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MODUL 11 - ÎNȚELEPT 

“ VIAȚA E O 

CĂLĂTORIE DE 

CARE SĂ MĂ 

BUCUR ”
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11.1 ÎNȚELEPT - PREZENTARE

• Vede viața ca pe un dar, 
un lucru care trebuie 
experiementat la 
adevăratul ei potențial

• Se ghidează după cauze 
mai importante decât 
propria persoană și caută 
să contribuie la ele

• Acceptă viața așa cum 
este, fără să eticheteze 
oamenii sau situațiile ca 
fiind „bune” sau „rele”

• Îmbrățișează provocările 
și le consideră oportunități 
de a se dezvolta

Un tipar minunat, care este trăit de foarte puțini dintre noi.

Un înțelept este persoana care interesată cu precădere de 
cauză și de înțelegerea conceptelor prezente într-o societate.

Se bucură de fiecare dată când are ocazia să răspundă la 
întrebări care țin de viață:

Ce presupune viața? Dar libertatea? 

Dar oare ne iubim cu adevărat? Știm să trăim? Știm să ne 
bucurăm de viață?

Ne înțelegem pe noi înșine? Știm ce suntem?

Ne iubim și ne acceptăm exact așa cum suntem?

Cine este Dumnezeu? Ce este Dumnezeu? Ce relație avem 
noi, oamenii, cu Dumnezeu? Dar eu, cu Dumnezeu?

Întrebări care au darul de a ne întoarce spre singura ființă 
care contează în tot acest proces minunat de împlinire: spre 
propria persoană.

Un om care a gustat din acest tipar comportamental și care 
nu mai poate trăi în ignoranță.

Va dori să-și răspundă la aceste întrebări și va reuși cu 
siguranță într-o bună zi, cu toate că asta s-ar putea să 
dureze o clipă, sau 10 ani.

Un înțelept nu mai are cum să renunțe la împlinire, deoarece 
înțelege că aceasta este singura cale pe care poate merge.

Are o gândire simplă și intuitivă.

Preocupat permanent de locul din care vine întrebarea, de 
intenția celeilalte persoane, mai exact.

Astfel, pune întrebări pentru a afla sursa întrebării la care i 
se cere să răspundă, iar dacă primește un răspuns „potrivit” 
când va întreba de intenție, va oferi un răspuns pe măsură.

Interesat de intenția din care provin emoțiile, de gânduri, 
un înțelept va căuta să înțeleagă tabloul general, punând 
adesea o sumedenie de întrebări calde, blânde, neintruzive.

Uneori face exact invers, când simte intenția nepotrivită, 
fiind intruziv, punând întrebări numai bune în a irita Ego-ul 
celeilalte persoane și cu toate că pare la extremă, în esență 
se bucură de momentul în care reușește, pentru că reușește 
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să evite sistemul de apărare.

Dacă nu se află în conjunctura potrivită de a întreba, 
renunță și citește comportamentele, conectându-se la 
energia celorlalți și observând fiecare detaliu semnificativ din 
comportamentul lor.

Preocupat de spațiul neutru din care să se poziționeze mai 
mereu, va deveni și un protector al integrității celor cu care 
interacționează și chiar îi va învăța pe ceilalți să înțeleagă ce 
presupune integritatea, încurajându-i să acționeze doar din 
integritate.

Integritatea este modul simplu de a se exprima.

În felul acesta dezvoltă o relație împlinită cu ceilalți, pentru 
că această poziționare se manifestă natural și intuitiv și este 
lipsită de dorințe sau de nevoi.

Este modul simplu, prin care un înțelept se îndreaptă spre 
împlinire.

Să te afli în preajma înțeleptului este bucurie pură și uneori 
este și o provocare, pentru că fiecare clipă este trăită în 
prezent și totul se manifestă spontan.

Cu toate acestea, înțeleptul alunecă uneori în gândire - 
pentru că nu demult, înțeleptul considera mintea ca fiind 
cel mai de preț bun al lui; însă în cele din urmă a înțeles că 
mintea nu îi vrea tot timpul binele, deși ajunsese în punctul în 
care mintea era controlată, aproape în totalitate.

Odată ce a înțeles asta, este dispus să renunțe la minte și își 
dă voie să fie.

