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Totul este să te

viziteze o idee…
I

deea este elixirul vieţii umane, o sursă
de energie inepuizabilă care ne inspiră
speranță.
Concepția ﬁecăruia despre univers
depinde de gând, acesta ﬁind mereu cu un pas înainte.
Curiozitatea este un cuvânt magic. Anume ea stă la
baza revoluției, iar revoluția este cauza progresului,
acesta la rândul său ﬁind un scop al ﬁinţei umane, în
ﬁnal anume ﬁința umană stă la originea acestui ﬁlum
de idei.
Un gând este o revelație, o părere ce poate salva mii
de vieți, căci omul este întotdeauna dirijat de intenția
sa, de vocea interioară.
Conform psihologilor, omul nu deține controlul
suprem asupra ideilor sale, ci ele ne conduc uneori pe
noi. Subconștientul nu poate ﬁ manipulat decât în
cazul când crezi cu adevărat în tine însuţi.
De ce? Răspunsul este simplu: deoarece noi suntem
asemenea unei stele între sori, cu posibilităţi limitate
în comparaţie cu cele ale subconștientului, ideile acestuia ﬁind nenumărate.
Din perspectiva unui matematician, ideea ar ﬁ o
ﬁgură geometrică perfectă, cu un număr inﬁnit de
proprietăţi, o ﬁgură care ar cuprinde multitudinea de
legi ale matematicii, cunoscute și nebănuite încă. Aria
acestei ﬁguri ar ﬁ egală cu raportul dintre inteligenţă
și imaginaţie la pătrat.
În viziunea unui geograf, ideea este o Cale Lactee
imaginară, o galaxie căreia îi este caracteristică viața.
Stelele din acest loc suntem noi, adolescenții, cei care
își trăiesc visurile fără a renunța la niciunul dintre ele
și cei care, în ciuda tuturor, tind spre absolut.
Conform ﬁzicienilor, ideea se comportă ca un corp
într-un câmp gravitațional, care în absenţa vreunei
inﬂuenţe din exterior se mișcă rectiliniu uniform, fără
a suporta vreo schimbare. Ideea este o a patra lege a
dinamicii, conform căreia ea își păstrează valoarea și
farmecul atâta timp cât este apreciată de societate,
produsul dintre înțelepciune și înțelegere ﬁind egal cu
rezultanta tuturor forțelor existente care acţionează
asupra noastră.
Din punctul de vedere al biologilor, ideea ar ﬁ ca
o moleculă de ADN într-o celulă, căci este la fel de
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esențială pentru identitatea oricărui organism.
Diferența este că prima studiază viața, a doua însă
se ocupă de descifrarea principiilor fundamentale
ale mentalității.
O deﬁniție teologică a ideilor ar exprima consecutivitatea ideilor ca un fragment din cartea sacră,
un Psalm unic în care ar trebui să ﬁm încrezuți.
Chimiștii justiﬁcă ideea ca ﬁind un amestec
de substanțe cu proprietăţi unice ce dau naștere
unui element nou, căci este evident: o totalitate de
gânduri și explicaţii creează o viziune nouă.
În laboratorul de idei există o singură regulă:
urmează-ţi visul, înainte și tot mai sus!
Specialiștii în cea mai modernă ramură a
științei – informatica – ar spune că ideea este
asemenea unui sistem binar, unde unu este individualitatea, iar zero este probabilitatea ca ideea
ta să se repete.
Omul este ca o mașină de calcul ce prelucrează
o listă de instrucțiuni, numite idei.
Educația civică ar prezenta ideea sub forma unei a doua Constituții, iar ceea ce indică
Constituția este o lege supremă pentru cetățeni.
Oamenii de artă tratează ideea ca pe o muză
indispensabilă într-o creație artistică. Anume
ideea a transformat urâtul în ceva estetic, artiștii
având ideea să trezească cele mai bune calităţi ale
omenirii.
În ceea ce mă privește, nu aș ﬁ scris niciun
cuvânt dacă nu deschideam ușa unei idei. Pentru
mine o idee este un indiciu al viitorului, un viitor
care depinde întru totul de mine. Să te viziteze
o idee înseamnă să-ţi vezi materializat visul…,
înseamnă să vezi dincolo de lumea reală, înseamnă să ai darul de a răspunde cu bunătate la orice
răutate, înseamnă să vezi și să observi secretele
literaturii.
Să te viziteze o idee este totul.
Marile invenții ale omenirii au fost inițial doar
idei. Realizarea lor denotă că totul este posibil.
Cu puţină creativitate, orice vis devine real. E
destul să oprești clipa și să contempli lumea ce te
înconjoară.

