- Mereu întârzii! 

- Mi-a fost dor de tine în fiecare minut. 

- De ce ai uitat asta? 

- Pentru că mi-am pierdut capul din cauza ta. 

 

Exprimarea recunoştinţei 

Recunoştinţa este o calitate a Esenţei, iar când o simţim, suntem în Esenţă. 

Când nu avem acest sentiment, oricum, încercarea de a ne exprima recunoştinţa ne 

poate face să o simţim şi îl va ajuta pe partenerul nostru să se orienteze către 

Esenţă. Este bine să ne exprimăm recunoştinţa atât pentru noi, cât şi pentru 

partenerul nostru. Este un lucru simplu pe care îl putem face şi care ne ajută să 

trăim mai aproape de Esenţă. 

Este surprinzător cât de înălţătoare este recunoştinţa, chiar şi atunci când este 

exprimată pentru lucrurile mărunte: „Îmi place că ţi-ai adus aminte să faci acest 

lucru.”, „Te pricepi atât de bine să repari lucrurile.”, „Apreciez cât de dulce eşti.” 

Dăruirea şi primirea recunoştinţei pentru lucrurile mărunte sunt la fel de bune 

precum sunt dăruirea şi primirea recunoştinţei pentru lucrurile mai importante. 

Lucrurile mărunte pe care partenerul le face pentru noi sunt deseori trecute cu 

vederea şi luate de-a gata, dar ele reprezintă adevărate oportunităţi de a ne 

exprima recunoştinţa şi de a menţine sentimentele de iubire într-o relaţie. 



110 

 

Întotdeauna există ceva pentru care trebuie să fim recunoscători - simplul fapt 

că tu şi partenerul tău sunteţi împreună încă o zi (cândva acest fapt nu va mai fi 

posibil), că exişti aşa cum exişti sau că ai ceea ce ai. Faptul că cineva vrea să facă 

ceva pentru noi este un miracol, este un act de iubire. Aceste acte de iubire sunt 

fireşti pentru Esenţă, dar nefireşti pentru ego. Fiecare act de dăruire, fără a căuta 

să obţii ceva în schimb, vine de la Esenţă. 

Tensiunea într-o relaţie este cauzată, adeseori, de sentimentul de a nu fi 

apreciat, iar recunoştinţa este un antidot pentru acest fapt. Lipsa aprecierii 

partenerului nostru şi a faptelor sale derivă din identificarea noastră cu egoul. 

Când ne identificăm cu egoul, observăm că cineva nu a făcut un anumit lucru 

pentru noi. Dar nu observăm că el sau ea a făcut altceva pentru noi, deci, nu 

apreciem nimic. Luăm de-a gata calităţile bune şi faptele frumoase ale partenerului 

nostru şi, în schimb, ne concentrăm pe altceva ce vrem. Cerem mai mult, fără a 

aprecia ceea ce avem. Uităm de ce ne-am îndrăgostit de partenerul nostru şi vrem 

mai mult sau ceva diferit. Uităm să ne exprimăm recunoştinţa pentru că nu ştim să 

apreciem. Dar această lipsă de apreciere poate fi transformată dacă ne exprimăm 

recunoştinţa, indiferent dacă o simţim sau nu. 

Când ne identificăm cu egoul, partenerul se va simţi neapreciat. Când 

partenerul se simte neapreciat, vrea să fie recunoscut de tine. Când vei face 

aceasta, egoul lui sau al ei se va relaxa, deoarece, deşi egoul nu-şi exprimă 

aprecierea, el aşteaptă să o primească! Când partenerul vede că este apreciat, egoul 

său este domolit, iar cei doi se vor orienta către Esenţă. Deseori, acest lucru nu 

înseamnă că partenerul tău nu vrea să îţi ofere nimic. Înseamnă doar că vrea să fie 

recunoscut şi apreciat pentru ceea ce oferă. 

Puţină apreciere înseamnă mult într-o relaţie. Duce la cooperare, la dorinţa de 

a ne ajuta reciproc, în timp ce lipsa de apreciere duce la pierderea iubirii şi dăruirii, 

fapt ce poate avea un efect negativ, în avalanşă. Pentru a inversa această avalanşă 

negativă, recunoştinţa, aprecierea, lauda şi complimentele fac minuni. Uneori, 

acest lucru este tot ce contează pentru ca armonia, fericirea şi iubirea să apară din 

nou. 
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„Întotdeauna” şi „Niciodată” nu sunt niciodată adevărate 

Când auzi cuvintele „întotdeauna” şi „niciodată” de la tine sau de la partenerul 

tău, poţi fi sigur că egoul îşi face simţită prezenţa. Egoul spune poveşti şi îi place să 

povestească despre felul cum partenerul face ceva „întotdeauna” sau nu face 

„niciodată”. Observă cât de corect şi drept te simţi când foloseşti aceste cuvinte. 

Egoul le foloseşte pentru a conferi autoritate cuvintelor sale. Utilizează aceste 

cuvinte pentru a te convinge de ideile sale. 

Dar, în general, această strategie dă greş, deoarece rezultatul este o luptă. 

Acestea sunt cuvinte de luptă. Ele stârnesc egoul celeilalte persoane, care caută să 

îşi apere poziţia. El replică: „Nu este adevărat! Nu întotdeauna fac asta.” Probabil 

că va adăuga, „În schimb, tu niciodată...” Aceste lupte nu vor fi câştigate de nimeni, 

deoarece ambele poziţii sunt false: nimeni nu face lucrurile de care este acuzat 

“niciodată” sau “întotdeauna”. Şi totuşi, egourile se angajează în mod serios în 

astfel de dialoguri. 

Aceste două cuvinte „întotdeauna” şi „niciodată” trebuie scoase din vocabular 

când descriem comportamentul cuiva. Este jignitor să auzi de la partenerul tău că 

tu faci sau nu faci ceva mereu, când, cu siguranţă, poţi veni cu numeroase exemple 

contrare. Este jignitor pentru că partenerul nu recunoaşte de câte ori ai făcut ceea 

ce te-a rugat să faci. Este jignitor, de asemenea, nu doar pentru că nu este 

adevărat, dar şi pentru că este nedrept. 

Când noi suntem cei cărora le sunt adresate aceste cuvinte, ne supărăm. Acest 

lucru ne face să ne luptăm sau să ne retragem, dar niciuna din aceste variante nu 

este de dorit. 

Ce vrem, de fapt, când folosim aceste cuvinte? De obicei, vrem să ne 

determinăm partenerul să facă ceva sau să nu mai facă acest lucru.: „Mereu laşi 

vasele în chiuvetă” are ca intenţie schimbarea acestui comportament. Aşa că de ce 

să nu îi ceri acest lucru direct? Folosirea cuvintelor „întotdeauna” sau „niciodată” 

în locul unei cerinţe directe face să pară că cealaltă persoană greşeşte, iar egoului îi 

place acest lucru, pentru că lui îi place să aibă întotdeauna dreptate. 

Dar aceasta este o strategie groaznică în relaţii! A-i arăta persoanei iubite că 

greşeşte nu face ca iubirea şi cooperarea să crească în relaţie, ci va conduce doar la 

distrugerea relaţiei. Dacă vrei cu adevărat să ai parte de iubire în viaţa ta, va trebui 
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să vezi dincolo de strategiile distrugătoare ale egoului şi să nu le laşi să-ţi 

submineze relaţia. De ce sunt relaţiile atât de dificile? Deoarece egoul le face să fie 

astfel. 

Dorinţa egoului de a avea dreptate şi de a demonstra că partenerul greşeşte 

este una dintre cele mai distrugătoare condiţionări ale noastre. 

Vestea bună este că „întotdeauna” şi „niciodată” sunt semnale foarte clare că 

egoul a intrat în acţiune. Deci, nu ceda tentaţiei de a vorbi în acest fel partenerului 

tău, iar dacă nu faci aceasta, şi lui îi va fi mai uşor să nu vorbească în acest mod. 

Puteţi chiar să faceţi un pact – un pact între Esenţă şi Esenţă – de a evita să folosiţi 

aceste cuvinte unul cu celălalt. 

 

Atingerile Esenţei 

Ai observat cât de liniştitoare poate fi o atingere? Chiar şi din partea unui 

străin, când atingerea vine de la Esenţă, ne calmează şi ne linişteşte. Bineînţeles, şi 

egoul ne atinge, dar în mod diferit. Poţi face uşor diferenţa, deoarece fiecare tip de 

atingere se simte diferit. Egoul ne atinge pentru a obţine ceva, în timp ce Esenţa ne 

atinge pentru a ne oferi ceva. Când ne atinge Esenţa, aceasta devine o legătură prin 

care se realizează unitatea cu cineva. 

Ca urmare, atingerea poate avea puterea de a dărâma zidurile şi de a înmuia 

inimile într-o relaţie. Dacă cineva este supărat pe tine şi îl atingi cu mâna sau te 

apropii de el, atunci acesta se va relaxa, probabil. Această atingere constituie o 

modalitate de a împărtăşi acordul, simpatia, empatia şi unitatea, ceea ce este 

contrariul la ceea ce comunică egoul în astfel de situaţii. Când simţi nevoia să 

răspunzi cu furie, opreşte-te, urmăreşte să te apropii de cealaltă persoană şi atinge-

o cu iubire, pentru a-i risipi furia şi tendinţa ta de a-i răspunde prin intermediul 

egoului. 

Când un cuplu stă aşezat sau întins, cei doi parteneri stând apropiaţi, şi 

discută ceva dificil, este mult mai probabil ca această comunicare să vină de la 

nivelul Esenţei decât din ego. Să stai apropiat fizic de partenerul tău în timp ce îi 

transmiţi ceva, este un lucru simplu pe care îl poţi face pentru a evita sau potoli 

conflictele dintr-o relaţie. Când pleacă din Esenţă, tot ceea ce trebuie comunicat 

poate fi spus cu iubire, şi nu prin învinuiri, durere sau judecată. Sau poţi alege să 
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nu mai comunici deloc. Lucrul cel mai important este să aştepţi pentru 

transmiterea lucrurilor dificile până când te afli în Esenţă şi poţi comunica de 

acolo. Atingerea vă va ajuta pe tine şi pe partenerul tău să pătrundeţi în Esenţă şi 

să rămâneţi acolo. 

 

O practică spirituală pentru îmbunătăţirea relaţiilor 

Dacă veţi analiza cu atenţie, veţi vedea că tendinţa de a gândi sau a vorbi 

despre ceilalţi este doar în favoarea egoului şi a nevoii sale de a fi superior şi de a 

avea dreptate. Gândurile şi vorbele despre ceilalţi rareori au un alt scop. Uneori, 

chiar trebuie să vorbim despre ceilalţi pentru a transmite o informaţie, dar deseori 

gândurile şi vorbele noastre se transformă într-o poziţie, opinie, judecată sau chiar 

o poveste despre ei. Egoul ia întotdeauna o poziţie. Este de datoria lui să-şi 

formeze o părere şi să ia o poziţie despre orice, iar aceasta face parte din strategia 

sa de a fi superior. De aici egoul construieşte un scenariu (de exemplu, „Ea face 

asta doar ca să mă înnebunească pe mine"), iar aceasta devine lentila prin care noi 

privim cealaltă persoană. 

Egoul ia poziţie (de exemplu, „Sunt mai deşteaptă decât el”), formând mai 

întâi o judecată (de exemplu, „Nu este foarte isteţ când vine vorba de bani”), şi 

crede că poziţia asumată este cea corectă, iar în acest fel, egoul se simte superior. 

Asemenea gânduri sunt o tentativă de a ne consolida imaginea de sine. Deseori, 

ceilalţi nu ştiu că au loc toate aceste procese, dar aceste opinii, poziţii, concluzii şi 

judecăţi interferează în posibilitatea de a relaţiona cu ceilalţi într-un mod limpede, 

simplu şi spontan, în momentul prezent. Noi aducem judecăţile, poveştile şi poziţia 

noastră în clipa de faţă, iar ele colorează interacţiunea cu ceilalţi şi, în consecinţă, o 

schimbă. Deşi ceilalţi nu cunosc în mod conştient judecăţile, poveştile sau poziţia 

noastră, în schimb, în mod inconştient, ei pot avea acces la ele. 

Dacă nu ar mai continua toate aceste gânduri despre ceilalţi, atunci ce am 

scoate pe gură ar veni, mult mai probabil, de la Esenţă şi nu de la ego. Când ne 

petrecem timpul gândindu-ne la ceilalţi, este dificil ca aceste gânduri să nu afecteze 

interacţiunea şi comunicarea noastră cu ei. Dacă nu am stărui asupra acestor 

gânduri, nu ar fi o problemă. Imaginează-ţi cum ar fi să interacţionezi cu ceilalţi 
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fără alte judecăţi sau preconcepţii, ci doar în baza a ceea ce gândeşti şi faci atunci. 

Ar însemna să trăieşti în Esenţă. 

Un alt beneficiu al evitării gândurilor despre ceilalţi este eliminarea tendinţei 

de a ne concentra pe ceea ce cred ceilalţi despre noi. Atunci când nu ne gândim la 

ceilalţi în mod critic, nu ne mai îngrijorăm în legătură cu judecăţile altora despre 

noi. Privim judecăţile ca fiind false, atât în noi, cât şi în ceilalţi. În felul acesta ne 

îndepărtăm de întregul joc al judecăţilor. 

Modul în care putem trăi fără a judeca este să vedem adevărul despre aceste 

judecăţi: ele nu ne ajută nici pe noi şi nici pe ceilalţi. Egoul ne face să credem că ele 

sunt importante, relevante şi utile, dar nu sunt. Odată ce vom înţelege acest lucru, 

nu le vom mai tolera. Din obişnuinţă, ele pot apărea din nou în mintea noastră, 

însă, dacă nu le dăm atenţie, această tendinţă de a gândi şi vorbi despre ceilalţi va 

dispărea. 

Aceasta este considerată o practică spirituală importantă. Ştim cu toţii că 

bârfa nu este un lucru bun, dar egoului îi place să bârfească şi găseşte întotdeauna 

motive pentru o astfel de acţiune. Plăcerea egotică nu merită distrugerea pe care o 

poate aduce bârfa într-o relaţie. Nu ne simţim bine când slujim intereselor egoului 

şi nici nu ne îmbunătăţim opinia despre noi înşine când o facem. Analizând 

urmările tuturor gândurilor şi vorbelor despre ceilalţi, ne dăm seama că ele chiar 

nu merită să le avem. 

Cu cât sunt văzute mai clar aceste urmări, cu atât mai uşor poate fi învins 

obiceiul de a gândi şi de a vorbi despre ceilalţi. Când vei renunţa la aceste practici, 

vei descoperi uşurarea de a nu mai lua nicio poziţie sau de a nu mai inventa niciun 

pretext. Odată ce vei realiza câtă energie foloseşte egoul în mod inutil pentru a se 

gândi sau a vorbi despre ceilalţi şi că această activitate te pune într-o stare de 

contracţie energetică neplăcută, vei alege să nu mai acţionezi aşa. 
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6 
Treci dincolo de diferenţe 

Diferenţele nu trebuie să fie o problemă 

Deşi diferenţele conduc la conflicte şi dizarmonie într-o relaţie, ele nu ar 

trebui să producă asemenea efecte. Deja accepţi multe din diferenţele faţă de 

partenerul tău, iar multe dintre acestea chiar îţi plac. Diferenţele pot fi interesante 

şi captivante, totul depinde de felul în care le privim. De fapt, orice diferenţă poate 

fi interesantă, nu neapărat greşită sau problematică. Doar egoul defineşte, din 

cauza condiţionărilor, anumite diferenţe ca fiind rele. Nici măcar aceste 

condiţionări nu trebuie să reprezinte o problemă, dacă nu iei în seamă ceea ce îţi 

spune mintea egotică. 

Deci, ce dacă minţii nu îi place ceva? Tu nu eşti mintea. Când vei realiza 

aceasta, ceea ce va spune ea nu va mai fi o problemă. Doar când ne identificăm cu 

mintea („Eu gândesc acest lucru, deci este adevărat”), diferenţele devin o 

problemă, pentru că atunci acceptăm concepţia minţii despre ceea ce trebuie făcut. 

Crezi în soluţia minţii pentru „problema” diferenţelor, care implică dorinţa de a 

schimba ceva la partener. 

De exemplu, mintea ta spune despre partenerul tău: „Mi-ar plăcea ca el să stea 

mai drept. Arată atât de pleoştit când stă aşezat – şi atât de scund. Mie îmi plac 

oamenii înalţi.” Acest gând nu este chiar o problemă. Mintea pălăvrăgeşte şi are 

păreri întotdeauna. Acest gând devine o problemă dacă eşti de acord cu el! Dacă se 

petrece asta, tu ai o problemă – ce să faci cu înfăţişarea lui gârbovită. Apoi, mintea 

egotică începe să vină cu motivele necesare schimbării înfăţişării sale: „Nu este 

bine pentru sănătatea lui. Nu arată bine. Va fi foarte cocoşat când o să fie bătrân.” 