Adică dă drumul la control și lasă viața să se manifeste.

Evident că nu a reușit din prima, când a început, dar și-a 
dat voie și în cele din urmă, s-a stabilizat în această bucurie 
simplă de a fi.

Deși înțeleptul se bucură de capacitatea lui de a se lăsa 
purtat de viață, are momente în care alunecă în minte, însă 
atunci când se întâmplă asta, apelează la integritate; în tot 
tumultul emoțiilor, gândurilor, intențiilor, dorințelor, nevoilor, 
uneori mai cad și în capcana Ego-ului - care se umflă și crește 
uneori foarte rapid.

Însă conștientizează rapid și astfel Ego-ul se retrage la fel de 
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repede, cum a crescut.

Relația este una de înțelegere și de acceptare a naturii 
umane.

În orice formă s-ar exprima omul, înțeleptul înțelege cauza 
comportamentului, pentru că este pasionat de înțelegerea 
comportamentului uman.

Un tipar comportamental care se îndreaptă negreșit spre 
împlinire.

Are momente pline de împlinire, în care se pierde pur și 
simplu în starea de armonie.

O armonie pe care o trăiește din plin, în tăcere.
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Un tipar care a devenit astfel, 
pe parcursul vieții.

Un înțelept nu se naște așa și 
nici nu este educat în această 
direcție, ci devine înțelept pe 
măsură ce înțelege viața.

O viață ce așteaptă să fie 
înțeleasă de către înțelept, 
pentru că tot ceea ce s-a 
întâmplat în viața acestuia, 
l-a dus spre observația că 
totul este de acceptat, exact 
așa cum este.

Iar acceptarea este marea 
lecție pe care o vom învăța 
toți, mai devreme sau mai 
târziu.

Un înțelept apelează la 
propria intuiție adesea 
și alege să se lase dus de 
aceasta spre împlinire.

De ce un înțelept ajunge să fie înțelept?

Pentru că inconștient, și-a ales un mentor în persoana lui Isus, 
de exemplu, care l-a ghidat spre înțelegere și acceptare.

Sau un alt mentor dintre cei înțelepți: Brâncuși de exemplu, 
Lao Tzu, Seneca, Einstein, Da Vinci, Goethe, Shakespeare, 
Balzac, Tolstoi, Vergilius, Homer, Dante, Sofocle, Rousseau, 
ș.a.m.d.

Doar că până să ajungă la înțelepciune, a fost pus la muncă, 
pentru că avea un Ego supradimensionat, în prima fază, 
care l-a supărat și chinuit la propriu pe viitorul înțelept, apoi 
a reușit să îl mai domolească, dar acesta revenea uneori și 
cu toate că era pe drumul cel bun, părea că nu va ajunge 
niciodată din cauza Ego-ului.

Astfel că în această fază își poziționează propriul Ego în 
inamic.

Apoi, urmează să își înțeleagă Ego-ul și rolul lui și să înțeleagă 
de ce se inflamează Ego-ul atât de mult.

Apoi urmează o perioadă de acceptare totală a Ego-ului, 
doar că vocea acestuia mai este crezută, din când în când.

A început înțeleptul să fie și să înțeleagă sensul tuturor 
lucrurilor care i s-au întâmplat în această viață.

Un tipar spre care ne îndreptăm cu toții și în clipele de 
acceptare deplină, trăim acea stare de acceptare totală și ne 
bucurăm în fel și chip.

Înțeleptul este magnetul din spatele tuturor tiparelor 
comportamentelor existente și inexistente.

Este modul în care visăm să trăim, este magia întregului 
spectru comportamental uman.

Așa că un astfel de tipar avea să răsară din acceptarea vieții, 
exact așa cum este ea, pentru că exact asta este starea 
trăită de înțelept.

Cine a construit cu adevărat acest tipar comportamental?

Un vis, o năzuință sau însuși viața este cea care a construit 
înțeleptul?

O întrebare la care căutăm răspunsul pentru ceva vreme, deși 
în sinea noastră știm.
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11.3 ÎNȚELEPT - TIPAR EMOȚIONAL

Un tipar care este la un singur 
pas, mic, de împlinire.

