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MINTEA RANITA
Poate cã nu v-aþi gândit niciodatã la acest lucru,
dar pe un nivel sau altul suntem cu toþii maeºtri.
Suntem maeºtri pentru cã avem puterea de a crea ºi
de a ne conduce propriile vieþi aºa cum dorim.
La fel cum civilizaþiile ºi religiile lumii îºi creeazã
mitologii incredibile, noi ne creãm propriile noastre
mitologii, populate cu eroi pozitivi ºi negativi, cu
îngeri ºi demoni, cu regi ºi cerºetori. Noi creãm în
mintea noastrã o întreagã populaþie, inclusiv diferite
personalitãþi ale noastre, dupã care ne folosim de o
imagine sau alta, în funcþie de circumstanþele în care
ne aflãm. Devenim astfel adevãraþi artiºti dramatici,
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proiectând în exterior diferite imagini ale noastre ºi
controlând cine ºi ce dorim sã fim. Atunci când ne
întâlnim cu alte persoane, le clasificãm imediat,
atribuindu-le un rol sau altul în viaþa noastrã. Creãm
astfel o imagine a lor, în funcþie de rolul pe care li-l
atribuim. Iar acest proces se repetã cu absolut toate
persoanele din jurul nostru.
Noi avem puterea de a crea. Aceastã putere este
atât de mare, încât tot ceea ce credem se transformã
pentru noi în realitate. Noi ne creãm pe noi înºine ºi
devenim cei care credem cã suntem. Suntem ceea ce
suntem pentru cã asta credem noi despre noi înºine.
Întreaga noastrã realitate este în întregime creatã de
noi înºine. Aceeaºi putere o au însã ºi ceilalþi oameni.
Singura diferenþã dintre noi ºi o altã persoanã constã
în felul în care folosim aceastã putere, în destinaþia pe
care o dãm puterii noastre creatoare. Chiar dacã
semãnãm cu unii sau cu alþii, nu existã totuºi nimeni
în întreaga lume care sã îºi trãiascã viaþa exact la fel
ca noi.
În acest fel, noi jucãm de-a lungul întregii vieþi
un anumit rol, pe care am ajuns sã-l jucãm atât de
bine încât am devenit maestrul propriei noastre
realitãþi. Ajungem astfel sã ne controlãm personalitatea, convingerile, fiecare acþiune, fiecare reacþie a

noastrã. Dupã ce am practicat ani de zile, am ajuns
maeºtrii propriei noastre lumi subiective, a propriei
noastre realitãþi. Dacã veþi ajunge sã înþelegeþi cã
fiecare om este propriul sãu maestru, veþi înþelege ºi
tipul de control pe care îl exercitaþi personal.
De pildã, atunci când suntem copii ºi cineva ne
creeazã probleme, noi ne supãrãm pe el sau pe ea.
Într-un fel sau altul, mânia noastrã face ca problema
sã disparã (cel mai adesea în subconºtient); în acest
fel, noi atingem rezultatul dorit (problema a dispãrut).
Când situaþia se repetã, noi ºtim deja cum trebuie sã
reacþionãm – prin mânie – pentru ca problema sã
disparã. ªi astfel, noi continuãm sã practicãm arta
mâniei, pânã când devenim adevãraþi maeºtri ai ei.
În mod similar, noi învãþãm sã devenim maeºtri
ai geloziei, ai tristeþii, ai lipsei de încredere în sine.
Toatã drama noastrã existenþialã, toate suferinþele
noastre, se învaþã prin practicã. Noi facem un legãmânt
cu noi înºine ºi continuãm sã practicãm acest legãmânt
pânã când atingem un control absolut asupra lui. Felul
în care gândim, în care simþim ºi în care acþionãm
devin atât de rutiniere încât nu mai avem nevoie sã
fim atenþi la ceea ce facem. Comportamentul nostru a
devenit un tipar, o reacþie de acelaºi fel la stimulii
exteriori.

22

23

DON MIGUEL RUIZ

ARTA DE A IUBI

Ca sã devenim maeºtri ai iubirii, noi trebuie sã
practicãm arta de a iubi. La fel ca ºi orice altã
manifestare, arta relaþiilor interumane se învaþã prin
practicã, iar cei care practicã suficient de mult pot
atinge un control perfect asupra ei. Aºadar, controlul
unei relaþii de cuplu sau de prietenie þine de acþiune,
nu de cunoaºtere sau de teoretizare. Totul este legat de
acþiune. Evident, pentru a intra într-o acþiune este
necesar sã dispunem de o anumitã cunoaºtere, sau cel
puþin de conºtientizarea felului în care funcþi-oneazã
oamenii.
J
Imaginaþi-vã cã trãiþi pe o planetã ai cãrei
locuitori suferã de o boalã de piele. Timp de douã sau
de trei mii de ani, locuitorii acestei planete au suferit
cu toþii de aceeaºi boalã: corpurile lor sunt acoperite
de rãni infectate, care dor dacã sunt atinse. Evident,
dupã atâta vreme ei au ajuns sã creadã cã aceasta este
fiziologia normalã a pielii. Chiar ºi cãrþile lor medicale
descriu aceastã boalã ca fiind starea normalã a pielii.
Când oamenii se nasc, pielea lor este sãnãtoasã, dar în
trei-patru ani încep sã aparã primele rãni. Când copilul
atinge vârsta adolescenþei, trupul lui este deja complet
acoperit cu rãni.

