
Un CCalendar SSpiritual

2222 ddeecceemmbbrriiee

Sfântul Graal

Colindãm peste tot prin lume, cãutând iubirea ici ºi colo,
în aceastã persoanã sau în cealaltã. Cãutãm peste tot,

numai în propriile noastre inimi ºi minþi, nu.
Atunci când îþi dai seama cã tu eºti Sursa acestei etern eva-

zive iubiri pe care o cauþi, deþii cea mai importantã piesã a cunoaº-
terii, ce se aflã la îndemâna ta. Ea te va scuti de multe cãlãtorii inu-
tile. Te va împiedica sã apuci pe mii de drumuri care nu te duc decât
cãtre o fundãturã, cãtre promisiuni neonorate ºi cãtre scurtãturi
care nu ajung niciodatã nicãieri.

2233 ddeecceemmbbrriiee 

Un avertizor de foc

Atunci când existã durere în viaþa ta, automat te încordezi.
Opui rezistenþã durerii sau lupþi împotriva ei. Din nefericire, acest
lucru nu face decât ca durerea sã persiste.

Prin experienþã, înveþi cã singura cale de a depãºi durerea
este sã nu-i opui rezistenþã, ci sã o accepþi. Un mod de a începe sã o
accepþi, este sã o vezi nu ca pe un atac împotriva ta sau ca pe o pe-
depsire, ci ca pe o comunicare care-þi spune cã ceva nu e în regulã.
Ea este ca un avertizor de foc, care te trezeºte înainte ca focul sã te
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cuprindã. Este un mesager ce-þi spune cã trebuie sã reaºezi ceva în
viaþa ta, ceva care s-a dezechilibrat.

2244 ddeecceemmbbrriiee

Respect reciproc

Orice consens important existã într-o atmosferã de respect
reciproc. 

Descoperim egalitatea cu ceilalþi, recunoscând cã existã mul-
te moduri de a privi o situaþie – ºi cã noi nu deþinem decât unul. As-
cultându-i pe ceilalþi, respectându-le ideile ºi experienþele, ne ajutã
sã ne deschidem cãtre un spectru mai larg al realitãþii. Ne face capa-
bili sã deschidem uºile închisorii noastre conceptuale ºi sã vedem
lucrurile dintr-o perspectivã nouã.

2255 ddeecceemmbbrriiee

Deschiderea cãtre iubire

Fiecare lecþie care apare în viaþa ta îþi cere sã-þi deschizi ini-
ma ºi mintea, într-un mod cu totul nou. Vechile mecanisme de apã-
rare, de care nu mai e nevoie pentru supravieþuire, trebuie abando-
nate. Teritoriul dominat de fricã trebuie sã se deschidã, centimetru
cu centimetru, cãtre îmbrãþiºarea iubirii. 

2266 ddeecceemmbbrriiee

A asculta pentru a auzi adevãrul

Tu eºti rãspunzãtor pentru ceea ce crezi, chiar dacã alegi sã
crezi ceea ce îþi spun ceilalþi. Aºadar, nu te teme sã pui sub semnul

___________________________ Paul Ferrini ___________________________
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3311 ddeecceemmbbrriiee

Percepþii

Învãþarea lecþiilor pe care le aduce viaþa necesitã multã rãb-
dare ºi compasiune. E nevoie sã înþelegem cã nu e uºor pentru noi
sã schimbãm felul în care percepem realitatea. Dacã ar fi uºor, nu
am avea nevoie de atât de multe lecþii.

Majoritatea lecþiilor noastre nu ne cer sã ne schimbãm pe noi
înºine, pe ceilalþi sau lumea. Ele ne cer sã schimbãm percepþia pe
care o avem faþã de noi înºine, de ceilalþi ºi de lumea din jurul nostru.

