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INTRODUCERE

Acest ebook adună o serie de acţiuni, vorbe şi gânduri preluate din
învăţăturile străvechi din Asia - repere care să ne îndrume pe noi ce
să facem şi ce să nu facem pentru a avea relaţii împlinite.

In cele ce urmează,
vom trece prin 10
precepte morale – un
instrument de lucru din
sistemul
Diamond
Cutter sau Şlefuitorul
de Diamante – care ne
arată care e acel bine
pe care să îl facem
celor din jur şi care să
ne asigure nouă relaţii
armonioase cu cei din
viaţa noastră.

Primele 3 precepte constau în acţiuni pe care să le facem/să le evităm;
următarele 4 precepte se referă la modurile în care vorbim; ultimele
3 precepte – dar şi cele mai puternice – sunt cele care se referă la
gândurile noastre, la „Grădina” noastră mentală.

Toate cele 10 precepte pot fi aplicate individual – şi în acest caz vei fi
un super exemplu de urmat de către partener şi celelelate persoane
din viaţa ta – sau pot fi aplicate de către ambii parteneri – iar în acest
caz, „unde-s 2 puterea creşte”. 

1. PROTEJEAZĂ VIAŢA

Pentru a avea o relaţie împlinită e bine să ai o sănatate cât mai bună
pentru a te bucura la maxim de tot ceea ce presupune viaţa în doi:
treburile administrative, cumpărături, călătorii, concedii, job, copii,
comunitate, pasiuni, sport etc.
Dar motivaţia cea mai puternică pentru a avea un corp sănătos şi plin
de energie, ar trebui să fie aceea de a nu deveni o povară pentru
partener, dacă eşti bolnav.
Principiul este valabil şi pentru celelalte relaţii: dacă nu ai grijă de tine
şi de corpul tău, poţi repede deveni o povară pentru cei din viaţa ta:
părinţi, copii, rude, prieteni, colegi.
Şi cum poţi să obţii dar mai ales să menţii o sănătate perfectă?
să contribui la naşterea unei fiinţe vii sau să salvezi o persoană
de la moarte.
Evident, nu avem posibilitatea de a face aceste lucruri în fiecare zi,
dar pentru asta, există o listă de alte activităţi mărunte pe care le
putem practica zi de zi şi care contribuie la protejarea vieţii în toate
aspectele ei:
fă sport periodic – orice rezonează cu tine: alergat, fitness,
yoga, pilates, dans, mers pe bicicleta, plimbări în aer liber etc
hrăneşte-te sănătos, poate ţinând post din când în când
îngrijeşte o persoană bolnavă – un părinte, o rudă, o bătrânică
vecină
să îi ajuţi pe alţii să aibă un stil de viaţă sănătos
dacă eşti şofer, condu cu mare prudenţă şi asigură-te că maşina
e perfect funcţională (frâne, ulei, cauciucuri etc) pentru a
preveni eventuale accidente în trafic ce pot pune în pericol viaţa
altor fiinţe
păstreză curăţenie acasă şi la locul de muncă

oferă-le colegilor de serviciu sau oaspeţilor fructe proaspete
ţine cu tine un medicament pentru durere de cap pe care să-l
oferi atunci când cineva din jurul tău cere aşa ceva
plăteşte reţeta unei persoane în vârstă
roagă-te pentru persoanele care au probleme de sănătate
evită excesul de alimente nesănătoase: alcool, carne, dulciuri
evită să urmăreşti filme violente sau ştiri cu informaţii despre
violenţă

2.RESPECTĂ PROPRIETATEA
CELORLAŢI

Armonia, în cele mai multe cupluri, vine de la bunăstare fiananciară.
Banii pot fi mai mereu motive de discuţii şi certuri în cuplu şi/sau în
familie. Dacă ai datorii, banii nu ajung de la un salariu la altul, nu îţi
poţi achita facturile la timp, cumperi alimente şi lucruri ieftine pentru
a face economii – astfel de situaţii nu pot să aducă decât mult stres
şi frustare pentru ambii parteneri şi pentru persoanele din viaţa lor –
şi nu mai rămâne loc pentru bucurie şi înţelegere.
Sau poate nu ai datorii şi banii îţi ajung pentru cheltuielile curente
dar nu ai bani să mergi în concedii, ori de câte ori cumperi ceva, stai
cu grija că nu îţi ajung banii, nu ai bani să îţi cumperi o maşină, să îţi
ajuţi părinţii şi prietenii, să donezi în cauzele în care crezi, să îţi cultivi
un hobby – la fel, şi astfel de situaţii creează un stres subtil şi frustare
în viaţa ta care nu lasă loc pentru lucrurile frumoase.
În principal, pentru a construi prosperitate pe termen lung, e bine
Să dăruieşti orice fel de resurse – bani, timp, lucruri, energie,
siguranţă. Ideea e de a cultiva o mentalitate de a fi mereu
generos cu toate resursele tale. !!!Dar atenţie aici - să nu
dăruieşti mai mult decât îţi poţi permite/ te simţi confortabil
pentru a nu avea regrete
Ca şi la preceptul nr. 1, avem şi aici o listă cu activităţi mărunte pe
care să le facem zi de zi pentru a ne asigura bunăstarea pe termen
lung:
să îţi ajuţi financiar părinţii
să îi ajuţi financiar pe cei care au o urgenţă
să îi ajuţi finaciar pe cei care te-au ajutat în trecut
să donezi bani pentru o cauză caritabilă
să promovezi un produs sau un serviciu care îţi place (cei care
au creat acel produs/serviciu vor câştiga mai mulţi bani)
să laşi bacşiş ori de câte ori ai ocazia
să ajuţi un prieten care are o afacere cu ceea ce te pricepi tu
să faci pentru ca acel prieten să-şi crească afacerea

