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AIME AIMER
RÉSUMÉ: Le travail présente, de façon essentielle, le lien des gens avec 
l’univers, en mettant l’accent sur la capacité de l’être humain à être 
heureux. L’auteur croit que l’amour est à la base de l’humanité, car Dieu 
nous a envoyés sur terre pour nous apprendre à aimer la personne à côté 
de nous, mais aussi sa propre personne. Elle croit que les individus sont 
capables d’accomplir tout ce qu’ils veulent tant qu’ils font confiance à 
leur propre pouvoir.
MOTS CLÉS: être heureux, l’univers, confiance, une vraie force, l’amour.

Omul... pentru mine cel mai frumos cuvânt și cea mai reușită capodo‑
peră pe care Dumnezeu a putut să o creeze printr‑un amestec de unicitate, 
raţiune și sentimente. Nucleul oricărui om este sufletul, ce îi conturează 
întreaga existenţă și îl diferenţiază de toţi cei care îl înconjoară. Încă de 
la începutul lumii, Creatorul a ales să‑i arate omului ce înseamnă iubirea 
și unde te poate purta aceasta. Totuși cred că Dumnezeu ne‑a trimis pe 
pământ pentru a ne învăţa cum să iubim persoana de lângă noi, dar și 
propria persoană. Stima de sine este deseori asociată cu egoismul sau nar‑
cisismul, însa adevărata iubire de sine nu ţine doar de propria ta persoană, 
ci se poate manifesta chiar prin comportamentul pe care îl ai faţă de cei 
apropiaţi.

Luna, soarele, florile, văzduhul, zorile, toată lumea îţi aparţine și 
nimeni nu‑ţi poate sta în cale pentru a fi fericit cu adevărat, de aceea 
trăiește fiecare zi ca și cum ar fi ultima, iar la sfârșitul zilei fii recunoscător 
pentru tot ceea ce ai. Nici nu realizăm uneori cât de norocoși suntem că 
ne putem numi OAMENI. Puterea pe care o deţii poate schimba totul în 
jurul tău doar dacă tu vrei să se întâmple asta. Nimic nu e permanent, iar 
pe lângă întreg universul omul nu reprezintă aproape nimic, de aceea sunt 
de părere că cea mai bună alegere este să nu ne considerăm superiori faţă 
de ceilalţi pentru că avem același sfârșit. Viaţa ne este dăruită ca un dar, 
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iar atunci când primim ceva avem obligaţia de a dărui și noi în schimb... 
însă ce dăruim? Iubire, bunătate, încredere și toleranţă. Suntem capabili 
să realizăm tot ceea ce ne dorim atât timp cât avem încredere în noi și în 
puterea noastră. Mulţi sunt ca Toma – Necredinciosul, refuzând să creadă 
în minuni doar pentru simplul fapt că nu au simţit pe pielea lor. De aici 
vin oamenii invidioși care în schimbul iubirii si generozităţii pe care tu o 
emani, ei aleg judecata, aruncând numai critici dure la adresa ta. Fie că 
ești adolescent, adult sau trecut prin întreaga viaţă, vorbele grele ajung la 
suflet, iar de aici începe lupta cu încrederea în sine.

Începusem să vorbesc despre iubire, probabil cea mai frumoasă expe‑
rienţă pe care omul o poate trăi și care pentru mine se afla la baza fericirii, 
înălţându‑te la cerurile senine unde te simţi nemuritor. Observ totodată 
că subiectul iubirea de sine este deseori ocolit si neglijat, însă pe cât este de 
neglijat pe atât este de important. Ne dăm seama de încrederea în propria 
persoană începând din adolescenţă, moment în care tindem să ne compa‑
răm mereu cu ceilalţi adolescenţi, dar niciodată să nu știm ce este de fapt 
în sufletul lor. Din propria experienţă vreau să afirm faptul că iubirea de 
sine necesită timp, răbdare, iar ca în orice luptă intervin clipe în care pur 
și simplu cedezi. Aud destul de des persoane care se plâng de faptul ca nu 
au pe nimeni alături și că toţi îi tratează cu indiferenţă, dar oare asta nu 
este o cauză a lipsei iubirii de sine? Evident că așa este, deoarece atragi 
ceea ce gândești, iar atunci când te vei iubi mai mult și îţi vei da seama 
de adevărata ta valoare, iar oamenii te vor trata diferit. Neîncrederea în 
sine vine la pachet cu stări de nervozitate, minim de energie și în cel mai 
rău caz cu lipsa poftei de mâncare. Mi‑aș dori ca o forţă din cer să apară 
și să îndepărteze pe veșnicie acest moment greu din viaţa omului, pentru 
că nimeni nu merită să treacă prin asta. Omule, ești mai mult decât per‑
fect! Distrează‑te, iubește, cântă, ţipă cât poţi de tare în văzduhul pustiu 
și dăruiește tot ceea ce ai tu mai bun. Nu ne dăm seama de adevăratele 
noaste valori până când nu punem la încercare. Cred că atunci începem să 
ne iubim cu adevărat și să nu mai ascultăm părerile celorlalţi care ne des‑
curajează. Este un drum lung până la capătul acestei călătorii, dar gândește 
pozitiv și garantat vei ieși învingător. În primul rând, trebuie să ne apre‑
ciem, să ne respectăm și să ne ascultăm plăcerile, iar încet‑încet ne vom 
considera îndeajuns de buni. Urmărind o mulţime de tehnici despre cum 
să mă iubesc și să mă accept, mi‑am dat seama că doar mă amăgesc și îmi 
manipulez mintea. M‑am refugiat în activităţi care mă făceau să mă simt 
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cu adevărat eu, activităţi care mai apoi au devenit pasiuni. Ani la rând am 
fost complexată de faptul că nu am o pasiune și nu îmi voi găsi un domeniu 
în care pe viitor să profesez, dar totul necesită răbdare, multă răbdare, de 
aceea am învăţat că nu poţi obţine totul după un efort mic, ci trebuie să 
muncești si să fii disciplinat în ceea ce faci. Încercând să mă iubesc i‑am 
iubit și pe ceilalţi pentru că iubirea te face fericit și este ca o binecuvântare 
a sufletului, o experienţă din care deprinzi să apreciezi eforturile altora 
pentru a fi tu fericit și împlinit.

