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CE ESTE INTUIÞIA?

Existã o forþã a vieþii universalã, inteligentã, care trã-

ieºte în orice ºi oricine. Ne este proprie fiecãruia dintre noi,
ca o înþelepciune profundã, ca o cunoaºtere interioarã.
Putem accesa aceastã minunatã sursã de cunoaºtere ºi de
înþelepciune prin intuiþia noastrã, un sentiment lãuntric care
ne spune, în orice moment, ce pare a fi bine ºi corect pentru
noi. Mulþi dintre cei care nu sunt conºtienþi de intuiþia lor
ºi-o imagineazã ca pe o forþã pe care o vor cunoaºte doar
printr-un fel de experienþã misticã, transcendentalã. În realitate, intuiþia este un instrument foarte practic ºi prozaic,
mereu la dispoziþia noastrã, care ne ajutã sã facem faþã
deciziilor, problemelor ºi provocãrilor vieþii. O definim deseori prin „bãnuialã”, „instinct” sau „presimþire”.
Intuiþia este un dar înnãscut. Toþi ne naºtem cu intuiþie.
Copiii mici sunt foarte intuitivi, deºi, în societatea de azi,
sunt adesea instruiþi sã nu se bazeze pe intuiþie.
Ne-am obiºnuit sã credem cã unii oameni sunt mai intuitivi decât alþii. De exemplu, femeile sunt considerate a fi
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mai intuitive decât bãrbaþii, în general. Unii îºi dezvoltã
conºtient aceastã abilitate, în timp ce majoritatea învaþã s-o
ignore ºi s-o respingã. Cu toate acestea, mulþi îºi urmeazã
intuiþia în mod inconºtient, fãrã a realiza asta.
Din fericire, cu ajutorul unor practici, aproape toþi ne
putem recãpãta ºi dezvolta capacitatea intuitivã naturalã.
Putem învãþa sã ne racordãm la intuiþie, s-o urmãm ºi s-o
lãsãm sã devinã un sfetnic influent în viaþa noastrã.
În multe culturi, în special în cele ale populaþiilor bãºtinaºe, intuiþia este recunoscutã, respectatã ºi cinstitã ca un
aspect natural ºi important al vieþii. Fiecare moment al vieþii
de zi cu zi este ghidat de un puternic simþ al conexiunii cu o
forþã universalã creatoare. Aceste societãþi ºi-au creat
ritualuri puternice, cum ar fi reuniuni colective, împãrtãºirea
ºi descifrarea viselor, incantaþii, dansuri ºi cãutarea unor
viziuni, care susþin legãtura lor cu tãrâmul intuitiv interior.
Membrii acestor culturi învaþã sã aibã încredere în propriul
lor simþ al adevãrului, sã-l urmeze ºi sã îl transmitã altora
sub formã de înþelepciune. Pentru ei, interconexiunile dintre
toate aspectele vieþii au o profundã semnificaþie.
Pe de altã parte, cultura occidentalã actualã nu recunoaºte validitatea sau mãcar existenþa intuiþiei. Noi respectãm, venerãm ºi dezvoltãm aspectul raþional al naturii noastre
ºi, cel puþin pânã de curând, am nesocotit ºi am redus
valoarea laturii intuitive.
Sistemul nostru educaþional reflectã ºi consolideazã
aceastã predilecþie, axându-se aproape exclusiv pe dezvoltarea capacitãþilor raþionale, din emisfera cerebralã stângã,
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ºi ignorând, în mare parte, dezvoltarea capacitãþilor holistice,
creatoare, din emisfera cerebralã dreaptã. Aceeaºi predilecþie o observãm deseori ºi în lumea afacerilor. Abia în ultimii
ani, unele ºcoli ºi domenii de afaceri au început sã aprecieze
cu adevãrat intuiþia ºi sã încurajeze genul de creativitate ºi
gândire progresistã care rezultã din conºtientizarea impulsurilor intuitive.
Mintea raþionalã este ca un computer – proceseazã informaþia care i se transmite ºi calculeazã concluziile logice,
bazate pe aceastã informaþie. Mintea raþionalã este finitã;
nu poate prelucra decât datele pe care le-a primit direct
din mediul exterior. Cu alte cuvinte, mintea noastrã raþionalã
nu poate opera decât pe baza experienþei directe, pe care
fiecare dintre noi a avut-o în decursul vieþii – cunoºtinþele
pe care le-am câºtigat prin cele cinci simþuri ale noastre.