ajută un prieten care are probleme financiare să-şi gestioneze
mai bine finanţele (găseşti pe Internet câteva strategii simple,
învaţă-le şi arată-i-le)
să ai grijă de bunurile pe care le foloseşti
să înveţi o persoană cum să câştige bani
să promovezi afacerea unui amic, dar mai ales să promovezi
afacerea concurenţei tale
să intermediezi colaborări
să laşi camera de hotel şi orice spaţiu pe care îl foloseşti curate,
după ce pleci/să stingi la plecare becul şi apa
sa faci economie la orice fel de resurse, dar să nu fii zgârcit
rugăciune pentru cei cu probleme financiare
plata la timp/ în avans/ în plus a facturilor de orice fel
acţiuni care economisesc resurse
să păstrezi curăţenie în locurile publice
să faci/păstrezi ordine în cameră şi/sau la locul de muncă
să ajungi la timp la întâlnire (altfel, “furi” din timpul celeilalte
persoane)

3. RESPECTĂ RELAŢIILE
CELORLALŢI

Acesta este cel mai important precept din cele 10 deoarece încălcarea
lui afectează cel mai mult construirea unei relaţii.
Acest precept are două aspecte: primul constă în a respecta relaţiile
altor persoane şi al doilea constă în puritate sexuală.
Adulterul este foarte mediatizat în presă şi mai ales romanțat în filme
sau romane; cineva este nefericit în cuplu/mariaj și în sfârșit
întâlnește persoana potrivită, așa că pleacă cu el/ea și trăiesc fericiți
până la adânci bătrâneți.
Dar în realitate lucrurile nu stau chiar aşa: consecinţa distrugerii
relaţiei unei alte persoane lasă o amprentă foarte adâncă atât asupra
ta cât şi a celorlalte persoane. Dacă iei partenerul altei persoane,
acest partener va fi infidel față de tine!
Mai mult, clădirea fericirii pe nefericirea persoanei căreia îi „furi”
partenerul te va face pe tine cu adevărat fericit pe termen lung?
În plus, se produce suferință de lungă durată și traumă copiilor
partenerilor care sunt astfel puși în conflict și separați, din cauza
acestei „intervenții”.
Să vedem acum care sunt acele acţiuni pe care să le facem pentru a
ne asigura că vom construi o relaţie împlinită.
În principal
Să ai o relaţie în care ai promis fidelitate iar relaţia sexuală se
desfăşoară cu şi din iubire, respect şi grijă pentru partener
Apoi, pentru a asigura respectarea acestui precept, e bine să:
Ai un stil de viaţă sănătos
eviţi să fii singur(ă) în aceeaşi cameră cu o persoană de sex opus
de care îți place și care se află într-o relaţie*
* De ce este important acest aspect? Hai să vedem următorul
scenariu: Ești la birou și observi că tocmai a fost angajat un nou
coleg sau colegă foarte drăguț(ă). Începi să glumești cu această
persoană, să vă atingeţi în mod încurajator și poate chiar mergeți
la prânz împreună. De aici şi până la a flirta cu ea în mod sexual

este o linie fină. Apoi poate lua naştere un bulgare de zăpadă şi se
poate ajunge chiar la a întreține relații fizice cu acea persoană.
eviţi filmele/emisiunile cu conţinut sexual explicit sau cu ceartă
de cuplu
îţi îmagineazi că partenerul tău este un înger deghizat 
petreci timp cu persoane singure (bătrâni, copii)
te rogi pentru cei cu probleme de relaţii sau pentru persoanele
cu dependențe
sprijini emoțional persoanele cu probleme de relație
eviţi excesul de alimente/alcool
faci curat, ordine in camera, sau la birou
eviți să invidiezi o relaţie de cuplu în care lucrurile merg bine şi
partenerii sunt fericiţi