Astfel, iese la iveală fiecare părere legată de înfăţişarea sa, iar singurul lucru pe 

care îl vrea egoul este ca partenerul să fie diferit faţă de cum arată acum. Egoul nu 

se îngrijorează de sănătatea şi starea lui şi, în mod sigur, nici de fericirea sa. El vrea 

doar ca partenerul să se conformeze condiţionărilor sale – la ceea ce îi place şi este 

atrăgător pentru el. Dacă tu crezi în motivele pe care mintea le are împotriva 

înfăţişării sale încovoiate, vei prelua aceste motive şi vei căuta să-l convingi. Din 

păcate, cicălirea oamenilor nu este o strategie tocmai eficientă pentru a-i schimba; 

ea doar îi îndepărtează. 
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Există un pic de adevăr şi în condiţionările pe care le avem şi, din acest motiv, 

este dificil să le ignorăm. Numai că impunerea condiţionărilor proprii asupra 

celorlalţi provoacă suferinţă într-o relaţie. 

Mintea egotică are o mulţime de idei despre ceea ce îi place şi despre cum 

trebuie făcute lucrurile, idei pe care le transmite în mod constant. De exemplu: „Ar 

trebui să stai drept, nu cocoşat.” Când ne identificăm cu mintea noastră, suntem de 

acord cu ea. Precum un soldat, respectăm ordinele fără a le pune la îndoială. Nu 

cercetăm motivele pentru care facem un anumit lucru. Doar ne gândim: „Aşa ar 

trebui să faci acest lucru.” 

Am auzit multe despre cum să facem un anumit lucru când eram mici. Copiii 

trebuie învăţaţi cum să facă patul, cum să se spele pe dinţi, cum să se îmbrace 

singuri - cum să facă orice. În cazul multor lucruri, învăţarea a fost necesară şi ne-a 

scutit de multe necazuri. Am beneficiat de aceste informaţii, deşi nu există o 

singură modalitate de a face acele lucruri. Acest tip de condiţionări nu reprezintă o 

problemă, dacă nu căutăm să le impunem celorlalţi, fapt care se întâmplă de multe 

ori în relaţii. 

Dacă felul în care face patul sau felul cum se spală pe dinţi ar fi singurul lucru 

asupra căruia un cuplu nu ar fi de acord, atunci problemele ar fi mai uşor de 

rezolvat. Dar egoul are multe alte idei despre cum ar trebui să ne comportăm, iar 

aceste idei nu sunt neapărat corecte sau folositoare. Avem destule condiţionări 

ineficiente, demodate, inutile sau incorecte (de exemplu: „Dacă cicăleşti şi te 

plângi întruna, o să obţii ceea ce vrei.”, „Bărbaţilor le plac femeile supuse.”, „Totul 

trebuie să fie perfect.”, „Ar trebui să fiu tratată ca o prinţesă.”, „Trebuie să ai grijă 

de fiecare bănuţ.”, „Niciodată nu poţi fi prea frumoasă sau prea bogată.”, „Trebuie 

să-i spui totul partenerului.”). Chiar şi atunci când o părere este în general 

adevărată, în anumite situaţii ea nu mai are aceeaşi valoare de adevăr. Nu 

observăm întotdeauna cât de ineficiente sau neadevărate sunt condiţionările 

noastre atunci când singura persoană în faţa căreia trebuie să răspundem suntem 

doar noi, dar, în relaţii, defectele şi slăbiciunile acestor condiţionări proprii ies în 

evidenţă. 

Egoului nu îi place să greşească. Chiar şi când greşeşte cu adevărat, urăşte să-

şi recunoască vina, mai ales în faţa altcuiva. Această caracteristică a egoului este 

problematică într-o relaţie, deoarece exacerbează şi prelungeşte conflictele ce apar 

în urma diferenţelor. Egoul nu renunţă uşor la poziţia sa. Fiecare argument 
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raţional este respins, pentru că lui îi pasă mai mult să aibă dreptate decât să 

evolueze sau să înveţe. 

Pentru a fi de acord cu un alt punct de vedere, trebuie să fim interesaţi de 

evoluţie sau măcar să avem dorinţa de a evolua, iar egoului nu îi pasă de acest 

aspect, cu excepţia cazului în care acea evoluţie serveşte scopurilor sale imediate. 

În schimb, Esenţa vrea să evolueze şi să înveţe, căci doar pentru asta se află aici. Ea 

îmbrăţişează cu plăcere posibilităţile care apar în această direcţie. 

Ai observat cum evoluţia şi învăţarea unor lucruri implică faptul de a fi umil? 

Pentru a evolua, trebuie să ne dorim să fim atât de umili, încât să acceptăm un alt 

punct de vedere. Înlocuirea unui punct de vedere vechi cu altul nou este o 

recunoaştere a faptului că cel vechi nu a fost chiar cel mai bun. Asta este greu 

pentru ego să recunoască. Când ne dăm seama că vechiul nostru punct de vedere 

nu mai funcţionează, simţim opoziţia egoului să admită asta. Când egoul cedează, 

simţim jena şi stânjeneala sa, dar este atât de bine să mergi mai departe şi să 

evoluezi, încât acceptăm şi aceste sentimente. 

Unii oameni se blochează în acest punct şi aleg mai degrabă să aibă dreptate 

decât să meargă mai departe. Punctul lor de vedere rămâne de neclintit şi de 

necontestat. Aceştia nu sunt nişte oameni fericiţi, pentru că viaţa înseamnă 

creştere şi evoluţie la fiecare nivel - fizic, emoţional, mental şi spiritual. Viaţa ne 

cere mereu să creştem, iar atunci când refuzăm să o facem, suferim, deoarece 

stagnarea se opune vieţii, care presupune să mergi mai departe. Când spunem 

„Da” evoluţiei, ne orientăm către Esenţă şi ea ne face să ne simţim bine. 

Suntem răsplătiţi pentru această alegere prin sentimentele pozitive care 

rezultă de aici, în pofida umilirii egoului. Această umilinţă este doar o mică parte 

din experienţa creşterii, dar, dacă ne concentrăm doar pe ea, nu vom mai putea 

observa cât de profitabilă poate fi evoluţia noastră. Putem învăţa să ne concentrăm 

pe sentimentele bune care apar când acceptăm să spunem „Da” în faţa vieţii, chiar 

şi cu riscul durerii şi al umilinţei. Putem învăţa să ignorăm stânjeneala şi opoziţia 

egoului şi să ne bucurăm de plăcerea de a creşte în aceste momente. 

Aşadar, diferenţele nu sunt o problemă inerentă într-o relaţie. Egoul 

transformă diferenţele într-o problemă, asumându-şi punctul de vedere conform 

căruia condiţionările sale sunt corecte şi impunându-le celorlalţi. Condiţionările 

nu sunt o problemă, decât dacă egoul caută să le impună asupra celorlalţi. 
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Să presupunem că eşti o femeie căreia îi place să aibă casa foarte îngrijită şi 

curată şi că eşti căsătorită cu un bărbat căruia nu îi pasă cum arată locuinţa. Oare 

este o problemă dacă tu ai aceste condiţionări, iar el le are pe ale lui? Nu. Totuşi, 

gluma se îngroaşă când decizi că el ar trebui să menţină casa îngrijită şi curată aşa 

cum vrei tu. Apoi, îţi asumi poziţia conform căreia îţi place să ai casa aşa cum 

doreşti, fiindcă aşa este corect. Nici asta nu ar fi o problemă. Problema apare când 

îi impui aceste condiţionări soţului tău, care simte altceva. Te simţi îndreptăţită 

când procedezi astfel, pentru că ştii că ceea ce consideri tu este corect. 

Urmează ca soţul tău să-şi argumenteze punctul de vedere despre întreţinerea 

casei, în încercarea de a rezista în faţa condiţionărilor tale. Apoi vă veţi certa şi vă 

veţi întreba ale cui condiţionări sunt corecte. Nicio rezolvare nu va apare de aici. 

Aceste conflicte nu pot fi rezolvate la nivelul egoului, deoarece egoul nu vrea să nu 

aibă dreptate şi, în general, nu face concesii. Dorinţa de a vedea punctul altcuiva de 

vedere şi de a face concesii vine de la Esenţă, şi nu de la ego, iar Esenţa nu poate fi 

contactată la nivelul minţii, mintea fiind chiar cea de la care a pornit, de fapt, 

conflictul. 

Există un loc în fiinţa noastră unde locuieşte Esenţa, iar acesta nu este capul, 

ci un loc pe care mulţi oameni îl numesc Inima spirituală. Aceasta se simte în 

mijlocul pieptului, de aceea poartă acest nume. Când cobori din minte în Inimă, te 

eliberezi de idei (de condiţionări) şi capeţi intuiţie, iar aceasta se simte de obicei în 

piept. Intuiţia este aspectul condiţiei noastre umane ce se conectează la Divinitate. 

Divinitatea ne vorbeşte prin Inimă şi propovăduieşte unitatea mai presus de 

separare, şi iubirea mai presus de îndreptăţire. O persoană ancorată în Esenţă, din 

iubire, îi permite celuilalt să fie aşa cum este şi poate accepta responsabilitatea 

propriilor condiţionări. 

De la nivelul Esenţei este uşor să vedem că putem alege fie să ne urmăm 

condiţionările, fie nu, sau fie să ne impunem aceste condiţionări asupra celorlalţi, 

fie nu. Când intervine Inima, condiţionările noastre nu mai sunt atât de puternice. 

Le vedem aşa cum sunt – simple idei şi nu neapărat bune. Când poţi vedea 

adevărul despre propriile condiţionări, este mult mai uşor să le ignori sau măcar să 

nu le impui partenerului. 

Cu toate acestea, când ne identificăm cu egoul, aceste alegeri sunt foarte 

dificile, deoarece condiţionările noastre par foarte reale, pline de sens şi 

convingătoare. Condiţionările sunt întărite şi prin credinţa că ele ar fi adevărate, 
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iar această atitudine duce la alte sentimente, precum indignarea sau furia, ce apar 

când ceilalţi nu se conformează condiţionărilor noastre. Aceste sentimente fac 

condiţionările  să pară mai reale, mai importante şi mai covârşitoare. Pentru că nu 

vrei să simţi toate aceste sentimente, cauţi să schimbi situaţia încercând să-ţi 

transformi partenerul. 

Să ne continuăm exemplul: Eşti supărată pentru că soţul tău nu vrea să 

menţină casa aşa cum vrei tu, aceasta ţi se pare nedrept şi consideri că tu ai 

dreptate şi că el greşeşte. Deci, cauţi argumente, judecându-l: „Este un indolent. 

Nu a fost crescut cum trebuie. Nu-i pasă de mine. Este leneş.” Aceste concluzii sau 

motive par să-ţi valideze condiţionările, care apoi sunt întărite de emoţii. Iar aceste 

emoţii sunt foarte inconfortabile. Egoul vede o singură soluţie: partenerul trebuie 

să se transforme. Mai mult, el ar trebui să se schimbe “pentru că nu trebuie să fie 

leneş sau indolent şi pentru că ar trebui să-i pese”. Ai motive suficiente pentru a 

simţi astfel. Consideri că ai dreptate, şi în consecinţă, că el greşeşte. 

În mod inevitabil, partenerul tău vine cu alte argumente, la fel de puternice: 

„Viaţa înseamnă mai mult decât curăţenie. Îţi pierzi timpul. Eşti încăpăţânată. Nu 

ar trebui să îţi pese de ceea ce cred alţi oameni. Ar trebui să fii mai tolerantă şi mai 

detaşată.” 

Cine are dreptate? E clar că această problemă nu poate fi rezolvată la acest 

nivel. Şi dacă îi ceri altcuiva să-ţi spună ce să faci, el îţi va spune părerea lui, care 

reprezintă, de fapt, condiţionarea lui. Nu există adevăruri absolute în aceste 

chestiuni, deşi egoul crede că există. Răspunsul la întrebarea „Cine are dreptate?” 

este că nimeni nu are, sau, că toată lumea are. 

Condiţionările nu sunt corecte sau greşite. Condiţionările sunt condiţionări. 

Ele diferă de la persoană la persoană, iar unele sunt mai utile decât altele. Dar nu 

există niciun fel corect de a fi. De aceea viaţa este atât de interesantă şi suculentă. 

Cât de plictisitor ar fi dacă am fi cu toţii la fel! Aceste diferenţe fac lumea să se 

învârtă. Când te orientezi către Esenţă, realizezi cât de mult iubeşti aceste 

diferenţe, cât de interesante şi dulci sunt şi cât de unici ne fac pe fiecare dintre noi. 

Doar egoului nu îi plac, dar noi nu suntem egoul. Minunat! Cunoscând toate 

acestea, poţi sărbători (sau măcar ignora) diferenţele faţă de ceilalţi şi îi poţi lăsa 

pe aceştia să fie aşa cum sunt ei. La urma urmei, şi tu vrei să fii acceptat exact aşa 

cum eşti. 
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Soluţia Esenţei în faţa diferenţelor 

Soluţia Esenţei în faţa diferenţelor este să nu le vadă ca pe o problemă. Esenţa 

nu vede nimic ca pe o problemă. Când suntem orientaţi către Esenţă, nu există 

probleme şi chiar aşa este realitatea. Mintea egotică creează o realitate falsă, una 

plină de probleme ce trebuie rezolvate. Problemele care au nevoie de soluţii oferă 

egoului importanţă, pentru că el promite rezolvarea lor. Fără probleme, ne-am găsi 

liniştea în Esenţă deoarece nu mai avem la ce să ne gândim. Majoritatea gândurilor 

noastre se învârt în jurul condiţionărilor proprii şi a modului în care îi putem face 

pe ceilalţi să se conformeze dorinţelor şi viselor noastre sau în care ne putem 

domoli frica, ea făcând parte din aceste condiţionări. 

Multe din acţiunile noastre caută să ne elibereze de emoţiile pe care nu vrem 

să le simţim, emoţii generate de mintea egotică. Condiţionările noastre se află în 

spatele fiecărei probleme pe care credem că o avem. 

Noi nu avem probleme cu adevărat, dar le adoptăm. Iar ele servesc unui scop 

al egoului. Ele îi dau minţii egotice ceva de făcut. Când ne identificăm cu mintea 

egotică, fapt pe care îl realizăm în cea mai mare parte a timpului când gândim, noi 

simţim că existăm ca o entitate separată de Esenţă. Această separare este o iluzie, 

bineînţeles, pentru că nu ne putem separa de cine suntem cu adevărat. Gândirea 

dă egoului un sentiment de existenţă, care nu este, de fapt, real. Sentimentul de 

separare vine şi pleacă prin gândurile despre noi înşine. Acest eu nu există decât ca 

un gând despre mine. Mintea este singurul lucru care poate genera acest sentiment 

de separare. Aşadar, pentru a ne separa de restul lumii, trebuie să gândim. 

Aici intervine Esenţa. Esenţa constituie cine eşti tu cu adevărat. Tu eşti ceea ce 

se află dincolo de gând şi dincolo de minte. Dovada acestui fapt este că devii 

conştient de gândurile tale. Cine sau ce este conştient de gânduri? Facem referire 

la noi, la această Conştienţă. Ea poate fi simţită sub forma unei energii, a unei 

senzaţii de viu, a unei vibraţii. Acesta eşti tu cu adevărat. Opreşte-te un moment 

pentru a experimenta următorul lucru. 

 

Exerciţiu: EXPERIMENTEAZĂ SENZAŢIA DE A FI VIU 

Dacă te eliberezi pentru un moment de forţa minţii şi cobori în propriul corp, 
poţi simţi vibraţiile care reprezintă o reflexie fizică a Esenţei tale adevărate. Egoul 
locuieşte în minte, dar tu cel adevărat eşti viu în corp. Tu faci acest corp viu iar 
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această prezenţă poate fi simţită ca o vibraţie, ca un. sunet, ca un sentiment al 
existenţei. 

Priveşte-ţi mâinile. În timp ce le priveşti, observă cât sunt de vii. Arată ca şi 
cum au o viaţă a lor proprie. Se mişcă din proprie iniţiativă. Recunoaşte senzaţia 
de a avea mâini şi viaţă în ele. Această vibraţie este prezentă în întregul corp. 
Reprezintă chiar Viaţa care trăieşte în tine şi prin tine. Aceasta este cine eşti tu cu 
adevărat. Când te concentrezi asupra vibraţiilor simţite în mâini sau în orice altă 
parte a corpului, te scufunzi în Esenţă şi trăieşti experienţa adevăratului Sine. 

 

Acest tu cel adevărat nu are nicio problemă cu tot ceea ce există. El este 

responsabil de crearea a tot ceea ce există şi nu percepe nimic creat de el ca fiind o 

problemă. În mod intenţionat, acesta a creat diversitatea şi diferenţele care 

deranjează atât de mult egoul. Tot el a creat egoul aşa cum este, dar nici acest fapt 

nu reprezintă o problemă. Odată ce ne vom trezi din transa egotică numită şi 

„Iluzie”, ne vom conştientiza pe noi înşine ca Vibraţie, ca Esenţă. Din acest punct, 

totul este bine şi se desfăşoară perfect – poate în mod de neînţeles şi imprevizibil, 

dar perfect. 

Esenţa nu vrea să schimbe viaţa, dar o îndrumă prin intermediul intuiţiei. 