11 iiaannuuaarriiee

Autenticitate

Nu fi îngrijorat cã drumul tãu nu este la fel cu al celorlalþi. E
nevoie de curaj ca sã fii tu însuþi ºi sã nu trãieºti reacþionând la ceea
ce le place sau le displace altora. Fii curajos ºi urmeazã-þi inima. Tu
trebuie sã-þi urmezi propria ta cale unicã, pentru a te onora pe tine
însuþi ºi pentru a-þi îndeplini þelul spiritual. 

Dacã sensul vieþii tale îi incomodeazã pe alþi oameni, atunci
ei nu trebuie sã împãrtãºeascã aceastã cãlãtorie cu tine. Dacã aºa
stau lucrurile, nu fi dezamãgit. 

Atunci când ceilalþi aleg sã plece – aceasta se datoreazã, de
obicei, faptului cã ei trebuie sã meargã într-o altã direcþie, pentru a
se onora pe ei înºiºi.

22 iiaannuuaarriiee

Schimbarea unui tipar vechi

Nu se mai poate sã-þi asumi rãspunderea pentru felul în care
se simt ceilalþi, sau sã-i faci pe alþii rãspunzãtori pentru felul în care
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te simþi tu. Nu se mai poate sã le ceri altora sã îndrepte lucrurile în
locul tãu, sau sã încerci sã le îndrepþi tu pentru alþii. Aceste tipare
vechi trebuie schimbate. Ele nu-þi dau forþã nici þie, nici altora. Poþi
sã creezi un nou tipar, lãsându-i pe ceilalþi sã-ºi vadã de viaþa lor –
ºi asumându-þi chiar acum rãspunderea pentru viaþa ta. 

33 iiaannuuaarriiee

Percepþie eronatã

Atâta vreme cât tu nu percepi cu acurateþe realitatea, acea
percepþie eronatã va avea nevoie de o corecþie. Adeseori, tu inter-
pretezi acea corecþie ca pe un atac. Dar ea nu este un atac. Este o
ocazie de a vedea distorsiunea pe care frica a creat-o în modul tãu
de a gândi ºi de a-þi corecta imaginea, în aºa fel încât sã poþi vedea
ceea ce se aflã, cu adevãrat, acolo. 

44 iiaannuuaarriiee

A te apãra, fãrã sã-i ataci pe ceilalþi

Dacã eºti provocat de cineva, remarcã modul în care rãspun-
zi. Nu reacþiona ºi nu ataca. Nu învinui. Nu proiecta. Nu încerca sã
faci pe altcineva rãspunzãtor pentru ceea ce gândeºti sau simþi tu.
Asumã-þi în totalitate gândurile ºi sentimentele. Apoi, comunicã-le
celor care au nevoie sã înþeleagã.

Spune: „Asta e problema mea, nu a ta. Este ceva ce mi se în-
tâmplã mie.“ 

În felul acesta se pune capãt ciclului violenþei.

55 iiaannuuaarriiee

A cere iubire

Atunci când te împrieteneºti cu copilul aflat în interiorul tãu,
el înceteazã sã-i mai fie teamã sã cearã iubirea pe care o doreºte ºi

___________________________ Paul Ferrini ___________________________
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11 mmaarrttiiee

Conºtiinþa unitãþii

Pãºim în afara dualitãþii, numai atunci când ne acceptãm ex-
perienþa în totalitate. Mintea care judecã, condamnã sau se anga-
jeazã într-o percepþie selectivã, nu face decât sã adânceascã experi-
enþa conflictului. Trãim experienþa unitãþii, numai atunci când ne
acceptãm judecãþile ºi le iertãm, numai atunci când învãþãm sã ne
îmbrãþiºãm întreaga noastrã experienþã, aºa cum este ea.

