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Aprecieri critice pentru  
Calea Războinicului Stâncii

„Când ma aflam la nivelul maxim al carierei mele de cățărare, nu înțelegeam pe 
deplin de ce aveam succes. Din punct de vedere fizic nu eram mai puternic decât 
alți cățărători, dar știam că sunt condus de o pasiune. Acum știu care sunt acele ele-
mente ale succesului meu pe care nu le puteam denumi. Calea Războinicului Stâncii 
mi-a dat unele idei despre cum să îmi îmbunătățesc în prezent cățărarea și viața. Am 
citit deja cartea de doua ori și va reprezenta în mod frecvent o resursă și în viitor.”

— Henry Barber

„Aceasta este prima carte pe care o văd care tratează în profunzime jocul interior 
al cățărării – și era și timpul. Într-o comunitate a cățărătorilor mereu crescândă și 
caracterizată de specializare, această carte oferă o noua perspectivă asupra cățărării 
și o auto-analiză sănătoasă pentru aproape oricine implicat în acest sport.”

—Jim Bridwell

„Ca un cățărător pasionat, sunt într-o permanentă căutare a unor instrumente 
care să mă ajute să devin și mai bun, însa rareori am întâlnit un instrument atât 
de puternic cum este Calea Războinicului Stâncii. Principiile din cartea lui Arno 
mi-au ridicat drastic nivelul de conștiență și m-au ajutat să consolidez un obiec-
tiv la care lucram de trei ani – Flex Luthor.”

—Tommy Caldwell

„Lectura cărții Calea Războinicului Stâncii îmi amintește de trecutul meu. 
Aceasta carte este plină de uneltele în care am învățat să am încredere pe par-
cursul carierei mele competiționale. Cred ca această carte va ajuta cățărătorii să 
își sporească puterea fără niciun alt antrenament suplimentar. 

—Robyn Erbesfield-Raboutou, de patru ori campioană  
în Cupa Mondială de escaladă sportivă

„Calea Războinicului Stâncii este un tratat excelent despre recunoașterea și depășirea 
barierelor psihologice pentru atingerea întregul potențial al cuiva în cățărare. Îm-
prumutând dintr-o varietate de surse, Ilgner a conceput un program pe care îl 
denumește “cele Șapte Procese” care se bazează pe premisa folosirii în mod impeca-
bil a atenției. Cărțile lui Carlos Castaneda despre vrăjitorul indian don Juan Matus 
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au atras de mult atenția și laudele cățărătorilor și autorul a țesut perfect în programul 
lui multe dintre aceste principii remarcabile, predate de către acest personaj mistic. 
Să percepi un traseu ca pe o călătorie în care ești pus în mișcare de către intenție este 
un stimulent puternic pentru succes, așa cum acest referent poate atesta personal.”

—John Gill

„Calea Războinicului identifică și definește slăbiciuni ale sinelui nostru intuitiv. 
Odată ce o problemă este recunoscută, ea devine o provocare rezolvabilă. Toți 
cățărătorii vor descoperi tipare din propria lor viața în acest text” 

—Lisa Gnade

„Când m-am cățărat prima dată cu Arno, acum vreo 20 de ani, i-am admirat 
postura pe stancă, îndrăzneala lui atunci când se cățăra cap și calmul său în 
confruntarea cu toate obstacolele. Acum, după ce am citit Calea Războinicului 
Stâncii, înțeleg profunzimea gândirii din spatele calmului lui, tăcerea interioară 
care îi elibera mintea pentru cățărarea pură. El pare să fi stăpânit toți demonii 
minții care ne trag înapoi pe stancă și pe gheață, iar această carte îmi spune cum 
să îi înving și în mine însumi. Acum am un plan: să recitesc cartea și o las să îmi 
transforme cățărarea din interior. Apoi o voi da și partenerilor mei.” 

—John Harlin III, Editor la revista American Alpine Journal

„Performanța în cățărare evoluează din interior către exterior și Arno Ilgner disecă 
foarte frumos acest subiect nebulos în „Calea Războinicului Stâncii”. Folosindu-și 
cei 30 de ani de experiență în cățărare precum și o bogăție de înțelepciune fără 
vârstă, Ilgner prezintă un convingător proces în șapte pași pentru a deveni stăpâ-
nul mediului tău mental interior. Aplicarea corespunzătoare și disciplinată a mul-
tiplelor strategii cuprinse în această carte nu numai ca îți va îmbunătăți calitatea 
cățărării, dar te va face mai abil în asumarea riscurilor în toate aspectele vieții tale. 

—Eric J Horst, antrenor personal, autor al cărții „Training for Climbing”

„De multă vreme am încredere în teoriile pe care le descrie aceasta carte”
—Leo Houlding

„Calea Războinicului Stâncii este o contribuție oportună la creșterea conștienței 
noastre. Arno face o mișcare îndrăzneața printr-o abordare umilă care țintește 
către un nivel mai înalt al vieții pe stancă”

—Ron Kauk
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Structura programului: cele 7 proceSe

1. Conștientizarea. În acest prim proces îți îmbunătățești 
tehnicile de observare pentru a deveni mai conștient de sine. Îți 
direcționezi conștienţa asupra dialogului interior. Examinezi natura 
auto-aprecierii. Descoperi căile majore prin care se risipește atenția.