După cum spuneam și mai devreme, este vorba de acceptare 
și exact aceasta este starea în care trăim.

Acceptăm însuși imperfecțiunea vieții, ca fiind perfecțiunea 
însăși.

Un adevăr pe care odată simțit și trăit, îl trăim mai mereu.

Acceptarea este o stare care ne oferă oportunitatea de a trăi 
armonia, de a o lăsa să fie, de a ne da voie să vedem magia 
vieții, de a ne simți propria energie, de a ieși din paradigmele 
vieții, de a înțelege ciclurile vieții, de a înțelege moartea.

Iar după toate aceste concepte mari care nu ne lasă să trăim 
fericiți, apare un înțelept ce dă voie vieții să fie înțeleasă 
până și de minte, o minte a unui înțelept ce și-a depășit 
condiția.

Și astfel că mintea se pune cu totul în slujba celui ce este 
înțelept.

Un înțelept ce trăiește din intuiție în intuiție.

Cu mici scăpări, dar nesemnificative, pentru că revine de 
fiecare dată în inimă și minte, având rolul de a-l ajuta și de 
a-l susține pe înțelept.
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Cu o emoție de acasă ca 
acceptarea, înțeleptul știe să 
se iubească și să își ofere clipe 
de bucurie și veselie.

Trăiește în prezent și știe să 
stea aici și acum - singurul 
moment care contează.

Simte un bine mai presus de 
propria persoană și se pune 
în slujba acestui bine, pur și 
simplu.

Caută sensul în tot ceea ce face și reușește cu ușurință 
să vadă în spatele cuvintelor și după comportamentul 
prezentat.

NU se oprește din a încerca să înțeleagă anumite situații de 
viață și rămâne ancorat în anumite concepte, până reușește 
să le înțeleagă, iar asta presupune să le întoarcă pe toate 
părțile.

A ieșit din scenariul de viață și își vede de drumul lui spre 
împlinire, cu acceptare totală: practic, se predă vieții.

Uneori alunecă din nou în vechiul lui tipar comportamental, 
dar asta se întâmplă foarte rar.

Uneori se întâmplă să își dorească chiar el să alunece în 
vechiul tipar, tocmai pentru a înțelege câte ceva din trecutul 
lui.

Lucrează la proiecte ce oferă suport și susținerea unor 
comunități mari de oameni.

Este îndrăgostit de viață și dansează cu ea, celebrând-o chiar 
și atunci când aceasta-i pare potrivnică.

Dă mai departe binele din propria persoană, fie prin simpla 
prezență, fie prin expunerea ideilor, către cei care vor să audă.

Înțeleptul îi atrage pe ceilalți prin modul în care se 
poziționează față de viață.

Oamenii vor să înțeleagă ce este special la înțelept și îl 
urmează necondiționat, fără a se mai întreba de ce o fac.

Îi înțelege pe oameni și modul în care aceștia se manifestă 
și reușește să îi iubească chiar și atunci când aceștia au un 
comportament nepotrivit.

Este îndrăgostit de natura umană și o studiază la propriu, 
în fel și chip, iar atunci când are oportunitatea, îi învață pe 
oameni cum să accepte, cum să dea drumul la înverșunare 
sau la alte instrumente ale Ego-ului și le arată că fericirea 
este doar o simplă alegere.

Nu reacționează la răutățile celorlalți, le ignoră pur și simplu, 
pentru că știe că acestea sunt efectele lipsei de iubire.

Un înțelept este preocupat mai mereu de a da și celorlalți 
și reușește să o facă cu o ușurință debordantă, pentru că e 
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pregătit mai mereu să dea din prea plinul lui.

Înțeleptul este iubit necondiționat de ceilalți, pentru că 
este singurul mod în care știe să iubească, a renunțat la 
atașamente și ceilalți îi întorc această iubire necondiționată.

Pe plan social atrage oameni care vor să ajute, să contribuie, 
să fie în preajma lui și aceștia dezvoltă ei la rândul lor, 
proiecte ce sprijină comunități mari de oameni în tot felul de 
forme.

