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THEORA
„Fiecare om are o menire de împlinit. Dacă uiţi toate
celelalte lucruri, dar ştii asta, ştii totul. Însă dacă ştii
orice altceva şi uiţi asta, nu ştii nimic şi vei ﬁ trăit
în zadar.”
~ Rumi ~
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Menirea şi individul
1. Fiecare om are o menire
Marele poet şi mistic suﬁt Rumi spunea:
„Fiecare om are o menire de împlinit. Dacă uiţi toate
celelalte lucruri, dar ştii asta, ştii totul. Însă dacă ştii orice
altceva şi uiţi asta, nu ştii nimic şi vei ﬁ trăit în zadar.”
Cuvinte cu greutate ce au erupt cândva din inima unei
ﬁinţe care a ajuns să călătorească în cele mai înalte sfere ale
cunoaşterii şi existenţei umane. Cuvinte simple totodată,
ca oricine să le poată pătrunde noima. Aşa sunt adevărurile
fundamentale: simple şi cutremurătoare. Şi tocmai pentru
că ne zguduie temeliile, avem năravul să le exilăm peste
graniţele preocupărilor obişnuite ca pe o „persona non
grata” – ca nu cumva să ne tulbure liniştea… liniştea
mlăştinoasă a clişeelor cotidiene. Nu ne plac asemenea
cuvinte: sunt periculoase, ar putea dezvălui ﬁle incomode
în tăinuitele dosare ale vieţii noastre. Ne-ar putea determina
să recunoaştem că traiul nostru împovărat cu fel de fel de
comodităţi şi decorat cu dorinţe deşarte, nu valorează cât
credeam noi (sau cât ne-au convins alţii) că valorează. S-ar
putea să ne zdruncine credinţa în fortăreaţa concepţiilor
despre lume şi viaţă pe care ne-am construit-o cu atâta
trudă şi compromisuri. Dar odată ce ne-au contaminat,
asemenea cuvinte nu pot ﬁ dosite mult timp în cotloanele
subconştientului. În zadar încercăm să le reducem la tăcere,
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întemniţându-le ca pe nişte răzvrătiţi incomozi. Chiar şi din
acele adâncuri ele vor trimite valuri de nelinişte care nu
ne lasă să ne culcăm pe o ureche. Urechea noastră tainică,
interioară, nu va rămâne prea mult timp surdă la mesajul
lor. Putem încerca să ne apărăm interesele legănându-ne
în iluzia că ele n-ar ﬁ adevărate. Logica şi raţiunea folosesc
arme soﬁsticate în lupta împotriva adevărului, iar în
mintea omului cu gândire superﬁcială pot câştiga bătălii şi
pot obţine victorii temporare. Dar aceste bătălii şi victorii
nu sunt altceva decât eforturile nătângului de a desﬁinţa
soarele, ascunzându-se în gaură de şarpe.
Rumi continuă:
„Aminteşte-ţi rădăcina divină a vieţii. Dăruieşte-ţi
viaţa Celui care este oricum Stăpânul respiraţiilor şi clipelor
tale. De nu vei face asta, vei ﬁ aidoma neghiobului care
înﬁge un pumnal preţios în grinda bucătăriei sale, doar ca
să-şi agaţe boarfele în el. Un cui de ﬁer ar ﬁ fost suﬁcient
pentru asta. Vei irosi entuziasmul preţios în mod prostesc,
vei renunţa la demnitate, la sensul vieţii tale.”
