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Introducere

Ce-ar fi dacă v-aş spune că viaţa pe care o trăim zi de zi, deşi pare una, este alcătuită din prezenţa
noastră simultană în trei dimensiuni distincte?

Intrigant nu-i aşa? Şi vă asigur că este mult mai mult decât intrigant pentru că este şi adevărat, chiar
dacă nimeni nu ţi-a spus acest lucru până acum...

Înainte să continuăm vreau doar să fac un apel la conştiinţa ta, dragul meu cititor, să te rog să pui
deoparte toate preconcepţiile formate până în prezent, să-ţi eliberezi mintea şi să dai  frâu liber
imaginaţiei pentru această lectură.

Primeşte noile cunoştinţe cu o atitudine deschisă pentru că scopul acestei lucrări este să te ajute
să conştientizezi realitatea dintr-o perspectivă nouă, una pe care poate nimeni nu ţi-a spus-o încă...

Adevărul este că omul este o fiinţă extrem de complexă cum nu mai există pe suprfaţa pământului;
Până la urmă doar omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu[1].

Plecând de la premiza că omul este o fiinţă complexă m-a determinat să mă gândesc serios la
profunzimea existenţei umane şi astfel am realizat următorul lucru:

Omul nu este doar carne, doar gânduri sau doar forţă de viaţă, ci întreaga fiinţă a omului este 
formată dintr-o sinergie între: trup, suflet şi duh[2].

Omul trăieşte simultan în trei dimensiuni fie că realizează acest lucru, fie că nu, iar în continuarea
acestei cărţi vom explora împreună aceste dimensiuni.

1. Prima dimensiune este cea a fizică: trupul

◦ trupul face parte din lumea fizică pe care o putem atinge;

◦ este vehiculul cu care omul călătoreşte în timp şi spaţiu;

◦ este modul prin care interacţionăm cu mediul înconjurător;

◦ are un ciclu de viaţă finit.

2. Cea de-a doua dimensiune este cea a gândurilor şi sentimentelor: sufletul

◦ sufletul face parte dintr-o lume intangibilă interioară;

◦ este format din gânduri şi sentimente;

◦ reprezintă centrul motivaţional şi decizional al omului.
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3. Cea de-a treia dimensiune este ce  a spiritului: duhul

◦ duhul este dăruit de Creator[3];

◦ este cel care susţine viaţa şi unitatea dintre trup şi suflet;

◦ este dăruit în administrare pentru o perioadă limitată;

◦ este canalul prin care omul comunică cu divinitatea.

Ilustraţie:

Dacă ar fi să ne imaginăm omul ca fiind un computer, atunci am putea spune următoarele:

• trupul este unitatea centrală - hardware-ul

• sufletul este activitatea procesorului - software-ul

• duhul este  sursa  de  energie  care-l  face  să  funcţioneze  -  curentul
electric

Vă invit în cotinuare să explorăm mai mult cele trei dimensiuni existenţiale...
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Dimensiunea fizică: trupul
Prima dimensiune în care oamenii trăiesc este cea fizică. Ea aparţine lumii tangibile cu care putem
interacţiona prin intermediul celor 5 simţuri.

După cum ştim ea este guvernată de legile fizicii şi sunt cele mai simple de descoperit datorită
faptului că le putem experimenta direct. Astfel ştiinţa joacă un rol extrem de important în lume şi în
felul în care ne trăim viaţa zi de zi.

Echilibrul acestei dimensiuni poate fi exprimat prin următoarea imagine:

După cum natura a fost creată într-o armonie perfectă, la fel şi omul trebuie să caute să-şi menţină
propria armonie.

Când  vorbim  despre  armonia  trupului,  vorbim  despre  un  echilibru  între  mişcare,  odihnă şi
nutriţie. Neglijează una din aceste lucruri şi nu devine decât o perioadă de timp până când apar
surprizele neplăcute: răceală, epuizare, boli, obezitate, etc. 

Astfel:

1. Mişcarea trebuie planificată săptămânal astfel încât să avem pe cât posibil un minim de 30
de minute zilnic de activitate moderată de 4 ori pe săptămână;

2. Odihna necesită timp, pe care de multe ori îl neglijăm şi-l scurtăm. Timpul zilnic de odihnă
ar trebui să fie cuprins între 7-9 ore de somn pentru cei cu vârsta de peste 18 ani. Acest
minim creşte pentru copii în funcţie de vârstele lor;

3. Nutriţia reprezintă  alegerea  zilnică  pe  care  fiecare  o  face  pentru  el.  Un video scurt  de
excepţie care sumarizează grozav alegerea alimentaţiei poate fi vizualizat aici:  “Tu decizi
cum vrei să trăieşti”.
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Dimensiunea gândurilor şi sentimentelor: sufletul

