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DIA CLAUDIA

Cum SA AI INCREDERE IN TINE,
ca sa-ti atingi ADEVARATUL POTENTIAL

Pledez pentru omul sanatos fizic, mental si implinit in profunzimea 
sinelui sau. Sustin evolutia mintii si lectia de perceptie a glasului inimii, care 
te poate conduce catre iubirea de sine, altruista si care, la randul ei, te 
pregateste pentru iubirea de semeni.

Si eu sunt un om ca si tine, nici mai mult, nici mai putin! Ca si copil am fost 
o fata timida, cu trasaturi maturizate inainte de vreme, pentru ca educatia 
spartana care mi-a fost data si-a pus amprenta pe ele. Cu un tata atat de sever si 
o mama care, desi ma iubea, nu ii submina autoritatea si nu ii contesta metodele 
“de corectie” de fata cu mine, am crescut intr-un “turn de fildes”, ca sa 
gresesc cat mai putin.

Faptul ca nu am putut fi copil, atunci cand am avut nevoie, faptul ca am 
luat la modul personal severitatea, in educatia oferita de tata, atunci cand ea 
servea, de fapt, doar principiul “de a porni in viata, cu o baza sanatoasa”, m-a 
determinat sa devin frustrata si lipsita de incredere in fortele proprii.

Cand ne nastem, suntem toti curati, intregi, inspirati. SUNTEM prin 
NOI INSINE o DECLARATIE DE VALOARE A OMULUI IN DEVENIRE. La 
mine, “virusul” a aparut atunci cand mi s-a impus – ca si copil – sa nu 
gresesc! In timp, am inteles si motivul parintilor de a ma proteja in felul asta.

In frageda pruncie, visam – mai ales in timpul somnului de noapte – ca 
zbor, la propriu. In vis, ma puteam deplasa dintr-un loc in altul al pamantului (al 
orasului), deasupra formelor de relief sau vegetatiei, intr-un soi de zbor, gen 
Peter Pan, doar eu in corpul meu, cu o viteza reglabila dupa simpla intentie.

Traiam totul atat de autentic, in vis, incat – pe la 4-5 anisori – credeam, 
fara umbra de indoiala, ca e posibil si in realitatea de zi cu zi! Pana cand m-am 
decis sa experimentez “pe cai mari”. (Chiar ne mutaseram, de cateva zile, de la 
casa la o locuinta de bloc, cu patru etaje. Aveam si un vecin mai mic cu un an, 
caruia sa-i arat cum sa-si ia zborul!)



Zis si facut! Cu o incantare, nerabdare si bucurie fara margini am 
incalecat balustrada etajului al treilea (la care locuiam) si m-am pozitionat 
strategic, stand cu picioarele pe partea de din afara, catre casa scarilor. 
Adulmecam aerul racoros al diminetii, ascultam si un ciripit de pasare, nu departe 
de mine si traiam emotia exaltata a faptului ca urma “sa calc aerul” si sa zbor... 
Ochii micutului vecin erau ancorati in tot ceea ce faceam... 

Urma ca visul meu sa devina realitate..., cand, brutal, o mana ferma m-a 
apucat de coditele impletite – coafura de atunci – si precum un pisoi plouat, am 
fost readusa in partea “sigura” a scarilor, de catre tata. Iesise dupa mine, pentru 
ca prea dadusem buzna afara din apartament, in ziua respectiva!

Si... “mi-am luat-o pe cocoasa”, ca sa “tin minte cat oi trai”! Degeaba 
spuneam ca eram pregatita si sa gresesc la incercarea de “zbor” si m-as fi agatat 
de balustrada... Asa ca, atunci “m-am virusat” pentru cel putin zece ani!