Aceasta este diferită faţă de încercarea de a schimba ceea ce s-a petrecut deja, fapt 

caracteristic egoului. Viaţa se desfăşoară în conformitate cu un plan general, care 

se ajustează şi se adaptează alegerilor noastre. Fiecare moment este diferit faţă de 

ultimul şi faţă de următorul - de aici şi perfecţiunea. Esenţa nu judecă fiecare 

moment, doar îl acceptă. Esenţa modelează momentul, dar fără a căuta să schimbe 

ceea ce există deja. Ea se bucură de plăcerea de a-l modela, iar rezultatul este că 

Esenţa creează viaţă, care este un proces continuu, dar nu se plânge sau nu se 

lamentează de rezultat, aşa cum face egoul. Ea continuă să modeleze viaţa şi se 

bucură de procesul de creaţie. 

Când suntem la unison cu Esenţa, simţim bucuria creaţiei şi fascinaţia care 

derivă de aici. Diversitatea şi imprevizibilul fac viaţa interesantă – creativă, şi de 

aici vine bucuria. Procesul de creaţie – viaţa care se naşte din viaţă – este plăcut şi 

aduce împlinire Esenţei, iar aceasta constituie fericirea pe care o simţim când 

plonjăm în Esenţă. În fiecare moment, Esenţa se miră şi se minunează de ceea ce s-

a creat. Imaginează-ţi cum ar fi să ai şi tu această atitudine întotdeauna. O poţi 
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avea şi o vei avea, imediat ce treci dincolo de identificarea cu egoul. A trece dincolo 

de ego reprezintă destinul fiecăruia. 

Între timp, majoritatea oamenilor petrec diverse perioade din viaţa lor 

scufundaţi în ego, iar acesta se ceartă în mod constant şi se plânge mereu de viaţă. 

Pentru ego, viaţa este departe de a fi perfectă. Egoul nu ştie faptul că viaţa nu a fost 

menită niciodată să fie perfectă. Viaţa a fost menită să fie creativă, iar creaţiile sale 

să evolueze. Tocmai aceasta este perfecţiunea ei. Dar, cu siguranţă, viaţa nu este 

perfectă pentru ego, deoarece egoul are propriile sale standarde de perfecţiune, 

care se deosebesc de cele ale Esenţei. 

Esenţa nu cere perfecţiune, care ar fi prea statică. Esenţa cere doar ca lucrurile 

să fie aşa cum sunt - în continuă schimbare, evoluând către ceva nou. Aşa defineşte 

Esenţa perfecţiunea şi este considerată uşor de îndeplinit pentru că viaţa doar aşa 

poate fi. Pentru ego, perfecţiunea este exact contrariul. Ea trebuie să fie tot ceea ce 

vrea egoul, indiferent de ceea ce există cu adevărat. Lipsa de contact cu viaţa reală, 

aşa cum se prezintă ea, este motivul pentru care suntem nefericiţi de cele mai 

multe ori. Suntem nefericiţi pentru că ne separăm de bucuria Esenţei care creează 

şi se bucură în acest moment. 

 

Rezolvarea diferenţelor de către Esenţă 

Ori de câte ori apare o problemă între doi oameni, unul sau ambele egouri 

lucrează la crearea acelei probleme. Chiar dacă o singură persoană defineşte ceva 

ca fiind o problemă, în relaţie apare o confruntare. În această situaţie, este bine ca 

măcar una dintre cele două persoane să rămână orientată către Esenţă, 

concentrându-se pe ideea că, de fapt, nu există nicio problemă. Să reacţionezi 

astfel nu este întotdeauna uşor, deoarece condiţionările uneia dintre persoane tind 

să declanşeze şi condiţionările celeilalte. Indiferent dacă ambele persoane se 

identifică cu egoul sau doar una singură, modalitatea prin care putem rezolva 

problema creată este să conştientizăm că propriile noastre condiţionări sunt cauza 

problemei şi că problema nu ar mai exista în lipsa lor. 

Nu este necesar să analizăm condiţionările; trebuie doar să recunoaştem că 

acestea constituie sursa problemei şi să vrem să ne eliberăm de ele. S-ar putea ca 
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unele condiţionări să necesite ceva mai multă atenţie înainte de a fi înlăturate, dar 

majoritatea pot fi văzute ca simple condiţionări şi apoi înlăturate. 

Esenţa acceptă diferenţele şi nu le judecă. Diferenţele sunt observate şi la 

nivelul Esenţei, dar nimeni nu scoate în evidenţă faptul că aceste condiţionări ale 

lui sau ale ei sunt cele corecte, iar toate celelalte sunt greşite. Spre deosebire de 

ego, Esenţa ştie că nu există nicio perspectivă „corectă”, ci doar perspective 

diferite. Soluţia egoului în faţa acestor diferenţe este să caute să le elimine. 

Vom vedea mai departe cum abordează egoul aceste diferenţe când vine vorba 

de bani şi cum rezolvă Esenţa situaţia. Cu toţii avem multe condiţionări legate de 

bani: ce înseamnă banii, cum trebuie sau nu trebuie folosiţi, cine ar trebui să-i 

facă, dacă şi cât să economisim, dacă, unde şi cât să investim, cât să cheltuim de 

plăcere şi pentru distracţie, ce control poate avea o persoană asupra banilor şi câţi 

bani poate avea la discreţie o persoană. Doi oameni nu vor avea niciodată 

condiţionări identice referitoare la o problemă atât de complexă şi încărcată 

emoţional precum cea a banilor, deci nu e de mirare că majoritatea cuplurilor 

întâmpină conflicte pe acest subiect. 

Când diferenţele legate de bani (sau de altă problemă) apar într-o relaţie, în 

general primul lucru care intervine este problema legată de cine are dreptate. Este 

prima capcană legată de diferenţe în orice problemă. Tendinţa de a argumenta şi a 

construi un caz despre ale cui condiţionări sunt mai bune conduce la o luptă ce nu 

poate fi câştigată şi care nu trebuie luată în considerare. Primul principiu pentru 

abordarea diferenţelor este să nu căutăm să ne convingem partenerul în legătură 

cu punctul nostru de vedere. Altfel, ne asumăm faptul că punctul nostru de vedere 

este cel corect, dar acesta este doar un singur punct de vedere şi, deci, nu poate fi 

cel „corect”. 

Suntem profund condiţionaţi să credem că punctul nostru de vedere este 

corect şi să considerăm că prin câştigarea celeilalte persoane de partea noastră 

vom rezolva aceste diferenţe. Ne putem păcăli că este de datoria noastră să ne 

determinăm partenerul să creadă în punctul nostru de vedere. Credem că, în acest 

mod, el sau ea va fi o persoană mai bună şi considerăm că este de datoria noastră 

să facem ca partenerul nostru să fie aşa. În acest fel, egoul maschează egoismul 

perspectivei sale. 

Această tendinţă trebuie recunoscută şi schimbată înainte de a aduce necazuri 

într-o relaţie. Poţi observa când tu şi partenerul tău sunteţi implicaţi în astfel de 
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certuri legate de corectitudinea condiţionărilor unuia sau a celuilalt. Iată mai jos 

un exemplu de dialog problematic legat de cheltuirea banilor: 

 

El: Mă gândesc să-mi iau un caiac. 

Ea: Trebuie să strângem bani pentru când vom ieşi la pensie, nu trebuie 
să-i mai cheltuim pe alte jucării. 

El: Îţi faci prea multe griji. Ar trebui să ne bucurăm de viaţă mai mult, 
acum cât putem. 

Ea: Ori de câte ori cumperi astfel de lucruri, nu le foloseşti niciodată. Le 
ţii în garaj. Ai cheltuit deja prea mulţi bani pe astfel de chestii. 

El: Nu te încântă deloc. Îmi strici tot cheful. Este foarte greu cu tine. 

Ea: Dacă ai câştiga mai mulţi bani, poate că am putea să ne relaxăm 
puţin şi să ne distrăm. 

 

Cu astfel de dialoguri sunt posibile două rezultate: fie o persoană câştigă în 

faţa celeilalte, fie nu câştigă nimeni. Fiecare rezultat aduce necazuri într-o relaţie, 

deoarece ambele persoane trebuie să vină cu argumente şi critici pentru a-şi 

susţine punctul de vedere, iar acestea subminează iubirea şi încrederea. 

Chiar dacă ambele persoane reuşesc să nu se subaprecieze una pe cealaltă, să 

nu îşi arunce vorbe urâte sau alte critici, unele judecăţi sau motive tot vor fi spuse 

în astfel de dialoguri. Aceste judecăţi şi motive formează o imagine a partenerului 

care diferă mult de adevăr. Această imagine ireală a partenerului devine punctul 

nostru de referinţă în relaţia cu el, în locul partenerului real, aşa cum este acesta în 

acel moment. Se creează o imagine negativă, îngustă sau incompletă a 

partenerului, care va rămâne ca punct de referinţă. În exemplul mai sus menţionat, 

el a creat o imagine a ei de persoană cicălitoare, iar ea a creat o imagine a lui de 

copil iresponsabil. Imaginile negative sunt întărite ori de câte ori partenerul face 

ceva care vine să confirme acestea. În timp, aceste imagini câştigă putere şi 

începem să ne raportăm mai mult la ele decât la partenerul nostru real şi la 

întreaga sa complexitate. 

Acest proces de creare a imaginilor negative sau incomplete ale partenerului 

nostru, precum şi faptul că ne raportăm la ele în loc să ne raportăm la partenerul 
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real, determină deteriorarea relaţiilor în timp. Ca şi în exemplul anterior, dacă îţi 

vezi partenerul ca pe o persoană cheltuitoare şi iresponsabilă, atunci, ori de câte 

ori el va face ceva care să stârnească această concepţie, te vei folosi de imaginea 

creată despre el şi de toate criticile care derivă de aici: „Cheltuieşte mereu. Aruncă 

banii. Nu ştie cum să se descurce cu banii.” Acest lucru stimulează sentimentele de 

furie, teamă, revoltă şi alte critici: „Nu este chiar o persoană aşa de bună, la urma 

urmei. Este slab. Este stupid. Nu îi pasă de mine. Nu sunt sigură că îl mai iubesc.” 

Acum, partenerul tău nu doar că este o persoană cheltuitoare, dar este şi o 

persoană rea care nu te iubeşte - şi poate că nici tu nu-l mai iubeşti! Iată că ai 

închegat un scenariu cu multe sentimente implicate. Aceasta se petrece atunci 

când urmărim să dovedim partenerului nostru că punctul nostru de vedere este 

corect. Dacă îi dai egoului un deget, el îţi ia toată mâna şi, înainte de a-ţi da seama, 

nu mai simţi deloc iubire pentru partenerul tău. 

Cum se descurcă Esenţa cu astfel de probleme? Esenţa le permite celorlalţi să 

facă propriile alegeri legate de bani şi de orice altceva. Dacă avem o relaţie cu 

cineva nu înseamnă că putem avea control asupra lui sau a ei. Esenţa îi permite 

partenerului să trăiască aşa cum îşi doreşte. Ea îl acceptă pe partener şi, poate, 

negociază ceea ce consideră că este mai bun pentru ea. Iată mai jos un alt dialog, 

diferit faţă de cel anterior, pe acelaşi subiect: 

 

El: Mă gândesc să cumpăr un caiac. 

Ea: Avem bani pentru caiac? (Aceasta este o Întrebare rezonabilă şi 
directă.) 

El: Mă tot gândesc la caiac de ceva timp şi am găsit unul folosit deja, 
dar la un preţ bun, aşa că, da, avem bani. 

Ea: Dacă asta te face fericit, bine. (Dacă îl va face fericit sau nu, va 
afla singur). 

 

Cum iese ea din toată această poveste? Un om fericit. Iar data viitoare când ea 

o să vrea ceva, el sigur va fi de acord. Chiar dacă ea ar propune să pună deoparte 

pentru pensie o sumă asemănătoare, el sigur va fi de acord cu acest lucru pentru că 

se bucură că i-a dat voie să facă ce şi-a dorit - şi a fost atât de înţelegătoare. 



126 

 

Bunătatea aduce bunătate. Când dialogurile decurg astfel, ambele persoane se simt 

bine împreună, iar aceasta face bine relaţiei. 

Criticile şi incriminările blochează iubirea. Nu o blochează cu adevărat, pentru 

că nu este posibil. Stă în firea noastră să iubim - necondiţionat - dar cursul iubirii 

este blocat de anumite critici care ne închid inima în faţa celorlalţi şi ne fac să nu 

mai simţim iubirea. Dacă astfel de critici nu ar mai avea loc, dragostea ar exista 

întotdeauna. Criticile întunecă şi acoperă lumina dragostei încât nu mai putem 

simţi iubire. Dar dragostea există şi poate fi descoperită din nou. 

Descoperirea dragostei care a fost umbrită de critici este o chestiune care ţine 

de faptul de a vedea adevărul despre condiţionări şi de a alege iubirea. Deşi poate 

părea umilitor, a accepta să fii umil face parte din procesul dragostei. Pentru a 

recâştiga iubirea, trebuie să recunoşti că ai greşit. A greşi este omeneşte: ai crezut 

că toate condiţionările tale sunt corecte, adevărate, pline de sens, importante şi ca-

pabile să îţi ghideze viaţa. 

Aici nu este cu adevărat o greşeală, deoarece cu toţii suntem programaţi să ne 

identificăm cu mintea egotică şi cu condiţionările ei. Astfel ne exprimăm 

umanitatea în mod perfect. Vine însă vremea ca Esenţa să se încarneze în această 

formă umană şi să se exprime prin ea. La un anumit moment, egoul trebuie să se 

dea deoparte pentru a permite Esenţei să strălucească. Când se va petrece acest 

lucru, vom fi capabili să vedem rostul condiţionărilor nostre. Aceasta este foarte 

dificil în primul rând din cauza programării noastre. 

 

Condiţionările disfuncţionale şi lucrul cu acestea 

Uneori, condiţionările cuiva pot fi disfuncţionale şi potenţial periculoase. Din 

acest motiv, poate fi nevoie de ajutor calificat. Comportamentele vicioase, suicidare 

şi violente sunt exemple de condiţionări. Când un viciu este în continuă creştere, 

cearta, critica sau tentativa de a convinge acea persoană să facă alte alegeri nu vor 

fi eficiente sau de ajutor. Oamenii nu se schimbă pentru că le arătăm noi că ceva 

este în neregulă cu ei. Ei nu se transformă nici pentru că vrem noi asta. Ei trebuie 

să-şi dorească să se schimbe. 

Fiecare proces de transformare este precedat de dorinţa de a face aceasta, iar 

această dorinţă nu poate fi impusă sau creată din exterior. 



127 

 

Modalitatea prin care egoul se descurcă în viaţă nu este, în general, foarte utilă 

deoarece egoul este limitat şi centrat numai pe sine. Nu ştie la ce să se aştepte într-

o situaţie, mai ales într-una care implică ajutorarea unei alte persoane. Sfatul pe 

care îl oferă este determinat de propriile condiţionări. Esenţa ştie ce trebuie făcut 

într-o anumită situaţie, deci răspunsurile utile pentru a ajuta pe cineva se află în 

Esenţă. 

Există o mare diferenţă între a urmări să schimbi pe cineva pentru a se 

conforma condiţionărilor tale şi a căuta să ajuţi pe cineva să se transforme pentru 

a-i fi lui bine. Egoul urmăreşte să facă în primul fel, iar Esenţa în cel de-al doilea. 

Pentru a fi cu adevărat de folos partenerului tău, ajutorul trebuie să vină de la 

Esenţă. Iar pentru ca partenerul tău să poată primi acest sprijin, trebuie să aibă 

inima deschisă. 

Există perioade când va trebui să accepţi că partenerul tău nu este pregătit 

pentru schimbare şi atunci trebuie să rămâi deschis, să aştepţi până când va fi 

pregătit pentru o nouă perspectivă asupra vieţii. Pentru a fi de ajutor partenerului 

tău trebuie să fii atent la ceea ce acesta vrea să primească în acel moment. Dacă 

urmăreşti să-i oferi o altă perspectivă sau un sfat de care crezi că el sau ea are 

nevoie atunci când acesta nu vrea să primească ajutorul, ceea ce doreşti să-i oferi 

va părea o critică, o manipulare sau un control. 

Esenţa lucrează în viaţa fiecăruia pentru a aduce evoluţia şi transformările 

necesare. Oamenii au liber arbitru şi nu sunt dispuşi întotdeauna să accepte felul 

în care Esenţa urmăreşte să realizeze această evoluţie. Dacă resping o modalitate, 

Esenţa vine cu alta. De obicei, Esenţa aduce acest ajutor prin intermediul altor 

oameni, care acţionează în numele ei. Când Esenţa lucrează astfel, ea face toate 

aceste lucruri în mod spontan, firesc şi sincer în momentul în care o persoană are 

inima deschisă. 