Dacă ştim că avem o menire de împlinit, ştim totul,
dacă nu ştim asta, nu ştim nimic. Câţi oameni îşi trăiesc
viaţa fără „să ştie nimic”. Şi cât de puţini sunt cei care
ştiu acest „tot”. Pe ei îi recunoşti uşor: radiază o tainică
bucurie de viaţă în ciuda greutăţilor care îi împovărează
uneori. Mulţumirea lor suﬂetească te impresionează şi mai
că te face invidios. „De unde, Dumnezeu, are omul acesta
atâta putere?” Da, exact de acolo, de la Dumnezeu… sau
Conştiinţa Cosmică… sau cum vreţi să-o numiţi. Aceşti
oameni au descoperit ceva, o taină fundamentală, însăşi
taina vieţii: au descoperit cum să-şi acordeze bătăile
propriei inimi cu bătăile Inimii Universale. Pentru că
împlinirea menirii înseamnă acordarea suﬂetului nostru la
vibraţiile macrocosmice în felul în care ne este speciﬁc, pe
o cale care este numai a noastră. Împlinirea menirii este
bucuria de a lua parte la sărbătoarea sonoră a Simfoniei
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Universale, la care şi noi avem o partitură de cântat. Doar
că partitura nu este scrisă dinainte – marea dramă şi marea
şansă a omului. Trebuie să o compunem potrivit talentului,
experienţei, capacităţilor noastre.
Şi nu e bine să cântăm melodia altuia, dacă o facem, va
lipsi din acest miracol de ansamblu ceva: tema noastră, pe
care nimeni nu o va putea compune şi cânta în locul nostru.
Şi pentru că nu avem acces la vreo partitură scrisă dinainte,
trebuie să ﬁm în permanenţă atenţi la Marele Dirijor, care,
prin bagheta lui magică, ne dă semne utile şi preţioase... însă
El ne ghidează doar, nu ne va obliga niciodată să facem ce
avem de făcut. Aici este marea artă a vieţii şi marea încercare
a omului: cum putem avea acces la ghidarea Dirijorului
Suprem? Pentru că El, în marea Lui poftă de joacă, se ascunde
din faţa privirii obişnuite şi trebuie să învăţăm un alt fel de
a privi pentru a-L putea zări. Din păcate, modul acesta de
„a privi” nu se învaţă în nicio şcoală oﬁcială. Doar şcolile
spirituale au reuşit cât de cât, iar cele religioase încearcă
din răsputeri. Nu e o sarcină uşoară, pentru că majoritatea
oamenilor nici nu vrea „să vadă”, nu vrea să cânte ceea
ce ar trebui. Oamenii vor să ﬁe „liberi”, să cânte ce vor ei,
cum vor ei, eventual să-i facă şi pe alţii să le cânte în strună.
Vor să ﬁe proprii lor dirijori... Frumoasă aspiraţie! Doar că,
pentru aceasta, trebuie să înveţe întâi legile fundamentale
ale muzicii vieţii şi să descopere secretele artei dirijării, iar
asta implică să pună osul la treabă.
Muzica vieţii îşi are legităţile sale. Trebuie să le
cunoaştem şi să ţinem cont de ele când cântăm diferitele
pasaje din partitura nescrisă a vieţii noastre. Altfel,
cacofonia pe care o producem ne face surzi la Simfonia
Universală şi la încântătoarele melodii ale altor vieţi din
preajma noastră. Arta cântatului împreună necesită multe
abilităţi. Pe lângă măiestria instrumentistului trebuie să
ne dezvoltăm capacitatea de a-i asculta pe ceilalţi, de a ne
modela linia melodică pentru a ﬁ în acord cu melodiile
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lor. Doar astfel vom putea obţine acea sublimă armonie
după care suﬂetul oricărui om tânjeşte. Şi este o armonie
dinamică. Nu ne putem baza pe şabloane, trebuie să
ﬁm mereu atenţi, pe fază, spontani şi creativi. Trebuie
să învăţăm „arta improvizaţiei”. Asta presupune un
oarecare efort, nu ne putem abandona lenei şi comodităţii,
dar rezultatul ne va răsplăti înmiit. Încântarea pe care
o produc acele sunete prin care am reuşit să prindem
armonia, chiar şi preţ de câteva pasaje, nu se poate înlocui
cu nimic altceva în viaţă. Acesta este secretul pe care l-au
descoperit cei care păşesc pe calea proprie, cei care îşi
împlinesc menirea. De aceea sunt mereu plini de energie,
de credinţă şi de un entuziasm molipsitor. Pentru ei viaţa
nu este o luptă încrâncenată ci un act creator permanent.
