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Cum s`…
descoperi adev`ratul scop pe care \l ai \n via]`?

Nu discut`m despre munc` [i responsabilit`]ile tale zilnice sau despre scopurile
pe termen lung. Este vorba aici de adev`ratele motive pentru care tr`im.

1. Ia o foaie alb` de hârtie
sau deschide un document \n Word.

2. Scrie ca titlu:
„Care este scopul meu \n via]`?“

3. Scrie primul lucru care \]i trece prin minte.
Nu este necesar s` fie o propozi]ie elaborat`.

4. Repet` pasul 3 pân` vei g`si un r`spuns
care te va face s` plângi.

De obicei, dureaz` cam 15-20 de minute s`-]i faci ordine \n idei [i s` dep`[e[ti toate lucrurile despre care crezi
tu c` ar constitui scopul t`u \n via]`. |]i vor trece prin minte [i r`spunsuri false, dar când \l vei descoperi pe cel
adev`rat, vei sim]i c` provine parc` dintr-o alt` surs`.

de Steve Pavlina (expert \n dezvoltarea personal`)
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Cum s`…
\]i sensibilizezi rela]ia

1. Manifest`-]i recuno[tin]a cu voce tare.
Aminte[te-]i s`-i mul]ume[ti partenerului t`u chiar [i pentru lucrurile m`runte. Dac` stai s` te gânde[ti
pu]in, vei constata c` sunt o sumedenie de aspecte aparent nesemnificative pentru care po]i s`-]i exprimi
recuno[tin]a, [i asta de mai multe ori \n fiecare zi.

2. Nimic nu e mai revigorant decât curtoazia demodat`.
Faptul de a fi familiari unul cu cel`lalt nu este un motiv s` renun]i la expresii de genul „te rog“ [i
„mul]umesc“. Polite]ea este un lubrifiant pentru interac]iunile voastre de zi cu zi, care face ca lucrurile s`
decurg` mai u[or.

3. Prive[te, zâmbe[te [i atinge.
Exist` un câmp magnetic care trece prin noi atunci când ne atingem. D`rui]i-v` unul celuilalt mici mesaje,
atinge]i-v` [i ]ine]i-v` de mâini frecvent când v` plimba]i sau merge]i cu ma[ina, astfel ve]i p`stra activ
fluxul de energie care circul` \ntre voi. Corpul vostru fizic \[i va aminti de acele mici priviri, atingeri tandre [i
zâmbete.

4. F`ce]i-v` complimente.
Nu te cost` nimic s` spui: „Ce bine ar`]i!“, „|mi place tricoul t`u!“ sau „Ai f`cut o treab` extraordinar`!“ {i
vei fi r`spl`tit/` nelimitat. F`ce]i-v` unul altuia cât mai multe complimente, zilnic. Cu ajutorul acestora [i
prin manifestarea recuno[tin]ei, vei reu[i s`-i ridici moralul celuilalt [i amândoi ve]i ar`ta [i v` ve]i sim]i
minunat.

5. S`rb`tori]i: Face]i zarv` \n jurul fiec`rui eveniment din via]a voastr`.
Nu uita]i, apreciere + s`rb`torire = motiva]ie. Dac` vre]i s` v` sim]i]i motiva]i s` r`mâne]i \mpreun`, s`
ave]i o c`snicie reu[it` sau s` fi]i mai iubitori, celebra]i fiecare pas pe care \l face]i \n direc]ia cea bun`.
Ve]i fi surprin[i s` constata]i cât de rapid v` ve]i atinge scopurile atunci când marca]i festiv fiecare
realizare.