Esenţa are propriile sale modalităţi de a acţiona cu noi. Cu toţii evoluăm aşa 

cum trebuie să evoluăm. Trebuie să avem încredere în acest lucru. Uneori, această 

evoluţie nu se finalizează pe acest pământ, dar Esenţa poate să aştepte. Trebuie să 

avem aceeaşi răbdare cu propria noastră evoluţie, precum şi cu a celorlalţi. Avem 

timp pentru toate, iar această evoluţie se realizează în mod propriu şi la timpul 

cuvenit. 

Uneori, chiar tu poţi fi purtătorul de cuvânt al Esenţei, dar, dacă sfatul şi 

ajutorul tău nu vin de la Esenţă, ele nu vor fi de mare folos. Cel mai mare ajutor pe 
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care îl poţi acorda partenerului tău este să fii orientat către Esenţă, pentru a putea 

să-l primeşti cu dragostea, intuiţia, înţelepciunea şi sprijinul de care are nevoie 

când este cu inima deschisă. Nu este responsabilitatea ta să-ţi transformi 

partenerul, deşi uneori Esenţa te îndeamnă să faci astfel. Când acţionăm având 

această capacitate, ajutorul nostru devine real, adevărat, spontan şi util. La acest 

nivel putem ajuta oamenii să se transforme, dacă sunt pregătiţi să realizeze aceasta 

şi dacă vor să primească ceea ce avem de oferit. Altfel, nu merită să urmărim să-i 

schimbăm. Nu este treaba noastră, decât dacă Esenţa ne împinge să acţionăm în 

acest mod. 

Nu suntem obligaţi „să ne scufundăm odată cu nava” şi nici să stăm deoparte 

şi să vedem cum partenerul nostru se autodistruge. Când aceasta pare a fi ultima 

soluţie, avem la îndemână un instrument foarte puternic – dragostea partenerului 

faţă de noi. Dacă partenerul nostru se autodistruge, părăsirea lui poate fi semnalul 

de alarmă de care are nevoie. Multe persoane au fost motivate să se transforme 

când au realizat că ar putea fi părăsite. Totuşi, aceasta nu este doar o ameninţare. 

Trebuie să fii pregătit să o duci la îndeplinire dacă va fi necesar. 

Uneori, părăsirea poate fi cel mai bun lucru pe care îl poţi face pentru cineva. 

Prin părăsire, persoana respectivă se confruntă faţă în faţă cu efectele acţiunilor 

sale negative. Nu trebuie să fii un martir, mai ales că martirajul nu face bine 

partenerului. Părăsirea nu este o acţiune egoistă, ci „o dragoste dură”. Arătând 

cuiva consecinţele acţiunilor sale, realitatea aduce lecţii şi evoluţie. 

 

Luaţi deciziile împreună 

Din cauza diferenţelor dintre condiţionările fiecărui partener, luarea unor 

decizii poate fi foarte provocatoare. Doi oameni nu vor fi întotdeauna de acord 

asupra lucrurilor care îi afectează pe amândoi, ca de pildă: unde să locuiască, ce 

locuinţă să cumpere, unde să plece în concediu, cum să-şi investească economiile, 

cum să îşi educe copiii, cine să aibă grijă de copii, cine ce să facă în casă şi aşa mai 

departe. Când deciziile respective îi afectează pe amândoi, este important ca 

fiecare să participe la luarea lor. Este o abordare foarte diferită de cea tradiţională 

în care se considera că „bărbatul poartă pantaloni”, ceea ce făcea adesea femeia să 

se simtă servilă şi subapreciată. 
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Scopul este ca ambele persoane să se simtă bine în legătură cu orice decizie 

luată. Poate părea imposibil, dar este întotdeauna posibil. Deşi cele două persoane 

s-ar putea să nu reuşească să-şi impună punctul de vedere, se poate găsi totuşi o 

soluţie pe care să o aprobe amândoi. Este important ca decizia să fie luată de 

comun acord. Dacă cineva nu vrea să se conformeze unei anumite decizii, atunci 

acea decizie nu ar trebui să fie luată. Dacă nu se poate ajunge la o decizie comună 

sau la un compromis, atunci cuplul a mers într-o direcţie greşită. De exemplu, dacă 

tu vrei să te muţi, iar partenerul nu vrea, atunci, pentru moment, mutarea nu este 

potrivită pentru voi. 

Când doi oameni nu sunt meniţi să fie împreună, acest tip de diferenţe pot 

conduce la separare, lucru care este potrivit în cazul unei asemenea relaţii. O 

relaţie trebuie să servească scopurilor Esenţei şi direcţiei fiecărei persoane. Dacă 

nu se petrece astfel, atunci există un motiv de a pune această relaţie sub semnul 

întrebării. Acest lucru este foarte delicat, deoarece noi putem să punem relaţia sub 

semnul întrebării pentru că este dificilă. De fapt, acea dificultate poate fi creată în 

mod intenţionat de către Esenţă pentru ca noi să evoluăm. 

Pentru a continua exemplul cu mutatul, să presupunem că tu şi partenerul tău 

sunteţi de acord să vă mutaţi, dar nu cădeţi de acord asupra locului. Din nou, dacă 

nu sunteţi de acord unde să vă mutaţi, poate că nu a venit încă timpul să luaţi 

această decizie. Doar pentru că sunteţi de acord să vă mutaţi nu înseamnă că a 

venit şi timpul potrivit. Va trebui să aşteptaţi până ce lucrurile legate de locul unde 

să vă mutaţi devin clare, intuitiv, pentru amândoi. Tu şi partenerul tău s-ar putea 

să nu fiţi atraşi de acelaşi loc, dar va trebui să doriţi amândoi să vă mutaţi acolo. 

Dorinţa - indiferent cât de mare sau de mică - este un bun sfetnic în luarea 

deciziilor. Vreţi amândoi cu adevărat să faceţi schimbarea? Dorinţa este un 

sentiment pozitiv în legătură cu ceva. Ambele persoane trebuie să-l simtă pentru a 

evita alte resentimente mai târziu. Această dorinţă vine de la Esenţă, şi nu din 

dorinţa egoului de a plăcea. Uneori, egoul proclamă această dorinţă pentru a-i 

mulţumi pe ceilalţi deoarece depinde de ei, dar acesta nu este un motiv bun pentru 

a fi de acord cu ceva. 

Dorinţa care vine de la Esenţă este o încântare şi un „Da” spus acelei 

posibilităţi. Acest „Da” nu trebuie strigat de pe vârful acoperişului; trebuie să fie o 

dorinţă tăcută. Dar ea este eliberată de resentimente, resemnare şi de dorinţa de a 

face pe plac. Această dorinţă vine din recunoaşterea faptului că decizia luată este în 
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acord cu dezvoltarea noastră şi cu scopurile noastre spirituale, şi nu doar cu cele 

ale partenerului. 

În unele cazuri când este nevoie de o decizie, compromisul poate fi o soluţie. 

Deoarece doi oameni nu pot face un compromis legat de o decizie precum mutatul, 

pentru că fie se mută, fie nu se mai mută, pot face totuşi un compromis legat de ce 

locuinţă să cumpere. Compromisul este un proces de examinare a celui mai 

important lucru pentru doi oameni într-o situaţie anume şi, în cazul în care există 

dezacorduri, de compensare a unor lucruri pe care le vrea o persoană cu alte 

lucruri pe care le vrea cealaltă persoană. Acest fapt funcţionează foarte bine în 

multe cazuri, atât timp cât fiecare persoană obţine ceva din ceea ce a vrut şi este 

mulţumită în acest fel. Acest ultim punct este crucial, deoarece deciziile care nu au 

ca rezultat final fericirea celor doi oameni nu sunt un compromis bun. 

Lasă-te ghidat de sentimentul de a te simţi bine; acesta ar trebui să fie 

puternic când trebuie luate decizii categorice. Ambele persoane trebuie să se simtă 

bine în legătură cu decizia luată şi să dorească să respecte acea decizie. Fără acest 

sentiment, vor apărea probleme mai târziu, sub formă de resentimente şi 

învinuire. Ambele persoane trebuie să dorească să îşi asume responsabilitatea 

deciziei pentru a nu afecta relaţia în mod negativ, în timp. Dacă o persoană simte 

că renunţă la prea mult sau că oferă prea mult, atunci decizia nu trebuie luată în 

acel moment. 

Unele decizii necesită puţină educaţie la început. Uneori ne certăm cu 

partenerul nostru în legătura cu anumite chestiuni pe care puţină educaţie le-ar fi 

putut rezolva. Un exemplu poate fi decizia legată de educarea copilului. Deşi ne 

place să credem că propriile condiţionări şi felul în care am fost noi crescuţi ne-au 

pregătit pentru a fi părinţi, adevărul este că foarte mulţi dintre noi nu avem în mod 

firesc abilitatea de a fi părinte. Ca urmare, cearta legată de cum să ne creştem 

copiii poate fi o pierdere de timp – timp care ar putea fi folosit urmând un curs 

despre cum să fii părinte sau, cel puţin, educându-ne cumva în acest sens. Este 

important să dobândim această educaţie pentru ca ambele persoane să înţeleagă 

lucrurile la fel sau, în caz contrar, cearta va continua. 

De asemenea, tindem să ne bazăm pe condiţionările proprii pentru a decide 

cine ce să facă în casă. Cum decide un cuplu rolul fiecăruia? De cele mai multe ori, 

nu există prea multă comunicare pe acest subiect. Presupunem că partenerul va 

face anumite lucruri, iar noi vom face alte lucruri, în funcţie de sex, fără a clarifica 
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aceste roluri. Întrebarea cine ce face în casă este dificilă şi din cauza faptului că 

bărbaţii şi femeile nu mai ştiu cu siguranţă rolul fiecărui sex sau, şi mai mult, dacă 

mai există un asemenea rol. 

Indiferent dacă sarcinile zilnice sunt împărţite fie pentru el, fie pentru ea după 

criteriul rolului bărbatului şi al femeii sau după alte criterii, aceste sarcini trebuie 

distribuite şi felul în care sunt împărţite trebuie să fie agreat de ambii parteneri. 

Lipsa unui acord şi a clarificărilor pot face ca lucrurile mărunte dintr-o zi oarecare 

să devină un câmp de luptă. Cheia rezolvării acestor probleme este identificarea 

cazurilor în care aveţi resentimente. Resentimentul faţă de îndeplinirea unei 

sarcini în casă este un semnal de alarmă ce indică faptul că trebuie să mai discutaţi 

sau să mai negociaţi această împărţire a muncii. Trebuie să mai lucraţi pentru a 

ajusta aceste sarcini, până ce vor dispărea toate resentimentele. Este foarte 

important ca împărţirea muncii să fie corectă pentru toată lumea. Dacă nu este, 

vor apărea resentimente sub formă de furie, retragere, lipsa afecţiunii sau a altor 

favoruri. 

Iată mai jos o abordare a acestor tipuri de diferenţe: 

 

ÎMPĂRŢIREA SARCINILOR ŞI A RESPONSABILITĂŢILOR ÎN CASĂ 

1. Când eşti sau nu eşti de acord cu partenerul tău asupra împărţirii muncii? O 

modalitate de a afla acest lucru este să vă puneţi întrebarea: „Am vreun 

resentiment când fac asta?” 

2. Fă o listă cu toate sarcinile care îţi generează resentimente. 

3. Analizează condiţionările şi părerile legate de aceste sarcini, condiţionări şi 

păreri ce se află în spatele acelor resentimente. Poate că vei descoperii ceva ce 

te depăşeşte sau care nu intră în responsabilitatea ta ca bărbat sau femeie. 

Poate că vei descoperii ceva ce face parte din responsabilitatea ta, dar ţi se pare 

nedrept. Sau poate că nu-ţi place să faci acel lucru, poate că este dificil pentru 

tine sau poate că nu te pricepi. 

4. Partenerul tău ar vrea să facă acel lucru măcar pentru un timp? Ori, mai 

degrabă, ar vrea să schimbe acea sarcină cu o alta care pe tine te face să te simţi 

mai bine? 

5. Dacă niciunul dintre voi nu vrea să facă acel lucru, puteţi încerca să-l faceţi pe 

rând sau puteţi angaja pe altcineva să-l facă. Este important ca ambele 



132 

 

persoane să simtă că împărţirea muncii este corectă. Insistaţi până când 

această împărţire va fi echitabilă pentru amândoi. 

 

Observarea resentimentelor 

Ca şi judecata, resentimentul este o otravă perfidă într-o relaţie. El pare ceva 

nesemnificativ, aşa că tindem să-l dăm deoparte şi să-l ignorăm sau tindem să-l 

ascundem, deoarece credem că nu ar trebui să avem acest sentiment. Ceea ce 

determină cel mai mult apariţia resentimentelor este să simţi că nu trebuie să ceri 

ajutor, din cauza unor păreri sau condiţionări legate de roluri. De exemplu, o soţie 

consideră că nu îi poate cere soţului ei să o ajute cu spălatul rufelor, deoarece crede 

că este o treabă de femeie, dar se simte împovărată de toată această 

responsabilitate pe care o poartă zilnic. Astfel, condiţionările ne împiedică să 

facem ceea ce este bine pentru noi înşine şi pentru relaţie. 

Dacă luptăm împotriva resentimentelor, putem pierde mesajul acestora 

despre ce avem nevoie pentru a păstra un sentiment de corectitudine într-o relaţie. 

O relaţie fericită are nevoie de un echilibru între a oferi şi a primi. Când simţi că 

oferi mai mult decât primeşti – indiferent dacă se petrece aşa sau nu - aces 

sentiment trebuie discutat cu partenerul şi trebuie făcute câteva modificări, pentru 

ca acest schimb să fie corect pentru toată lumea. 

Când problema care a stat la baza resentimentului nu este transmisă, ea se va 

agrava şi va submina dragostea şi afecţiunea. Când simţim că oferim mai mult sau 

că nu primim destul, încetăm să mai oferim, fie conştient, fie inconştient, iar 

această retragere îl poate face şi pe partenerul nostru să dea înapoi. 

Deseori, cuplurile se distanţează şi niciunul dintre parteneri nu vrea să 

renunţe în favoarea celuilalt. Totul devine o armă pe care o folosesc unul împotriva 

celuilalt. Singurul mod prin care pot ieşi din acest cerc vicios este ca unul dintre ei 

să înceapă să ofere din nou, dar, pentru ca acest lucru să se petreacă, 

resentimentele trebuie exprimate. 

Toată lumea are de câştigat când aceste resentimente sunt exprimate şi, la fel, 

toată lumea are de suferit când ele nu sunt transmise. Partenerul tău va avea de 

câştigat dacă ştie că tu suferi, pentru că este în interesul lui ca tu să nu te simţi aşa. 

Un partener care nu are resentimente este un partener fericit, iar un partener 
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fericit este o încântare. Partenerii fericiţi sunt iubitori şi darnici. Când o persoană 

este iubitoare şi darnică, aceasta inspiră dragostea şi generozitatea celeilalte 

persoane. Rezolvarea resentimentelor, mai mult decât fuga de ele, face ca 

dragostea să înflorească din nou în interiorul relaţiilor. 

 

Negocierea 

Poate părea ciudat să vorbim într-o carte orientată către spiritualitate – aşa 

cum este aceasta – despre resentimente, despre obţinerea a tot ce ne dorim şi 

despre negociere. De cele mai multe ori, persoanele spirituale cred că nu ar trebui 

să aibă resentimente sau dorinţe. Aşa vorbeşte egoul spiritual. La oamenii orientaţi 

către spiritualitate, egoul îşi ia o mască spirituală şi devine un tiran. El ne 

dojeneşte pentru reacţiile noastre omeneşti: „Nu trebuie să fii atât de limitat. Nu 

contează ce îţi doreşti. Uită ce resentimente ai. Ar fi trebuit să fii mult mai iluminat 

deja.” Egoul aflat sub masca spiritualităţii este la fel de tiran ca înainte. 

Ascultându-l, ne identificăm şi mai mult cu el, iar aceasta nu face bine relaţiei. 

Adevărul este că atunci când apar resentimente şi dorinţe, ele merită 

conştientizarea şi atenţia noastră, nu reprimarea. Dacă propriile condiţionări te 

împiedică şi continuă să te împiedice în realizarea anumitor lucruri, atunci e 

nevoie să fim mai atenţi la tot ceea ce avem de făcut. Dacă nu, vom ajunge la baza 

condiţionărilor noastre care ne stau în cale şi pe care va trebui să le exprimăm în 

relaţie. Unele condiţionări sunt doar despre noi şi necesită o analiză personală, în 

timp ce alte condiţionări implică mai multe persoane şi necesită anumite negocieri. 

Este adevărat că dorinţele sunt cauza suferinţelor. Ca oameni, avem dorinţe şi 

suferim din cauza dorinţei de a avea altceva decât ceea ce există în acest moment. 

Este perfect adevărat, dar la fel de valabil este şi faptul că unele dorinţe trebuie 

exprimate într-o relaţie, deoarece ele pot conduce la resentimente. Dacă apar 

resentimentele, atunci dorinţa din spatele lor trebuie transmisă în cadrul relaţiei, 

dacă ţine de relaţie, pentru că altfel va duce la distrugerea relaţiei. Este un fapt de 

viaţă, de umanitate. Când această umanitate a noastră aduce probleme într-o 

relaţie, trebuie să o tratăm într-un mod foarte sănătos: e nevoie să vorbim deschis 

şi sincer despre problemele simple care pot fi rezolvate, discutând ceea ce vrem şi 
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purtând o negociere în acest sens. Iată mai jos un rezumat despre cum să facem 

acest lucru. 