Cu toţii suntem creatori – este soarta şi moştenirea noastră
divină. De noi depinde însă rezultatul pe care îl vor aduce
aceste binecuvântate chinuri ale facerii: cacofonie sau
armonie, dezgust sau încântare, suferinţă sau fericire.

2. Fiecare menire este unică şi irepetabilă
„În sensul cel mai înalt, menirea sau rostul unei ﬁinţe
umane reprezintă împlinirea tendinţelor şi energiilor divine care
s-au întrupat în mod absolut unic şi irepetabil în ﬁinţa noastră
individuală, împlinire care este şi ţelul pentru care ne-am născut
în aceste condiţii spaţiotemporale, sociale, familiale.”
Gregorian Bivolaru

Menirea este individuală, unică şi proprie ﬁecărei
ﬁinţe umane. Este „legenda noastră personală” cum
spunea Paulo Coelho în „Alchimistul”. Nu există două
meniri similare, precum nu există două ﬁinţe umane
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identice. La nivel profund suntem unici – un fapt nespus de
neconvenabil pentru arhitecţii societăţii, care, prin diferite
ideologii şi mecanisme sociale soﬁsticate, au încercat dintotdeauna să uniformizeze, să împingă oamenii în turmă.
Demers diabolic în esenţă, menit să degradeze ﬁinţa
umană către o formă de existenţă animală. (Adresez aici
scuzele de rigoare simpaticelor vieţuitoare necuvântătoare,
care surclasează adeseori prin anumite calităţi destule
specimene ale regnului uman.)
Turma este formaţiunea socială preferată de orice
conducător abil. Uşor de strunit, uşor de manipulat, uşor
de convins să legitimeze prin vot „democratic” ticăloşii de
dimensiuni naţionale. Ceea ce se schimbă odată cu trecerea
timpului sunt doar aspectul exterior al turmei şi simbolurile
folosite de experţii în manipulare. Esenţa ei, uniformitatea,
rămâne aceeaşi. Astăzi nu mai sunt la modă nici gloata
lozincardă a revoluţiei franceze, nici hoardele naziste unite
sub stindardul svasticii şi nici uniformele muncitoreşti
ale Chinei comuniste. Astăzi, mulţimea poartă veşminte
cu însemnul zeiţei Nike, frecventează cu o fervoare
religioasă reţeaua de lăcaşuri cultice ctitorită de McDonald
şi se adapă extaziat la sânul abundent al mamei Cola. În
aceste condiţii, a-ţi manifesta identitatea, a-ţi descoperi şi
împlini menirea aproape că devin acte antisociale. Cartea
de faţă are intenţia declarată de a vă instiga la acest act
„antisocial”, de a vă stimula să vă descoperiţi şi să vă
manifestaţi individualitatea, punându-vă în temă cu toate
consecinţele plăcute şi neplăcute care decurg din el.
