
18 aprilie, 2018 ! ! 17Romanian Journal • New York

 

        
       

       
       

     
     

 

       
       
       
       

         
        

     
     
      

    
      

       
         

         
      

      
       

        
        

         
       

      
      

      
        

       
       

         
       

         
      

        
       

        
      

         
      

        
     

    
        
        

       

       
        

     
        

       
       

   
       

       
       
   

         
         

     
      

         
     

      
      

         
      
      

       
        

     
         

         
        

       
        
        

        
        

         
         
        

        
       

        
         

         
       

     
     
         

       
          

        
       

         
       
        

       
       

      
        

       
          

      
       

      
       

          
       

       
       

     

        
        

       
         

        
       

         
        
          
         

        
            
            

          
          

       
       

        
         

       
      

          
        

      
      

       
         
          

     
          

     
        
         
        
        
   

        
        

   
          

        
        

        
       

       
      

          
       

        
       

         
          

        
     

        
        

        
      
       

      
      

       
      

    
        
       

       
  

Am fost corespondent al postului  Radio Europa
Liberă pentru Nord-Vestul american, corespondent
al Radio-Televiziunii Române (studioul Radio Târ-
gu-Mureș); pentru Statele Unite am creat și susținut
singurul program radiofonic românesc din Nord-
Vestul american intitulat Vocea Mioriței la postul
KKEY 1150 AM din Portland.

R.: O activitate diversă în domeniul medicinei
alternative și în domeniul mass-media. Există vreo
personalitate pe care o admirați? De ce?

G.G.: Îmi plac oamenii care sunt în armonie, în
special cei care sunt recunoscători zilnic pentru
darul de a trăi, de a iubi, de a crea și care aleg la
a se concentra la lumina lumânării care înfrânge
întunericul, în loc de întunericul care înconjoară
lumina. Am scris o carte intitulată ”Teodor și Noi”
(Theodor and Us) care este dedicată tatălui meu.
Cartea am pus-o gratis la dispoziția oamenilor
interesați, la pagina mea de web și în presa scrisă.

R.: Ne puteți spune în câteva cuvinte despre ce este
vorba în cartea ”Teodor și Noi”?

G.G.:  Teodor si Noi (Theodor and US) este un ghid
benefic pentru atitudinea față de viață și oameni,
precum și față de sine. Sunt explicate într-o limbă
clară, modele și obiceiuri de gândire din punct de
vedere neuro-psihologic, filosofic și moral; cititorul
este învățat cum să se gândească despre gândire,
pentru că gândirea este cel mai important aspect
din viață cu implicațiile sale bune și rele. Am
explicat aceste puncte referindu-mă la autorități
în acest domeniu, precum Erich Fromm, Victor
Frankl, Abraham Maslow, Dr. Dumitru Constantin
Dulcan, Dan Puric, Richard Wurmbrand și alți psi-
hologi și filosofi din România și din lume, care au
excelat în explorări serioase ale fenomenului
complex de a fi.  Cartea reprezintă un ghid frumos
și util pentru oricine care încearcă a naviga armonios
în largul mării din această existență.

R.: Frumos spus. Cred că mulți oameni ar fi interesați
de acest subiect atât de dificil, dar atât de actual.
Care considerați că este marea dumneavoastră
realizare de până acum?

G.G.: Puterea și cunoștințele de a inspira pe cineva
ca să vrea să fie recunoscător pentru tot ce e
frumos și să aibă dorința de a folosi plenar fiecare
zi pentru a progresa în viață, atât în domeniul ma-
terial, cât și în cel mintal, emotiv, fizic și spiritual.

R.: Proiect ambițios, dar recompensator din atâtea
puncte de vedere. A propos de viață și de felul
cum o trăim: care considerați că este cheia succe-
sului în viață?

G.G.: Schimbarea mentalității contractuale de la
lucru, unde este dinamica „dau și iau”, cu realizarea
că în dragoste (care este un verb și un câmp de
energie conștientă electromagnetic), pot numai să
dau și să primesc. Niciodată nu pot să iau dragoste,
pentru că ar fi ca și cum aș încerca să iau în cap-
tivitate razele de soare și să le pun sub capac într-
un butoi, ceea ce, evident, e imposibil.

R.: Iată un concept filosofic pe cât de simplu, pe atât
de valoros. Domnule Gabriel Gherasim, mai mergeți
în România?

G.G.: Da. Pentru mine România este cea dintre
Nistru, Tisa, Timoc și Dunăre. Când călătoresc,
încerc să acopăr toată această topografie a țării și
a neamului nostru milenar, neam avându-i la origine
pe măreții daci.

R.:  Ce părere aveți despre comunitatea românească
din New York? Numiți câțiva oameni pe care îi
apreciați.