 

REZOLVAREA RESENTIMENTELOR 

1. Observă când ai resentimente. Care sunt lucrurile care te fac să ai 

resentimente? Ce ţi se pare nedrept? Care sunt condiţionările care determină 

aceste resentimente? Poate că îţi spui că ar trebui să faci ceva când nu vrei sau 

că nu trebuie să ceri ajutor, când ţi-ar plăcea să te ajute cineva. Poate că 

urmăreşti să faci prea multe când, de fapt, trebuie să te odihneşti sau să faci cu 

totul altceva. Poate că aceasta nu este o problemă ce are legătură cu relaţia 

dintre tine şi partenerul tău, ci este ceva ce ţine de tine însuţi. 

2. Ce sentimente se ascund în spatele resentimentelor? Ce vrei? Există ceva ce 

poţi să faci singur sau ai nevoie de partenerul tău pentru a simţi că situaţia este 

corectă? Dacă vrei ceva ce partenerul tău poate să-ţi ofere, ce aştepţi de la 

acesta? De ce e nevoie ca situaţia să fie corectă? Defineşte acest lucru în mod 

clar, de exemplu: „Vreau ca scările să fie aspirate o dată pe săptămână.” 

3. Explică-i partenerului tău această problemă, dar nu când eşti supărat sau ai o 

atitudine critică (nu când te identifici cu egoul). Furia, învinuirea şi critica nu te 

vor ajuta 

4. Să obţii ceea ce vrei şi vor strica relaţia. Aşteaptă până când îţi trece furia şi 

simţi din nou iubire pentru partenerul tău (când eşti din nou orientat către 

Esenţă). 

5. Abordează această problemă cu partenerul tău, amintindu-i că ţii la relaţia 

voastră, iar resentimentele pe care le ai stau în calea sentimentelor frumoase 

pentru el sau ea. Bazează-te pe ajutorul partenerului în rezolvarea acestei 

probleme. 

6. Nu-i spune partenerului ceea ce vrei, ci întreabă-l dacă doreşte să facă ceea ce 

crezi că este mai bine pentru relaţie: „Vrei să faci aceasta?” Dacă spune „Da”, 

atunci defineşte detaliile acestui acord şi apreciază orice încercare. Dacă spune 

„Nu”, atunci întreabă-l: „Ce vrei să faci?”. Poate că partenerul doreşte să facă 

ceea ce vrei şi tu, dar nu atât de des, sau poate că vrea să facă altceva în schimb, 

iar tu să continui să faci acelaşi lucru. 



135 

 

7. Negociaţi până când ajungeţi la o soluţie care este echitabilă pentru amândoi. 

Nu vă opriţi până nu ajungeţi la un acord. Amândoi trebuie să fiţi împăcaţi cu 

soluţia aleasă. Dacă sunteţi de acord cu anumite schimbări puteţi merge 

înainte. 

8. Fii de acord să rămâi deschis pentru orice renegociere care apare dacă vreunul 

dintre voi descoperă că ceea ce aţi stabilit nu funcţionează pentru el. 

9. Exprimă-ţi aprecierea în faţa partenerului pentru că este atât de cooperant. 

Recunoştinţa aduce mult bine într-o relaţie. 
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7 
O perspectivă spirituală asupra problemelor comune 

Acest capitol prezintă câteva probleme obişnuite într-o relaţie, probleme care 

ne fac să punem sub semnul întrebării dacă ar trebui sau nu să avem o anumită 

relaţie. De asemenea, oferă un context spiritual pentru anumite probleme şi 

clarifică întrebări dificile despre menţinerea unei relaţii sau renunţarea la aceasta. 

 

Infidelitatea 

Aceasta este o problemă majoră în multe relaţii. Infidelitatea este un semn că 

cineva nu este satisfăcut, iar această nemulţumire nu este luată în considerare. De 

asemenea, infidelitatea poate apărea pentru că cineva, prin natura sa, consideră că 

este dificil să aibă un singur partener sexual. Oamenii sunt unici, iar o modalitate 

care le conferă această unicitate este aceea că unii se mulţumesc cu acelaşi 

partener sexual, iar alţii nu. Unii vor varietatea sau libertatea de a explora diversele 

forme de relaţionare mai mult decât îşi doresc monogamia. Deşi monogamia este 

standardul în majoritatea civilizaţiilor, fiind considerată morală de cei mai mulţi, 

ea nu este tocmai firească pentru alţii. Aceşti oameni sfârşesc prin a rămâne 

necăsătoriţi sau prin a avea o serie de relaţii monogame. 

Când cineva care nu este în mod firesc monogam are o relaţie cu altcineva, 

această diferenţă dăunează relaţiei. Problema este că multe persoane poligame 

presupun că sunt sau speră să fie monogame şi încearcă să se conformeze acestui 

standard. Această situaţie este dificilă pentru ambele persoane şi conduce la 

suferinţă. Dacă cel care este monogam poate accepta faptul că celălalt nu este, şi nu 

ia personal această lipsă de fidelitate, atunci va fi mai puţin dureros. Unele cupluri 

reuşesc să ajungă la un acord în timpul căsătoriei care să convină şi persoanelor 

care nu sunt monogame. Dar aceste relaţii sigur vor eşua. Fiecare este diferit în 

felul său, iar această diferenţă este cu siguranţă una foarte greu de depăşit. 

Este important să realizăm că, deşi condiţionările proprii sunt nişte simple 

condiţionări, totuşi unele diferenţe sunt foarte greu de depăşit şi vor duce la 

distrugerea relaţiei. Indiferent dacă vor face aşa sau nu, totul depinde de 
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persoanele în cauză şi de dorinţa lor de a accepta diferenţele şi de a trece peste 

suferinţă. Acest fapt este întotdeauna posibil, dar nu este foarte uşor. 

Este posibil să depăşim condiţionările care ne împiedică să acceptăm pe 

cineva care nu este monogam atunci când noi înşine suntem monogami. Esenţa 

poate accepta această diferenţă şi nu o ia personal. Dar, pentru majoritatea dintre 

noi, acest lucru este un mare obstacol. Să crezi că ar trebui să fii destul de evoluat 

la nivel spiritual pentru a putea depăşi această diferenţă constituie doar unul din 

imboldurile egoului. Deşi relaţiile sunt menite să ne ajute să evoluăm, anumite 

obstacole pe care le întâlnim în timp sunt prea mari pentru a putea să le depăşim, 

cel puţin de prima dată. Acest lucru este adevărat pentru cei care au anumite răni 

care provin din copilărie şi consideră că lipsa de fidelitate înseamnă că ei nu pot fi 

iubiţi. Cei care sunt adânc orientaţi către Esenţă şi care se iubesc pe ei înşişi sau se 

simt împliniţi se pot adapta acestei situaţii. 

Când infidelitatea reprezintă un semn că ceva nu este satisfăcător într-o 

relaţie, atunci această nemulţumire poate fi rezolvată – iar acest lucru este un apel 

de a rezolva orice lucru care produce nemulţumire. Cu toate acestea, în loc să 

rezolve problema, majoritatea aleg să aibă o altă relaţie pentru a scăpa de această 

nefericire din relaţia în care se află. Cealaltă relaţie poate face ca persoana 

respectivă să păstreze şi căsătoria, măcar de dragul copiilor. Deci, infidelitatea 

devine un compromis în faţa divorţului. În alte cazuri, infidelitatea arată că cineva 

începe să se elibereze de un mariaj nefericit. Ea este primul pas pe o pantă 

alunecoasă ce duce către divorţ. 

Există momente când Esenţa sau sufletul lucrează prin inconştient pentru a 

aprinde pasiunea dintre doi oameni, pasiune care va conduce la divorţul unuia 

dintre ei, dacă acest lucru aduce beneficii celor implicaţi. Îndrăgostirea de o altă 

persoană în timp ce eşti căsătorit se petrece în mod neaşteptat şi ajută acele 

persoane, ele având posibilitatea de a-şi reface viaţa. Sufletul poate crea 

sentimentul de îndrăgostire, uneori chiar temporar, ca o modalitate de a ne scoate 

dintr-un mariaj care nu ne mai ajută să evoluăm. Când se petrece astfel, 

sentimentele sunt covârşitoare şi par iraţionale sau de neînţeles pentru alţii. 

Dragostea nebună poate fi o vrajă pentru unii. Sentimentul de a fi sub o vrajă stă 

sub semnul Esenţei sau al unui proces inconştient. Ne poate determina să facem 

nişte alegeri care să ne surprindă atât pe noi, cât şi pe ceilalţi. Din păcate, este 

imposibil de spus dacă dragostea nebună este determinată de Esenţă sau este, pur 
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şi simplu, rezultatul unei atracţii fizice. O astfel de experienţă este diferită de 

alegerea de a avea o aventură pentru că te simţi nefericit într-o relaţie, fapt care 

este, în general, o alegere conştientă. 

Când oamenii sunt nefericiţi într-o căsnicie, ei se imaginează adesea că fiind 

fericiţi cu o altă persoană. Visează la altcineva, iar când apar anumite posibilităţi 

care vin să împlinească această fantezie, ei acţionează în consecinţă. Imaginându-şi 

o persoană perfectă pentru ei, încep să se îndepărteze de persoana cu care sunt 

deja în relaţie. Angajamentul luat la începutul relaţiei slăbeşte ca urmare a acestor 

vise şi este încălcat prin aventura respectivă. Odată începută o aventură, nu mai 

există cale de întoarcere, dacă această aventură este descoperită. Fantasmele 

distrug relaţia pentru că ele ne fac să ne îndepărtăm de persoana de lângă noi şi să 

ne apropiem de altcineva. Dacă aceste fantasme devin persistente, nu mai este 

drum lung până la o aventură. 

Dacă ai o căsnicie nefericită, atunci poate că ar trebui să-ţi analizezi cu atenţie 

propriile condiţionări pentru a descoperi de unde provine această nefericire. Astfel, 

căsnicia poate fi un catalizator puternic în evoluţia spirituală. În loc să ne 

concentrăm pe faptul că partenerul nu se ridică la înălţimea aşteptărilor noastre şi 

să căutăm sau să tânjim după cineva care ni se potriveşte, mai bine ne examinăm 

propriile condiţionări pentru a vedea cum interferează acestea cu dragostea pentru 

partenerul nostru. Dacă persoana respectivă nu este potrivită pentru tine, atunci 

Esenţa te va scoate cumva din acea relaţie. Dacă eşti menit să te îndrăgosteşti de o 

persoană, singura modalitate de a face aceasta este să-ţi depăşeşti judecăţile şi alte 

cerinţe care interferează cu acceptarea şi iubirea acelei persoane. Nu este uşor să 

stabilim dacă o relaţie este potrivită şi ne ajută să evoluăm sau dacă nu este 

potrivită pentru noi. 

Ceea ce te poate induce în eroare este faptul că o relaţie potrivită la început 

pentru tine nu mai este la fel şi acum. O modalitate pentru a afla dacă a sosit 

timpul să părăseşti acea relaţie este să verifici, după ce ţi-ai clarificat propriile 

condiţionări, dacă relaţia ta este sufocantă sau nu te sprijină emoţional şi spiritual. 

Această persoană te iubeşte? Tu o iubeşti? Sau staţi împreună doar din 

familiaritate, siguranţă sau alte motive practice? Dacă aveţi o relaţie unde nu mai 

există dragoste, bunătate şi sprijin reciproc, s-ar putea să nu mai aveţi posibilitatea 

să salvaţi relaţia. Relaţiile ajung uneori într-un punct din care nu mai există cale de 

întoarcere, pentru că judecata şi critica au ucis iubirea, iar aceasta nu mai poate să 
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reapară. Respectul şi încrederea reciprocă sunt componentele cheie ale iubirii. 

Fără ele, dragostea nu va putea fi redobândită. 

 

Incapacitatea de a face un angajament 

Egoul nu vrea să facă niciun angajament – locuinţă, relaţie, carieră – deoarece 

consideră că poate obţine ceva mai bun şi ignoră ceea ce există în prezent. El speră 

la ceva mai bun care nu există în acest moment. În schimb, Esenţa se angajează 

faţă de orice. Ea nu se angajează faţă de viitor, pentru că tot ceea ce există este 

prezentul, deci se angajează faţă de prezent. Aceasta este diferenţa esenţială dintre 

ego şi Esenţă: egoul visează la ceva mai bun în mijlocul tuturor lucrurilor care 

există, iar Esenţa se bucură şi transmite iubire faţă de tot ceea ce există deja. De 

fapt, atenţia acordată tuturor lucrurilor prezente aduce bucurie. De aceea egoul se 

bucură atât de puţin: el acordă atenţie lucrurilor care nu există în prezent, pe care 

nu le are şi suferă din această cauză. Nu acordă atenţie tuturor lucrurilor care 

există. El iubeşte fanteziile, visele şi dorinţele mai presus decât realitatea. 

Pentru a iubi, trebuie să ne îndrăgostim de realitate, de ceea ce există acum, 

nu de ceea ce ar putea să existe în viitor sau de ceea ce vrem noi să fie adevărat în 

viitor. Dragostea are loc în momentul prezent. Din acest motiv, egoul nu cunoaşte 

dragostea – pentru că aceasta reprezintă experienţa de a fi în momentul prezent. 

Imediat ce egoul experimentează momentul prezent, fuge. Angajamentul 

presupune a te îndrăgosti de realitate – de partenerul real care se află în faţa ta – şi 

nu de a căuta altceva, fie prezent, fie din imaginaţie. Noi ne angajăm faţă de ceea ce 

există aici şi acum. Cine ştie ce va fi apoi? Tot ceea ce ai cu adevărat este ceea ce 

există acum, deci are sens să ne angajăm faţă de aceste lucruri – cu alte cuvinte, să 

le acordăm întreaga noastră atenţie şi iubire. 

Cei care întâmpină dificultăţi în a se angaja într-o relaţie întâmpină dificultăţi 

şi în angajamentele luate faţă de alte lucruri. Aceasta se petrece deoarece aceştia au 

o credinţă sau o înţelegere greşită în ansamblu, conform căreia ceea ce există aici 

nu este suficient şi ceva ce există în altă parte poate fi mai bun. Aceasta este 

presupunerea de bază a egoului despre viaţă: orice se petrece acum nu este acel 

„altceva”. Acel „altceva” există în altă parte, fiind fericirea şi mulţumirea supremă. 

Egoul presupune că fericirea există în altă parte, deoarece percepe orice se petrece 
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ca nefiind suficient de bun şi trage concluzia că există în altă parte altceva care va fi 

suficient de bun. Îşi imaginează că va găsi într-o zi pacea şi fericirea pentru că viaţa 

se va aranja în mod corect. Cei care nu se pot angaja singuri într-o relaţie aşteaptă 

ca viaţa să se aşeze şi să se liniştească. Astfel, în mod sigur, viaţa pe care şi-o 

imaginează ei nu va semăna cu viaţa care există în prezent. 

Egoul are obiceiul de a vedea viaţa imperfectă, chiar şi atunci când ea este 

aproape ideală. 

În orice caz, viaţa nu este menită să fie perfectă sau să îndeplinească visele şi 

dorinţele egoului. Ea are un scop mai înalt – unul care nu are de-a face cu 

fanteziile egoului. Viaţa înseamnă cunoaşterea iubirii şi a multor altor lucruri, iar 

ca aceste învăţăminte să aibă loc, este normal ca viaţa să apară imperfectă pentru 

ego. 

Viaţa ne aduce în cale anumiţi oameni, din diverse motive. Uneori, trebuie să 

vrem să ne adaptăm noi înşine pentru a obţine ce putem dintr-o relaţie sau pentru 

a crea iubirea care este posibilă în acea relaţie. Relaţiile, la fel ca şi viaţa, nu sunt 

menite să fie uşoare, chiar dacă ne pot răsplăti foarte mult. Angajamentele ajută la 

creşterea iubirii într-o relaţie. Dacă renunţi la o relaţie după ce prima strălucire a 

trecut, nu îi vei putea observa niciodată potenţialul. Legătura sexuală devine de-

seori liantul care ţine împreună oamenii destul de mult timp pentru a experimenta 

dragostea adevărată sau până ce aceştia vor învăţa ce trebuie să înveţe unul de la 

celălalt. Natura are posibilitatea de a ne aduce lecţiile şi evoluţia spirituală de care 

avem nevoie. Atracţia sexuală este o modalitate prin care Esenţa aduce oamenii 

împreună şi îi ţine laolaltă pentru a se ajuta reciproc şi pentru a evolua. 

Egoul nu apreciază evoluţia şi nu vrea o astfel de relaţie, nici măcar pentru 

iubire. Refuzul său de a se angaja într-o relaţie împiedică evoluţia ei, care poate fi 

benefică. Egoul aleargă mereu după relaţia perfectă, care nu există. Dar este greu 

să-i spui ego-ului acest lucru. El crede în visele sale. Pentru ego, este doar o 

chestiune de timp înainte ca „alesul” să apară. Speranţa rămâne eternă. 