În ce constă această individualitate, speciﬁcă ﬁinţei
umane? Ea se referă atât la componentele personalităţii
noastre, cum ar ﬁ talentul, cunoştinţele, experienţele,
temperamentul, înzestrările, înclinaţiile, dorinţele şi
aspiraţiile, cât şi la identitatea noastră mai profundă, cea
de la nivelul suﬂetului, acel mod unic şi speciﬁc prin care
în noi se reﬂectă divinitatea. Combinaţia tuturor acestor
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caracteristici, care este absolut unică şi irepetabilă, ne face
apţi pentru împlinirea unei meniri speciﬁce. Iar dacă noi
nu împlinim acea menire, nimeni altcineva nu o va putea
face în locul nostru. Şi astfel acea potenţială realizare va
ﬁ pierdută pentru totdeauna. Chiar dacă anumite realizări
sau descoperiri, necesare din perspectiva evoluţiei omenirii,
vor ﬁ făcute până la urmă de către altcineva, vor ﬁ totuşi
diferite de modul în care noi le-am ﬁ putut înfăptui. Einstein
spunea că Dumnezeu nu joacă zaruri cu universul. Întradevăr, nimic nu e întâmplător. Dar, în acelaşi timp chiar
în jocul său de cărţi cu oamenii, Dumnezeu niciodată nu
pune totul pe o singură carte. Pentru că ne-a înzestrat cu
capacitatea liberului arbitru şi, prin urmare, putem da greş
oricând. Iar dacă o persoană nu face un lucru important,
pe care ar ﬁ trebuit să-l facă, până la urmă altcineva se
va îndeletnici cu el. Dar acest altcineva o va face într-un
mod diferit. Acea nuanţă speciﬁcă a realizării noastre se va
pierde oricum, dacă noi nu o vom împlini.
Cine altcineva ar ﬁ putut scrie simfoniile lui Beethoven,
sau picta ca Salvador Dalí. Gandhi, cu pregătirea şi
experienţa lui, putea deveni un avocat de mare succes,
iar Maica Theresa ar ﬁ putut sta la o mănăstire toată viaţa
să se roage pentru mântuirea suﬂetului. Viaţa pe pământ
ar ﬁ continuat şi fără realizările unor asemenea persoane
remarcabile, dar, cu siguranţă, am ﬁ fost mai săraci un
pic. Şi cine ştie cum ar arăta acum lumea dacă majoritatea
oamenilor şi-ar ﬁ împlinit sau şi-ar împlini rostul în
viaţă? Cu totul altfel şi incomparabil mai bine. Ar ﬁ mai
fericită, mai aproape de o viaţă divină. Pentru că, în ultimă
instanţă, asta este împlinirea menirii: aducerea unei bucăţi
de Dumnezeu pe Pământ.
Una din cauzele cele mai frecvente ale unei meniri
neîmplinite este acea trăsătură pe care o avem în comun cu
maimuţele: natura mimetică. Ne place să-i imităm pe alţii.
Mai ales pe cei care, într-un fel sau altul, ne fascinează. Vrei
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să ﬁi un om de succes ca Bill Gates şi începi să imiţi modelul
lui de succes. Şi apoi urmează un dezastru. Ajungi falit. Miile
de cărţi despre succes care au apărut în ultimele decenii,
n-au adus nimănui succes, în afara celor care le-au publicat.
Chiar dacă aplici strict modelele de reuşită expuse, nu-ţi
vor aduce roadele râvnite pentru că este modelul altcuiva,
pentru că au fost valabile în alte situaţii, în alte coordonate
temporale, sociale. Nu este modelul tău. Cei care au obţinut,
totuşi, anumite succese au reuşit pentru că şi-au găsit
propriile modele. Aceste persoane ar ﬁ avut succes şi dacă
nu ar ﬁ citit nici un bestseller despre succes. Pentru că au
avut capacitatea să utilizeze într-un mod creativ rezultatele
experienţelor proprii şi ale altora. A învăţa lucruri utile şi
valoroase de la alţii este un demers salutar, a copia mimetic
pe un altul te împinge pe linie moartă.
Un text fundamental al înţelepciunii universale, Bhagavad
Gita, ne spune: „Este mai bine să-ţi urmezi propria menire,
chiar dacă nu o împlineşti perfect, decât să trăieşti o imitaţie
perfectă a menirii altuia.” Fiecare ﬁinţă umană, dacă doreşte,
îşi poate conştientiza înzestrările cu care a venit în această
existenţă, înzestrări care o predispun în mod ﬁresc către
anumite acţiuni şi tendinţe comportamentale, şi o fac aptă
pentru anumite realizări beneﬁce. Textul continuă: „Chiar
dacă pieri împlinindu-ţi propria menire este mai bine decât să
trăieşti imitând menirea altuia. Legea altuia este periculoasă.”
