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Ce este Iubirea? 

Mulţi şi-au pus această întrebare 
şi dacă iubirea există oare? Şi e 
normal să te întrebi, ea este încă un 
mister pentru cei care nu o 
experimentează conştient. Ea există 
numai în interiorul fiinţei tale şi te 
înalţă, însă ceea ce mulţi numesc 
iubire este de fapt frica de a nu fi 
iubit, este o iluzie, numită mai 
simplu iubire condiţionată. 
Iubirea condiţionată, oamenii o 

iau din exterior, sunt dependenţi de 
cantitatea de iubire primită de la 
ceilalţi. Aceasta este falsă şi fiind o 
iluzie, dispare odată cu cei de la care 
vine ea. Această iubire condiţionată 
este de fapt o boală pentru suflet, ea 
trebuie neapărat transformată în 
iubire necondiţionată, pentru vinde-
carea sufletului. 
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 Iubirea e esenţa vieţii 
 
„Iubirea e pur şi simplu nebună. 

Nu apare niciodată când şi unde 

crezi că va apare. E firesc să fie aşa. 

Iubirea e altceva decât minte şi asta 

înseamnă că atunci când e iubire 

adevărată mintea nu mai contează. 

De aceea marile iubiri par imposibile 

minţilor obişnuite. Nu e nimic 

neobişnuit aici. Iubirea care nu trece 

de barierele minţii nu e iubire 

adevărată. Şi viaţa, existenţa vrea 

iubire adevărată. Dar pentru aceasta 

ne verifică şi ne pune faţă în faţă cu 

iubiri aparent imposibile. Dacă 

trecem examenul, atunci suntem 

făcuţi pentru iubire, dacă nu îl trecem 

atunci mai avem nevoie de timp ca să 

înţelegem ce e cu adevărat important 

în viaţă” - Osho  
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gânduri inutile, îţi redă liniştea şi 
creşte încrederea în tine. 
 
7. Dăruieşte IUBIRE continuu 

către tot, astfel iubirea ta devine 
din ce în ce mai mare, fără cerşit 
sau aşteptat iubire de la alţii. 
Când oferi iubirea asigură-te că o 

faci cu bunavoinţă şi pasiune, simte 

la maxim momentul în care o oferi 

(simte iubirea cum pluteşte în aer) şi 

fii liniştit că vei fi fericit, acesta este 

doar primul rezultat al efortului tău. 

Odată cu fericirea vor veni şi multe 

alte bucurii deci grijile chiar nu-şi au 

rostul, fii încrezător/oare că aşa va fi. 
Iubirea instalându-se te va ajuta 

să pregăteşti bagajele pentru 
scoaterea forţată şi definitivă a ego-
ului din casa ta (mintea ta), care se 
consideră stăpânul tău. Tu ştii că 
ACUM TU şi doar Tu eşti singurul 
tău stăpân, deci nu ai de ce să îţi 
faci griji şi acum conştientizezi că 
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Femeia, bărbatul și iubirea 
 
 Toate problemele vieţii pot fi 

rezolvate prin iubire. 
 
Viaţa cu tot ce conţine ea este un 

mister. Femeia şi bărbatul fiind 

parte din viaţă, reprezintă şi ei un 

mister. 

Femeia şi bărbatul sunt două 

lumi diferite şi din această cauză le 

este greu să se înţeleagă unii pe 

alţii. Ce e important atât pentru 

femeie cât şi pentru bărbat este 

faptul că ambii sunt fiinţe umane şi 

mai mult decât atât, fiecare dintre ei 

e necesar să-şi manifeste iubirea 

pentru a putea fi fericiţi. Pentru a se 

înţelege, ei trebuie doar să-l iubească 

pe celălalt, nu să caute să-l schimbe 

în ce crede că ar trebui să fie. 
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Este momentul ACUM ca femeia 
şi bărbatul să fie mai înţelegători 
unul faţă de altul, aceasta este lecţia 
de supravieţuire a relaţiei, să uite 
trecutul plin de neînţelegeri şi să se 
accepte aşa cum sunt, adică să-şi 
accepte reciproc diferenţele, deoarece 
tocmai aceste diferenţe creează 
frumuseţea şi misterul relaţiei. 
Diferenţele nu trebuie să genereze 
conflicte între femeie şi bărbat. 

 

Din punctul meu de vedere: 
- e nevoie ca femeia de azi să 

manifeste: feminitate, blândeţe, 
gingăşie, vulnerabilitate şi ar trebui 
să rămână interesată pe primul plan 
de căminul ei, deoarece copiii ei vor 
fi adulţii de mâine şi va construi 
familia din societatea de mâine; 
- bărbatul de azi trebuie să 

manifeste: masculinitate, să devină 
mai apropiat de sufletul feminin – 
zic eu, astfel devenind mai uman şi 
implicat, mai responsabil. 



    Iubirea, esenţa vieţiiIubirea, esenţa vieţiiIubirea, esenţa vieţiiIubirea, esenţa vieţii    

 85 

Schimbarea, revoluţia 
generaţiei noastre 

„Fii tu însuţi schimbarea pe care 

vrei să o vezi în lume”-  
Mahatma Ghandhi 

 

„Natura noastră reală este cea a 

simplităţii neschimbătoare, stare care 

se află întotdeauna în noi, iar noi 

suntem în cea mai mare parte 

absorbiţi de ceea ce este schimbător. 

Starea de neschimbare a fiinţei poate 

fi simţită doar atunci când vom 

deveni mai subtili cu noi înşine”. 

Viaţa înseamnă evoluţie, progres, 

un întreg proces de schimbare. 

Omul ca să-şi ia toate examenele 

din şcoala vieţii, are nevoie să facă o 




