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Motto
„Toată lumea are glas. Numai omul are voce, şi vocea
aceasta trebuie să se facă auzită în cetate” – Aristotel
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ARGUMENT

Cuvintele... sunt poate arma cea mai puternicĈ pe care o
avem la dispoziŗie: prin intermediul cuvintelor putem
determina pe cineva sĈ râdĈ sau sĈ plângĈ, sĈ viseze sau sĈ
sufere, putem oferi unei persoane momente de fericire sau de
disperare. Sunt puterea prin care noi creĈm sau distrugem.
Tot ele reprezintĈ forŗa cea mai puternicĈ din Univers de
care dispune Omul. Se spune cĈ ar fi darul ce ar veni direct de
la Dumnezeu. Biblia menŗioneazĈ în Evanghelia dupĈ Ioan:
„La început a fost Cuvântul ûi cuvântul era la Dumnezeu ûi
Dumnezeu era Cuvântul.” Aûadar numai prin Cuvânt
Dumnezeu a creat toate cele vĈzute ûi nevĈzute. Iar dacĈ
Dumnezeu a creat omul dupĈ chipul ûi asemĈnarea Sa,
înseamnĈ cĈ odatĈ cu acest Cuvânt, fiinŗa umanĈ a cĈpĈtat
puterea de a crea ca Dumnezeu. Altfel spus, noi ne creĈm pe
noi înûine ûi mai cu seamĈ, devenim ceea ce credem cĈ suntem.
Atunci când ûtim ceea ce vrem, Universul ne oferĈ spontan
ceea ce avem nevoie pentru realizarea ŗelului. Creaŗia are la
bazĈ CUVÂNTUL, iar Cuvântul este expresia GÂNDULUI.
Iar Omul are ûansa de a-l folosi în mod creativ. Din pĈcate
Omul nu a înŗeles întru totul acest adevĈr, renunŗând deseori
la aceastĈ ûansĈ.
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Istoria ne oferĈ mii de exemple din care rezultĈ cĈ de-a
lungul istoriei, prin intermediul cuvintelor, mari personalitĈŗi
au izbutit sĈ atragĈ lumea de partea lor, schimbând astfel
cursul destinului.
Cuvântul reprezintĈ manifestarea fiinŗei noastre spirituale,
scânteia divinĈ din interiorul nostru. Orice putere creatoare
folositĈ într-un scop negativ poate deveni putere distructivĈ.
Cuvântul (vorbit sau scris) este atât de puternic, încât un
singur cuvânt poate schimba o viaŗĈ, sau poate distruge vieŗile
a milioane de oameni. Cuvântul e cel mai preŗios ûi mai
puternic dar pe care îl are Umanitatea. Dar noi îl folosim ûi
împotriva noastrĈ. Dintre toate armele de distrugere, cea mai
teribilĈ ûi mai puternicĈ este Cuvântul nepotrivit, care poate
distruge fĈrĈ a lĈsa urme. Mai mult, aceastĈ distrugere se poate
transmite de-a lungul mai multor generaŗii, fĈrĈ ca mĈcar sĈ ne
putem da seama de acest lucru. EsenŗialĈ este încĈrcĈtura
(starea) cu care rostim cuvintele.
Desigur, tot prin intermediul cuvintelor „bine potrivite”,
poeŗii ûi scriitorii ne-au putut transmite vastitatea extraordinarului
mesaj emoŗional al trĈirii unui anumit timp ûi al experienŗei
unei generaŗii. Cum altfel, decât prin scrierile unora ca
Flaubert, Tolstoi, Shakespeare sau Sadoveanu, am fi putut
„trĈi” în urmĈ cu secole sau decenii pentru a înŗelege mai bine
ceea ce suntem noi astĈzi?
De aceea este important sĈ înŗelegem ce este cuvântul ûi
ce puteri deŗine acesta. Gândul este o energie purĈ care nu
moare niciodatĈ. Oamenii de ûtiinŗĈ au ajuns la concluzia cĈ
spiritul (gândirea) influenŗeazĈ cu adevĈrat corpul nostru de la
distanŗĈ, cĈ este posibil sĈ influenŗĈm pe cineva în orice
moment, fĈrĈ ca acesta sĈ o conûtientizeze ûi cĈ oricine ne
poate influenŗa pe noi, fĈrĈ ca noi sĈ fim conûtienŗi de acest
lucru. Gândul se poate transmite la mari distanŗe, indiferent
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de obiectele sau formele de relief care se pot interpune.
Experimentele au demonstrat cĈ este posibilĈ transmiterea
telepaticĈ a unor idei, cuvinte, imagini, între doi oameni, de pe
PĈmânt pânĈ dincolo de LunĈ! Cuvântul e cauzĈ creativĈ în
Univers, iar puterea lui depinde de spirit, care trebuie vĈzut ca
forŗa care opereazĈ dincolo de el. Noi decidem! Suntem ûi
puterea ûi cei care exprimĈ puterea, hotĈrând astfel ce
încĈrcĈturĈ va purta acel Cuvânt.
Cuvântul e sĈmânŗĈ. Puterea spiritului acŗioneazĈ asupra
cuvintelor la fel cum Natura acŗioneazĈ asupra seminŗelor, sub
a cĈrei forŗĈ sĈmânŗa încolŗeûte. Altfel spus, sĈmânŗa nu
conŗine puterea, ci e doar un vehicul al acelei forŗe. Aristotel
face disocierea între ceea ce este în act ûi ceea ce este în potenŗĈ
(conform http://classics.mit.edu/Aristotle/metaphysics.9.ix.html):
bobul din sĈmânŗa de grâu este în act, iar spicul de grâu este în
potenŗĈ. Spicul de grâu va fi în act abia odatĈ cu creûterea
grâului. Comparaŗia cu Omul se limpezeûte astfel: copilul este
copil în act, dar este ûi om în potenŗĈ, sau altfel spus, ceea ce
