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D E  R A L U C A  E L E N A  R O G O Z

I c i  ș i  c o l o
Ritualuri

De multe ori mi-am imaginat viaţa ca un joc pe calculator.
Noi, personajele principale, trecem printr-o serie de aventuri care 
ne pun la încercare aptitudinile, perseverenţa, disciplina, viteza de 

reacţie, adaptabilitatea. Uneori suntem recompensaţi cu un premiu, 
alteori pierdem din puterile magice şi suntem nevoiţi să o luăm de la capăt. 

Dar cât e de dulce victoria, când treci cu brio prin toate încercările şi 
evoluezi la următorul nivel! Totul în jur te sărbătorește: de la mesajele de 

încurajare în culori vesele, până la muzica de celebrare din fundal, reușita 
îţi este recunoscută şi aplaudată. 
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SAUDADE: 
se trăieşte,
nu se traduce

>>

A
șa mă simt eu în acest 
moment, ca şi cum am 
trecut la următorul nivel 
al jocului pe care eu îl 
numesc viață. Victoria 
mea a venit la pachet cu 
provocări cărora le sunt 
recunoscătoare, despre 

care pot observa, retrospectiv, că le generăm noi 
înșine, prin limitările și condiționările pe care le 
avem și de care ne ținem agățați cu îndârjire. 

Jocul meu a început în 2015, când mi-am dat voie 
să-mi explorez propria călătorie interioară prin 
diverse forme de dezvoltare personală. E genul de 
călătorie care poate dura toată viața... Atunci am 
simțit, pentru prima dată, că realitatea pe care o 
știam începe, ușor-ușor, să se clatine. Tot atunci am 
înțeles că am nevoie să trec printr-un soi de cutre-
mur, care să-mi restructureze sistemele de valori şi 
credințe, cu prețul de a-mi schimba complet modul 
de viață sau oamenii din jur. 

Un punct de cotitură a fost în 2018, când m-am 
mutat singură în Bali, timp de 6 luni. Chiar şi acum 
consider că a fost cel mai valoros cadou pe care mi 
l-am oferit până la acel moment. Am revenit în 
România transformată, mai aproape de cine sunt 
eu cu adevărat, cu o viziune nouă asupra vieții. 

După Bali, am locuit aproape 2 luni în Porto, 
unde nu am înțeles nici până azi de ce nu am 
rămas mai mult. Logic, logistic şi rațional, 
nu aveam niciun motiv să mă întorc acasă, în 
România. Însă viața știe să ne ofere ceea ce avem 
nevoie atunci când suntem pregătiți, nu neapărat 
atunci când ne dorim, iar eu la momentul respec-
tiv nu eram pe deplin pregătită. 

Am continuat să vizitez Portugalia, însă doar 
pentru perioade scurte. Porto mă chema mereu 
către el, cu un glas fermecat de sirenă. De fi ecare 
dată, plecam de-acolo cu aceeași întrebare pe buze 
şi în minte - „Totuși, de ce nu locuiesc aici?!“ – şi, 
tot de fi ecare dată, nu aveam un răspuns concret. 

În urmă cu un an mi s-a oferit o oportunitate 
profesională, care presupunea mutarea mea la 
Frankfurt. Deşi suna tentant, știam şi simțeam 
că nu Frankfurt e orașul în care vreau să mă mut, 
ci Porto. Am acceptat noul job, având credința 
înrădăcinată că drumul meu spre Porto trece 
prin Frankfurt. Nu știam cum sau când, dar 
simțeam că așa va fi. Am învățat să mă bazez 
mult pe simțire, pentru că mereu m-a ghidat în 
direcţia în care aveam nevoie. 
Contextul actual a făcut ca multe companii, 
inclusiv cea pentru care lucrez, să adopte un 
sistem munca 100% la distanţă, aşa se face că 
mutarea mea la Frankfurt nu s-a mai concreti-
zat. Cum mulți dintre colegii mei s-au relocat, 
fi e în ţările din care provin, fi e în mediul rural, 
am avut şi eu ocazia de a-mi revizui perspectiva 
mutării atât de mult dorite. 

