
Iubirea 

Adevărul este că numai iubirea există. Până și frica este un 

produs al iubirii, iar când este folosită în mod eficient, frica 

exprimă iubire.  

 

Frica exprimă iubire? 

În forma ei cea mai înaltă, da. Totul exprimă iubire atunci 

când exprimarea este în forma cea mai înaltă. Oare părintele 

care își salvează copilul din trafic exprimă iubire sau frică? 

Presupun că amândouă. 



Frică pentru viața copilului și iubire suficientă pentru a-și risca 

viața ca să-ți salveze copilul.  

Exact. Și iată că vedem cum frica, în forma ei cea mai 

înaltă, devine iubire...este iubire...exprimată ca frică. 

În mod similar, mișcându-ne pe nivelul emoțiilor naturale, 

durerea, mânia și dorința de a fi ca celălalt sunt toate forme ale 

fricii – care, la rândul ei, este formă a iubirii.  

Un lucru duce la altul. Înțelegi? 

Problema apare atunci când oricare din cele cinci emoții 

naturale devine distorsionată. Atunci, ele pot fi grotești și nu le 

mai recunoști câtuși de puțin ca produse ale iubirii, cu atât mai 

puțin, ca Dumnezeu, pentru că Iubirea Absolută asta este. 

Am auzit de cele cinci emoții naturale pe când lucram într-o 

asociație minunată cu Dr. Elisabeth Kubler-Ross. 

Ea m-a învățat despre ele.  

Deci, văd că, atunci când aleg, foarte mult depinde de locul de 

unde vin, iar acest loc ar putea fi la o adâncime de câteva niveluri. 

Da, așa este. 

Spune-mi, te rog, totul despre cele cinci emoții naturale – aș 

vrea să aud din nou, deoarece am uitat foarte mult din ceea ce am 

învățat de la Elisabeth.  



Durerea este o emoție naturală. Este acea parte din tine 

care îți permite să spui la revedere; să exprimi – să împingi 

afară, să expulzezi – tristețea din tine atunci când trăiești 

experiența oricărui fel de pierdere. Ar putea fi pierderea omului 

pe care-l iubești sau pierderea unei lentile de contact.  

Când ți se permite să-ți exprimi durerea, atunci scapi de 

ea. Copiii cărora li se permite să fie triști atunci când sunt mici 

se vindecă de tristețe când sunt adulți și, prin urmare, trec de 

obicei cu mare repeziciune prin tristețe. Copiilor cărora li se 

spune Haide, nu mai plânge! le vine foarte greu să plângă când 

sunt adulți. La urma urmei, toată viața li s-a spus să nu plângă. 

Prin urmare, ei își reprimă durerea.  

Durerea care este reprimată devine depresie cronică, o 

emoție foarte nenaturală. 

Din cauza depresiei cronice, oamenii au ucis, războaie au 

început, națiuni au căzut. 

Mânia este o emoție naturală. Este unealta pe care o ai și 

care-ți perimite să spui Nu mulțumesc! Ea nu trebuie să fie 

violentă și nu trebuie niciodată să îi facă rău celuilalt.  

Când copiilor li se permite să-și exprme mânia, ei capată o 

atitudine foarte sănătoasă față de ea când ajung adulți. Și, de 

aceea, de aceea trec prin mânie foarte repede. 



Copiilor determinați să creadă că mânia nu este ceva în 

regulă – că este greșit să o exprime și că, de fapt, ei n-ar trebui 

să aibă un asemenea un asemenea sentiment – le va fi foarte 

greu ca adulți să se descarce când sunt mânioși. Mânia reprimată 

devine furie – o emoție foarte nenaturală. Din cauza furiei, 

oameni au ucis, războaie au început, națiuni au căzut. 

Dorința de a fi ca celălalt este o emoție naturală care te 

face să încerci din nou, să te străduiești mai tare, să continui să 

lupți până când reușești. Este foarte sănătos și foarte natural să 

ai o asemenea dorință. Când copiilor li se permite să-și exprime 

aeastă dorință, ei capătă o atitudine foarte sănătoasă față de ea 

când ajung adulți și, de aceea, de cele mai multe ori trec prin 

această dorință foarte repede.  

Copiilor care sunt determinați să creadă că această dorință 

nu este un lucru în regulă – că este greșit să o exprime și că, de 

fapt, ei n-ar trebui să aibă un asemenea sentiment – le va fi 

foarte greu ca adulți să se descurce atunci când doresc ceva. 

Când dorința de a fi ca celălalt este reprimată în 

permanență, ea devine invidie – o emoție foarte nenaturală. Din 

cauza invidiei, oameni au ucis, războaie au început, națiuni au 

căzut. 

Frica este o emoție naturală. Toți copiii se nasc cu două 

temeri: teama de a cădea și teama de zgomote puternice. Toate 



celelalte frici sunt răspunsuri învățate ca reacție la mediul 

înconjurător pentru a-ți ține corpul în viață. Sunt un produs al 

Iubirii, Iubirii de Sine.  

Copiii care sunt determinați să creadă că frica nu este un 

lucru în regulă – că e greșit să o exprime și că, de fapt, ei n-ar 

trebui să aibă un asemenea sentiment – le va fi foarte greu ca 

adulți să se descurce atunci când le este frică de ceva. 

Frica reprimată în permanență devine panică, emoție foarte 

nenaturală. Din cauza panicii, oameni au ucis, războaie au 

început, națiuni au căzut.  

Iubirea este o emoție naturală. Când îi este este permis să se 

exprime și să fie primită de către copil în mod normal și natural, 

fără limitări sau condiționări, fără inhibiții sau rușine, ea nu cere 

nimic altceva, deoarece bucuria iubirii exprimate și primite în 

acest fel este suficientă prin ea însăși. Însă iubirea care a fost 

condiționată, limitată, învelită în reguli și regulamente, ritualuri 

și restricții, controlată, manipulată și reținută devine nenaturală.  

Copiilor care sunt determinați să creadă că iubirea naturală 

nu este un lucru în regulă – că este greșit să o exprime și că, de 

fapt, ei n-ar trebui să aibă un asemenea sentiment – le va fi 

fosrte greu ca adulți să îți manifeste iubirea așa cum trebuie. 

Iubirea care este reprimată în permanență devine posesivitate, o 

emoție foarte nenaturală. 



Din cauza acestui sentiment, oameni au ucis, războaie au 

început, națiuni au căzut. 

Și, astfel, emoțiile naturale, când sunt reprimate, produc 

reacții și răspunsuri nenaturale. Majoritatea oamenilor își 

reprimă cele mai multe din emoțiile naturale. Dar ele sunt 

prietenii voștri. Ele sunt darurile ce vă ajută să treceți cu 

îndemânare prin experiență.  

Aceste unelte vă sunt date de la naștere, ele au ca ascop să 

vă ajute să treceți peste greutățile vieții. 

 

 

Fragment din cartea ”Conversații cu Dumnezeu” – Neale Donald 

Walsch 