Surprinzător, nu? Ce poate ﬁ mai periculos decât să mori?
Există atâtea exemple în istorie de oameni a căror menire a
implicat sacriﬁciul ultim. Dar era vorba de moartea trupului,
în timp ce suﬂetul lor a rămas viu şi nealterat. Pe când, dacă
nu-ţi urmezi menirea, îţi trădezi suﬂetul, iar această trădare
este periculoasă, pentru că moartea suﬂetului este o moarte
mai adâncă decât a corpului.
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3. O viaţă împlinită presupune împlinirea
menirii
Nu poţi avea o viaţă împlinită şi împlinitoare fără să-ţi
împlineşti menirea.
Am întâlnit contabile care ar ﬁ vrut să devină actriţe
sau dansatoare. Îşi irosesc şi astăzi zilele şi frumuseţea,
priponite în faţa calculatorului, fabricând bilanţuri. Mai
fac câte o piruetă în faţa oglinzii, în timp ce se îmbracă sau
se dezbracă, atunci când nu le vede nimeni… Şi se simt
frustrate. Am întâlnit un psiholog care şi-ar ﬁ dorit să devină
grădinar. Într-o bună zi, poate la pensie, cu siguranţă va
avea un peticel de grădină, cu atmosferă nostalgică, unde
va trebălui toată ziulica îngrijind plante şi ﬂori, dar asta
nu va putea compensa bucuria pe care i-ar ﬁ putut-o oferi
priveliştea sutelor de oameni care s-ar ﬁ plimbat încântaţi
într-un parc superb, proiectat de el.
Am întâlnit un medic oftalmolog care ar ﬁ vrut să ﬁe
profesor de educaţie ﬁzică. Deşi inteligent, este un medic
mediocru şi plictisit, pentru că nu-şi iubeşte meseria.
Probabil că ar ﬁ fost un profesor foarte talentat şi îndrăgit
de elevi. Directorul unei prospere companii de software şiar ﬁ dorit să devină arheolog. Poate se va ocupa şi de asta
cândva, dar nu acum. Acum are alte lucruri „importante”
de realizat. Trebuie să facă mai întâi bani, mulţi bani, că
„ăsta-i un hobby costisitor”. Iar când are câteva momente
de răgaz, mai vizionează câte un ﬁlm istoric. Să-şi aline
dorul. Dacă-i întrebi pe aceşti oameni de ce nu-şi urmează
chemarea inimii, îţi vor răspunde, după un oftat prelung,
ceva de genul: „Câştig bine, mi-am făcut deja o situaţie
socială şi, oricum, timpul a trecut, acum e deja prea târziu
să schimb macazul.”
Am spus că menirea înseamnă manifestarea acelei
energii divine care s-a întrupat în mod unic în ﬁinţa noastră.
Dar ce este această energie? Este chiar matricea genetică
subtilă din sămânţa vieţii noastre. Iar menirea este pomul
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roditor sau ﬂoarea care în mod ﬁresc ar trebui să răsară din
această sămânţă, spre bucuria şi încântarea altora. A nu ne
împlini menirea înseamnă a lăsa ca această minune divină
să moară în faşă. Aşa cum informaţiile genetice din celulele
corpului ﬁzic fac să ne dezvoltăm într-un mod speciﬁc,
când avem condiţii prielnice, tot astfel şi suﬂetul nostru
are un cod genetic subtil, ce răspunde pentru dezvoltarea
noastră interioară. Şi această tainică sămânţă va încolţi,
va înﬂori şi va da roade doar dacă îi oferim un mediu
corespunzător. Calea noastră proprie este mediul cel mai
prielnic. Iar menirea împlinită este un pom doldora de
fructe. Mulţi se înfruptă din roadele ei. Serveşte ca o sursă
de energie a vieţii şi oferă un prilej de încântare. Nu este
oare un păcat, o crimă, să o laşi să moară nefructiﬁcată?
