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IZVOARE NESECATE
Un volum de exerciții spirituale
ANTHONY DE MELLO, S.J.

Aceste exerciţii deţin o putere care nu va fi
experimentată doar prin citirea lor. Ele trebuie
puse în aplicare. Acest lucru este adevărat pentru
aproape fiecare enunţ dintr-un exerciţiu. Adesea,
ceea ce poate părea un șir banal de cuvinte când
îl citim, se dovedește a fi, în mod surprinzător, o
poartă către iluminare atunci când este pus în
aplicare.
Dacă sunt practicate în grup, liderul va citi cu
voce tare câte un exerciţiu, făcând pauze frecvente.
Însă fiecare membru al grupului trebuie să își menţină propriul ritm interior, și nu pe cel al liderului. Cu alte cuvinte, simţiţi-vă liberi să rămâneţi
în urmă în timp ce liderul continuă să citească, sau
chiar să îi ignoraţi cu desăvârșire cuvintele dacă
ceva vă atrage atenţia și vă face să zăboviţi.
Dacă îl practicaţi de unul singur, cel mai bine
este să citiţi exerciţiul cu atenţie, apoi să lăsaţi
cartea deoparte și să practicaţi numai atât cât vă
amintiţi. Dacă vă întoarceţi la carte în repetate
xiii

IZVOA RE NESEC ATE

rânduri, nu veţi reuși altceva decât să vă distrageţi
atenţia. Nu este nevoie să practicaţi un exerciţiu
până la capăt. Puteţi alege să practicaţi numai un
fragment, fie pentru că nu aveţi timp pentru mai
mult, fie pentru că fragmentul vă oferă atât de
multe, încât nu simţiţi nicio chemare de a merge
mai departe.
Este indicat să practicaţi un exerciţiu de mai
multe ori, căci prin repetiţie, uneori fie dobândim
accesul la niveluri mai profunde, fie reușim să spargem zidul exterior al unui exerciţiu care, la prima
încercare, ne-a opus rezistenţă.
Când lucraţi asupra unui exerciţiu, singuri sau
în grup, veţi constata că scrisul ajută la stimularea
minţii atunci când este lentă, sau la centrarea ei
când este împrăștiată. Însă reţineţi faptul că scrisul
reprezintă o rampă de lansare ce trebuie abandonată de îndată ce ne-am ridicat de la sol.
Înainte de a începe un exerciţiu, trebuie să vă
acordaţi un timp pentru a atinge următoarea stare:
înţelegeţi faptul că acest exerciţiu nu este numai
pentru binele vostru, ci pentru bunăstarea întregii
creaţii din care faceţi parte, și că orice transformare pe care o veţi experimenta va avea un impact
xiv
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pozitiv asupra lumii. Adesea, veţi fi uimit să vedeţi
cât de diferit este totul atunci când abordaţi în mod
conștient această atitudine.
Această carte este menită să vă conducă de la
minte la simţuri, de la gânduri la fantezie și sentiment — și apoi, să sperăm, prin sentiment, fantezie
și simţuri, la tăcere. Așadar, folosiţi-o ca pe o scară
care să vă ducă pe acoperiș. Odată ajunși acolo, trebuie să lăsaţi în urmă scara pentru a putea vedea
cerul.
Când veţi fi atins tăcerea, această carte va
deveni dușmanul vostru. Renunţaţi la ea.
Anthony de Mello
10 martie 1984
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REALITATEA

CONCLUZIA
Îmi imaginez că astăzi voi muri.
Rog să fiu lăsat singur o vreme și scriu un fel
de testament pentru prietenii mei, în care punctele
următoare ar putea servi drept titluri de capitole:
1. Lucrurile pe care le-am iubit în viaţă...
Lucrurile pe care le-am gustat...
cele pe care le-am privit...
mirosit...
auzit...
atins...
2. Am preţuit aceste experienţe...
3. Aceste idei mi-au adus eliberarea...
4. Am depășit aceste credinţe...
5. M-am ghidat în viaţă după aceste
convingeri...
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6. Am trăit pentru aceste lucruri...
7. Am dobândit aceste înţelegeri în școala
vieţii:
înţelegeri asupra lui Dumnezeu,
asupra lumii,
a naturii umane,
a lui Iisus Hristos,
a iubirii,
a religiei,
a rugăciunii...
8. Mi-am asumat aceste riscuri
și am cochetat cu aceste pericole...
9. Aceste suferinţe m-au format...
10. Viaţa m-a învăţat aceste lecţii...
11. Aceste influenţe mi-au modelat viaţa...
(persoane, ocupaţii, cărţi, evenimente...)
12. Aceste scrieri sfinte mi-au luminat calea...
13. Lucrurile acestea le regret...
14. Acestea sunt reușitele mele în viaţă...
4