Un înțelept ajută alte persoane să ajungă la o astfel de 
manifestare, fie prin intermediul proiectelor desfășurate, fie 
prin mentorat direct, fie prin oamenii pe care-i acceptă în 
preajma lui, cu scopul precis ca aceștia să ofere și celorlalți.

Iar a oferi celorlalți se întâmplă natural, un gest  care vine de 
la sine.

Un înțelept va sta în mijlocul oamenilor și se va bucura de 
căldura acestora, îi va ajuta cu absolut tot ceea ce poate, 
pentru că este dedicat unui bine mai presus de el.

Înțeleptul este înțelept și nu mai face eforturi în a deveni 
ceva sau cineva, iar singura călătorie pe care o mai face, este 
cea spre el însuși, spre împlinire.

Se bucură de ceea ce manifestă și este conștient de efectele 
manifestate de propriul său comportament, așa că se bucură 
de iubirea oferită și de celebrarea vieții prin trăirea în prezent, 
în cel mai simplu mod cu putință.

Încurajează oamenii să își trăiască viața și să-și descopere 
potențialul imens din ei și le arată cât de simplu pot ajunge 
aceștia la acest potențial.

Îi îndeamnă permanent, crezând în oameni, indiferent de 
capacitățile lor, pentru că știe că fiecare în parte are un 
potențial imens - pentru că fiecare avem un Sine care este 
desprins dintr-un Sine suprem - Dumnezeu.

Crede în bine, în armonie și mai crede că tot binele din lume 
este „contagios”- se dă mai departe.

Nu așteaptă nimic și nu construiește nimic cu așteptări, ci 
face tot ceea ce face fără nicio așteptare și se bucură ca un 
copil de lucruri mărunte și nesemnificative, la prima impresie.

Prezentul este magic și îl trăiește din plin manifestând starea 
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de prezență și pentru cei din jurul lui ajutându-i să observe 
magia vieții prin actul simplu de prezență.

În preajma înțeleptului stai în prezent pur și simplu și aproape 
că dispare timpul.

Atenția se mută pe clipa “acum” și orice altceva dispare, 
rămânând doar viața în deplinătatea manifestare a sa.
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Înțeleptul înțelege cum 
funcționează totul în acest 
Univers magic și înțelege cea 
mai importantă lege prezentă 
în Univers: legea cauză-efect.

Iar datorită acestei legi, 
înțelege comportamentul 
uman și asta presupune 
că înțelege modul în care 
funcționează viața pe de-a 
întregul ei.

Trăiește o stare profundă de acceptare, plină de recunoștință 
și înțelege că recunoștința față de viață este cheia unei 
poziționări corecte față de Univers.

Un Univers care îi oferă Înțeleptului tot ceea ce cere, prin 
intermediul intențiilor conștiente și a înțelegerii energiei ce 
dansează în Univers.

Intenția conștientă este un mod natural de a ne manifesta 
comportamentul, iar înțeleptul profită de această putere, în 
a-și direcționa atenția spre obiectivul lui.

Are un mod direct de a înțelege viața și cu toate că are toate 
instrumentele necesare în a-și construi exact viața pe care 
și-o dorește, alege să se împlinească.

Singurul drum pe care îl mai are de făcut, așa că acceptă 
acest simplu adevăr și știe că orice dorință și-ar îndeplini, 
l-ar îndepărta de obiectivul lui, așa că își impune să se 
concentreze doar pe acceptare.

Trăiește în prezent fără niciun efort și nu își mai dorește să 
stea în viitor sau trecut.

Starea de prezență se manifestă natural și în același timp 
apare în el o stare naturală de a da, de a oferi celorlalți ceea 
ce poate oferi.

Și încet-încet, începe să ofere comunității din care face parte, 
cu toate că la început nu are nici cea mai vagă idee ce are de 
oferit, dar cumva îi vor arăta ceilalți ce anume să ofere și ce 
proiect să întreprindă.

Scenariul se anulează și asta datorită faptului că trăiește în 
prezent, cel mai simplu și eficient mod de a ieși din propriul 
scenariu de viață.

Înțeleptul conștientizează călătoria spre ultimul lui obiectiv, 
împlinirea și se bucură nespus de mult de călătoria în sine.

Iar asta se vede din modul în care se bucură de viață și din 
modul în care se poziționează față de viață- cu o acceptare 
totală.