doarme în potenŗĈ tinde sĈ se trezeascĈ în act, iar inferiorul
tinde sĈ se înalŗe cĈtre superiorul potenŗial care este deja
conŗinut în sine. Dar atenŗie! Potenŗialul nu este absolut
obligatoriu ca etapĈ, el implicĈ ûi existenŗa unei ûanse. De fapt,
devenirea universalĈ este efortul tuturor fiinŗelor individuale
de a trece de la potenŗial la act.
Rostirea cuvântului negativ înseamnĈ irosirea energiei
pure dumnezeieûti. Gândirea transmite cuvintelor puterea ûi
energia sa. Yoghinii spun cĈ un cuvânt rostit de un milion de
ori devine obiect. Pronunŗând o singurĈ datĈ cuvântul
Dumnezeu ûi cunoscându-i semnificaŗia, vom amplifica ritmul
vibraŗiilor corpului faŗĈ de momentul anterior. Este foarte
posibil ca longevitatea Bibliei sĈ se datoreze tocmai acestui
cuvânt.
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Gândurile ûi cuvintele sunt de facto transmisii energetice
care ne fac bine sau rĈu, în funcŗie de vibraŗia lor. La fel ûi
cuvintele scrise. Gândul e permisul nostru de intrare în
rezonanŗĈ vibratorie cu cei din Univers. „DacĈ rĈmâneŗi întru
mine, ûi cuvintele mele rĈmân în voi. Cereŗi ceea ce voiŗi, ûi vi
se va da vouĈ.” – (Ioan, 15.7)
Orice Cuvânt are o frecvenŗĈ vibratorie ûi atrage o
energie asupra celui care îl rosteûte. E bine sĈ folosim doar
cuvinte de înaltĈ vibraŗie ûi sĈ le evitĈm pe cele de joasĈ
vibraŗie. Cuvintele ne reprezintĈ în plan subtil, sunt cĈrŗile
noastre de vizitĈ.
Singura putere mai rapidĈ ûi mai activĈ decât Cuvântul
este Gândul. Îŗi faci rĈu atât ŗie cât ûi celorlalŗi dacĈ întreŗii
gânduri rele. Gândurile reprezintĈ cea mai vie ûi subtilĈ forŗĈ a
Omului. Toate cuvintele pe care le rostim sau le gândim
creeazĈ realitatea noastrĈ materializându-se. Mesajul unei fraze
pe care o transmitem cuiva se constituie sub forma unei
energii pe care primitorul (ascultĈtorul) o decodificĈ în felul
sĈu propriu. Cuvântul rostit fĈrĈ forŗa gândului nu ajunge sĈ
se împlineascĈ, dar poate produce rĈu dacĈ e negativ (cu
vibraŗii joase).
Cuvintele sunt energii cu modulaŗii aproape infinite.
Vorba odatĈ rostitĈ, zboarĈ. Se propagĈ. Se adreseazĈ. Este o
putere care parcurge spaŗiul ûi acŗioneazĈ instantaneu. Orice
reproû reprezintĈ un program de distrugere al celui cĈruia îi
este adresat.
Pentru a explica puterea cuvintelor de a transmite
experienŗa ûi emoŗia umanĈ, putem pleca de la urmĈtoarele
premise:
- fiecare cuvânt este un simbol, sau mai bine zis o sintezĈ
a unei descrieri, care pentru a fi înŗeles trebuie sĈ se bucure de
o semnificaŗie împĈrtĈûitĈ de ascultĈtor;
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- fiecare cuvânt este un instrument folosit pentru a face
distincŗii, pentru a marca o nuanŗĈ: cu cât mai bogat este
vocabularul, cu atât mai bogatĈ este experienŗa ce poate fi
transmisĈ (sigur cĈ aceastĈ relaŗie rĈmâne perfect valabilĈ ûi în
cazul inversĈrii termenilor);
- fiecare cuvânt poartĈ cu sine, în afarĈ de sensul propriu,
o cantitate de „informaŗie paralelĈ” despre cel care îl foloseûte:
vârsta, profesia, nivelul cultural, ideile politice (acest element este
foarte important pentru un actor, fiind legat direct de caracterizarea unui
personaj);
- fiecare cuvânt conŗine o judecatĈ, o pĈrere, o opinie
despre subiectul care urmeazĈ sĈ fie descris;
- fiecare cuvânt, pentru a fi înŗeles, trebuie sĈ fie asociat
unei imagini mentale ûi în consecinŗĈ, aceastĈ imagine ne
revine în minte de fiecare datĈ când auzim sau folosim
cuvântul respectiv;
- dacĈ un cuvânt se referĈ la o stare emoŗionalĈ,
transmiterea sa se va face prin prisma stĈrii respective, dar
aceastĈ relaŗie poate fi parcursĈ ûi în sens invers; (aceastĈ
constatare stĈ la baza celor mai puternice tehnici oculte de
manipulare, care nu fac însĈ obiectul acestei lucrĈri).
Plecând de la aceste premise, dacĈ suntem de acord cĈ
limbajul alcĈtuit din cuvinte are o imensĈ putere asupra
receptorului, a celui care ascultĈ, este de mirare faptul cĈ nu
ne gândim niciodatĈ la un lucru foarte evident: primii
„ascultĈtori” ai propriilor cuvinte suntem... chiar noi!!!
Sigur cĈ acest lucru nu este valabil doar în cazul în care
emitem un mesaj cu ajutorul vocii. Mentalitatea noastrĈ
funcŗioneazĈ pe acelaûi principiu. Mai mult chiar, atunci când
dormim, controlul psihicului este transferat subconûtientului.
Putem exersa zilnic înlocuirea unor expresii conotativ
negative cu altele încĈrcate de semnificaŗii pozitive, mai
„entuziaste”
sau
chiar
ultra-pozitive.
Schimbarea