4. SPUNE ADEVĂRUL

Tuturor ne place ca partenerul de viaţa să fie onest cu noi şi să nu
ascundă lucruri, bani şi alte aspecte personale.
Una dintre cărămizile solide pe care se clădeşte o relaţie împlinită este
încrederea în partener - acea stare de intimitate şi securitate care ne
motivează în tot ce facem.
Chiar dacă cei mai mulți dintre noi avem un obicei de a spune
adevărul, majoritatea dintre noi experimentăm situaţii în care
partenerul nu ne spune întotdeauna adevărul complet.
Acest fapt se întâmplă deoarece nici noi nu ne monitorizăm foarte
atent cuvintele şi avem mici abateri de la adevărul pe care îl
comunicăm noi înşine.
Hai să recunpaştem, mulți dintre noi tindem să exagerăm într-o
oarecare măsură atunci când povestim ceva. 
Dar ce îndeamnă să spui adevărul?
Să presupunem că lucrezi în vânzări şi vinzi pixuri. Produsul tău este
un pix galben de 15 cm lungime, 4 mm diametru, cu pasta roz si
capac alabstru. În mintea ta există această imagine clară despre
caracteristicile pixului, da?
Păstrează această imagine așa cum este, o imagine. Acum asigură-te
că şi clientul tău are exact aceeași imagine în mintea sa. Prin urmare,
să faci să apară în mintea lui, prin cuvintele tale, exact aceeași
imagine: un pix galben de 15 cm lungime, 4 mm diametru, cu pasta
roz si capac alabstru.
Dacă îți alegi cuvintele cu atenție și ai succes, cele două imagini se
vor potrivi. Acesta este atunci adevărul. Aceasta este explicația
pentru ce înseamnă “adevăr”.
Dacă îi spui că produsul tău este un pix deschis la culoare, cam de
vreo 10 cm şi ceva lungime, nu prea gros si are un capac inchis la
culoare – asta nu corespunde cu definiţia adevărului de mai sus, nu
înseamnă că ai spus adevărul.
Hai să vedem ce putem face să ne asigurăm ca partenerul de viaţă şi
ceilalţi oameni din viaţa noastră ne spun adevărul:

În principal:
Spune 100% adevărul. Adică să explici exact ceea ce ştii, să fii
sincer, să nu omiţi nimic, astfel încât cel de lângă tine să aibă
în minte aceeaşi imagine cu cee pe care o ai şi tu
transparență cu clienții/furnizorii
transparență cu membrii familiei
respecți promisiunile făcute ție și celorlalți
nu faci promisiuni pe care există șanse să nu le respecți
sa îi încurajezi pe alţii să fie sinceri şi transparenţi
rugăciune pentru cei cu probleme de integritate
propune-ți să faci lucruri super-simple pe care să le şi faci – să
duci gunoiul, să speli vasele, să cureţi zarzavaturile etc
evită minciuna prin omisiune – aşa zisa minciună ”albă”
evită să dai mita/şpagă la doctor, la diverse instituţii, funcţionari

5. SPUNE LUCRURI CARE ADUC
OAMENII ÎMPREUNĂ

Fără să ne dăm seama, atunci când vorbim cu cineva, avem tendința
conștientă sau inconștientă de a vorbi în moduri care să îndepărteze
acea persoană de ceilalți.
Alte două persoane devin din ce în ce mai apropiate, și o parte din noi
vrea să îi vadă îndepărtându-se: poate că astfel facem loc pentru mai
multă atenție pentru noi. Așa că aruncăm mici cuvinte otrăvitoare
care fac oamenii să se despartă.
Nu contează dacă este fals sau adevărat ceea ce spunem, intenția
noastră este aceeași în ambele cazuri: vrem să vedem cum oamenii
se despart, se îndepărtează unii de alții.
Însă rezultatul este dezastruos: singurătate, Alzheimer, divorț,
partenerul şi oamenii din jurul nostru ne vor critica, nu vom avea
parte de de prietenie și ajutor, pierdem prieteniile începute recent,
putem ajunge să intrăm în depresie din motiv de izolare şi
singurătate.
Deci cel mai indicat şi în acelaşi timp cel mai frumos lucru este:
Să lauzi o persoană în fața altei persoane
Apoi, câteva mici acţiuni care contribuie la adus şi ţinut oamenii
împreună:
să intermediezi relații de business, parteneriate de tot felul
să promovezi evenimente, ”share” la evenimente pe FB
să încurajezi colaborarea într-un grup
să nu discriminezi pe diverse motive (rasă, sex, religie, politică)
caută calități ale unei persoane şi laudă-l/încurajează-l
să te rogi pentru persoanele singure
abţine-te de la a privi filme/emisiuni cu discriminare, cu certuri
în cupluri/familie
alină singuratatea persoanelor – petrece timp cu persoane
singure: mergi la azil/cămin de bătrâni sau de copii, vorbeşte cu
cel mai singuratic om din anturajul tau/din compania unde
lucrezi şi include-l in grupul tău de prieteni/colegi
să pui oamenii în legătura pentru a realiza diverse lucruri
împreună

evită să critici o persoană în fața altei persoane
evită să priveşti emisiuni/filme cu certuri

În loc de concluzie, o scurtă meditaţie asupra acestui proces mintal
de a judeca în permanenţă, aproape fără să ne mai dăm seama de
acest fapt. Atunci când judecăm, noi ne credem altfel decât ceilalţi
uitând că în esenţă suntem toţi la fel: cu toţii avem probleme,
indiferent dacă suntem oameni mari sau copii, bogaţi sau săraci,
români, americani, africani sau chinezi, toţi iubim, toţi ne înfuriem,
toţi simţim frică, toţi mergem la baie, cu toţii sperăm, cu toţii simţim
gelozie etc – toţi oamenii au probleme.
Tu nu ai mai multe probleme decât orice persoană de lângă tine. Doar
crezi că ai. Toţi suntem egali.
Atunci când judecăm, noi ne separăm de ceilalţi şi imprimăm astfel
în subconştientul nostru un tipar de separare de ceilalţi, tipar care
se va manifesta mai devreme sau mai târziu în realitatea noastră tot
sub formă de separare de partener, de prieteni, de tot şi de toate.