15. Aceste persoane ocupă un loc sacru în inima
mea...
16. Acestea sunt dorinţele mele neîmplinite...
Aleg un sfârșit pentru acest document:
un poem – al meu sau al altcuiva;
sau o rugăciune;
un desen sau o imagine dintr-o revistă;
un text dintr-o scriptură;
sau orice altceva consider a fi
o concluzie adecvată pentru testamentul
meu.
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VACANȚA
Îmi imaginez că mă retrag într-un loc izolat
pentru a-mi oferi darul solitudinii,
întrucât solitudinea este momentul în care văd
lucrurile așa cum sunt.
Care sunt micile lucruri din viaţă
pe care solitudinea le-a amplificat prea mult?...
Care sunt lucrurile cu adevărat importante
pentru care îmi găsesc prea puţin timp?...
Solitudinea este vremea pentru a lua decizii...
sau pentru a mă gândi din nou...
la acest punct de cotitură din viaţa mea?
Hotărăsc acum
ce fel de zi va fi aceasta:
Va fi o zi de acţiune?
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Întocmesc o listă cu lucrurile pe care vreau să
le fac astăzi...
Va fi și o zi în care să fiu
fără efortul de a reuși,
de a face lucruri,
de a aduna sau a avea,
ci doar de a fi?
Viaţa mea nu va înflori
dacă nu învăţ arta de a sta, pur și simplu,
de a „irosi timpul” în mod creativ.
Hotărăsc cât timp să aloc jocului...
pasiunilor zadarnice și neproductive...
tăcerii... intimităţii... odihnei...
Și mă întreb ce voi gusta astăzi...
ce voi atinge...
mirosi...
asculta...
vedea...
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AVENTURA
Îmi imaginez că sunt de faţă
atunci când Iisus îl întâlnește pentru prima
dată pe Petru
și îl numește Piatră. (Ioan 1:40-42)
Stau lângă malul lacului
când îi inspiră pe Petru, Andrei, Iacob și Ioan
să devină pescari de oameni. (Matei 4:18-22)
Mă duc în locul unde se strâng dările
ca să Îl aud cum îl cheamă pe Matei
și pentru a fi martor la ce a urmat. (Matei 9:9)
Sunt de faţă
atunci când îngerul îi împărtășește Mariei destinul său. (Luca 1:26-38)
Văd cum Domnul înviat o trimite pe Maria în
misiune. (Ioan 20:11-18)
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Când Vocea îl cheamă pe Pavel
în călătoria sa către Damasc,
eu merg alături de el. (Faptele Apostolilor
9:22-26)
Privesc cum se desfășoară aceste scene,
nu în trecut,
ci acum.
Nu privesc pur și simplu,
ci interacţionez...
iau parte la ele...
Scriu povestea propriei chemări
în Biblia mea...
Pentru ca fiecare verset,
fiecare cuvânt, fiecare frază să capete înţeles
personal...
Îl vizitez pe Petru în celula sa, înainte de
execuţie.
El privește în urmă la ziua în care Iisus l-a
chemat...
la lucrurile pe care le-a văzut... și învăţat...
și simţit... de atunci,
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– la ce fel de muncă și de viaţă ar fi trăit
dacă nu l-ar fi întâlnit pe Iisus...
– la contrastul dintre realităţile de azi
și iluziile de ieri...
Privesc și eu în urmă,
ca și Petru,
la ziua în care Iisus m-a chemat.
Apoi Petru își împărtășește simţămintele
la gândul că mâine trebuie să moară...
Chemarea este încă vie.
În fiecare zi, ea mă poartă
către zări necunoscute, care mi se relevă
abia după ce le trăiesc.
La ce am fost chemat ieri?
Vocea care i-a vorbit lui Petru pe malul lacului
și Mariei la mormânt
O aud cum îmi zice:
„Vino... te voi trimite.”
Pare că aud acele cuvinte
răsunându-mi în inimă în mod repetat...
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Nu știu ce mă cheamă să fac,
însă recunosc vocea
și îi dau răspunsul meu...
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