Cea de-a doua dimensiune este dimensiunea sufletească. Aceasta este compusă din două planuri:

• planul mintal - care alcătuieşte gândirea şi

• planul sentimental - care formează emoţiile

Aceste două planuri se află într-o strânsă legătură relaţională. Ca să înţelegem mai bine legătura
dintre ele îţi propun un exerciţiu simplu de imaginaţie cu două cazuri distincte:

a) mergi la o probă de actorie şi ţi se spune să intri într-o scenă de dramă şi să plângi în
hohote ca şi cum tocmai ţi-a murit cineva apropiat. 

Cam cât de greu crezi că ţi-ar fi? Acum compară această şcenă cu următoarea.

b) primeşti un telefon din partea unei rude şi afli că tocmai ţi-a murit cineva apropiat. 

Cam cât de greu crezi că-ţi va fi să plângi în hohote? Deloc greu sunt convins...

Acest exerciţiu simplu ilustrează faptul că sentimentele depind în mare măsură de gândire şi mai
puţin invers[4].

Spun acest lucru pentru că toţi ne dorim la nivel intelectual să trăim sentimente de  fericire,  de
dragoste şi de acceptare. Dar ce ne împiedică să le trăim zi de zi? Poate doar faptul că sentimentele
nu prea le putem controla decât prin gândurile noastre.

Acum tot ceea ce ţi-a rămas să te întrebi este următorul lucru: 

Care sunt gândurile pe care le-ai semănat în mintea ta pentru a trăi sentimentele pe care ţi le
doreşti zi de zi? 

“Gândurile împletite cu emoţii constituie o forţă magnetică”[5]

Haideţi să ne imaginăm împreună o grădină...

Pământul grădinii este reprezentat de conştiinţă...

Plantele care cresc în acest pământ sunt gândurile pe care omul le hrăneşte zi de zi, gândindu-se
la ele şi emoţionalizându-le, iar roadele pe care le produc sunt sentimentele trăite zi de zi.
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Ca să înţelegem mai bine, vom lua alte două exemple:

i) te trezeşti dimineaţă şi primul tău gând este că-ţi urăşti serviciul. Te pregăteşti oricum şi
ajungi la locul tău de muncă. Acolo întâlneşti o sumedenie de probleme pe care şeful ţi le pune ţie
pe birou să le rezolvi. Imediat te cuprinde un sentiment de invidie pentru că ai vrea să fii tu în locul
şefului şi să fii cel care dă ordininele, dar în schimb eşti persoana pe care alţii o folosesc.

Observă mai sus prin cuvintele marcate: gândul semănat şi rodul gândului.

ii) te trezeşti dimineaţa şi primul gând pe care alegi să-l trăieşti este unul de recunoştinţă:
Dumnezeu ţi-a mai dat încă o zi de viaţă. Te pregăteşti  bucuros de serviciu pentru că ştii că sunt
mulţi alţii care şi-ar dori unul dar nu au. Ajungi acolo şi te bucuri când şeful îţi  pune pe birou
probleme de rezolvat pentru că tu ştii că acesta este motivul pentru care eşti plătit la fiecare sfârşit
de lună.

Din nou te rog să observi cuvintele marcate: gândul semănat şi rodul gândului.

Ca să sumarizăm, avem două cazuri similare şi totuşi ele sunt total opuse. 

Cum este posibil acest lucru?

Este posibil deoarece diferenţa se află în  lumea sufletească
a fiecăruia.

Gândurile de astăzi  (filmele, serialele, cărţile şi mesajele din
muzică) vor determina negreşit trăirile de mâine. 

Aşa că mare atenţie la ceea ce semeni zi de zi în grădina ta![6]
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Dimensiunea spirituală: duhul

Dezvoltarea  spirituală  este  cea  de-a  treia  dimensiune  şi  cea  care  întregeşte  comunicarea  cu
divinitatea. Ea dă oamenilor  scop şi  direcţie în viaţă. Prin această dimensiune oamenii descoperă
adevărurile care nu se văd dar care pot fi descoperite prin exercitarea credinţei.

Credinţa reprezintă o încredere neclintită în lucrurile adevărate care nu se văd.

Lumea spirituală sau a spiritelor este lumea în care îngerii şi demonii trăiesc, iar noi ştim că şi omul
face parte din această lume prin faptul că unii oameni au experimentat această lume. 

