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n Occident, marea majoritate a oamenilor nu-şi mai dă seama, că de multă vreme, nu mai
râde. Nu mai e veselă. Tu nu mai ştii să râzi, nu mai eşti vesel fiindcă eşti mult prea ataşat
de gândurile tale negative.
Şi ştii de ce?
Fiindcă îţi investeşti energia mai mult în ceea ce nu ai decât în ceea ce ai în această clipă. Ceea
ce te face fericit, ceea ce te face să râzi cu inima nu sunt ceilalţi sau lumea care te înconjoară,
ci calitatea gândurilor tale, adică, dacă sunt pozitive sau nu.
Există persoane fericite chiar şi dacă trebuie să trăiască cu un plămân de oţel întreaga viaţă.
Fiindcă gândurile pozitive vin din latura spirituală şi rămân acolo, înăuntrul tău, întotdeauna.
Sunt fireşti.
Cum firesc pentru om este să râdă cu inima, să fie vesel, fericit.
Zâmbeşte vieţii cu inima!
Te rog. Fă-o acum. Chiar fără motiv.
Obişnuieşte-te! Fă să-ţi salte inima de bucurie!
Trebuie să ne amintim să zâmbim, indiferent pe ce căi se îndreaptă existenţa noastră. Multă
lume consideră că zâmbetul este sinonim cu superficialitatea, cu lipsa de profunzime.
Dimpotrivă, pentru mine, este semnul maturităţii şi al înţelepciunii profunde.
Pentru mine, a zâmbi vieţii nu înseamnă a fugi de greutăţile, de neliniştile ei ci, dimpotrivă, a
înţelege că este necesară înfruntarea lor, traversarea lor!
Deci, aşa cum am spus în cartea „Drumul vieţii”, zâmbetul este o artă, o capacitate. Nu apare
în mod gratuit, automat.
Se cucereşte.
Eu ştiu câte ceva, ţinând cont că viaţa mi-a fost plină de suferinţe. Şi, ca expert în suferinţă,
am găsit un truc, un mijloc minunat: să zâmbeşti atunci când suferi.
La început va fi greu sau poate mă vei considera un tip cam ciudat, dar fă-o oricum! A mers
la mine, va merge şi la tine.
Foloseşte mimica feţei, mişcă-ţi muşchii într-un zâmbet, o dată, de două ori, de trei ori şi, dacă
eşti sincer cu tine, va trebui să admiţi că, după ce ai făcut-o, te simţi mai uşurat, simţi că te-ai
îndepărtat de suferinţă. O să-ţi vină dorinţa să te gândeşti: „Cui îi mai pasă de durerea mea!
Sunt viu! Iar viaţa este o călătorie!”
Din cartea Să râdem cu inima, de Valerio Albisetti, Editura Pauline, 2004.

Zâmbetul este soarele care alungă iarna
de pe chipul oamenilor.
Victor Hugo