14

MIHAI BISERICANU

vocabularului cotidian determinĈ o schimbare în modul de a
gândi, de a simŗi, chiar ûi de a... trĈi!
ÎnsĈ aceastĈ schimbare este influenŗatĈ puternic sau chiar
determinatĈ de starea cu care suntem încĈrcaŗi la momentul
comunicĈrii. Tocmai de acest aspect trebuie sĈ ŗinĈ seama un
actor conûtient de puterea cuvintelor asupra semenilor sĈi. În
sprijinul lui intervin diverse tehnici specifice, dintre care unele
vor fi analizate în rândurile ce urmeazĈ.
Toate aceste consideraŗii se referĈ la Cuvântul rostit.
AlĈturi de el existĈ însĈ ûi Cuvântul scris, primele menŗiuni ale
acestuia fiind în Epopeea lui Ghilgameû1, creaŗie sumerobabilonianĈ care descrie viaŗa regelui Ghilgameû, din Uruk.
Biblia, capodopera literaturii ebraice, a fost scrisĈ între
anii 45 – 100 e.n. ûi reprezintĈ esenŗa Cuvântului pe PĈmânt.
Cântarea CântĈrilor, un poem liric atribuit regelui
Solomon, este alt punct de referinŗĈ din apariŗia ûi pĈstrarea
Cuvântului sub formĈ scrisĈ. AceastĈ formĈ include
caracteristicile ûi conŗinutul energetic al celui care o scrie,
oferindu-o în mod egal tuturor cititorilor. Cuvântul scris se
deosebeûte de cel rostit prin fixarea sa pe un suport. Reducerea
sensului datoratĈ acestui aspect (odatĈ scris el nu mai poate fi
modificat sau interpretat decât în contextualitatea respectivĈ, de
asemenea fixĈ) este compensatĈ de accesibilitatea mĈritĈ a
mesajului, atât instantanee, cât ûi ulterioarĈ. AceastĈ
accesibilitate nu existĈ, din pĈcate, pentru cuvântul rostit,
decât sub forma înregistrĈrilor audio sau video din
contemporaneitate. Cuvântul rostit însĈ, poate beneficia de
încĈrcĈtura celui care se exprimĈ, iar sensul îi poate fi alterat
nu numai prin contextualitate ci ûi prin modulaŗii specifice,

Epopeea lui Ghilgameû – poem epic din Mesopotamia anticĈ, cea mai veche
scriere literarĈ a umanitĈŗii, dateazĈ din mileniul III î.e.n., scrisĈ pe
12 tĈbliŗe de lut.
1