Am venit în Portugalia cu primul zbor posibil. 
În mintea mea erau multe necunoscute, pe care 
reușeam să le domolesc doar prin încrederea 
profundă că totul se va așeza așa cum e mai bine. 
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F r u m u s e ţ e  p o z i t i v ă

Am preferat să nu fac prea mult tam-tam legat 
de plecarea mea. Nu știam nici eu cât şi unde voi 
alege să locuiesc, cu atât mai puţin să răspund 
întrebărilor din partea prietenilor. 

Un cuplu de prieteni s-a mutat în Algarve cu 
puțin timp înaintea mea (ei au avut nevoie de 3 
ani să facă acest pas!), ceea ce mi-a dat mai multă 
încredere, însă nu şi răspunsuri la întrebări prac-
tice. Unde voi locui? Pentru cât timp? Îmi permit 
un nou stil de viață? Ce se întâmplă dacă urmează 
un nou lockdown? Cum voi socializa în cazul unei 
noi perioade de distanțare fi zică? 

Procesul de decizie a fost solicitant emoțional 
şi mental, iar cea mai difi cilă alegere a fost găsirea 
unei locuințe; nevoia mea de stabilitate devenea 
din ce în ce mai vocală. Până am găsit un loc în 
care m-am simțit din prima clipă „acasă“, am 
văzut peste 20 de apartamente.  Mi-am împa-
chetat toată viaţa, pentru a doua oară în doi 
ani, în câteva cutii pe care (iarăşi) le-am depo-
zitat în podul părinților. Diferenţa a fost că, de 
această dată, am făcut-o cu mai multă ușurință 
şi detaşare. Simțeam de prea mult timp că nu mai 
aparțin locului, că o schimbare e inevitabilă, dar 
şi pentru că am învățat că opunând rezistenţă 
schimbării ajungem la suferinţă.

Sunt deja de 4 luni în Portugalia şi nu 
intenționez să plec curând de aici. Micile ritua-
luri pe care mi le-am creat pentru a mă conecta 
cu locul, cu oamenii şi cu mine sunt lucrurile 
care m-au ajutat să prind rădăcini. De la a-mi bea 
cafeaua în fi ecare luni dimineața în același loc, 
la a participa la un curs de ceramică în fiecare 
marți după-amiază sau a merge la piaţă în fi ecare 
sâmbătă, aceste mici obiceiuri mă ajută să mă 
simt pe deplin „acasă“ şi în afara pereților casei. 

Dacă ar fi să rezum întreg procesul acestei 
mutări (de la momentul când a fost sădită ideea 
în mintea mea până la a-i culege roadele) într-
un singur cuvânt, i-aş spune maturizare. Nu are 
legătura cu locul unde am ales să mă mut, ci cu 
cine aveam nevoie să devin pentru a mă putea 
bucura complet de mutare. Pentru că, așa cum 
spuneam la început, viața știe să ne ofere ceea 
ce avem nevoie atunci când suntem pregătiți, nu 
neapărat atunci când ne dorim. Uitându-mă în 
urmă, sunt recunoscătoare pentru fi ecare etapă 
prin care a fost nevoie să trec, pentru fiecare 
încercare şi medalie câștigată. Am reușit să trec 
la nivelul următor al jocului. Abia acum știu cum 
să mă bucur de el pe deplin, asumat, matur şi cu 
încredere în ceea ce urmează. Simt că povestea 
nu s-a terminat aici, ci abia a început. 

>>

 RALUCA ELENA ROGOZ
Creative explorer 

„Micile ritualuri
pe care mi le-am creat 
pentru a mă conecta cu 
locul, cu oamenii şi cu mine 
sunt lucrurile care m-au 
ajutat să prind rădăcini.“ Fo
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