6. |nconjoar`-te de dovezi ale succesului t`u.
S`de[te o tuf` de trandafiri ca s` comemorezi ceva sau ia-]i o plant` nou` de cas` pentru a marca un
lucru bine f`cut. Expune la vedere fotografii sau alte suveniruri de la evenimente amuzante [i din vacan]e
sau trofeele ob]inute. Ele v` vor reaminti \n mod constant de iscusin]a voastr` de a v` sim]i bine \mpreun`.
Sau duce]i-v` la un picnic organizat ad-hoc.

de Tina Tessina
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OPINIE

Fiecare dintre noi este individual, special [i diferit

dintr-un anumit motiv: suntem un dar pentru 
planet`. Antropologia ne spune c` suntem 
diferi]i din cauz` c` supravie]uim mai bine prin
recombinarea genelor \n procesul de repro-
ducere sexual`, lucru care face din noi o 
specie mai puternic`. Fiecare dintre noi e un
„pachet special“, un dar f`cut planetei. Vrei s`
cau]i un motiv pentru via]a ta? Uit`-te la
\nzestr`rile tale! Tot secretul e s` descoperi ce
ai poten]ial de dat lumii [i ce este posibil s`
dai efectiv.
Eu cred c` am venit pe aceast` planet` ca s` vindec.

S` m` vindec pe mine [i s` \mi con[tientizez
valoarea, apoi s` vindec planeta, persoan` cu
persoan`. Taumaturgia e o art`, nu doar 
o chestiune de [tiin]` [i tehnologie. Nu e sufi-
cient s` apelezi la ultima descoperire [tiin]ific`
pentru o problem`, trebuie s` p`trunzi mai 
adânc pentru a-i depista cauza [i a cur`]a 
zona. Numai a[a poate s` \nceap` vindecarea.
Exist` multe c`i diferite care pot fi folosite \n
decursul acestui proces [i care duc toate
c`tre acela[i punct: iubirea. Vindecarea are
loc doar \ntr-o atmosfer` de iubire. Clien]ii 
mei se vindec` \nv`]ând s` se iubeasc` pe ei
\n[i[i [i manifestându-[i totodat` dragostea 
[i fa]` de cei din jur.
Dar ce e dragostea? |n primul rând e un cuvânt
confuz. De obicei \l folosim ca [antaj – „Dac`
m` iube[ti atunci vei…“ sau \l folosim pentru a
impresiona pe cineva de care suntem depen-
den]i – „Te iubesc, nu pot tr`i f`r` tine…“, ca
s` ne vener`m – „Ne iubim, apar]inem unul
altuia…“ ori din mil` – „Fac asta pentru c` te
iubesc“.

{tiin]a nu a \n]eles for]a misterioas` care ]ine micile

particule de atomi \mpreun`. Dar dac` am accepta
c` cea mai bun` for]` e iubirea, atunci am deveni
o expresie a acesteia [i am fi \nconjura]i de ea.
Fraza „Dumnezeu este iubire“ ar c`p`ta alt sens.
Am fi liberi [i capabili s` le \ng`duim [i partene-
rilor s`-[i p`streze independen]a, pentru c` nu
am fi obliga]i s` facem ceva. {i nu va trebui s`
ne demonstr`m nou` \n[ine c` iubim, pentru c`
ar fi evident pentru to]i cei din jurul nostru. Ne-am
putea l`sa partenerii s` fie diferi]i f`r` a ne fi
team` de asta, exact a[a cum protonii [i neu-
tronii se deosebesc ca structur` [i mod de ma-
nifestare, dar totu[i r`mân \mpreun`, uni]i.

De aceea vorbesc frecvent de dragoste [i, pe cât

\mi st` \n putere, chiar fac ceea ce zic. Nu e indicat
s` for]`m sau s` oblig`m oamenii s` ne iubeasc`.
Singurul lucru care ne r`mâne de f`cut e s` l`s`m
suficient spa]iu ca dragostea s` creasc`, s` 
se dezvolte. Cu cât oamenii sunt mai liberi, cu
atât mai mult` iubire va fi \n lume. Te invit s` mi te
al`turi \n \ncercarea de a d`rui cât mai mult`
afec]iune nesolicitat` [i lipsit` de impulsuri 
posesive, pe care s-o r`spândim apoi \n lume pe
cât ne st` \n putere.

E[ti un dar
de Tina Tessina
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