G.G.: În orice societate cred că avem de-a face
aproximativ cu 10% din oameni care ne iubesc
consistent și necondiționat, 10% din oameni care
ne urăsc consistent și necondiționat și 80% din oa-
meni care ne iubesc și/sau ne urăsc intermitent și
condiționat. Mă străduiesc să petrec timpul cu cei
10% pe care îi respect și de la care mă simt iubit
consistent și necondiționat. Dintre oamenii pe care
îi respect i-aș menționa pe părintele Victor Runcanu
(cu care am împărțit spaghete în lagărul de refugiați
de la Latina - lângă Roma) și pe ziaristul George
Roșianu de la MicroMagazin/Meridianul Românesc.
Printre cei activi în comunitate îi menționez cu
respect pe domnii Justin Liuba, pe ziaristul Vasile
Bădăluță, pe Dr. Napoleon Săvescu, pe părintele-
profesor Theodor Damian. Vreau să menționez că
pe domnul Theodor Damian îl cunosc din 2003. 
Dânsul face parte integral din grupa celor 10% pe
care i-am văzut ajutând, inspirând și creând constant,
necondiționat și cu drag, fie în parohie, fie la uni-
versitatea unde predă. Un om ales, de o rară
frumusețe interioară.

R.: Subscriu 100%. Spuneți-ne, vă rugăm, ce opinie
aveți despre situația actuală din țară?

G.G.: Consider că venim din cea mai frumoasă țară
de pe pământ. O țară care a fost ocupată de ruși
și încă este (Transnistria) și de către ucrainieni
(Bucovina de Nord și Bugeac) și, în complicitate
cu cei din Vest, pentru 50 de ani Trădarea de la
Yalta și înainte de asta Pactul Ribbentrop-Molotov.
Până când n-o să fie un proces al comunismului,
o să continue urmarea (neo)comunismului.
Președintele Traian Băsescu a condamnat comu-
nismul (tot respectul pentru asta). Un proces al
comunismului trebuie încă să fie. Odată cu acest
proces se va condamna comunismul și se vor
face reparații pentru crimele fizice, legale, etice,
psihologice și politice făcute de cei vinovați.

R.: Cine știe când și dacă vreodată sistemul comunist
va fi judecat și condamnat, căci, uite, au trecut
aproape 29 de ani din decembrie 1989...În aceste
condiții, ce credeți că ar trebui să facă românii
pentru a progresa și pentru a avea succes?

G.G.: Să facă dinstincția dintre progresul material (a
avea) și progresul mintal/emotiv (a fi). Un exemplu
în acest sens sunt oamenii care-și cumpără casă,
mașină și nevastă-trofeu, neînțelegând că nevasta
e o ființă umană care  poate divorța de soț și să-i ia
și casa și mașina. Adevărata soție, care-și iubește
soțul, nu poate fi cumpărată ca trofeu, pentru că ea
se află în valoarea enerigiei, a dragostei și a loia li -
tății. Secretul unei vieți de succes este să aibă rost
și, ca să aibă rost, trebuie să ducă o viață balansată
și să progreseze zilnic pe toate nivelurile (muncă,
recreație, somn). Ar fi multe de spus în acest sens.

R.:   Ce vă doriți pentru viitor, domnule Gherasim?
G.G.: Aș răspunde că o să caut să progresez zilnic

în ceea ce fac și sunt, în timp ce sunt recunoscător
pentru tot ce există, sunt și am deja în viața mea.

R: Ce rol credeți că are credința în modelarea omului?
G.G.: Interesantă întrebare. Ce este dar credința?

Credința este de două feluri: încredere și cunoștință.
Dacă vorbim de încredere, vorbim de un salt în
neant, sperând că vom ateriza pe pământ solid și
sigur. Acest lucru se întâmplă fără o confirmare în
prealabil. De la credință (pe bază de încredere și/
sau cunoștință) creăm noțiunea la ce, de ce, cum,
unde, când și cu cine să facem ceva. Iată cum cat-
egoriza ordinea gând-emoție-acțiune-reacțiune Dr.
Dumitru Constantin Dulcan: bazat pe credință (în-
credere/cunoștințe) avem gânduri; bazat pe acestea
avem unele emoții (pozitive sau negative); bazat
pe emoții o să spunem ceva; bazat pe ce spunem,
o să facem; bazat pe ce facem, o să avem con -
secințe; bazat pe consecințe, ne creăm obiceiuri/re-
flexe; bazat pe obiceiuri, o să ne creăm un destin.
Depinde de ceea ce omul dorește să obțină.

R.: Foarte interesante aserțiuni. Cred că cititorii
noștri ar fi interesați să știe cum puteți fi contactat
și cum pot fi accesate cărțile, interviurile și articolele
dumneavoastră.

G.G.: Materialele mele pot fi citite la pagina mea de
web:   http://gabrielgherasim.com/index.html
Pot fi contactat la: rodicaandgabriel@aol.com

R.: Vă mulțumim pentru răspunsurile pe care ni le-
ați dat și vă dorim succes în continuare în activitatea
atât de interesantă pe care o desfășurați în folosul
oamenilor.
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