De exemplu: 

a) apostolii care au scris Noul Testament nu au fost ei autorii Bibliei ci Duhul Sfânt care a
lucrat prin ei: “Căci nici o profeție n-a fost adusă vreodată prin voia omului, ci oamenii au vorbit de
la Dumnezeu, conduși de Duhul Sfânt”[7][8].

b) Reversul îl găsim la oamenii posedaţi de diferite duhuri, oameni care-şi pierd controlul şi
au manifestări necontrolate.

Aşadar fiecare om trebuie să acorde timp dezvoltării sale spirituale pentru a-şi descoperi menirea
pe acest pământ şi pentru a-şi atinge potenţialul maxim pentru viaţa sa[9].

Pentru a înţelege mai bine această dezvoltare spirituală vom face o analogie interesantă între om şi
telefonul mobil:

1. Care credeţi că este motivul pentru care un telefon mobil este fabricat?

Răspunsul este simplu: telefonul mobil  este fabricat cu scopul principal de a primi şi  a trimite
semnal, astfel el îşi îndeplineşte funcţia sa de bază. 

2. Ce se întâmplă când ne aflăm cu telefonul mobil într-o zona unde nu există semnal? 

El îşi îndeplineşte în continuare funcţia de bază şi caută fără încetare semnalul, iar pentru aceasta
ştim că foloseşte mult mai intens bateria. Astfel telefonul nostru se descarcă mult mai repede atunci
când suntem într-o zonă fără semnal.

Dar dacă telefonul este creat pentru a capta şi a transmite semnal, atunci pentru ce credeţi că este
omul creat? sau altfel spus care credeţi că este semnalul omului?

Luaţi-vă un moment să meditaţi la această întrebare înainte de a continua lectura...

Ei bine omul a fost creat pentru a primi şi a dărui “semnalul” la fel  precum un telefon mobil.
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Semnalul omului este cel pe care-l căutăm cu toţii: dragostea[10]

Când omul nu are dezvoltată latura sa spirituală, el nu are capacitatea de a primi şi a transmite
dragostea divină şi precum un telefonul mobil, el caută încontinuu dragostea, sub diferite forme,
alergare care-l epuizează zi de zi.

Omul a fost creat în chipul şi asemănarea Creatorului, cu menirea de fi iubit şi de a iubi. Din păcate
ştim cu toţii  istoria căderii  în păcat (Adam şi Eva) datorită faptului că oamenii  au căutat  să-şi
urmeze propria lor cale, fapt care ne-a făcut să rătăcim şi să uităm de ce trăim pe acest pământ.

“Nu există om care să iubească necondiţionat fără să aibă o relaţie cu divinitatea...”
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În concluzie
Fiecare om trăieşte viaţa în trei planuri existenţiale în acelaşi timp, fie că este conştient de acest
lucru, fie că nu. Prezentul material a avut ca scop conştientizarea complexităţii vieţii umane.
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Dacă ar fi să sumarizăm 
grafic cele discutate mai sus, 
am putea-o face prin 
următorul grafic.

Omul se naşte şi trăieşte într-
o lume în care relaţionează la 
diferite niveluri cu tot ceea 
ce-l încojoară până când 
ajunge în punctul morţii, 
moment în care părăseşte 
sfera relaţională.
Astfel avem o evoluţie a celor 
3 dimensiuni care dealungul 
vieţii ar trebui să tindă spre 
unitate. 

Putem beneficia de întreaga 
plinătate a omului care aduce 
stabilitate şi armonie în viaţa 
fiecăruia doar dacă devenim 
conştienţi de faptul că 
oamenii trebuie să-şi dezvolte 
toate cele trei planuri 
existenţiale.

Lumea este complexă şi 
dificilă, iar călătoria noastră 
nu ar trebui să fie singuratică.
Mentorii sunt absolut 
esenţiali în viaţa fiecăruia 
dintre noi pentru că trebuie să 
ne ajutăm unii pe alţii, să ne 
susţinem ca un întreg. Doar 
printr-o învăţare comună 
(shared learning) în care ne 
împărtăşim experienţele 
pentru o înţelegere comună 
asupra vieţii poate duce 
umanitatea către culmi mai 
înalte ale conştiinţei şi spre o 
viaţa trăită din plin.
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Despre noi

Misiunea MENTOR Academy este de a pregăti oamenii profesional și vocațional prin
însușirea mentoratului ca formă principală de dobândire a abilităților și competentelor.

Vă invităm să faceţi cunoştinţă cu metorii noştri care vă aşteaptă să vă împărtăşească din
experienţa lor prin programele Mentor Academy.

Prezentul material este gratuit şi a fost descărcat de pe platofrma online

www.mentoracademy.ro

http://www.mentoracademy.ro/
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