Are un calm și o blândețe ieșite din comun, care vin din el, 
natural, pentru că el este pacea și iubirea din el.

Conștientizează că obiectivul - în sensul de îndeplinit, 
nu există, ci doar o stare de prezență, ce reprezintă atât 
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obiectivul, cât și realizarea acestuia.

Nu mai caută vreo cale, pentru că prezentul este calea.

Înțeleptul nu se mai grăbește sau nu mai are de ce să caute, 
pentru că el știe că va ajunge la împlinire și tot ceea ce are de 
făcut ține de modul în care se poziționează.

Știe că este foarte aproape de aceasta și în același timp știe 
că această apropiere nu există, ci doar mintea îi spune că mai 
are cale de făcut.

Intră în propria minte și în modul în care aceasta ascunde 
adevărul simplu al vieții, exact sub nasul nostru, pentru că 
știe că are de uitat tot ce a învățat și să rescrie împlinirea.

Dar oare împlinirea este de rescris?

Doar la un pas de împlinire.
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11.6 ÎNȚELEPT - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU CELELALTE 
TIPARE

Înțelept - Apatic

Înțeleptul îl acceptă pe apatic exact așa cum este el, iar asta 
îl mișcă pe acesta și face tot posibilul să stea în preajma 
înțeleptului.

Cu toate acestea, la un moment va fugi, inconștient, pentru 
că va trebui să revină în propriul scenariu și apropierea de 
înțelept îl ține în prezent.

Iar asta presupune că nu stă în scenariu, dar inconștient, 
scenariul de viață îl atrage și îl determină să plece de lângă 
înțelept.

Înțelept - Victimă

Înțeleptul simte respectul victimei și încearcă să o 
împuternicească, doar că nu o face prin cuvinte, ci o face prin 
tăcere.

În prima fază, victima este contrariată, ca mai apoi să 
accepte și chiar se simte copleșită de blândețea și calmul 
înțeleptului.

Și în tot acest respect, victima mai încearcă să se victimizeze, 
doar că răspunsurile nu-i dau voie victimei să continue și asta 
o determină să îl respecte și mai mult pe înțelept.

Înțelept - Fricos

Înțeleptul are mici  probleme cu fricosul, pentru că acesta 
îl idolatrizează cu un soi de uimire, care pune presiune pe 
înțelept, în a se poziționa în superioritate, inconștient.

Înțeleptul conștientizează și revine la integritatea lui, 
rămânând în prezent.

Îl sprijină pe fricos și îl susține cu tot ce poate, imediat cum 
trece efectul idolatriei, dar fricosul se întoarce la dependența 
de frică, cu toate că atunci când se află în preajma 
înțeleptului, rămâne în prezent și nu alunecă în propriul 
scenariu de viață.

Înțelept - Apatic

Înțelept    - Victimă

Înțelept   - Fricos

Înțelept   - Sacrificiu

Înțelept   - Prețios

Înțelept   - Judecător

Înțelept - Perfecționist

Înțelept  - Autodidact

Înțelept  - Modest

Înțelept - Învingător

Înțelept  - Împlinit
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Înțelept - Sacrificiu

Două tipare care se sprijină și se apreciază reciproc.

Cel care se sacrifică îl apreciază pe înțelept pentru simplitate 
și pentru bucuria cu care trăiește, pe când înțeleptul 
apreciază o persoană care se sacrifică, pentru modul în care 
se dedică cauzelor în care se implică.

Cei doi se caută, în mod special când sunt implicați în acțiuni 
de voluntariat, pentru că fac o super echipă împreună 
și în care înțeleptul îi acordă cu o încredere deosebită, 
prerogativele de lider.

Asta îl uimește pe cel care se sacrifică, dar acceptă cu drag și 
îl invită și pe înțelept să îl ajute din postura de lider.

Înțelept - Prețios

Aceeași idolatrie întâlnită în câteva rânduri și la celelalte 
tipare comportamentale, care apare pe fondul anxietății, 
ca stare trăită cel mai adesea, pentru că înțeleptul pare 
persoana care îl salvează într-o situație extremă și de aici 
idolatria.

