CÎND NIMIC NU MERGE,
CÎNT~, }IP~, VORBE{TE!
Asta a fost cea mai important` lec]ie pe
care am înv`]at-o de la Alex în doar trei
ore de joac` fascinant` cu sunetele.
Recunosc, curiozitatea ajunsese la cote
înalte cînd am intrat pe u[a frumoasei
case vechi de pe strada Mîntuleasa, dar
doza de scepticism, caracteristic oric`rui
om modern care a înv`]at s` pun`
sub semnul întreb`rii totul, era acolo,
îndemnîndu-m` s` m` întreb cum [i în
ce fel pot sunetele „opera” modific`ri în
sufletul unui om. Explica]ia ne-o d` chiar
Alex: „De[i lucrul `sta cu frecven]ele
poate suna pentru unii un pic metaforic,
cea mai recent` perspectiv` din fizica
cuantic` sus]ine c` întregul Univers este
alc`tuit din corzi care vibreaz` la diferite
frecven]e. Adic` [i noi, oamenii, sîntem
m`nunchiuri de corzi care vibreaz`,
iar muzica pe care o cînt`m atrage prin
rezonan]` direct` exact via]a pe care o
avem în acest moment. Merit` s` [tim [i
s` alegem ce frecven]e emitem”. Astfel c`,
dup` ce ne-a spus s` scoatem sunetele nu
din gît, omorînd astfel puterea [i muzicalitatea sunetului, ci din stomac, urmînd
acelea[i principii ale respira]iei profunde,
de medita]ie, ne-a încurajat s` rostim
diferite sunete pentru a vedea reac]iile
n`scute în ceilal]i, dar mai ales în noi. Ca
s` în]elegi pe deplin diferen]ele, te invit
s` roste[ti un puternic [i prelung „a”, ca
apoi, dup` ce observi cum reverbereaz`
în corp, s` încerci un „u” la fel de lung.
Alt` senza]ie, nu? Continu` cu „e”, „i”,
„u”, „o” [i, cu sunetul Universului, „om”.
„Experimentarea cu sunete este ca atunci
cînd vrei s` prinzi un post de radio. Pîn` s`
te conectezi la frecven]a respectiv`, se aud
tot felul de fo[nete, piuituri, tot felul de bruiaje, care sînt deranjante [i provoac` o stare
de disconfort. Cînd prinzi frecven]a dorit`,
po]i s` ascul]i muzic`, s` te relaxezi [i s` te
sim]i bine. La fel e [i cu noi, oamenii. Am
interiorizat tot felul de modele de gîndire [i
perspective [i voci care nu sînt ale noastre,
ba chiar reprezint` bruiaje de la propria
noastr` fericire. Cînd ne ascult`m propria
voce, sim]im foarte u[or care e bruiajul
[i care e frecven]a natural`. Nu [tim
exact de ce ne place muzica, dar sim]im
instantaneu ce ne place [i ce nu, adic` dac`
rezon`m sau nu”, explic` Alex.

VREI S~ {TII DAC~
AI PUTEREA S~ FACI CEVA?
VORBE{TE CU TINE!
Partea cea mai interesant` a experimentului a fost s` ne împ`r]im în grupuri de cîte
doi [i fiecare s`-i spun` celuilalt o dorin]`
în cel mai conving`tor mod cu putin]`, ca
apoi cel`lat s` dea note în func]ie de cît de
persuasiv a fost interlocutorul. Rezultatele
au fost, f`r` îndoial`, spectaculoase pentru
multe dintre noi. Una dintre fete [i-a dat
seama, dup` ce a încasat un „3”, c` de fapt
nu vrea o nou` rela]ie, ci mai trebuie s` se
vindece pu]in dup` ultima desp`r]ire pentru c`, ce-i drept vorbind, nici chiar ea nu a
crezut ce a spus: „Vreau o nou` rela]ie. Sînt
preg`tit` pentru ea”. Al]ii au vrut s` fie mai
calmi, ca s` realizeze apoi c` se simt foarte
bine a[a cum sînt, mai „zv`p`ia]i”. Eu am
vrut s` fiu pe plaj` din nou, jucîndu-m` cu
nisipul [i, pentru c` am pus toat` puterea
voin]ei în ce am spus, chiar m-am întors
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pentru pu]in timp acolo, lîng` mare, [i
m-am sim]it cu adev`rat fericit`. Lec]ia de
înv`]at din acest experiment este ca, atunci
cînd ai îndoieli privind realele tale dorin]e,
inen]ii sau sentimente, s` le articulezi cu
voce tare [i s` observi reac]iile. Garantez
c` vei afla adev`rul [i singur`, f`r` s` mai
apelezi la sfaturile altora. „Uneori ajut` s`
spui cu voce tare ce gînde[ti, po]i s` afli
foarte multe [i te scute[ti de b`taie de cap
doar auzindu-te. Afl`m care sînt frecven]ele noastre naturale [i r`mînem pe ele,
nu mai energiz`m bruiajele [i acestea se
dizolv`. E totul foarte intuitiv, pe baz` de
experimentare [i înv`]are prin experien]`
direct`, foarte simplu [i natural”, explic`
Alex mecanismul.

NU TE COMPLICA INUTIL!
Recunosc, sînt un om modern [i ador
complica]iile în orice, iar metodele simple,
ca cea a lui Alex (de fapt, doar aparent
simpl`, pentru c` presupune un lucru
intens cu propria persoan`), m` fac s` ridic
o sprîncean` a neîncredere la început, ca
apoi s` realizez c` m-am înv`]at s` resping
lucrurile prea directe [i s` le consider
copil`roase. Nimic mai gre[it! Doar trei ore
de experimentare neîntrerupt` [i f`r` „fasoane” sau complica]ii, mi-au demonstrat
cît de mult m` în[el [i ce be]e ne punem
noi, oamenii moderni, în ro]ile propriei
noastre capacit`]i de a ne bucura de lucrurile [i activit`]ile „elementare”, precum
copiii. „Încurajez oamenii s` î[i permit`
propria experien]` direct` [i s-o considere
ca pe propriul lor profesor – la fiecare e
altfel. Totu[i, pot s` spun c` majoritatea
oamenilor au parte de surpriza complet`
de a-[i sim]i vocea vie, vibrînd la modul cel
mai concret în propriul lor corp. Cred c`
`sta e un mod foarte bun de a descoperi c`
vocea are într-adev`r un efect, [i mai ales
ce fel de efect. Este un instrument foarte
puternic [i, dup` cîteva minute de experimentare, mul]i oameni simt o energizare [i
o relaxare profund`, ca [i cum spa]iul personal a fost cur`]at [i împrosp`tat,
[i greut`]ile au fost l`sate deoparte. În
plus, ascultarea [i sim]irea propriei voci
încurajeaz` tot felul de con[tientiz`ri, insight-uri [i modific`ri ale percep]iei – poate
fi într-adev`r o experien]` revelatoare.
De ce? Pentru c` e ceva foarte natural [i
minunat cînd putem fi noi în[ine, în cazul
`sta, prin voce”, concluzioneaz` Alex. ■
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