22 mmaarrttiiee

Frumuseþea

Frumuseþea se manifestã într-un mod simplu ºi elegant.
Totul se petrece la momentul ºi la locul potrivit. Râul poate

ieºi din matcã, sau se poate reduce la un firicel. Anotimpurile de se-
cetã ºi de inundaþii sunt inevitabile. Dar, mai curând sau mai târziu,
râul va ajunge la mare. Rezultatul este sigur. Indiferent cât de mult
ne îndepãrtãm de natura noastrã esenþialã, ne vom întoarce la ea.
Destinul nostru este de a deveni cine suntem deja.

Atunci când ne acceptãm exact aºa cum suntem, ne gãsim cli-
pele de cel mai mare extaz ºi de cea mai mare pace. În aceastã ac-
ceptare, noi ne demonstrãm încrederea în râu.

Atunci când avem încredere în râu, el ne poartã acolo unde
trebuie sã ajungem.

33 mmaarrttiiee

Nostalgie ºi vinovãþie

Nostalgia noastrã cu privire la trecut face ca tot ceea ce s-a
petrecut sã fie mai actual decât a fost atunci când l-am experimen-
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3311 mmaaii

A-þi iubi duºmanul

S-ar putea sã crezi cã duºmanul tãu îþi blocheazã accesul la iu-
birea pe care o doreºti – când, de fapt, el este uºa cãtre Sursa acelei
iubiri. Duºmanul tãu este aliatul tãu deghizat. A face pace cu el,
duce la pace în inima ºi mintea ta.

Capacitatea pe care o ai de a-þi iubi duºmanul îþi demons-
treazã bunãvoinþa de a privi la toate locurile întunecate din mintea
ta. Duºmanul tãu este o oglindã în care priveºti – pânã când chipul
furios pe care îl vezi îþi zâmbeºte.

11 iiuunniiee

Mesaje de la Spirit

Sã nu fii surprins dacã Spiritul þi se adreseazã, atunci când te
liniºteºti. Ar fi mai surprinzãtor dacã el nu þi s-ar adresa. Întrucât
Spiritul nu are prea multe ocazii de a-þi capta atenþia, de obicei el
profitã de ocaziile pe care le are.

Mesajele de la Spirit sunt înãlþãtoare, inspiratoare, încuraja-
toare ºi te aduc spre tine însuþi. Ele nu fac lucrurile mai complicate
ºi mai confuze, ci ne simplificã vieþile ºi ne îndreaptã calea. Ele fac
sã ne fie mai uºor sã ne iubim pe noi înºine ºi pe ceilalþi. 

22 iiuunniiee

Eliberarea de violenþã

Nu poþi opri ura, luptând împotriva ei cu rãzbunare. Fiecare
act de violenþã atrage un contraact. Singura abordare care îþi poate

___________________________ Paul Ferrini ___________________________
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aduce eliberarea de violenþã este una care este, ea însãºi, nonvio-
lentã. O soluþie spiritualã este singura cale.

33 iiuunniiee

A pune în practicã iubirea

A þine predici celorlalþi are rareori succes. Cuvintele de iu-
bire necesitã acþiuni care sã le confirme. Dacã propovãduieºti iu-
birea ºi acþionezi într-un mod care denotã fricã, oamenii nu sunt
inspiraþi de exemplul tãu.

Dacã vrei ca cineva sã se comporte într-un mod plin de iu-
bire, trebuie sã fii dornic sã-l iubeºti. Numai iubirea ta pentru acea
persoanã o va învãþa ce înseamnã iubirea.

44 iiuunniiee

Chei cãtre Împãrãþie

Iertarea este o problemã internã. Atunci când ne dãm seama
cã, în orice situaþie, nu existã decât o singurã persoanã de iertat –
ºi cã aceea este noi înºine – înþelegem, în sfârºit, cã ni s-au dat che-
ile cãtre Împãrãþie.

