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scopul vieții
De-a lungul anilor am tot auzit această expresie și am observat mulți oameni care ar fi interesați
să afle unul din cele mai mari mistere și anume: care este scopul vieții?
Trebuie să recunosc că m-a intrigat și pe mine o lungă perioadă de timp această idee. După ce am
devorat mai multe teorii în acest domeniu, am amestecat totul cu păreri personale și a rezultat o
ecuație matematică cât se poate de evidentă.
Crezi că scopul tău pe Pământ este să muncești 8 ore pe zi, să plătești taxe și să îți iei un concediu anual prea
scurt? Sau ai putea spune că scopul tău este să îți cumperi un apartament și să faci copii, apoi ești liniștit pentru
că ți-ai făcut datoria onorabil. Și care e scopul lor pe Pământ? Să își cumpere o casă și să facă alți copii? Și care e
scopul copiilor lor? Să își cumpere o casă și să facă alți copii? Deci scopul nostru este procrearea? Și care este
scopul procreării?
În lipsă de direcție ne ascundem în spatele faptului că trebuie să ducem familia mai departe, tradiția, valorile
morale. Că trebuie să facem totul “ca la carte”, ca ăsta este șirul normal al vieții. Dar care e scopul? Care este
teoria clasică? Totul a fost creat dintr-o explozie și de acolo a rezultat un Univers mort, în afară de planeta noastră
care e bine mersi, perfect creată și gândită și un nene care e în ceruri ne-a trimis aici cu un scop exact. Să facem
ce anume? Da, există scopuri pentru planeta noastră, pentru a prospera, există sacrificii umane pentru a ajuta
acest lucru. Dar tot nu reprezintă scopul vieții.
Am auzit mai demult o teorie fantastică despre scopul vieții și anume: „dumnezeu ne-a trimis pe Pământ pentru a
avea parte de tentații și dacă ne abținem de la ele, vom merita locul în Rai, dacă nu, vom arde în Iad pe vecie.”
Acela a fost un moment în care mi-am dat seama de patetismul unor aspecte religioase și m-am descotorosit ca
de râie de astfel de învățături.
Imaginează-ți mulți copii care se joacă într-un spațiu special amenajat, cu topogane, balansoare, mașinuțe, jucării.
Care este scopul lor în acea joacă? Noi suntem acei copii iar spațiul de joacă este acum planeta Pământ.
Absolut nimic din tot ce faci nu reprezintă un scop al vieții, ci doar o experiență pe care ai ales să o ai aici pe
Pământ înainte de a te reîntoarce în formă spirituală, unde nu poți experimenta tot ce simți în formă fizică. Crezi
ca are importanță școala pe care o faci? Salariul pe care îl ai? Casa care ți-o cumperi? Copii care-i faci? Oprește-te
un pic și analizează la rece, nu doar din punctul de vedere al automatismului social care dictează anumiți factori
de continuitate robotică.
Ne naștem, trăim, murim, ne reîncarnăm, iar trăim, iar murim. Și care e scopul? Scopul este simplu și clar: viața
este un simplu joc. Atât. După ce vom muri, se va trage cortina și noi – actorii de pe scenă ne vom ridica, ne vom
îmbrățișa și vom alege să experimentăm alte aspecte ale vieții pe Pământ, sau chiar alte planete. Crezi că
dumnezeu te-a pus aici cu un scop? Ce-ar fi dacă ți-aș spune că, deși dumnezeu există, tu faci parte din el și TU ai
decis să vii pe Pământ și ai ales corpul în care te afli acum? Ți-ai creat o schiță a viitoarei tale experiențe pe
Pământ, dar ai libera alegere de a schimba acest fapt oricând.
Cum văd eu scopul vieții pe Pământ?
Văd totul ca pe o experiență pe care o alegem din forma spirituală pentru a trăi diverse stări pe care numai în
formă fizică le putem simți. Văd totul ca o simplă joacă a îngerilor, adică a noastră. Scopul vieții pe Pământ este
acela
de
a
experimenta
iubirea,
dragostea,
suferința,
de
a
crea
experiențe
umane.
Scopul este acela de a trăi cu pasiune, de a-ți urma visurile, de a avea încredere în tine, de a ignora miliardele de
oameni care în vecii vecilor te vor descuraja pentru că nu vor ca tu să faci ceea ce lor le-a fost teamă să încerce.
Scopul vieții este să fim copii jucăuși și puțini nebuni, să savurăm absolut fiecare secundă aici, să creăm
experiențe cât mai utile, să iubim sincer și cu pasiune, să avem în permanență acel nivel de energie care ne face
să simțim că trăim. Apoi, după ce Mama ne va chema acasă, vom alege să revenim sub altă formă și să o luăm de
la capăt.
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Ce rămâne de făcut?
Trăiește, iubește, suferă, menține sufletul de copil, experimentează, nu te descuraja, îmbrățișează miracolul vieții
chiar și atunci când suferi cel mai mult. Nu te lăsa furat de mirajul robotizării din societate și nu deveni dependent
de acordul altora. Alege-ți unul sau mai multe visuri și începe o călătorie spre a le împlini. Nu rezultatul contează,
cât drumul până acolo.
Ai încredere în tine pentru că faci parte din aceeași esență divină care ne leagă pe toți. Nu-ți înfrâna plăcerile,
pentru că în final nimeni nu te va pedepsi pentru că te-ai lăsat pradă lor. Nu ești acest corp în care te afli, ci mult
mai mult. Ai ales să vii aici, dar dacă îți înfrânezi toate visurile și te lași descurajat, nu vei avea parte de o
experiență deosebită în acest minunat teren de joacă.
Tu ce părere ai? Care este scopul vieții pe Pământ?
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