Esenţa vede „alesul” în orice persoană care apare. Există şi o altă diferenţă 

între Esenţă şi ego. Este posibil să iubeşti pe oricine apare în viaţa ta. De fapt, este 

foarte înţelept să faci aceasta dacă vrei să fii fericit. Dacă nu vrei asta, vei respinge 

pe oricine apare în viaţa ta. Iubirea şi acceptarea celor din jurul tău nu înseamnă că 

te implici sexual faţă de ei, decât dacă îţi doreşti acest lucru. Esenţa le spune „Da” 
oamenilor – este deschisă către ei – deoarece este curioasă. Şi este foarte 
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înţeleaptă în a se implica sau nu mai mult cu ei. Esenţa se angajează faţa de cineva 

doar când iubirea este reciprocă, iar relaţia aduce rezultate la multe niveluri. În 

schimb, egoul se angajează pe baza atracţiei sexuale sau pentru a-şi îndeplini alte 

nevoi, iar acestea nu constituie un fundament bun pentru o relaţie. Angajamentul 

decurge în mod firesc din dragostea şi aprecierea pentru celălalt. Este produsul 

firesc al iubirii. Iar iubirea este suficientă pentru a depăşi condiţionările şi alte 

dificultăţi care pot apărea într-o relaţie. Fără iubire, angajamentele sunt găunoase 

şi nu au nicio bază. Fără iubire, fundamentul relaţiei nu va fi suficient de puternic 

pentru a rezista în faţa condiţionărilor şi a altor dificultăţi. 

Angajamentul are sens doar acolo unde există iubire, iar egoul nu este capabil 

de iubire. El formează o relaţie în baza nevoilor sale, iar aici încep angajamentele 

să se clatine. Imediat ce nevoile unei persoane nu sunt satisfăcute, angajamentul 

este pus sub semnul întrebării. Cei care se identifică cu egoul în majoritatea 

timpului consideră că este greu să se angajeze într-o relaţie romantică, în timp ce 

persoanele care se identifică cu Esenţa sunt capabile de iubire şi pot forma un 

cuplu. Toată lumea învaţă să iubească, dar relaţiile devin volatile când intervin 

egourile. Chiar şi aşa, pentru că relaţiile aduc egoului aproape toate lucrurile pe 

care acesta le preţuieşte - sex, siguranţă, afecţiune, camaraderie, sprijin şi ajutor - 

oamenii care se angajează într-o relaţie din motive egoiste sfârşesc prin a descoperi 

iubirea, în felul acesta, viaţa reuşeşte să scoată oamenii din ego şi să-i îndrepte 

către Esenţă. 

 

Salvarea unei persoane 

Mulţi oameni se angajează într-o relaţie cu o persoană pe care consideră că o 

pot „salva”. „Salvatorul” se simte bine în pielea lui pentru că celălalt are nevoie de 

el. Cel care ajută se simte superior, special, puternic şi bun. Uneori, cel care este 

salvat se transformă în salvator, iar salvatorul devine victimă. 

Aceste relaţii sunt frecvente din cauza problemelor legate de respectul de sine. 

Ele pot fi relaţii karmice, atunci când cineva îi datorează ceva celuilalt şi plăteşte 

preţul. Când datoria este achitată, relaţia se încheie. Relaţiile de timp salvator-

victimă sunt supuse eşecului, pentru că ele nu sunt între două persoane egale sau 
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care se consideră egale. Cu toate acestea, relaţiile de acest gen ajută la evoluţia 

celor implicaţi - până la un moment dat. 

Deseori, oamenii realizează faptul că joacă rolul de salvator sau de victimă. 

Deoarece asumarea acestui rol este un răspuns la condiţionările inconştiente, 

aceştia continuă până ce devin conştienţi de această chestiune. În mod inevitabil, 

devenind conştienţi de acest lucru, vor rezolva problema. Atunci relaţia nu mai are 

sens; au evoluat amândoi. 

Când oamenii sunt prinşi în relaţiile de tip salvator-victimă, ei sunt nefericiţi. 

Strategia de a căuta să ne simţim bine pentru că salvăm pe cineva nu funcţionează 

şi dă greş în mod inevitabil, iar salvatorul este victimizat şi dezavantajat de cel care 

a fost ajutat. Cineva care joacă rolul de victimă, în mod inconştient, nu vrea să fie 

ajutat şi nici nu vrea să fie victimă, deci, în cele din urmă, îl va respinge pe salvator. 

În aceste tipuri de relaţii, există o cantitate enormă de vină, care menţine 

relaţia şi o face să continue. Cel care este ajutat se simte vinovat că primeşte mai 

mult decât poate oferi, iar cel care oferă mai mult decât primeşte nu se simte liber 

să plece, din cauza sentimentului de culpabilitate. Acest sentiment de vină nu este 

un motiv pentru a rămâne împreună, dar, de cele mai multe ori, acesta este 

motivul pentru care unii oameni rămân împreună. 

Cei prinşi în aceste roluri de victimă şi salvator rezolvă problemele psihologice 

din relaţia lor, iar relaţiile funcţionează ca nişte forumuri pentru recunoaşterea 

acestor probleme. Ei transformă problemele inconştiente în probleme conştiente, 

pentru a le putea observa şi vindeca. Apoi, odată vindecate, ambii indivizi vor avea 

probabil o relaţie mai sănătoasă cu altcineva, fie în această viaţă, fie în alta. 

Problema care trebuie vindecată în relaţia victimă - salvator este reprezentată 

de sentimentul de nevrednicie, deşi pot apărea şi alte probleme. Nevrednicia este, 

poate, cea mai obişnuită problemă psihologică. Se pare că aproape toată lumea se 

simte lipsită de merit într-o anumită măsură. Această problemă interferează cu 

fericirea noastră în cadrul unei relaţii, deoarece ne ţine legaţi de ego (ne 

identificăm cu imaginea de sine de a nu fi merituos), iar fericirea într-o relaţie nu 

este posibilă când ne identificăm de cele mai multe ori cu egoul. Când sentimentul 

de nevrednicie reprezintă o problemă, o persoană sau chiar ambele caută 

confirmarea şi dragostea celeilalte persoane, iar egoul nu se va mulţumi niciodată 

cu dragostea şi confirmarea din acel moment, indiferent cât de generoasă sau iu-

bitoare poate fi cealaltă persoană. 
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Când există multe probleme psihologice care trebuie rezolvate, viaţa ne aduce 

în cale oamenii care ne ajută să conştientizăm aceste probleme şi să le rezolvăm. 

Orice relaţie poate fi provocatoare când cineva are nevoie de vindecare - de 

exemplu, cineva care a avut o copilărie abuzivă. Când trebuie să ne vindecăm, 

găsirea persoanei „potrivite” nu este atât de importantă pe cât de important este să 

devenim noi persoana „potrivită” pentru acea relaţie. Uneori vindecarea se poate 

face de către noi înşine, iar alteori aceasta se poate realiza doar în cadrul relaţiei. 

Orice relaţie, cu excepţia celei abuzive, scoate la iveală problema respectivă şi o 

poate vindeca. Viaţa ne face să evoluăm în mod firesc. 

Oamenii iau adesea în considerare ideea de a rupe o relaţie deoarece este 

dureroasă. Dar, pentru unii, orice relaţie poate fi dureroasă pentru că ei suferă şi 

aduc această suferinţă în relaţie. În aceste cazuri, a rămâne în acea relaţie (atât 

timp cât nu este abuzivă) şi a înfrunta problemele constituie lucrul cel mai potrivit 

pe care îl putem face şi nu să plecăm. O relaţie cu oricine altcineva va cunoaşte, 

probabil, aceleaşi probleme. 

Angajamentele sunt valoroase pentru că ţin oamenii împreună suficient de 

mult timp pentru a putea depăşi unele dintre condiţionările proprii, pentru a se 

vindeca şi pentru a învăţa să iubească pe cineva - pe oricine. Din acest motiv, 

angajamentele sunt importante chiar şi atunci când sunt mai dificile. Doar pentru 

că o relaţie este mai dificilă nu înseamnă că trebuie să se încheie. Dacă aceste 

dificultăţi nu sunt înfruntate şi rezolvate în acea relaţie, ele vor apărea în alta. 

Luând în considerare toate acestea, este adevărat faptul că multe persoane 

rămân în relaţii nesănătoase, care nu conduc la evoluţie. Când doi oameni se 

deosebesc foarte mult, mai ales ca vârstă a sufletului, nu va exista suficientă 

înţelegere şi nu se vor sprijini pentru a evolua. Relaţiile care sunt foarte negative - 

cele în care există foarte multă critică şi potenţial abuz - au un efect distructiv 

asupra lor, făcându-i să se subestimeze unul pe celălalt, ca în piesa şi filmul Cui îi e 

frică de Virginia Woolf? Evoluţia necesită un mediu încurajator, unul în care 

propriile condiţionări sunt acceptate într-o anumită măsură şi în care suntem 

iubiţi, în pofida acestora. Dacă nu se petrece astfel, evoluţia nu va avea loc. 

Oamenii nu pot înflori într-o atmosferă negativă şi, cu siguranţă, nu se pot 

vindeca. 
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Economi şi cheltuitori 

Banii cauzează multe probleme în relaţii. Oamenii tratează banii în mod 

diferit şi, deseori, vor să-i cheltuiască pe lucruri diferite. Cum ne cheltuim banii 

reflectă ceea ce este important pentru noi: dacă punem preţ pe lucrurile frumoase, 

cheltuim banii pe lucrurile frumoase; dacă punem preţ pe călătorii, ne cheltuim 

banii pe călătorii. Acesta este un motiv pentru care valorile similare sunt 

importante într-o relaţie. Aceste valori definesc cum ne cheltuim banii, dar şi cum 

ne cheltuim timpul şi energia. 

Banii reprezintă o formă de energie. Unde ne cheltuim banii, acolo ne 

cheltuim şi energia. Viaţa şi modul nostru de viaţă ne reflectă valorile, iar aceste 

valori determină unde ne cheltuim banii, timpul şi energia. Dacă doi oameni au 

păreri diferite în acest sens, ei se vor afla într-o luptă continuă legată de modul în 

care îşi vor cheltui banii, timpul şi energia. Fiecare îl va respinge pe celălalt pentru 

că risipeşte banii, timpul şi energia pe altceva decât pe ceea ce partenerul doreşte şi 

fiecare va căuta să restricţioneze sau să controleze cheltuielile şi activităţile 

celuilalt. Vor fi necesare multe compromisuri şi negocieri - şi multă iubire - pentru 

a ţine împreună doi oameni care au valori diferite. 

Relaţia noastră cu banii formează o altă problemă ce poate fi sursa conflictului 

între doi oameni. Unii îşi asumă riscul sau se joacă cu banii, în timp ce alţii sunt 

mai temători şi mai cumpătaţi. Unii se gândesc mult la bani - se îngrijorează, îşi fac 

planuri, strategii şi diverse analize - în timp ce alţii nu se gândesc prea mult şi abia 

îşi cunosc veniturile şi cheltuielile. Unii se tem de bani, iar alţii au încredere în ei. 

Dacă doi oameni tratează banii în mod diferit, se vor simţi inconfortabil unul faţă 

de celălalt. Aceste diferenţe vor aduce multe critici ori de câte ori discută subiectul 

legat de bani. Bineînţeles, aceste diferenţe, precum toate diferenţele în general, 

reprezintă o posibilitate ca aceşti oameni să fie conştienţi de propriile condiţionări 

legate de bani şi să le recunoască ca fiind simple condiţionări. Niciuna din aceste 

condiţionări nu trebuie să fie o problemă. Trecerea dincolo de acestea va fi o 

provocare, ce este totuşi posibilă, chiar necesară. 

Când persoanele cheltuitoare se întâlnesc cu cele mai strângătoare, poate că 

există acolo un motiv. Poate că vor învăţa anumite lecţii despre bani şi valoarea lor. 

Orice diferenţă majoră într-o relaţie reflectă o problemă care trebuie cercetată şi 
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rezolvată. Dacă trebuie să înfrunţi anumite condiţionări legate de bani, de valoarea 

lor sau de orice altceva într-o relaţie, atunci poate că acea experienţă va fi una 

benefică. 

Orice vei întâmpina în acea relaţie, trebuie avut în vedere faptul că această 

experienţă este menită să se petreacă. Poate că eşti cu partenerul tău pentru a 

modela ceva la el sau la tine. O persoană poate învăţa de la cealaltă; ca în orice 

relaţie, amândoi învăţaţi unul de la celălalt. Poţi afla ce înveţi sau la ce ajută relaţia 

ta prin întrebarea: „Cum mă ajută această relaţie să evoluez?” Când fiecare a aflat 

ceea ce trebuia să afle, fie veţi rămâne împreună şi veţi fi fericiţi, fie veţi căuta alţi 

parteneri. 

Subiectul legat de bani este complicat din cauza faptului că identitatea noastră 

se leagă de el. Cei cumpătaţi strâng bani pentru că vor siguranţă şi vor să se simtă 

bine cu ei înşişi, iar bunăstarea lor va fi în siguranţă. Banii sunt legaţi de 

sentimentul de succes şi siguranţă, iar aceste persoane preţuiesc asta. În schimb, 

persoanele cheltuitoare risipesc banii pentru că vor să aibă lucruri sau să treacă 

prin experienţe care să le aducă plăcere sau care să-i facă să se simtă bine. 

Identitatea lor este legată de lucrurile şi experienţele care îi fac să se simtă bine. Ei 

se simt bine cu ei înşişi când au lucrurile pe care şi le doresc sau experienţele care 

îi fac să arate într-un anumit fel în fata celorlalţi. 

În principal, atât persoanele econoame, cât şi cele cheltuitoare vor acelaşi 

lucru - să se simtă bine cu ei înşişi - dar obţin aceasta în mod diferit. Nu vei avea 

niciodată destui bani în bancă sau destule lucruri şi experienţe ca să se simtă bine 

egoul, pentru că egoul nu se simte bine niciodată. Pentru a te simţi bine, trebuie să 

te scufunzi în Esenţă, iar pentru aceasta nu îţi trebuie nimic. De fapt, lucrurile 

chiar îţi pot sta în cale. 

Dacă vom putea să ne eliberăm identitatea de subiectul financiar, atunci banii 

nu vor mai fi o problemă într-o relaţie. A avea bani sau a nu avea bani nu înseamnă 

nimic. Acest lucru nu te face o persoană mai bună sau mai rea. Nu te face nici 

măcar mai fericit sau mai puţin fericit. Egoul transformă banii în ceva mai 

important decât ce sunt ei de fapt. El dă valoare banilor. Pentru ego, a avea bani 

înseamnă a fi o persoană mai bună, mai fericită şi mai de succes, cu alte cuvinte, 

egoul consideră că prin bani obţii ceea ce vrei în viaţă. Dar nu este adevărat. 

Când trăim orientaţi către Esenţă, perspectiva noastră se schimbă, iar banii îşi 

pierd atracţia pe care o aveau la început. Ei vin şi pleacă şi ne vom da seama că nu 
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putem avea control asupra acestui lucru. Banii vin la noi, iar apoi ne părăsesc. 

Bineînţeles că vom vedea că jucăm un rol în toată această trecere, dar vom realiza 

şi că ceea ce facem noi nu înseamnă mare lucru. Putem realiza un serviciu sau un 

produs, dar nu putem avea control asupra a ceea ce rezultă de aici din punct de 

vedere financiar. Facem ce putem, iar restul ţine de viaţă. 

Vestea bună este că viaţa este demnă de încredere, chiar şi în privinţa 

problemelor financiare. Ea ne aduce experienţele de care avem nevoie, legate de 

bani sau de orice altceva. Dacă experimentăm o limitare, atunci aceasta este 

experienţa potrivită pentru noi acum. Dacă experimentăm abundenţa, atunci 

aceasta este experienţa potrivită pentru noi în acest moment. Cine ştie cât vor dura 

aceste experienţe? Nu ştie nimeni. Ştim şi putem avea încredere în faptul că viaţa 

ne oferă resursele, experienţele, sprijinul şi posibilităţile necesare pentru a evolua. 

Deci, nu are rost să dai vina pe partener - sau pe tine însuţi pentru această 

problemă - indiferent ce experimentezi legat de bani. Experienţele noastre legate 

de bani, indiferent care sunt acestea, ne modelează şi ne schimbă relaţia cu banii şi 

felul în care îi folosim. Putem fi siguri de acest lucru. Conflictele legate de bani se 

referă, de obicei, la cum să-i facem şi cum să-i păstrăm. Este mai important cum îi 

folosim şi toată lumea învaţă cum să-i folosească înţelept. În cele din urmă, vom 

vedea că egoul foloseşte banii în mod nesatisfăcător şi că Esenţa îi foloseşte cu rost. 

Felul în care folosim banii formează o reflexie nu doar a valorilor noastre, ci şi a 

conştiinţei noastre. 

 

Păreri spirituale sau religioase diferite 

Părerile spirituale sau religioase asemănătoare reprezintă baza multor relaţii. 