- Imi amintesc si acum ochii de un albastru-otel ai tatalui, care ma tintuiau 
in usa casei, mai apoi si pentru o intarziere de cateva minute fata de ora 
stabilita, la intoarcerea de la joaca. In tic-tac-ul solemn al pendulei cu “cuc” de 
pe perete, mi se aplica si o corectie, in caz ca tata considera necesar. Toate 
astea, in ciuda lacrimii calde de pe obrazul mamei, menita sa ma incurajeze. -

De pe atunci deja, devenisem foarte serioasa si suportam totul cu 
demnitate. Era pretuirea pe care invatasem sa mi-o acord singura, chiar 
daca acceptam realitatea “saxona” a tatalui meu. (Daca va veti uita la viata 
voastra, veti gasi multe pretexte pentru a suferi, totusi, niciunul adevarat. 
Acelasi lucru e valabil si in ceea ce priveste fericirea! SINGURUL MOTIV AL 
FERICIRII ESTE PROPRIA NOASTRA OPTIUNE! FERICIREA ESTE O 
ALEGERE, LA FEL CA SI SUFERINTA.)

Ce spune teoria? Imi vine in minte un exemplu practic, legat de invatarea 
inotului, de pilda! „Poti citi si scrie carti despre inot, poti dezbate aspectele lui 
teoretice subtile, dar cum o sa te ajute asta” – ca sa ALEGI sa te salvezi de la 
inec – „daca refuzi sa intri tu insuti in apa? Trebuie sa inveti sa inoti.” Scria, 
intelept, William Hart.

Imposibil sa nu fi auzit, de atatea ori, mentionat: „Dumnezeule, dar cum 
sa fac asta? Nu pot nici sa-mi imaginez ca intru in apa pana la glezne, daramite 
sa ma scufund, sa-mi treaca apa si peste gura si eu – in timpul asta – sa si invat sa 
ma tin la suprafata?” sau „Eu am oasele grele, sunt mare, putin flexibil… Sigur nu 
pot sa inot si ma duc la fund ca un bolovan, fata de copii, care-s ca si pestisorii!”



Raspunsul il da tot William Hart, printr-un sfat esential: „Singura cale de 
a trai, de a experimenta adevarul direct, este de a privi inauntru, de a ne 
observa pe noi insine. Trebuie sa cunoastem propria noastra natura, pentru 
a intelege natura existentei. Calea este a introspectiei.”

Iar eu, continui sa-ti povestesc – din experienta mea de viata - despre cea 
mai eficienta cale de a te intalni cu tine insuti, cel adevarat! Aceea de a-ti 
forta limitele, pentru a permite eului tau plenar sa tasneasca catre 
suprafata!

Asa am ajuns eu, la zece ani de la experienta „incercarii de zbor” din 
scara blocului, sa imi conving parintii sa exersez planorismul si sa-mi dea 
acceptul sa pot obtine brevetul de parasutist sportiv! (lucru pe care l-am si 
realizat, la varsta de 15 ani). Imediat dupa, a inceput si experienta de speolog 
amator… Dar asta-i o „istorie” viitoare…

Cum poti reusi – inclusiv TU - sa castigi girul apropiatilor? Iti ofer „un alt 
pont”.

Precoce, am invatat sa ma inteleg si sa ma descopar cu toate 
imperfectiunile induse (“virusii”), dilemele, cu puzderia de obsesii, 
preconceptii si “pasiuni”. In timp, capatam o toleranta, care a dus in cele 
din urma la acceptarea veritabila a propriei persoane, apoi a tuturor 
oamenilor care alcatuiesc lumea noastra – si IN ACEASTA REZIDA chiar 
SECRETUL FERICIRII.

Un pacat este orice faci impotriva ta. Tot ceea ce simti sau crezi 
impotriva ta este un pacat! Daca traiesti fara frica, daca iubesti, in sufletul 
tau nu mai exista niciun loc pentru emotii distructive, fiind evident faptul ca 
te simti bine! 

Ai mei au inteles ca sunt responsabila pentru toate actiunile mele, ca nu 
voi exagera cu faptele mele, ca imi doresc exprimarea de sine. Si atunci, mi-au 
permis, cu adevarat, sa experimentez. Parasutismul a fost “zbor de aripi noi, spre 
lumina de rasarituri”. M-am nascut din nou in timpul salturilor, ascultand linistea 
si echilibrul care crestea in mine. De asta data, existau real mugurii aripilor!