Aceeași situație în care înțeleptul face eforturi de a rămâne 
integru și aceeași poveste în care prețiosul fuge de înțelept 
pentru a reveni la vechiul lui tipar comportamental, 
pentru că în preajma acestuia nu se mai manifestă tiparul 
comportamental.

Singura diferență este că prețiosul îl caută din când în când 
pe înțelept, pentru a ieși din propria poveste, iar asta se 
transformă într-un obicei practicat cu regularitate.

Înțelept - Judecător

Două tipare care se înțeleg datorită acceptării înțeleptului, 
pentru că judecătorul caută nod în papură și încearcă să-l 
judece pe înțelept, dar nu reușește pentru că nu are ce să 
spună negativ la adresa acestuia.

Înțeleptul vede toate aceste strădanii ale judecătorului și îl 
distrează, acceptându-l în tăcerea lui, fără a-i adresa vreun 

Înțelept - Apatic

Înțelept    - Victimă

Înțelept   - Fricos

Înțelept   - Sacrificiu

Înțelept   - Prețios

Înțelept   - Judecător

Înțelept - Perfecționist

Înțelept  - Autodidact

Înțelept  - Modest

Înțelept - Învingător

Înțelept  - Împlinit
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11.6 ÎNȚELEPT - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU CELELALTE 
TIPARE

cuvânt.

Judecătorul îl respectă, dar nu o face cu toată inima și în 
sinea lui speră că într-o zi să găsească ceva nepotrivit la 
adresa înțeleptului.

Înțelept - Perfecționist

Două tipare care se simt bine unul în preajma celuilalt.

Înțeleptul împuternicește perfecționistul, oferindu-i a 
acestuia tot sprijinul său, iar perfecționistul îi oferă toată 
încrederea și susținerea lui, în orice ar întreprinde înțeleptul.

Perfecționistul îl caută pe înțelept și face tot posibilul să stea 
în preajma acestuia, pentru că se simte înțeles și acceptat.

Asta caută perfecționistul la orice relație și se bucură mult 
că primește asta de la înțelept, așa că cele două tipare se 
bucură atunci când sunt împreună.

Înțelept - Autodidact

Un respect reciproc, între cele două tipare comportamentale.

Autodidactul apreciază capacitatea înțeleptului de a accepta 
viața exact așa cum este ea, pe când înțeleptul apreciază 
dorința nebună de a se împlini a autodidactului.

Înțeleptul știe că autodidactul o să fie și el înțelept într-o zi și 
asta îl bucură nespus de mult, văzând că acesta din urmă are 
tot ceea ce îi trebuie pentru a se împlini.

Îl sprijină cu toată ființa pe autodidact și acesta simte iubirea 
înțeleptului, iar asta îl face să simtă un respect profund la 
adresa înțeleptului.

Înțelept - Modest

Înțeleptul are de învățat de la modest și apreciază eficiența 
debordantă a acestuia, pe când modestul apreciază la 
înțelept simplitatea gândirii.

Două tipare care se susțin și se respectă reciproc și se ajută 
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11.6 ÎNȚELEPT - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU CELELALTE 
TIPARE

ÎNȚELEPT

unul pe celălalt, pentru a petrece timp împreună.

Iar atunci când se întâlnesc, timpul parcă se oprește în loc.

Înțelept - Învingător

O relație dumnezeiasca, între cei doi.

Se bucură unul de celălalt și uită de ei când se întâlnesc.

Amândoi știu că se vor împlini și amândoi se bucură de 
călătorie, așa că au ce vorbi, pentru că subiectele dintre ei 
sunt acele subiecte sensibile, pe care doar doi prieteni le pot 
vorbi.

O bucurie de nedescris la amândoi, atunci când știu că vor 
petrece timp împreună și de fiecare dată se lasă cu câte un 
proiect nou, care stă să prindă viață.

Înțelept - Împlinit

O relație simplă, care se manifestă într-o tăcere deplină, în 
care înțeleptul se simte împlinit și pare că nu mai are nimic de 
făcut.

Asta îl contrariază pe de-o parte și îl bucură că simte atât de 
simplu și ușor împlinirea.