Şi pentru că la un moment dat, nu e suficient să avem doar o relaţie
de cuplu împlinită, avem nevoie şi ne împlineşte să avem relaţii
armonioase şi cu celelalte persoane din viaţa noastră – mai jos este
o listă cu acţiuni specifice pe tipuri de relaţii:
vrei să-ţi îmbunătăţeşti relaţia cu membrii familiei (soţ/soţie,
copii)
• zâmbeşte tuturor, şi mai ales necunoscuţilor (pe stradă,
vânzătorilor din magazine, intră în vorbă cu ei) - dacă vrei
să fii fericit şi să primeşti sărutări de la partener
• fii prietenos – dacă vrei să primeşti multe îmbrăţisări de la
partener 
• fii mereu atent la nevoile celor din jur, oferă-ţi ajutorul
pentru mici acţiuni, cum ar fi să pasezi sarea la masă cuiva
aflat în celălalat capăt al mesei - la fel, dacă vrei să fii fericit

• ajută un prieten/o prietenă să-şi îmbunătăţească relaţia cu
membrii familiei; invită acea persoană la o cafea, ascult-o cu
atenţie, pune-i întrebări care să o ajute să se lămurească
despre ceea ce i se întâmplă, recomadă-i cărţi care să o ajute

sau un specialist. Atenţie: dacă nu ai calificare în consiliere,
singurul tău job este să asculți, să pui întrebări, să te rogi în
gând pentru acea persoană și să o sprijini din punct de
vedere emoțional. Eventuale sfaturi de genul ”Mută-te” vor
planta separare în relația ta.
• ajută colegi de la serviciu să comunice mai bine între ei
• ajută persoane pe care le cunoști să se înțeleagă mai bine
una pe cealaltă
• zâmbește casieriței sau funcționarului de la ghișeu și
adresează-i câteva cuvinte prin care să-i faci ziua mai bună
(un compliment, o încurajare, o apreciere pentru ceea ce
face)
o experiență sexuală plăcută cu partenerul de cuplu (esența
acestei dorințe este ”plăcere a simțurilor”, ca urmare oferă
același lucru)
• oferă unei persoane mâncarea preferată
• oferă unei persoane desertul preferat/dulciurile preferate
• oferă un voucher la un centru SPA cuiva despre care știi că îi
place masajul
• dacă ai ocazia, oferă unui coleg un masaj de relaxare a
gâtului sau umerilor
vrei să ai angajați de încredere
• fii tu o persoană de încredere, o persoană pe care se pot baza
ceilalți (fii o persoană de bază în primul rând pentru membrii
familiei)
• pune în contact persoane sau firme pe care le cunoști și care
pot colabora
vrei să ai relații bune cu angajații și cu toți ceilalți colaboratori
(asociații, furnizorii, clienții)
• promovează evenimente la care vin oameni și știi că acele
persoane vor primi valoare de la evenimentul pe care îl
promovezi
• trimite cei mai buni oameni din echipa ta să ajute alte echipe
din firmă
• oferă cele mai bune resurse pe care le ai pentru a ajuta alte
departamente

6. VORBEŞTE CU BLÂNDEŢE

Tuturor ne place ca partenerul nostru să ne vorbească frumos, cu
calm şi cu blândeţe, mai ales atunci când greşim ceva, nu-i aşa? Este
şi acest aspect o cărămidă solidă pentru construirea unei relaţii
împlinite? Este. 
Comunicarea blândă, cu grijă să nu rănim sentimentele
interlocutorului – este ea ingredientul magic pentru o relaţie
armonioasă? Eu zic că da!
Şi cum putem să facem ca acest lucru să fie un mod de viaţă şi nu
ceva care se întâmplă din când în când?
Să vorbim cu dulceață și cu blândețe cu ceilalți. Să ne „înmuiem limba
în miere” ori de câte ori deschidem gura să vorbim. Acesta fapt nu
are de-a face cu cuvintele exacte pe care le folosim.
Putem folosi un cuvânt urât ca o expresie de alint pentru un prieten
apropiat; sau putem folosi cuvinte care sunt frumoase pe dinafară
pentru a răni în mod intenționat pe cineva.
Ideea principală aici este să folosim cuvinte care aduc bucurie și
alinare inimii celeilalte persoane, mai degrabă decât să îi agităm
emoțiile și să îi stricăm pacea interioară.
Lista cu acţiuni mărunte de zi cu zi prin care putem să ne asigurăm
de această stare de calm şi pace:
vorbești calm, relaxat, cu o tonalitate blândă
meditație, sport, yoga
ascultat muzică clasică sau simfonică
plimbări prin natură
ascultare activă
feed-back constructiv (astfel încât persoana care te ascultă să
nu se simtă lezată)

citit cărți/vizionat filme ”blânde”
să recomanzi şi altora astfel de lucruri
rugăciune pentru cei care își ies din fire
concentrație pe respirație/respiraţie profundă, abdominală
rugăciune de iertare/binecuvântare față de persoanele pe care
le-am agresat verbal
evită să folosești un ton ridicat sau cuvinte ”grele”, dure, care
rănesc deși sunt spuse încet și calm
evită să fii ironic/acid/răutacios/superior când vorbeşti altora
evită să taci atunci când şti că tăcerea ta va răni
evită să descurajezi pe alţii din a-şi îndeplini visele/planurile.