Mintea intuitivã, pe de altã parte, pare sã aibã acces la
o sursã infinitã de informaþii, inclusiv la unele pe care nu
le-am colectat prin intermediul experienþei personale. Pare
sã-ºi tragã seva dintr-un tezaur de cunoºtinþe ºi înþelepciune
– mintea universalã. Este capabilã, totodatã, sã sorteze aceste
informaþii ºi sã ne furnizeze exact ceea ce avem nevoie,
când avem nevoie. Chiar dacã mesajul poate veni fragmentat, în reprize, dacã învãþãm sã urmãm, pas cu pas, acest
flux de informaþii, în cele din urmã ni se va dezvãlui modalitatea optimã de a acþiona. Când vom învãþa sã ne bizuim pe
acest principiu cãlãuzitor, viaþa noastrã va fi mai uºoarã,
linã, curgãtoare. Viaþa, sentimentele ºi acþiunile noastre se
vor împleti armonios cu cele ale oamenilor din jur.
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Sugerând cã intuiþia trebuie sã fie forþa care sã ne cãlãuzeascã viaþa, nu încerc, niciun moment, sã desconsider sau
sã elimin intelectul. Facultatea noastrã raþionalã reprezintã
un instrument foarte eficace, care ne ajutã sã ne organizãm,
sã înþelegem ºi sã învãþãm din experienþele noastre, aºa cã,
fãrã îndoialã, este important sã ne educãm mintea ºi sã ne
dezvoltãm capacitãþile intelectuale. Cu toate acestea, dacã
lãsãm ca viaþa sã ne fie direcþionatã exclusiv de raþiune, riscãm sã pierdem foarte mult. Din experienþa mea, soluþia
idealã stã în integrarea echilibratã a logicii ºi intuiþiei.
Mulþi ne-am programat intelectul sã punã la îndoialã
intuiþia. În faþa unui sentiment intuitiv, mintea noastrã raþionalã se opune automat – „Nu cred cã este o idee prea bunã”
sau „Ce idee proastã!” – , respingându-l. Trebuie sã ne antrenãm intelectul sã respecte, sã asculte ºi sã exprime vocea
intuiþiei.
Mulþi ºi-au dedicat întreaga viaþã dezvoltãrii minþii raþionale. Din fericire, dezvoltarea capacitãþilor intuitive nu ne
solicitã nici prea mult timp, nici prea mult efort. Am ajutat
mii de oameni în cadrul acestui proces ºi am descoperit cã,
doar dupã o explicaþie sumarã ºi cu puþinã practicã, majoritatea au învãþat sã þinã cont în mod sistematic de intuiþia lor.
Din acest moment, întregul proces de echilibrare a logicii
cu intuiþia se desfãºoarã firesc ºi fãrã efort.
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Intuiþia ºi instinctul
Oamenii folosesc des termenul de instinct ca substitut
pentru intuiþie. În realitate, instinctul ºi intuiþia sunt diferite,
dar înrudite.
Animalele se conduc dupã instinct, o parte programatã
genetic, care le ghideazã procesul natural de supravieþuire
ºi reproducere. Oamenii sunt mamifere ºi, prin urmare, au,
la rândul lor, energii instinctive care le dicteazã autoconservarea ºi conservarea speciei. Dar, pe lângã instinct, noi,
oamenii, suntem înzestraþi ºi cu intuiþie, o facultate care ne
furnizeazã un spectru mai larg de informaþii, legate nu numai
de supravieþuirea noastrã, ci ºi de creºterea, dezvoltarea,
autoexprimarea noastrã ºi de fixarea unor þeluri mai înalte.
Comportamentul instinctiv este, de obicei, similar la toþi
membrii unei specii, în timp ce intuiþia pare sã fie racordatã
la nevoile noastre individuale dintr-un anumit moment.
Pe mãsurã ce noi, oamenii, ne-am „civilizat”, tendinþa a
fost de a ne înãbuºi ºi renega energiile instinctive, cum ar fi
agresivitatea ºi sexualitatea. Pânã la un anumit punct, aceastã
înãbuºire este necesarã, pentru a crea cadrul unei societãþi
disciplinate, care se supune legilor. Dar, dacã ne vom reprima
prea mult instinctele, vom pierde din energia noastrã vitalã
ºi din capacitatea naturalã de a ne purta de grijã. Când ne
renegãm energiile instinctive, de cele mai multe ori pierdem
ºi contactul cu intuiþia noastrã. De aceea, este necesar sã
dezvoltãm un echilibru sãnãtos între intelect, instinct ºi intuiþie. (În capitolul opt vom discuta mai mult pe marginea dezvoltãrii ºi a echilibrãrii diferitelor energii interioare.)
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