55 iiuunniiee

Iubire fãrã condiþii

Când iubeºti fãrã condiþii, sprijini libertatea celorlalþi de a-ºi
alege propriul lor drum – chiar ºi atunci când nu eºti de acord cu ei.
Ai încredere cã ei vor face cea mai bunã alegere în ceea ce îi pri-
veºte. Ai încredere în planul pe care îl are Dumnezeu pentru a-i
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Fã tot ce îþi stã în putinþã, pentru a fi cinstiþi ºi deschiºi unul faþã de
celãlalt. Lãrgeºte-þi puþin zonele în care te simþi confortabil. Fii fle-
xibil ºi constructiv. Fii primul care cedeazã ºi binecuvânteazã. Dã-
ruieºte, fãrã sã te gândeºti la ce vei primi în schimb. ªi, atunci când
cazi, ridicã-te ºi râzi de propria-þi prostie.

Nu vei fi niciodatã perfect în capacitatea pe care o ai de a dã-
rui ºi a primi iubire. Nu încerca sã fii. Încearcã doar sã fii, astãzi, pu-
þin mai deschis decât ai fost ieri. 

3300 iiuunniiee

Sãrãcie

Sã nu crezi cã nu eºti demn de acceptare ºi iubire, numai pen-
tru cã nu ai obþinut rezultatele materiale pe care le aºteptai. Expe-
rienþa sãrãciei nu denotã cã Dumnezeu te pedepseºte. Ea înseamnã
cã tu îþi arãþi þie însuþi o convingere care trebuie corectatã.

11 iiuulliiee

Conectarea la iubire

Atunci când intri într-o pãdure frumoasã, nu spui „numai mes-
tecenii sunt frumoºi“, sau „arþarii sunt mai buni decât stejarii“. Ad-
miri frumuseþea ºi diversitatea tuturor copacilor din pãdure. 

Cei care cred cã religia lor este mai bunã decât celelalte reli-
gii, pierd din vedere frumuseþea diversitãþii. Fiecare religie are un
caracter unic, ce îi dã posibilitatea sã se adreseze anumitor oameni,
ºi nu altora. Dacã nu respectãm alte tradiþii, ne-o vom slãbi pe a noas-
trã. Îngustimea noastrã de vederi ºi prejudecata vor fi evidente tu-
turor celor care ne ascultã. 
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Numai tratându-i pe oamenii care au alte convingeri cu iu-
bire ºi acceptare, vom da tradiþiei noastre un bun renume.

Într-adevãr, numai conectându-ne la miezul învãþãturii iu-
birii din cadrul tradiþiei noastre, putem transmite acea învãþãturã
copiilor noºtri. Un copac uscat nu face fructe. O religie care nu îi
ajutã pe adepþii ei sã se conecteze la iubire, nu se va dezvolta. 

22 iiuulliiee

Abundenþã

Nu-þi vei spori fericirea, sporindu-þi, pur ºi simplu, posesiu-
nile materiale. Îþi sporeºti fericirea, numai sporindu-þi energia, ex-
primarea de sine ºi iubirea.

Scopul în viaþã nu ar trebui sã fie sã acumulezi resurse de
care nu ai nevoie ºi pe care nu le poþi folosi. El ar trebui sã fie acela
de a câºtiga ceea ce ai nevoie, de a te bucura ºi de a putea împãrþi
cu plãcere cu ceilalþi.

33 iiuulliiee

A da ºi a primi

Poþi da numai ceea ce crezi cã ai ºi poþi primi numai ceea ce
crezi cã meriþi. Dacã încerci sã dai ceva ce nu crezi cã ai, ceilalþi vor
simþi cã darul tãu nu este sincer ºi nu vor dori sã-l accepte. Dacã în-
cerci sã primeºti ceva ce nu crezi cã meriþi, vei încãrca darul cu atât
de multe condiþii, încât celorlalþi le va fi imposibil sã þi-l dea. 

Astfel de încercãri eºuate de a da ºi a primi pot fi epuizante
din punct de vedere emoþional. De asemenea, ele îþi pot slãbi încre-
derea de sine, în aºa fel încât, atunci când pãºeºti în urmãtoarea

___________________________ Paul Ferrini ___________________________
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