7. VORBEŞTE CU SENS

Unul dintre cele mai comune moduri de a folosi greşit puterea
cuvintelor este a vorbi mult despre lucruri care nu au mare
însemnătate.
Asta se întâmplă fecvent în media, la TV sau în ziare. Nu are sens săţi umpli mintea cu mici bârfe despre actori sau fotbalişti; şi nici nu ai
nevoie cu adevărat să ştii ce a servit Preşedintele țării ieri la micul
dejun.
Cum îți dai seama dacă informaţia aceasta este destul de importantă
pentru tine? Întreabă-te dacă este atât de importantă încât să o ţii
minte şi peste 3 zile!
Dacă nu, de ce ţi-ai aglomera mintea cu ea? Acest tip de aglomerare
afectează în mod negativ procesul tău de a gândi limpede – în loc să
auzi liniştea, pacea minţii, va trebui să faci faţă unor mici rămăşiţe de
bla-bla, venind şi plecând constant din/către urechea minţii tale.
Când oamenii din jurul nostru încep să vorbească prea mult despre
lucruri care nu au importanţă, se iroseşte mult timp care ar putea fi
folosit mai bine în alte moduri.
Deci, ce putem face astfel încât să ne asigurăm că mintea noastră nu
e plină de informţii inutile, de multe ori chiar distructive?
spune doar lucruri care aduc valoare în viața celorlalți
privește filme/emisiuni, citește cărți care te învață cum să aduci
valoare în viața ta şi a celorlalți
meditație, yoga, concentrație pe respirație
evită bârfa pe orice temă: relații, sport, politică, viața
persoanelor publice
evită să privești privit filme/emisiuni, citit cărți sau reviste cu
informație ne-valoroasă
evită să pierzi timp pe reţelele de socializare cu postări care nu
aduc valoare

8. Bucură-te pentru succesul
celorlalţi

Aproape toți avem un obicei mental foarte ciudat de a fi ușor invidioși
atunci când alții au un oarecare succes în viața lor - în mod special
dacă e vorba de cineva pe care oricum nu prea îl placem.
Cel mai adesea nici nu ne dăm seama de acest obicei, și dacă cineva
ne-ar întreba, am putea spune că nu îl avem deloc.
Scrierile străvechi spun că există 84.000 de virtuți posibile (gânduri
bune) și 84.000 de non-virtuți pereche posibile (gânduri ma puţin
bune). În acest caz, putem pune pariu că majoritatea dintre noi
experimentăm o variațiune a acestui gând de invidie cel puțin de
câteva ori pe zi.
Una dintre cele mai puternice victorii în viaţă este să fii fericit că alți
oameni - toți și fiecare dintre ei - au obținut ceva ce și-au dorit.
Nu ne costă nimic să facem asta și nu ne poate dăuna niciodată. Dacă
suntem fericiți pentru lucrurile bune care li se întâmplă altora, atunci
în mod evident plantăm semințe fantastice ca oamenii să se bucure
de propriile noastre realizări, fără gelozie.
Invida este un sentiment foarte „parşiv” deoarece se manifestă de
cele mai multe ori sub masca indiferenţei, a unei reacţii de neutralitate
în faţa succeselor altora. Iar dacă nu te poţi bucura în mod spontan şi
natural pentru succesele altora, acesta este un semn că manifeşti un
sentiment de invidie.
De asemenea, invidia este şi un sentiment foarte periculos deoarece
ea se manifestă pe toate planurile. Dacă simţi invidie pentru prietenul
tău care are o relaţie reuşită, atunci, în mod automat şi inconştient
vei simţi invidie şi pentru că alţii au nu ştiu ce maşină, că sunt realizaţi
profesional, că au multe zeoruri în conturi etc.
Totodată, cu acest sentiment de invidie nu te poţi bucura de succesele
tale, nu te poţi bucura de ceea ce ai, ai sentimentul că nu ai niciodată
suficient, eşti dominat de o dorința permanentă de orice, ai o stare
permanentă de nemulţumire din orice.
Mai mult decât atât, invidia te poate face să pierzi totul la un moment
dat: partenerul de viaţă, preteni, bani, jobul, casa, să dai faliment
dacă esti proprietar de business etc.