Iubește‑te cum nu o va face nimeni vreodată! Gândește‑te că mâine 
te vei trezi singur pe lume cu dorinţa de a iubi pe cineva, iar singura ale‑
gere este să te iubești pe tine. Cum? Mănâncă sănătos, răsfaţă‑te, ascultă‑ţi 
corpul și oferă‑i tot ce‑i mai bun din natură, fă mișcare și ocupă‑ţi timpul 
cu activităţi în care te regăsești cu adevărat. Ne lăsăm influenţaţi de spu‑
sele altora fără a conștientiza adevărata noastră valoare, așa că pune la 
un loc toată puterea ta și demonstrează‑ţi ţie de câte minuni ești capabil. 
Focusează‑te pe propria existenţă și nu renunţa oricât de greu pare, doar 
amintește‑ţi că o după o furtună soarele își arată faţa pe cerul senin. Cred că 
acest subiect ar putea fi abordat chiar și în școli, astfel copii și adolescenţii 
nu s‑ar simţi inferiori faţă de ceilalţi. Afirmaţia cea mai concretă este că nu 
putem fi identici cu altă persoană oricât de mult ne‑am dori asta. Suntem 
creaţi pentru a fi unici și pentru a ne iubi fiecare parte din corpul și sufletul 
nostru. Unii oameni nu sunt atenţi la cuvintele pe care le spun altor per‑
soane, în special copiilor, deoarece etichetele pe care le punem deasupra 
lor devin modul în care ei se identifică atunci când cresc. De asemenea, 
învaţă să nu îţi mai pui etichete dure, privește‑te în oglindă și spune cu 
voce tare ”Sunt cel mai bun și voi reuși indiferent de obstacolele ce îmi ies 
în cale”, iar dacă te gândești că aceasta este o formă de narcisism, ei bine, 
nu este nici pe departe. Suntem tineri, suntem puternici și plini de viaţă, 
iar asta ne motivează să mergem mai departe în orice luptă. Ia o pauză și 
meditează asupra faptului că la sfârșitul zilei rămâi doar tu cu tine...de ce 
să nu te iubești când tu ești cel mai important pentru tine? Nu te considera 
mai prejos decât ceilalţi doar pentru că nu ești la nivelul lor. Lucrează la 
mintea și la corpul tău pentru a te considera tu îndeajuns de bun, deoarece 
oamenii te vor critica chiar dacă tu știi că ţi‑ai depășit limitele. Ești puter‑
nic, ești minunat, ești curajos, ești perfect, omule! Fii tu în orice moment 
și bucură‑te de orice rază de soare care îţi luminează calea.

Stima de sine vine odată cu acceptarea fiecărui defect al tău, pentru 
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că nimeni nu a fost creat perfect, iar perfecţiunea nu există aici în lumea 
noastră. Fiecare om are un perfect al său, de aceea nu putem considera 
colectiv că ceva anume este angelic. Iubire vine de la Dumnezeu, iar sfatul 
meu este să te iubești așa cum Creatorul te iubește pe tine. Iubește‑i pe 
ceilalţi pentru a fi iubit, iar fericirea va fi permanent prezentă în viaţa ta. 
Poartă‑ţi zâmbetul larg pe faţa senină și fii mândru de cine ești cu adevărat. 
Ești o creaţie divină!
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