Pledez pentru “drumul” catre integralitatea fiintei noastre,
pentru bucuria de a trai, pe site-ul www.fiiomintreg.ro

Si totul devine simplu cand inveti sa vezi viata prin ochii iubirii.

“In ziua in care m-am iubit cu adevarat, am inteles ca in toate imprejurarile, ma aflam la 
locul potrivit, in momentul potrivit. Si atunci, am putut sa ma linistesc. Astazi, stiu ca aceasta se 
numeste… Stima de sine.



In ziua in care m-am iubit cu adevarat, am realizat ca nelinistea si suferinta mea 
emotionala, nu erau nimic altceva decat semnalul ca merg impotriva convingerilor mele. Astazi, 
stiu ca aceasta se numeste… Autenticitate.

In ziua in care m-am iubit cu adevarat, am incetat sa doresc o viata diferita si am inceput 
sa inteleg ca tot ceea ce mi se intampla, contribuie la dezvoltarea mea personala. Astazi, stiu ca 
aceasta se numeste… Maturitate.

In ziua in care m-am iubit cu adevarat, am inceput sa realizez ca este o greseala sa 
fortez o situatie sau o persoana, cu singurul scop de a obtine ceea ce doresc, stiind foarte bine 
ca nici acea persoana, nici eu insami nu suntem pregatiti si ca nu este momentul… Astazi, stiu ca 
aceasta se numeste… Respect.

In ziua in care m-am iubit cu adevarat, am inceput sa ma eliberez de tot ceea ce nu era 
benefic… Persoane, situatii, tot ceea ce imi consuma energia. La inceput, ratiunea mea numea asta 
egoism. Astazi, stiu ca aceasta se numeste… Amor propriu.

In ziua in care m-am iubit cu adevarat, am incetat sa-mi mai fie teama de timpul liber si 
am renuntat sa mai fac planuri mari, am abandonat Mega-proiectele de viitor. Astazi fac ceea ce 
este corect, ceea ce imi place, cand imi place si in ritmul meu. Astazi, stiu ca aceasta se 
numeste… Simplitate.

In ziua in care m-am iubit cu adevarat, am incetat sa mai caut sa am intotdeauna dreptate 
si mi-am dat seama de cat de multe ori m-am inselat. Astazi, am descoperit… Modestia.

In ziua in care m-am iubit cu adevarat, am incetat sa retraiesc trecutul si sa ma preocup 
de viitor. Astazi, traiesc prezentul, acolo unde se petrece intreaga viata. Astazi traiesc clipa 
fiecarei zile. Si aceasta se numeste… Plenitudine.

In ziua in care m-am iubit cu adevarat, am inteles ca ratiunea ma poate insela si dezamagi. 
Dar daca o pun in slujba inimii mele, ea devine un aliat foarte pretios si toate acestea inseamna … 
Sa stii sa traiesti cu adevarat.”

Imagineaza-ti, cum ar fi ca, STIIND ca tu esti propriul tau stapan, ca 
nimic nu te poate coplesi, POTI ACCEPTA ZAMBITOR si plin de incredere, TOT 
CE ITI OFERA VIATA, facand DOAR ceea ce te-am sfatuit, INCEPAND DE 
AZI! Acesta e echilibrul perfect al mintii, adevarata eliberare!

CEL MAI MIC PAS, care iti poate aduce CEA MAI MARE SCHIMBARE, 
e SA TE ACCEPTI, mai intai, EXACT ASA CUM ESTI IN ACEST MOMENT. 
CONTEAZA DOAR CLIPA DE FATA. A te detasa de “cel care ai fost”, 
inseamna sa te poti bucura de visul care se petrece chiar ACUM: NASTEREA 
INCREDERII IN TINE!

Daca reusesti sa faci aceasta alegere si sa incepi cu “cel mai mic 
pas”, te rog, anunta-ma si pe mine pe www.fiiomintreg.ro si spune-mi cum 
continui sau lasa-mi un comentariu, cat mai amanuntit, pentru a te putea ajuta 
personalizat! Iti multumesc pentru ca ai incredere sa-mi incredintezi trairile 
tale!