Ce poţi să faci?
să te bucuri pentru progresele unei persoane
să susții şi să încurajezi persoanele din viaţa ta
”Like” pe Facebook la postări ca urmare a unui gând apreciativ
față de acea persoană
să identifici beneficiile pe care succesul unei persoane le aduce
în lume
binecuvântare de succes a acelei persoane care obţine succes
apreciaza faptele pozitive pe care le face o persoană pentru
ceilalți
evită să simţi invidie pentru succesul altei persoane
evită să comentezi ironic succesul pe care il obtine o persoană,
mental sau chiar verbal
evită să găsești motive externe pentru insuccesul tău
evită să te compari cu alte persoane

9. Empatizează cu necazul
celorlalţi

Există un soi de gând “frate” față de preceptul anterior, şi anume să
avem o satisfacție subtilă când aflăm de necazurile altora. Din nou,
aceasta este cea mai puternică față de o persoană pe care nu o
plăceam în mod special încă de la început.
Avem de asemenea și o fascinație ciudată față de problemele
persoanelor celebre, așa că există reviste speciale care ne hrănesc
pur și simplu cu astfel de povești.
Atunci când noi înșine trecem printr-o perioadă dificilă însă, avem
nevoie cu adevărat ca partenerul şi ceilalalţi oameni din viaţa noastră
să fie dispuşi să ne asculte și să ne arată compasiune.
Fiecare dintre noi, cu excepția cazului în care se întâmplă ceva foarte
special, va avea o viață foarte scurtă și dificilă, îndreptându-se către
bătrânețe și moarte și către pierderea tuturor lucrurilor pe care le-am
deținut vreodată, și a tuturor oamenilor pe care îi iubim. Dacă cineva
experimentează câteva minute de fericire, ar trebui să sărbătorim; iar
dacă cineva are vreo problemă, ar trebui să ne ajutăm unii pe alții.
Ce poţi să faci?
să arăţi compasiune pentru suferința unei persoane
să îţi oferi ajutorul atunci când ai ocazia
să citești cărți/articole sau să vizionezi filme în care se
promovează compasiunea
rugăciune pentru binele acelei persoane care are o problemă
binecuvântări, telefon/mesaj de susținere
evită să te bucuri pentru eșecul altei persoane – să simţi acea
dorinţă bolnăvicioasă de a te bucura de răul altora
evită să faci comentarii ironice de genul: ”Știam eu/Am avut
dreptate”
evită să citeşti articole/să vezi emisiuni în care sunt descrise
problemele unor persoane publice

10. Înţelege de unde vine
realitatea

Atunci când vorbim de acest precept, ne referim de fapt la mintea ta
subconştientă.
Explicaţia acestui precept va avea sens doar dacă accepţi ideea
că
subconştientul este responsabil pentru ceea ce
experimentezi în viaţa de zi cu zi.
Realitatea ta este creată de imaginile care se dezvoltă în mintea
subconştientă, asemeni unei realităţi pe care o experiementezi prin
intermediul unei căşti 3D conectată la un software. Vei experimenta
ceea ce îţi dictează software-ul care rulează. Nu ai nicio variantă de a
modifica
experienţa
decât
dacă
schimbi
softwareul. Subconştientul este software-ul care te face să percepi
semnale prin intermediul celor 5 simţuri (văz, auz, miros, gust, simț
tactil), creându-ți astfel realitatea.
Există o demonstraţie a acestui mod în care se formează realitatea.
Ea poate fi vazută la evenimentele marca Diamond Cutter Romania şi
marca Florin Păsat.
Pe scurt, această demonstraţie sună cam aşa:
Pentru noi (ființele umane), un obiect cilindric cu un tub de plastic în
interior și eventual cu un capac la unul din capete reprezintă un pix.
Dar dacă în aceeași cameră cu noi intră și un cățeluș, ce crezi că va
vedea el in locul acestui obiect?
Exact! El va vedea o jucărie de mestecat. O va lua in dinti și o va
ronțăi.
Acum, cine are dreptate? Omul sau
câinele? Amândoi au dreptate. Dar
ce mai reprezintă acest obiect
atunci când toți oamenii și toți
câinii ies din încăpere?
Reprezintă un pix sau reprezintă o
jucărie de ros?
Ei bine, atunci când camera este
goală acel obiect nu înseamnă
nimic (este nedefinit). Prima fiinţă
care intra în încăpere îi va da exact definiția lui. De unde vine sensul
acestui obiect? Vine din obiectul însuşi sau dinspre observator?

Definirea sau percepția obiectului vine dinspre observator
înspre obiect. Aceasta este ceea ce în scrierile străvechi se
numeşte vacuitate (în engleză emptiness).
Așadar, există tot atâtea percepții valide într-o încăpere cât şi
numărul de observatori existenţi în acea încăpere.
Unui câine îi este imposibil să vadă un obiect cu care se scrie în locul
acestui obiect cilindric. El vede instantaneu o jucărie de ros. Nouă,
oamenilor, ne este imposibil să vedem o jucărie de ros şi să nu punem
instantaneu definiția “pix”, imediat ce privirea noastră întâlnește
acest obiect.
Prin urmare, înţelegând şi acceptând că realitatea noastră de fiecare
secundă vine din tiparele noastre mentale cultivate în trecut în mintea
noastră şi acum, încercăm să le transformăm cu ajutorul acestor
precepte morale pentru binele tututor fiinţelor - acest fapt va produce
cam orice lucru bun pe care ni l-am putea imagina în viața noastră.
Ce se poate face în acest sens?