Cum te vei simţi în momentul părăsirii acestei lumi, când
conştiinţa te va întreba: „Ce ai făcut cu viaţa ta?” Ce îi vei
răspunde atunci?
În tradiţia Egiptului antic se spunea că ﬁinţa umană
când moare şi ajunge la poarta raiului, trebuie să răspundă
la două întrebări: „Ai găsit bucurie în viaţă?” şi „A fost
viaţa ta un prilej de bucurie pentru alţii?” Numai dacă
poţi răspunde aﬁrmativ la ambele întrebări ai acces în rai.
Nimic altceva nu este important, doar bucuria de viaţă.
Cea proprie, dar şi cea oferită celorlalţi. Nici cât te-ai rugat,
nici ce averi ai adunat, nici de câte ori ai fost la biserică, nici
cât ai dat săracilor… doar câtă bucurie ai oferit şi de câtă
te-ai bucurat la rându-ţi. Este tot ceea ce contează.
Dar nu poţi oferi altora ceea ce tu nu găseşti în tine.
Pentru a putea oferi bucurie celorlalţi, trebuie să-ţi oferi
ţie însuţi şi nu este deloc uşor. Micile satisfacţii ce vin din
obţinerea unui obiect personal sau unei poziţii sociale
dorite, nu sunt sinonime cu acea bucurie de viaţă la care fac
referinţă aceste rânduri. Sunt doar palide satisfacţii efemere
cauzate mai degrabă de dispariţia momentană a dorinţei
prin obţinerea obiectului ei. Dar în secunda următoare o
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altă dorinţă se naşte şi ne biciuieşte să o urmăm. Lanţul
este neîntrerupt.
Bucuriile suﬂeteşti cu adevărat durabile pot ﬁ oferite
doar de acele acţiuni şi realizări care se reﬂectă ca bucurie în
suﬂetele altora. Astfel cele două întrebări sunt practic una;
nu poţi răspunde cu „da” la una şi cu „nu” la cealaltă. Este
imposibil. Pentru că singura stare de fericire durabilă pe care
o putem resimţi, este cea pe care o naşte în noi reﬂectarea,
reîntoarcerea către noi a fericirii trezite în suﬂetele altora.
Realizările concrete, produsele ﬁnite ale menirii noastre
sunt lucruri care generează bucurie, încântare, satisfacţie,
fericire reală celorlalţi. De exemplu îi vindecăm de boli,
le oferim trăiri înălţătoare prin opere artistice, îi învăţăm
lucruri valoroase sau le punem la dispoziţie descoperiri
şi invenţii care le fac viaţa mai uşoară, mai plăcută. Dacă,
prin ceea ce facem, creăm, realizăm, le oferim bucurie
oamenilor şi acţiunea aceasta ne oferă bucurie şi împlinire
totală şi nouă, atunci suntem pe calea cea bună. Facem
ceea ce trebuie. Ne realizăm menirea. Şi, la amurgul unei
vieţi trăite astfel, vom putea răspunde conştiinţei noastre
iscoditoare la întrebarea „Ce-ai făcut cu viaţa ta?” cu
suﬂetul împăcat. Precum faimosul psiholog Karl Gustav
Jung pe patul de moarte: „Am făcut ceea ce a trebuit să fac.
Nu regret nimic. Plec liniştit şi împlinit.”

4. Menirea nu este una şi aceeaşi cu
activitatea sau domeniul de activitate…
…chiar dacă orice menire implică activitate întrun anumit domeniu sau în mai multe domenii. Trebuie
să facem o distincţie. Am auzit adesea: „Rostul meu este
să ﬁu dansator.” „Vocaţia mea? Programator.” „Menirea

