Cum te influenteaza iarna?
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Ne aflam in mijlocul troienelor de zapada si peste tot in jurul nostru e zapada asa cum de multi
ani n-am mai avut parte. Daca ti-ai acorda cateva minute sa stai si sa te uiti pur si simplu pe
geam, la fulgii care cad, la ce te-ai gandi? Ce-ti inspira iarna? Fulgii? Masinile acoperite de
zapada? Cosurile fumegande ale oamenilor? La fel cum, fiecare anotimp isi are importanta sa,
m am gandit sa va ofer cateva impresii despre iarna, identificate pe blogul prof. Daniel David.
”Iarna are semnificatii diferite in mentalul colectiv al umanitatii. Uneori ea este asociata cu
moartea si “depresia”; la grecii antici spre exemplu,
iarna semnifica “depresia”
lui Demetra legata de faptul ca Persefona urmeaza sa stea 6 luni in tinutul lui Hades. Alteori
(spre exemplu in cultura persana)
iarna este asociata cu inceputul nasterii
(Yalda) lui Mithra (Zeul Soare) care semnifica lumina si binele; ultima zi din iarna, adica
inceputul primaverii, este momentul incheierii acestei nasteri, cand binele a invins!
In crestinism, de asemenea, iarna semnifica nasterea sperantei, reprezentata de Isus. Intr-o
logica dialectica hegeliana, eu as spune ca teza (nasterea) si antiteza (moartea) genereaza
sinteza in mentalul colectiv al umanitatii, si anume ca iarna este anotimpul nasterii ideilor si
planurilor care se bazeaza pe reflectiile “tomnatice” si care se vor definitiva si implementa insa
actional doar odata cu venirea primaverii.
Asadar, ea
poate insemna si nastere – noi planuri si idei - si moarte – reducerea activitatilor asociate
noilor idei,
pentru a le planifica bine, fara graba - (nu ma refer aici la sporturile de iarna, sic!) in acelasi
timp, ceea ce ii da un farmec aparte: este o speranta traita, dar netestata si implementata inca
in realitate.
Traim astfel intr-o lume suspendata intre imaginar si real, plina de basm si legende, in
care fantezia poate bate realitatea
.”
Tu ce parere ai? Scrie-ne si pe diana@sighet-online.ro
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