înțelege cum functionează realitatea
citește cărțile lui Geshe Michael Roach
privești video-urile în care se explică PIXUL și implicațiile lui
îți iei pauze pe parcursul zilei în care să conștientizezi că lucrurile
din jurul tău, acțiunile tale și gândurile tale vin din tine.
Evită să crezi că lucrurile, acțiunile și gândurile vin din exteriorul
tău
Evită să dai vina pe cauze externe/pe alte persoane
Evită să te enervezi atunci când lucrurile nu merg așa cum vrei
tu

Cei 4 Paşi pentru a avea o relaţie
împlinită
Cea mai simplă modalitate prin care să construiești o relaţie împlinită
(fie că îţi cauţi un partener, fie că vrei ca relaţia actuală să fie 100%
aşa cum îţi doreşti şi nu doar 50%-75%, fie că vrei să îmbunătăţeşti
relaţiile cu prietenii, rudele sau cu partenerii de afaceri) - este ca prin
ceea ce faci să-i ajuți pe alţii să obţină ceea ce îţi doreşti tu.
Exemplul Pixului descris la preceptul nr. 10 – Înţelege de unde vine
realitatea - ne spune că lucrurile și oamenii din jurul nostru vin de la
noi - din semințe pe care le-am plantat în mintea noastră, în trecut.
Cei Patru Pași ne arată cum să plantăm aceste semințe/tipare
mentale într-un mod care să le facă să crească rapid și să fie
puternice.
Te poți gândi la Cei Patru Pași ca la un fel de tehnică de cultivare a
semințelor mentale, ca un fel de agricultură interioară. Cunoaștem cu
toții oameni care sunt foarte drăguți cu ceilalți - îngrijindu-i pe bolnavi,
ajutându-i pe săraci. Dacă Sistemul Diamond Cutter este adevărat,
atunci acești oameni ar trebui să fie cei mai sănătoși și cei mai bogați
din lume.
Dar pare că lucrurile nu stau astfel. Mulți doctori iau bolile pacienților
pe care îi îngrijesc și mor. Mulți oameni care sunt foarte generoși par
să sărăcească pentru că au dat prea mult.
Explicația acestei situații este dată de un alt
Instrument Practic pe care îl numim Decalajul de
Timp. Potrivit legilor care guvernează semințele
mentale, este imposibil să plantezi o sămânță
pentru sănătate - ajutând o persoană bolnavă și apoi să te îmbolnăvești pentru că ai ajutat
acea persoană. Este imposibil să ajungi dator
ajutându-i pe cei săraci.

Trebuie că se întâmplă altceva. Și acesta este Decalajul de Timp. Iată
cum îl înțelegem noi.
Dacă semințele mentale ar putea cumva să încolțească și să crească
în câteva minute, atunci toată lumea ar crede în Sistemul Diamond
Cutter. Însă lucrurile nu se întâmplă chiar atât de repede. Este nevoie
de timp ca ele să se realizeze precum şi de un instrument Magic, numit
Meditaţia Cafelei, pe care îl vom detalia mai jos.
Precum orice sămânţă pusă într-un sol fertil are nevoie de apă, soare
şi timp ca din ea să răsară o plantă, la fel este şi cu tiparele noastre
mentale.

Iată în ce constă tehnica Celor 4 Paşi:
1.
Stabilește ce vrei și formulează
într-o propoziție scurtă.
2.
Găsește pe cineva care are
aceeași
nevoie
sau
o
nevoie
asemănătoare și planifică o modalitate
prin care poți să ajuți acea persoană să
obțină acel lucru.
3.
Pune în practică planul de la
Pasul 2.
4.

Meditația Cafelei.

Iată câteva aspecte practice pentru fiecare pas în parte care să
accelereze rezultatele.
Pasul 1. Stabilește ce vrei și formulează într-o propoziție
scurtă.

„Propoziţie scurtă” înseamnă
să aibă, dacă se poate, doar
subiect, predicat, atribut şi
complement.
Dacă
în
propoziţie există „şi” sau
virgula, ăsta e un semn că nu
e formulată scurt.

E bine, dacă se poate, ca intenţia să fie măsurabilă.
Ex: „Am o relaţie împlinită”.
„Partenerul mă îmbrăţişează când ajung acasă”.
„În fiecare zi stau de vorbă 1 oră cu partenerul meu”.
Pasul 2. Găsește pe cineva care are aceeași nevoie sau o
nevoie asemănătoare și planifică o modalitate prin care poți
ajuta acea persoană să obțină acel lucru.
Acesta este al doilea pas ca importanţă după Meditaţia Cafelei. Cu cât
planifici mai detaliat, cu atât sămânţa este mai puternică. Asta nu
înseamnă că dacă faci un gest „de moment”, atunci sămânţa nu e
puternică.
Însă, dacă tu te gândeşti
„Cândva, săptămâna viitoare, o
să găsesc pe cineva pe care să-l
ajut să îşi găsească un partener”
atunci sămânţa e mult mai slabă
decât dacă îţi notezi în agendă
astfel: „Marţi, la ora 11.30 mă
voi întâlni cu prietena mea la
Starbucks şi vom” sau „sâmbătă
la ora 11.00 ma duc împreună cu
prietenii mei în vizită la un azil de bătrâni să petrecem 1 ora cu ei”.