Cum credeþi cã vor acþiona aceºti oameni unii
faþã de ceilalþi? Pentru a stabili o legãturã cu alte
persoane, ei vor trebui sã-ºi protejeze cu cea mai mare
atenþie rãnile. Ei nu vor atinge niciodatã pe nimeni,
cãci atingerea este foarte dureroasã pentru ei. Dacã
cineva atinge din greºealã pielea altei persoane,
aceasta va simþi o asemenea durere încât se va înfuria
imediat ºi se va rãzbuna atingând la rândul ei pielea
primeia. Chiar ºi aºa, instinctul de a iubi este atât de
puternic încât toatã lumea va fi dispusã sã plãteascã
un preþ ridicat numai pentru a intra în relaþii cu alte
persoane.
Imaginaþi-vã acum cã într-o bunã zi se petrece
un miracol: vã treziþi complet vindecat. Pe trupul
dumneavoastrã nu mai existã rãni, iar atingerea nu
mai este dureroasã pentru dumneavoastrã. Mai mult,
dacã cineva vã atinge pielea sãnãtoasã, senzaþia este
minunatã, cãci pielea a fost special creatã pentru
atingere. Vã puteþi imagina cu o piele sãnãtoasã
într-o lume în care toþi ceilalþi suferã de o boalã
îngrozitoare a pielii? Dumneavoastrã nu-i puteþi
atinge pe cei din jur, cãci acest lucru le provoacã
dureri, ºi nimeni nu îndrãzneºte sã vã atingã, pornind
de la premisa cã acest lucru v-ar provoca aceleaºi
dureri.
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Dacã vã puteþi imagina aceastã viziune, veþi
înþelege cu siguranþã ce ar simþi un vizitator de pe o
altã planetã care ar veni sã vadã cum trãiesc oamenii.
Pielea noastrã nu este însã acoperitã cu rãni… Ceea
ce ar descoperi vizitatorul de pe o altã planetã ar fi o
minte acoperitã cu rãni, iar boala de care suferã ea
este teama. La fel ca în descrierea de mai sus,
referitoare la pielea infectatã, corpul nostru emoþional
este acoperit cu rãni, care sunt infectate de otrava
emoþiilor negative. Printre manifestãrile acestei boli a
fricii se numãrã: mânia, ura, tristeþea, invidia ºi
ipocrizia. Rezultatul acestei boli sunt toate acele emoþii
care îi fac pe oameni sã sufere.
Toþi oamenii de pe planeta noastrã suferã de
aceeaºi boalã mentalã. Nu am greºi cu nimic dacã am
afirma cã aceastã lume este un spital de nebuni. Dar
tulburãrile psihice de care suferã oamenii existã de
atâtea mii de ani încât toate cãrþile medicale, de
psihologie ºi de psihiatrie au ajuns sã considere boala
ca fiind starea de normalitate. Ele o considerã ceva
normal, dar eu afirm cã nu este deloc normal.
Când teama devine prea mare, mintea raþionalã
începe sã clacheze ºi nu mai suportã toate aceste rãni
cu otrava care le macinã. Cãrþile de psihologie

numesc acest proces boalã psihicã, schizofrenie,
paranoia, psihozã, dar toate aceste boli sunt create
doar atunci când mintea raþionalã ajunge sã fie atât de
înspãimântatã ºi rãnile ei devin atât de dureroase încât
minþii i se pare mai uºor sã rupã contactul cu lumea
exterioarã.
Oamenii trãiesc cu teama continuã de a nu fi
rãniþi, iar acest lucru creeazã o dramã uriaºã, pe care
o regãsim oriunde ne-am afla. Felul în care
comunicãm unii cu ceilalþi este atât de dureros din
punct de vedere emoþional încât fãrã nici un motiv
aparent noi ne înfuriem, ne întristãm, devenim geloºi
sau invidioºi. Chiar ºi a spune „Te iubesc“ poate fi
ceva înspãimântãtor. Totuºi, chiar dacã ne temem atât
de tare de interacþiunea emoþionalã, noi continuãm sã
încercãm, creãm relaþii de cuplu, ne cãsãtorim ºi facem
copii.
Pentru a-ºi proteja rãnile emoþionale ºi pentru a
nu fi rãniþi, oamenii creeazã în minte un sistem foarte
sofisticat al negãrii. Acest sistem îi transformã în niºte
mincinoºi perfecþi. Oamenii au ajuns sã mintã atât de
perfect încât se mint chiar ºi pe ei înºiºi, ba chiar
ajung sã creadã în propriile lor minciuni. Ei nici
nu-ºi mai dau seama cã mint, sau chiar dacã îºi dau
seama, gãsesc pretexte ºi scuze pentru minciunile lor,
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