Dacă aceste păreri spirituale sau religioase sunt o problemă într-o relaţie, acest 

lucru depinde de o serie de factori, în special de cât de importante sunt aceste 

păreri pentru acele persoane sau cât de tolerant este fiecare faţă de părerile 

celuilalt. În mod evident, dacă doi oameni au păreri diferite, iar aceste păreri sunt 

importante pentru ei şi ţin la ele, probabil că aceste persoane nu vor fi niciodată 

împreună. Cu toate acestea, ceea ce se petrece de obicei cu oamenii care sunt 

împreună este faptul că unul dintre ei poate avea o altă părere care nu este 

înţeleasă, împărtăşită sau acceptată de către celălalt. 
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Deseori, oamenii trăiesc împreună fericiţi chiar şi atunci când au păreri 

spirituale sau religioase diferite, atât timp cât acceptă şi sprijină libertatea celuilalt 

de a avea credinţă în ceva. La urma urmei, părerile sunt doar idei, iar ele nu 

trebuie să interfereze cu iubirea. Putem să-i respectăm şi să-i iubim pe ceilalţi chiar 

dacă nu cădem de acord cu părerile lor. Abilitatea de a face acest lucru depinde 

mult de relaţia pe care o avem cu propriile păreri. Le considerăm adevărate sau 

renunţăm la ele mai uşor? Dacă le considerăm adevărate şi credem că datoria 

noastră este de a-i converti şi pe ceilalţi, atunci vor apărea necazuri în paradis. Cât 

timp ne identificăm cu părerile noastre, noi credem că acestea sunt cele corecte. În 

acest mod, vom întâmpina probleme în relaţia noastră. 

Este esenţial ca persoanele care au credinţe spirituale pe care le consideră 

importante să aibă o relaţie cu cineva care împărtăşeşte aceleaşi credinţe. De ase-

menea, cei care sunt intoleranţi cu credinţele celorlalţi trebuie să aibă o relaţie cu 

cei care au aceleaşi credinţe. O relaţie cu cineva care nu are aceleaşi credinţe ca 

tine, când tu crezi că doar credinţele tale sunt cele corecte, poate crea necazuri. A 

avea o asemenea relaţie nu are sens. Aceasta are loc totuşi prin atracţie fizică sau, 

pur şi simplu, pentru că relaţia aduce un nivel de siguranţă fie pentru un partener, 

fie pentru celălalt. 

Dacă doi oameni au credinţe spirituale diferite şi se implică într-o relaţie, 

atunci probabil că aceasta este o experienţă potrivită pentru ei! Suntem meniţi să 

învăţăm toleranţa, iar această situaţie va aduce fie mai multă toleranţă, fie 

suferinţă. Suferinţa ne învaţă multe lucruri, inclusiv toleranţa. Conflictele legate de 

părerile spirituale sau religioase subliniază dorinţa de evoluţie în acest domeniu 

pentru una sau pentru ambele persoane implicate. Aceste relaţii nu vor dura după 

ce persoanele implicate au învăţat lecţia pe care relaţia a fost sortită să le-o ofere. 

Relaţiile care durează sunt între parteneri cu păreri religioase sau spirituale 

asemănătoare. Uneori, părerile religioase asemănătoare ţin o relaţie prin contract, 

prin jurăminte maritale. Pe de altă parte, părerile spirituale similare indică valori 

sau feluri asemănătoare de a vedea viaţa. Deşi multe alte lucruri trebuie să se 

alinieze într-un singur sens, aceste asemănări spirituale şi religioase tind să fie 

baza unei relaţii de încredere. 

În zilele noastre, oamenii evoluează spiritual pe apucate. Ei se eliberează de 

ego, iar această eliberare poate clătina relaţiile existente. Ca urmare, unii oameni 

simt că se află într-o relaţie prea copilărească şi încep să se întrebe dacă această 
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relaţie este potrivită pentru ei în noua etapă a vieţii. Bineînţeles că nu există niciun 

răspuns la această întrebare, deoarece circumstanţele sunt diferite. Răspunsul este 

dezvăluit de viaţa însăşi. 

Conştiinţele superioare necesită un mediu încurajator. Pe cât de mult ne place 

să credem că suntem suficient de evoluaţi din punct de vedere spiritual pentru a 

rămâne orientaţi către Esenţă în orice situaţie sau în orice relaţie, pe atât de mult 

ne putem aştepta să nu putem face aceasta. O relaţie negativă, lipsită de iubire sau 

de sprijin ne poate face să ne identificăm din nou cu egoul, indiferent cât de 

orientaţi către Esenţă suntem când nu ne aflăm împreună cu cealaltă persoană. 

Dacă valorile spirituale sunt lucrul cel mai important pentru tine, atunci îţi vei crea 

un mod de viaţă care să permită trăirea la nivelul Esenţei. 

Teama de necunoscut, nevoia de siguranţă sau vina sunt motive care ţin, de 

obicei, oamenii in relaţii negative. Aceste temeri şi sentimente vin de la ego şi pot fi 

foarte convingătoare, chiar şi atunci când totul îţi arată că trebuie să pleci. 

Întrebările pe care trebuie să ni le punem în astfel de situaţii sunt: „Ce contează cel 

mai mult pentru mine?”, „Am suficientă încredere în viaţă?”. 

Majoritatea oamenilor se simt undeva la răscrucea drumului, realizând destul 

de bine că vechea viaţă şi relaţia respectivă nu mai funcţionează, dar nu au destulă 

putere să creadă că ceea ce se află în Inima lor este adevărat. În cele din urmă, 

această încredere se va dezvolta sau suferinţa din acea situaţie va creşte atât de 

mult încât vor ieşi din ea, dacă evoluţia lor o necesită. Viaţa ne împinge înainte. 

 

Diferenţe sexuale 

Deoarece diferenţele sexuale sunt doar diferenţe în cadrul condiţionărilor, ele 

nu trebuie să se amestece cu dragostea, deşi de multe ori chiar fac acest lucru. 

Dragostea şi atracţia fizică sunt considerate a fi la fel, dar, de fapt, nu prea au 

legătură una cu cealaltă. Iubim mulţi oameni de care nu suntem atraşi sexual şi 

suntem atraşi sexual de oameni pe care nu îi iubim. Când iubirea şi atracţia 

sexuală se amestecă, este minunat, dar o mulţime de alte lucruri trebuie să 

intervină pentru ca relaţia să meargă. 

În general vorbind, sexualitatea este pentru o relaţie mai importantă în 

anumite perioade ale vieţii decât în altele. Când suntem tineri, sexul este deseori 
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motivul pentru care întemeiem o relaţie. Dar, pe măsură ce îmbătrânim, 

descoperim că este nevoie de mult mai multe decât de sex pentru ca relaţia să 

meargă. Alte lucruri, precum faptul că cineva este drăguţ, că este un bun 

ascultător, un bun prieten, că este responsabil, de încredere, interesant sau 

amuzant, pot fi la fel de importante când trăim alături de cineva, zi de zi. Fără 

câteva din aceste lucruri, sexualitatea nu ar fi suficientă pentru a pune bazele unei 

relaţii. 

Ceea ce formează baza unei relaţii este iubirea, iar iubirea vine din respectul, 

încrederea, aprecierea şi bucuria celuilalt. Ele sunt la fel de importante pentru 

compatibilitatea sexuală precum este atracţia fizică. Când oamenii se îndrăgostesc, 

sexul merge bine, indiferent dacă persoanele sunt sau nu sunt ideale din punct de 

vedere fizic una pentru cealaltă, deoarece ei se acceptă şi se simt în largul lor. Când 

iubim pe cineva, ne simţim bine lângă acea persoană, ca şi cum am fi împreună cu 

propriul nostru Sine. Oamenii care se iubesc unul pe celălalt găsesc diverse 

modalităţi de a se bucura din punct de vedere sexual, chiar şi atunci când 

condiţionările lor sexuale sunt diferite, şi vor să accepte condiţionările celuilalt 

dacă este necesar. Oamenii care se iubesc vor să se dăruiască unul celuilalt şi 

acceptă diferenţele reciproce, adaptându-se la acestea. Iar aceasta face bine 

experienţei sexuale. 

O persoană caută uneori să-şi instruiască partenerul sau partenera din punct 

de vedere sexual pentru a se conforma dorinţelor sale. Aceasta poate funcţiona 

dacă nu este o critică, lucru foarte dificil de altfel. Un mod mai bun de a face faţă 

diferenţelor sexuale este să ne lăsăm purtaţi de val, să ne adaptăm şi să 

experimentăm comportamentul sexual al partenerului nostru. De exemplu, dacă 

nu-ţi place cum sărută partenerul tău, încearcă să săruţi ca el sau ca ea şi vezi ce se 

petrece. Poate fi amuzant şi s-ar putea să descoperi că felul lui de a fi funcţionează 

şi la tine. Experimentează! Condiţionările proprii sunt nişte simple condiţionări. Şi 

poate condiţionările altcuiva sunt mai bune. Nu trebuie să schimbi condiţionările 

partenerului pentru a se potrivi cu alte tale; poţi proba condiţionările acestuia 

pentru a vedea dacă ele funcţionează şi la tine. 

Sau poţi doar accepta condiţionările partenerului şi recunoaşte că stilurile 

sexuale, precum felul de a săruta sau ceea ce îl excită pe partener, nu sunt atât de 

importante. Iţi iubeşti partenerul pentru că este unic. Nu mai există nimeni ca el. 

Poţi învăţa să te îndrăgosteşti de capriciile lui, de corpul său imperfect sau de felul 
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în care face anumite lucruri doar pentru că iubeşti această persoană - ansamblul ei 

unic. Partenerul tău nu va mai fi la fel fără acea aluniţă sau fără acel dinte strâmb. 

Învăţăm să ne iubim partenerul nu doar în pofida acestor lucruri, ci şi datorită lor. 

Când iubeşti pe cineva, totul la acea persoană poate părea adorabil şi chiar aşa 

este. 

Iubirea vede dincolo de costumul şi de caracterul în care apare partenerul tău. 

Priveşte-l în ochi şi vezi adevărata Fiinţă din spatele costumului. De ea ne 

îndrăgostim - nu de contul bancar al cuiva, de părul, corpul, puterea sau de multe 

alte lucruri pe care egoul le preţuieşte la acea persoană. Ne îndrăgostim de ceea ce 

străluceşte în ochii lui şi de ceea ce revarsă iubirea înapoi către noi. 

Când iubim pe cineva din toată fiinţa noastră - din Esenţă - scoatem la lumină 

Esenţa din celălalt pentru ca el sau ea să o exprime mai uşor. Acesta este cel mai 

mare dar pe care îl putem oferi cuiva - să creăm un mediu iubitor şi tolerant în care 

dragostea să poată înflori. Această legătură este cea pe care o căutăm cu toţii şi este 

disponibilă pentru toată lumea. Nu trebuie să arătăm într-un anume fel sau să 

avem ceva. Dar trebuie să vrem să ne eliberăm de mintea critică şi să fim prezenţi 

pentru persoana din faţa noastră, sau, chiar şi mai bine, pentru divinitatea 

persoanei care se află în faţa noastră. 
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8 
Experimentarea Unităţii prin intermediul altei persoane 

Vezi Sinele Divin din celălalt 

Partenerul nostru nu este cine credem noi că este acesta. Indiferent cine 

credem noi că este partenerul nostru, aceea este cel mai probabil doar o imagine a 

noastră despre el. Este doar persoana, personalitatea, costumul pentru această 

viaţă. Cunoşti zicala: „Nu judeca o carte după copertă”? Oamenii înseamnă mult 

mai mult decât ceea ce vedem noi, chiar şi în comportament sau în cuvinte. Fiinţa 

pe care o reprezentăm se exprimă într-o multitudine de feluri prin noi toţi. Deşi 

aceste expresii sunt preţioase, ele nu înseamnă nimic. Nu trebuie să ne placă aceste 

expresii pentru a-i iubi pe ceilalţi. De fapt, când ne place de cineva, acest lucru 

înseamnă că el sau ea seamănă cu noi. Faptul că ne place nu este un indiciu bun 

pentru dragoste, deşi poate fi util în alegerea cuiva pentru a forma o relaţie. 

Este de fapt posibil să iubim pe oricine. Există oameni a căror inimă nu se 

închide în faţa nimănui, indiferent de felul cum arată cineva, cum acţionează sau 

cât de diferit este, pentru că ei văd Adevărul dincolo de aparenţa acelei persoane. 

Adevărul - Sinele real - este evident tuturor dacă alegem să-l vedem. Este mai uşor 

de observat la unii oameni decât la ceilalţi, dar poate fi văzut în ochii tuturor. Ochii 

sunt locul în care el poate fi văzut cel mai bine. Toată lumea ştie cum arată, deşi nu 

toată lumea îl caută sau vrea să-l vadă. 

Sinele divin, sau Esenţa, este experimentat ca energie, pe care unii o simt mai 

uşor decât ceilalţi. Această energie ne înconjoară şi ne pătrunde pe fiecare dintre 

noi, hrănindu-ne în mod invizibil şi sprijinindu-ne în această formă fizică. Ea 

deţine informaţii despre viaţa şi experienţele unei persoane şi despre motivul 

pentru care o persoană are acea formă şi expresie. În momentul în care suntem 

receptivi, această energie ne va dezvălui toate aceste informaţii şi nouă. 

Informaţiile sunt primite de către minte, dar intuitiv, prin cunoaştere. Această 

energie conţine ceea ce avem nevoie pentru a ne deschide inima în faţa unei 

persoane şi pentru acest lucru a fost ea menită. 

Aceste informaţii care aduc înţelegere sunt disponibile pentru toată lumea ce 

are inima deschisă. Egoul nu este deschis, pentru că el nu vrea să-i înţeleagă pe 

ceilalţi pentru a-i iubi. Aceste informaţii nu sunt disponibile pentru cei care se 
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identifică de cele mai multe ori cu egoul, deşi ei sunt cei care au nevoie cel mai 

mult. Aşa se menţin iluziile. Nu este uşor să scăpăm de ego şi să iubim. Când vom 

putea face asta, ne vom simţi liberi şi fericiţi. Dragostea, libertatea şi fericirea sunt 

tot ceea ce ne-am dorit atât de mult. 

Odată ce ne orientăm către Esenţă şi ne îndrăgostim, pare atât de uşor să 

iubim şi să fim împăcaţi. Dar când ne identificăm cu egoul, este atât de greu să ne 

întoarcem în acest loc fericit şi plin de iubire. Care este secretul sau cheia orientării 

către Esenţă, nu către ego? Alegerea. Alegem iubirea mai presus de ceea ce mintea 

egotică ne spune despre viaţă, trecut, viitor, noi înşine, o altă persoană sau despre 

ceea ce ar trebui să facem. Recunoaştem aceste mesaje venind de la ego şi alegem 

să nu le ascultăm. 

Ignorarea egoului nu este uşoară, pentru că ascultarea minţii egotice este 

automată, este un obicei adânc înrădăcinat. Ascultarea minţii este poziţia greşită 

pe care ne-o asumăm noi ca fiinţe umane. Este ceea ce ne ţine şi ne ademeneşte în 

identitatea noastră ca fiinţe umane şi în suferinţa noastră ca simbol al condiţiei 

umane. Aceasta ne ţine la un nivel de conştiinţă în care fericirea adevărată nu este 

posibilă. 

Este un lucru bun faptul că noi doar jucăm rolul de fiinţe umane. Noi suntem 

Sinele divin sub mască umană şi avem acces oricând la înţelepciunea divină şi la 

cunoaştere, care ne arată cum putem să ne eliberăm de închisoarea suferinţei. 

Cheia constă în faptul că trebuie să alegem înţelepciunea şi cunoaşterea oferite de 

Esenţă. Ea ne vorbeşte diferit de mintea egotică. Ea vorbeşte încet şi fără cuvinte, 

doar prin intuiţie, care vine prin corp şi mai rar prin cuvinte. Nu este suficient să 

receptăm intuiţiile - facem aceasta tot timpul. De asemenea, trebuie să învăţăm să 

ascultăm de aceste intuiţii la fel cum ascultăm de mintea egotică. Intuiţiile ne pot 

îndruma în viaţă şi ne vor conduce către o fericire mai mare decât cea oferită de 

ego. Mai mult, ele ne conduc către iubire. 

Mintea egotică ne îndepărtează de iubire. Ea cauzează separarea. Când simţim 

iubire, lucrează Esenţa, şi nu egoul. Prin iubire recunoaştem Esenţa. În schimb, 

prin separare, încordare, negativitate şi absenţa iubirii recunoaştem egoul. Când 

simţim toate acestea, atunci ştim că ne identificăm cu egoul şi că suntem conduşi 

de mintea egotică, nu de Esenţă. Este uşor de spus când ne aliniem şi când 

ascultăm de ego şi când ne orientăm şi ascultăm de Esenţă. Una corespunde 

condiţiei umane şi suferinţei, iar cealaltă corespunde condiţiei divine şi iubirii. 
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Relaţiile sunt oportunitatea vieţii de a învăţa să iubim. Oamenii apar în viaţa 

noastră pentru a ne învăţa să iubim. Din acest motiv, mulţi dintre cei apropiaţi 

nouă (în special membrii familiei) nu sunt oamenii pe care îi putem iubi cel mai 

uşor. Învăţăm să iubim fiind provocaţi să iubim. Viaţa ne aduce de asemenea în 

cale oameni pe care îi putem iubi cu uşurinţă, care sunt un adevărat dar pentru 

noi, deoarece astfel ne arată profunzimea iubirii pe care o putem atinge. 