Acest pas e important şi pentru că 90% din puterea unei seminţe
constă în dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi. După ce ai planificat cum să
ajuţi persoana care are nevoie se pot întâmpla 3 lucruri:
•
•
•

Să nu reuşiţi să vă întâlniţi
Să nu accepte ajutorul tău
Să nu obţină rezultatele pe care le doreşte

Oricare dintre aceste situaţii nu vor influenţa decisiv rezultatele
viitoare, dacă tu ai planificat detaliat ajutorul.
Un alt lucru care te ajută la acest pas să obţii rezultate mai bune şi
mai rapid este să alegi anumite persoane pentru a planta.
La fel cum există soluri mai fertile sau mai puţin fertile, la fel există
persoane care vor genera un rezultat mai bun sau mai puţin bun.
Persoanele pe care să le alegi pentru a avea un rezultat mai bun sunt,
în ordine
Părinţii (mama în special – e persoana care te-a născut)
•
Profesorii pe care i-ai avut sau persoanele care te-au ajuat întrun moment al vieţii tale
•
Persoanele care au o urgenţă
•
Persoane care prin activitaea lor influenţează vieţile a mai mulţi
oameni (profesori, medici, manageri)
•

Pasul 3. Pune în practică planul de la Pasul 2.
Planifică-ţi programul astfel încât să poţi face săptămânal acţiunea pe
care ai planificat-o la Pasul 2.
Pentru ca ţie să-ţi găseşti un partener de viaţă,
întâlneşte-te cu prietena/prietenul tău şi staţi
de vorbă despre această nevoie de a găsi un
partener, câte o oră în fiecare săptămână.
Sau, vizitează persoana singură (un părinte, o
mătusă, un fost profesor, o bătrânică de la tine
din bloc) câte o oră în fiecare săptămână
pentru a avea relaţia plină de afecţiune şi
iubire pe care ţi-o doreşti. Sau, dacă vrei să ai
mai mult timp liber pe care să îl petreci cu
partenerul tău, stai cu copii unui prieten timp
de 1 oră pe săptămână (în acest fel,

prietena/prietenul tău va putea ea să aibă mai mult timp liber pe care
să îl petreacă cu partenerul)
Pasul 4. Meditația Cafelei.
La finalul zilei, înainte să adormi ia-ţi câteva minute să practici tehnica
pe care Geshe Michael Roach o numeşte „Meditaţia Cafelei”.
Meditaţia Cafelei (nu trebuie să bei cafea, numele a fost ales astfel
pentru a te conecta la starea de bucurie a degustării unei ceşti de
cafea) e una dintre cele plăcute şi în acelaşi timp una dintre cele mai
puternice tehnici pentru manifestarea accelerată în realitatea ta a
rezultatelor pe care le dorești. Dacă sari peste „Meditaţia Cafelei”
atunci sari peste succes şi peste fericire.
Geshe Michael Roach spune „Meditaţia Cafelei face diferenţa dintre aţi îndeplini sau nu ceea ce-ţi doreşti.”
Meditaţia Cafelei înseamnă să te gândeşti cu bucurie la
lucrurile bune pe care le-ai făcut pentru ceilalţi pe parcursul
zilei sau pe parcursul săptămânii. Gândeşte-te la beneficiile pe
care acţiunile tale le-au adus vecinilor, colegilor, comunităţii
şi, în cele din urmă Lumii întregi.

La finalul zilei, înainte să adormi, ia-ţi câteva minute să practici
această tehnică.
De asemenea, poţi face Meditaţia
Cafelei oricând pe parcursul zilei şi
îţi recomand din suflet să faci acest
lucru (cu cât mai des, cu atât mai
bine). Motivul pentru care să o faci
seara, înainte de culcare, este
pentru ca subconştientul tău să fie
conectat la o energie de vibraţie
înaltă în momentul în care adormi.
Dacă nu îi dai în mod explicit
subconştientului tău o energie de vibraţie ridicată înainte de a adormi,
atunci o să-şi ia el în mod implicit o energie de vibraţie joasă prin

faptul că îţi vei aminti de lucrurile neplăcute de pe parcursul zilei şi
asta îţi va afecta somnul şi energia de a doua zi.
Poţi face Meditaţia cafelei gândeşte-te cu bucurie la toate lucrurile
bune pe care le-ai făcut pentru alţii până în prezent. Udă seminţele de
bani, relaţii, sănătate pe care le-ai plantat în trecut şi pe care le
plantezi şi în prezent şi realitatea pe care o vei experieţa va fi cea pe
care o doreşti.
Resurse
 Geshe
 Geshe
karmic”
 Geshe
 Geshe

Michael Roach, Lama Christie McNally – „Şlefuitorul de diamante”
Michael Roach, Lama Christie McNally, Michael Gordon – „Management
Michael Roach – „Karma Iubirii. 100 de răspunsuri despre relația ta”
Michael Roach, Lama Christie McNally - „Cum funcţionează yoga”

Cărţile pot fi comandate prin intermedul site-ului DIAMOND CUTTER
ROMANIA

Îţi multumesc pentru că îmi dai ocazia să împărtăşesc toate aceste
învăţături cu tine şi îţi doresc iubire şi succes în crearea unei lumi mai
bune.

Cu bucurie,
Livia