Încearcă să înțeleagă de ce o simte atunci când se află în 
preajma împlinitului și cu cât se întreabă mai mult, cu atât 
simte că se îndepărtează, așa că acceptă situația și se lasă în 
voia vieții.
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Înțelept - Învingător
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11.7 ÎNȚELEPT - CUM ÎȘI ALEGE PARTENER

De data aceasta, el nu alege 
nimic, ci este ales.

Dar alegerea nu se întâmplă la voia sorții, cum pare, ci totul 
se întâmplă cu sens, ca și când Dumnezeu alege pentru 
înțelept.

Și asta se întâmplă pentru că atât înțeleptul cât și 
partenerul acestuia, sunt împreună pentru a contribui unui 
bine mai presus de ei.

O învingătoare va alege un înțelept sau un învingător, o 
înțeleaptă.

Și împreună se pun cu totul în sprijinul comunității din care 
fac parte.
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11.8 ÎNȚELEPT - CUM ÎȘI PROGRAMEAZĂ COPIII

ÎNȚELEPT

Nu am putea vorbi de o programare parentală, în adevăratul 
sens al cuvintelor, ci mai degrabă de un mod de a educa 
neintruziv, în care înțeleptul îl ajută pe copil să rămână în 
Sine.

Copiii trăiesc în prezent și sunt intuitivi, trăind în armonie, iar 
înțeleptul îl ajută pe copil să-și păstreze cât mai multă vreme 
toate aceste atribute magice ale copilăriei.

Și reușește astfel să ofere potențialul imens propriului copil.

Un copil care își exprimă potențialul și asta se vede pur și 
simplu dacă observi că dincolo de comportamentul afișat la 
vedere, se ascunde o acceptare totală a vieții și o încredere 
deplină în toate procesele vieții.
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11.9 ÎNȚELEPT - CĂLĂTORIA

Împlinirea se manifestă deja, doar că într-o formă specială.

Înțeleptul nu știe sigur dacă asta este tot, așa că va continua 
să caute, doar că nu se grăbește și își celebrează viața, 
bucurându-se de prezent.

O călătorie minunată în care viața se destăinuie în toată 
splendoarea ei, înțeleptului.
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11.10 ÎNȚELEPT -  EXERCIȚII

ÎNȚELEPT

11.10.1 Răspunsuri prin 
meditație!

11.10.2 Alocă-ți timp să simți!

11.10.3 Fii! 

11.10.1 Răspunsuri prin meditație!

Înțeleptul are capacitatea de a se conecta cu adevărul sursei, 
cu inteligența universală. 

Fă-ți timp să meditezi mai mult timp din zi, fie extinzând 
durata meditațiilor, fie numărul acestora. 

Prin aceste meditații profunde, înțeleptul primește răspunsuri 
la întrebări deschise de către ceilalți în conștiința colectivă 
și le dă acestora răspunsul chiar înainte de a formula verbal 
întrebarea. 

11.10.2 Alocă-ți timp să simți!

Înțeleptul are capacitatea să simtă la nivel subtil pulsațiile 
emoționale și energetice ale celor din jur. 

Dacă uneori simți să rămâi în tăcere un timp mai îndelungat, 
este totul în regulă, ascultă-ți intuiția și las-o să te ghideze 
pas cu pas în ghidarea celorlalți. 

Înțeleptul poate să simtă deja cine are cu sinceritate nevoie 
de răspunsurile pe care el le-a primit și este gata să le 
împărtășească cu toți. 

Contribuie activ la ridicarea vibrației oamenilor din 
comunitatea sa, uneori trimițând doar o emoție caldă spre o 
persoană în nevoie. Iar acest lucru îi oferă împlinirea.

11.10.3 Fii! 

Suntem veniți pe această lume, în această viață, pentru a 
putea fi exact ceea ce suntem. 

Înțeleptul își oferă posibilitatea de a fi și prin acest lucru, prin 
propriul exemplu, îi ghidează și pe ceilalți să fie. 

Înțelege că nicio întrebare nu este suficient de “deranjantă” 
încât să rupă legătura dintre inimile a doi oameni, de aceea, 
provoacă pe oricine să își pună întrebări sau pune chiar el 
întrebările potrivite celorlalți.

Oferă totul prin simpla sa ființă, prin simpla sa prezență!
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