Cunoaşterea iubirii adevărate chiar şi cu o singură persoană ne face să-i iubim mai 

uşor pe cei care simt mai greu de iubit. 

Destul de ciudat, animalele noastre de companie ne oferă unele dintre cele 

mai profunde experienţe ale iubirii. Există o puritate în relaţia pe care o avem cu 

ele, pe care nu o putem atinge cu uşurinţă în relaţiile umane, care rămân adeseori 

la nivelul egoului. 

Animalele de companie ne permit să experimentăm iubirea pe care Sinele 

divin o are pentru el însuşi în diverse forme şi bucuria pe care o are în creaţiile 

sale. Experimentăm mai uşor Esenţa în prezenţa animalelor de companie pentru 

că nu trebuie să ne protejăm de ele sau să ne menţinem o identitate când ele sunt 

în preajmă. Egoul dispare în prezenţa acestora pentru că noi ne identificăm cu ele - 

le vedem ca părţi din noi, nu separate. Acest sentiment de unitate cu viaţa 

reprezintă experienţa Esenţei, iar experienţa Esenţei este iubirea. Animalele 

noastre de companie ne arată cum este iubirea adevărată. 

 

Experimentarea Esenţei prin celălalt 

Putem avea această experienţă şi cu persoana iubită. Când suntem împreună 

cu cineva, putem experimenta Esenţa când gândurile încetează să mai apară sau 

nu le mai dăm atenţie şi când condiţionările proprii nu mai sunt declanşate. 

Gândirea se desfăşoară în continuare, dar dacă nu îi acordăm atenţie, ne 

scufundăm în Esenţă. Din acel loc putem experimenta Esenţa din altă persoană, 

chiar dacă acea persoană nu o experimentează. Pentru a experimenta Esenţa din 

altcineva, este necesar să ne experimentăm pe noi înşine ca Esenţă. Există o 

singură Esenţă. Dacă noi ne experimentăm ca Esenţă, vom putea să facem acelaşi 

lucru şi cu ceilalţi, chiar dacă pentru un timp mai scurt. 
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Dacă propriile condiţionări sunt declanşate sau începem din nou să ne 

adâncim în gândire, vom pierde legătura cu Esenţa din noi şi din ceilalţi. De aceea 

este mai uşor să rămânem în Esenţă atunci când şi cealaltă persoană se află acolo. 

Aceasta se petrece deoarece este mai puţin probabil ca acea persoană să ne 

declanşeze condiţionările sau să spună ceva ce ne va face să ne identificăm din nou 

cu egoul. Măsura în care ambele persoane sunt capabile să se menţină orientate 

către Esenţă determină profunzimea iubirii pe care o vor experimenta. 

Deseori se petrece ca egoul să fie reactivat de această experienţă a iubirii 

profunde. Egoului începe să-i fie frică, iar noi putem spune sau face ceva ce ne va 

îndepărta pe noi şi pe partenerul nostru de Esenţă şi în felul acesta ne 

reidentificăm cu egoul. Concentrarea pe gândurile noastre şi împărtăşirea acestor 

gânduri reprezintă cel mai răspândit mod de a ne îndepărta de Esenţă în prezenţa 

celorlalţi. De aceea se practică tăcerea în multe aşezăminte spirituale. Tăcerea ne 

ajută să ne conştientizăm gândurile fără a le rosti sau a interveni asupra lor, iar 

neîmpărtăşirea acestora îi ajută şi pe ceilalţi să rămână detaşaţi de propriile lor 

gânduri. 

Experienţa Esenţei este simplă şi fără complicaţii în comparaţie cu experienţa 

gândurilor. Esenţa este tăcută, liniştitoare şi mulţumită de viaţă, iar toate acestea 

fac inima să se deschidă, iar iubirea să curgă. Această revărsare a iubirii poate fi 

înfricoşătoare pentru cei care nu sunt obişnuiţi cu ea. Iubirea face ca egoul să se 

simtă vulnerabil, slab şi fără control. Egoului îi ia o secundă să intre în acel 

moment de iubire, să simtă teama, să ne scoată din acea stare şi să ne ducă iar în 

propriile noastre gânduri. Dintr-odată, nu mai experimentăm iubirea şi momentul 

respectiv, ci doar ne gândim la ele sau la orice altceva. Iubirea, pacea şi 

mulţumirea Esenţei au dispărut şi ne-am întors din nou în confuzia, teama şi 

nemulţumirea egoului. 

 

Experimentarea Esenţei împreună cu partenerul tău 

Majoritatea oamenilor petrec prea puţin timp orientaţi către Esenţă când se 

află în preajma celorlalţi deoarece este dificil să ne lăsăm vulnerabili o perioadă 

lungă de timp. Relaţiile sunt provocatoare nu doar pentru că ele ne declanşează 
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propriile condiţionări, dar şi pentru că experimentăm o profunzime a iubirii ce 

poate fi înfricoşătoare. 

Cu toate acestea, există o soluţie pentru dificultatea de a rămâne orientaţi 

către Esenţă când ne aflăm în preajma celorlalţi. Putem deveni conştienţi de 

aceasta atunci când alegem iubirea în locul acelui tip de gânduri şi de conversaţii 

care ne îndepărtează de Esenţă. Putem învăţa să împărtăşim doar gândurile care 

sunt o expresie a Esenţei şi nu şi pe cele care exprimă egoul. Când sunt rostite, 

gândurile care sunt o expresie a egoului interferează cu experienţa iubirii şi cu 

armonia. Îndată ce vom realiza acest lucru, vom alege să ignorăm aceste gânduri şi 

să ne apropiem din nou de experienţa Esenţei. Iată un exerciţiu pe care tu şi parte-

nerul tău îl puteţi face. El vă va ajuta să exploraţi Esenţa împreună. 

 

Exerciţiu: RĂMÂI ANCORAT ÎN ESENŢĂ 

Staţi faţă în faţă şi priviţi-vă în ochi. Nu lăsaţi niciun gând să interfereze cu 
această activitate. Continuaţi să vă concentraţi atenţia în ochii celuilalt. Divinitatea 
din celălalt se află acolo, uitându-se la tine. Uitaţi-vă unul în ochii celuilalt ca şi 
cum v-aţi uita în ochii Divinităţii, care sunteţi chiar voi. Nu există nicio diferenţă. 
Puteţi experimenta Divinitatea în acest mod. 

Puneţi deoparte orice idee despre partener şi orice alte gânduri care îl 
definesc în relaţia voastră. Niciunul dintre aceste gânduri nu este adevărat. Niciun 
gând nu are caracterul solid şi real pe care îl are Prezenţa Divină din faţa ta. Dacă 
apare frica, o poţi observa şi te poţi întoarce din nou către Divinitatea din ochii 
fiinţei iubite. Dacă gândurile continuă să apară, lăsaţi-le acolo, dar acordă-ţi 
atenţie doar ochilor şi momentului prezent, nu acestor gânduri. 

Continuaţi să vă uitaţi unul în ochii celuilalt timp de cel puţin douăzeci de 
minute. Acest exerciţiu realizat în mod regulat vă va ajuta să experimentaţi mai 
uşor Divinitatea din partenerul vostru în momentele de zi cu zi şi va întări iubirea 
pentru acesta. 

 

Dacă vei petrece timp în interiorul Esenţei alături de partenerul tău, aceasta 

va stabiliza acest mod de a fi împreună. Identificarea cu egoul este un obicei care 

trebuie contracarat şi înlocuit cu un nou obicei de a ne identifica mereu cu Esenţa. 

Este nevoie de exerciţii repetate înainte ca doi oameni să se simtă confortabil unul 

în prezenţa celuilalt pentru o perioadă mai lungă de timp fără a vorbi de la nivelul 
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egoului. La nivelul Esenţei, cuvintele vin ca simple expresii ale Esenţei - expresii 

ale iubirii, aprecierii, bucuriei, mulţumirii, păcii şi fericirii. Şi pe lângă aceasta, 

ceea ce este rostit este doar ceea ce trebuie. Petrecând mai mult timp în Esenţă, 

învăţăm să vorbim ca Esenţa, nu ca egoul. 

Un alt beneficiu al acestui exerciţiu este distingerea mai rapidă a cuvintelor 

egoului de cele ale Esenţei. Este evident că multe dintre cuvintele rostite nu doar 

că sunt prea puţin necesare, dar ele sunt distrugătoare, critice şi reprezintă o 

încercare de a cunoaşte ceva sau de a avea dreptate. Ne creează o anumită plăcere 

rostirea acestor cuvinte, dar această plăcere este cea a egoului care se simte 

superior. Nu există nicio bucurie reală în această plăcere. Fericirea adevărată vine 

din recunoaşterea armoniei noastre cu viaţa, iar aceasta constituie experienţa 

Esenţei. Rostirea cuvintelor pe care le vrea egoul ne împiedică să cunoaştem 

bucuria adevărată şi profundă ce vine de la Esenţă, care nu are nevoie de cuvinte. 

Bucuria Esenţei vine din experimentarea momentului, şi nu din cuvintele despre 

aceasta. 

Depăşirea tentaţiei de a rosti cuvintele pe care egoul le doreşte este cel mai 

mare obstacol pentru a rămâne în Esenţă şi pentru a permite şi celorlalţi din 

preajmă să rămână acolo. Rostirea cuvintelor egoului ne îndepărtează imediat pe 

noi şi pe ceilalţi de Esenţă. Deci, când alegem să rămânem orientaţi către Esenţă, 

facem aceasta nu doar pentru noi înşine, dar şi pentru ceilalţi. Tăcerea este de aur, 

dar este foarte greu de menţinut. Iată mai jos câteva sugestii pentru depăşirea 

tendinţei de a vorbi de la nivelul egoului. 

 

Exerciţiu: DEPĂŞIREA TENDINŢEI DE A VORBI DE LA NIVELUL EGOULUI 

1. Observă-ţi gândurile. Întreabă-te de unde vin. De la ego? Dacă da, nu le rosti. 

Modalitatea în care poţi afla dacă sunt de la ego este să vezi dacă au în ele 

anumite judecăţi, opinii, critici, preferinţe sau păreri. Ele ajută la crearea unei 

identităţi separate şi vor să te facă să te simţi superior sau că ai dreptate. Cu cât 

rosteşti mai mult această întrebare, cu atât totul va fi mai uşor, dar ai nevoie de 

determinare şi vigilenţă la început. 

1. Fă acelaşi lucru cu ceea ce spun ceilalţi oameni. Dacă vorbele lor vin de la ego, 

nu răspunde din ego. Deseori suntem prinşi în identificarea cu egoul, deoarece 

şi ceilalţi oameni procedează la fel. Atenţie la acest lucru! 
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2. Când experimentezi Esenţa, exprimă-ţi recunoştinţa, iubirea, fericirea, pacea, 

mulţumirea şi bunătatea în cuvinte. Deseori, nu exprimăm toate acestea pentru 

că ele ne fac egoul să se simtă vulnerabil, în timp ce împărtăşirea acestor 

lucruri îi poate orienta şi pe ceilalţi către Esenţă. Cuvintele care îi fac pe ceilalţi 

să se simtă bine vin de la Esenţă. 

 

Esenţa în relaţii 

Esenţa este iubire. A fi în Esenţă înseamnă a fi în iubire. Dacă îţi doreşti 

iubire, atunci orientarea către Esenţă şi rămânerea acolo înseamnă iubire. 

Problema este că avem şi alte planuri şi alte dorinţe când avem o relaţie. Uneori, 

vrem să avem dreptate mai mult decât vrem să cunoaştem iubirea. Alteori, vrem să 

fim diferiţi şi să nu ne simţim vulnerabili dorim şi aceasta mai mult decât vrem să 

cunoaştem iubirea. În alte cazuri, vrem ceea ce vrem mai mult decât puterea cu 

care ne dorim iubirea. Este important să ştim că există motive pentru care nu 

alegem iubirea atât de des pe cât am putea. Există o răsplată a egoului pentru că nu 

alegem iubirea şi este bine să fim conştienţi de acest lucru când renunţăm la iubire. 

Când ne identificăm cu egoul, alte aspecte par mai importante decât iubirea, 

pentru că ele sunt mai importante decât iubirea pentru ego. Aceasta este 

şmecheria. Egoul nu alege iubirea. 

Deci, ce trebuie să faci dacă eşti identificat cu egoul, dar cunoşti Esenţa 

suficient de mult pentru a o dori? Aceasta este situaţia în care ne aflăm cei mai 

mulţi dintre noi. Foarte puţini dintre noi trăiesc în Esenţă în majoritatea timpului. 

Există totuşi un răspuns. Când alegem iubirea, atunci Esenţa alege iubirea. Esenţa 

poate pătrunde până în starea egotică a conştiinţei noastre şi ne poate scoate de 

acolo, dar trebuie să vrem să ne concentrăm asupra Esenţei, în loc să ne 

concentrăm asupra minţii egotice. Esenţa nu va ţipa la noi aşa cum face mintea. Nu 

va căuta să ne convingă, să ne sperie sau să ne intimideze pentru a ne îndrepta 

către ea, aşa cum face mintea egotică. Esenţa şopteşte suav în fiecare moment. Ea 

ne ademeneşte cu sentimentele de iubire, de pace, de mulţumire şi de fericire care 

pătrund în mintea egotică. Când ne concentrăm pe aceste sentimente, ne 

concentrăm pe Esenţă, iar aceasta ne face să pătrundem în Esenţă. 
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Drumul dinspre mintea egotică către Esenţă este un drum foarte greu. Este 

nevoie să ne concentrăm pe iubirea, bucuria, pacea, mulţumirea, compasiunea, 

înţelepciunea şi fericirea care există deja aici în acest moment. Poţi să le simţi - pe 

oricare dintre ele - măcar puţin? Aceasta este poarta către Esenţă. Chiar şi un 

firicel de iubire sau de bucurie ne poate conduce acolo. Fii atent la acest firicel - 

observă-l - şi apoi aceasta va deveni experienţa momentului respectiv, în locul 

gândurilor tale. În loc să te concentrezi pe gânduri, observă aceste sentimente 

subtile şi calităţi care aparţin Esenţei şi vei fi acolo! Această alegere nu este nici 

dificilă, nici neplăcută, dar este o alegere. 

Aceasta este şi soluţia pentru găsirea iubirii într-o relaţie: observă iubirea de 

acolo, nu personalitatea, cuvintele sau acţiunile celeilalte persoane. Persoana din 

faţa noastră joacă un rol. Las-o să-şi joace rolul, recunoaşte acest rol şi bucură-te 

de el. Totul este un joc - lila, precum spun misticii hinduşi; Dumnezeu se joacă cu 

Dumnezeu în multiple forme. Esenţa se bucură de personajele pe care noi le 

reprezentăm. Ea le acceptă şi le dezvăluie capriciile şi Unitatea. Ea are compasiune 

pentru durerea şi suferinţa pe care ne-o atragem nouă şi celorlalţi. Ea acceptă 

durerea ca făcând parte din viaţă. 

Esenţa acceptă orice face sau zice partenerul tău, deoarece ştie că acesta nu 

este întregul adevăr despre el sau ea. Esenţa vede adevărul din celălalt şi îl iubeşte 

pe celălalt deoarece el este ea însăşi. Pentru Esenţă, este limpede că celălalt nu este 

diferit de ea. Ea simte şi vede similitudinea. Ea cunoaşte doar Unitatea. Nu poate fi 

păcălită de cuvinte, comportamente şi înfăţişări. Înfăţişările nu pot ascunde 

adevărul în totalitate. Priveşte în ochii persoanei iubite şi vei vedea. 

Aceasta este experienţa pe care trebuie să o cauţi când alegi Esenţa mai presus 

de ego, iubirea mai presus de sentimentul de a avea dreptate sau de a te simţi 

superior, acceptarea mai presus de judecată, bunătatea mai presus de critică şi 

unitatea mai presus de a te simţi separat şi în siguranţă. Acestea sunt alegerile tale, 

care pot fi făcute doar de tine. Fericirea şi iubirea depind de ele, dar fericirea şi 

iubirea pot aştepta. Esenţa are răbdare şi va aştepta atât cât trebuie pentru ca tu să 

o alegi mai presus de ego. 

A sosit timpul să alegem Esenţa, să alegem iubirea. Alegem Esenţa nu doar 

pentru propria noastră fericire sau pentru o relaţie fericită, dar şi pentru pacea, 

dragostea şi fericirea tuturor - pentru toţi ceilalţi aflaţi sub diverse măşti. Ne aflăm 

aici pentru a găsi iubirea, nu doar pentru noi înşine, dar şi pentru Sinele divin, care 
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a ascuns de noi iubirea în această lume a formelor, pentru ca noi să avem plăcerea 

şi bucuria descoperirii ei în tăcerea simplă a acestui moment – şi în ochii fiinţei 

iubite. 
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