2. Viața este subtilă. Atenția este colectată și centrată. 
Direcționezi conștienţa spre senzațiile din corp (respirație, postură 
etc.). Îți vorbești în mod deliberat, în loc să asculți trăncăneala 
obișnuită a dialogului interior. 

3. Acceptarea responsabilității. Aici, te vei concentra pe asu-
marea responsabilității pentru situație, în loc să învinuiești, să-ți 
dorești ca situația să fi fost diferită sau să speri într-o eliberare 
magică. Învinuirea, dorința și speranța îți iau puterea din mâini. 
Acceptarea responsabilității este direct legată de informația obiec-
tivă pe care o aduni despre risc.

4. Dăruirea. Aici vei adopta o atitudine puternică: te întrebi 
ce poți să dai performanței în loc să te întrebi ce vei primi dacă 
reușești. Îți concentrezi atenția pe opțiuni și posibilități. Acest 
proces colectează informația subiectivă despre risc și o evaluează 
obiectiv.

5. Alegerea. Aceasta este faza de tranziție, momentul adevă-
rului. Îți direcționezi atenția spre alegerea de a-ți asuma sau nu 
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riscul. Declinarea asumării riscului nu este un eșec. Multe, prea 
multe riscuri sunt prostești și asumarea lor poate să te ucidă. Cheia 
procesului alegerii pe care o face războinicul este să fie absolut 
decisivă. Dacă vei da înapoi o vei face fără remușcări. Dacă mergi 
înainte, o faci cu întreaga ta ființa fără să te uiți în urmă. Stabilești 
intenția de a acționa cu o hotărâre neclintită, care produce anga-
jament total. 

6. Ascultarea. Acest proces te ghidează pe măsură ce parcurgi 
riscul. Te ajută să rămâi pe drumul ales, în risc, în loc să cazi într-o 
mentalitate bazată pe control, care-ți va devia atenția și-ți va fura 
puterea. Acum ești în plină acțiune, în necunoscut; ai nevoie să 
înveți ceva. „Ascultarea” situației și a traseului ușurează procesul 
de învățare. Acesta este un proces foarte intuitiv. În „Alegere”, ai 
acceptat rezultatele posibile ale efortului tău și ai făcut saltul, acum 
trebuie să ai încredere în proces.

7. Călătoria. Odată aflat în haosul riscului, te concentrezi 
asupra călătoriei, nu asupra destinației. Când ești sub presiune 
ești tentat să te grăbești să ieși. Totuși, dacă te-ai pregătit bine, 
această situație tensionată este exact motivul pentru care te afli 
aici. Este motivul și plăcerea căţărării. Când ești într-o situație 
tensionată, te afli în zona ideală pentru învățare. O gândire axa-
tă pe călătorie te ajută să-ți direcționezi atenția spre procesul 
de căţărare, în loc să-ți lași mintea să rătăcească spre destinație 
sau spre gânduri auto-limitatoare care nu te vor ajuta să rezolvi 
problema și să înveți.
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Capitolul 1
CONȘTIENTIZAREA

P rimul proces al Căii războinicului stâncii, Conștientizarea, 
construiește fundația mentală pe care vor evolua celelalte 
procese. „Să devii conștient” se refera la dezvoltarea pute-

rilor de auto-observare și de examinare a aspectelor auto-limita-
toare din modul tău actual de gândire și de acțiune. Dacă nu ești 
conștient de felul în care gândești și de originea motivației tale, 
ai foarte puțină putere de a te schimba. Fără schimbare nu există 
nicio îmbunătățire.

Scopul tău este să înlocuiești modul de gândire leneș, habitual, 
auto-limitator cu un cadru mental disciplinat, care îți va maximi-
za performanța. Pentru a face aceasta înlocuire, trebuie să obții o 
cunoaștere conștientă a felului în care ești acum. În acest proces, 
principala sarcină este pur și simplu să devii conștient de procesul 
gândirii auto-limitoare și să explorezi modul în care se produce și 
motivele acesteia. Vei identifica moduri diferite în care risipești 
atenție și putere personală, inclusiv subminări ale puterii care ca-
nalizează atenția spre Ego și imaginea de sine, precum și scurgeri 
de putere care deviază atenția prin auto-dialog negativ sau com-
portament bazat pe dorință.
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În calitate de cățărători ne considerăm oameni aventuroși, deși 
adesea reacționăm la provocări într-un mod neaventuros. După 
ce ne-am cățărat o vreme, avem tendința să pierdem deschiderea 
minții și învățarea rapidă care caracterizau experiențele de căţărare 
timpurii. Atunci când ne confruntăm cu o provocare, cădem în 
șabloane și obișnuințe care limitează învățarea și ajungem să fim 
distrași de la situația imediată și să cădem într-un fel de joc al 
Ego-ului sau într-un dialog interior inutil. Avem tendința să fim 
puternic orientați către scop și atingerea unui palier ne subminează 
motivația. Fără să ne dăm seama, devenim implicați într-o spirală 
inconștientă, repetitivă, habituală și puterea ne scade.

Gândirea persoanei obișnuite este caracterizată de o vastă 
inconștiență. Aceasta este încătușată de obișnuințe și nici măcar 
nu știe. O persoana medie are aproximativ 60.000 de gânduri în 
fiecare zi și cele mai multe dintre acestea sunt cele pe care le-a avut 
și cu o zi înainte. Sarcina războinicului este să își elibereze mintea 
conștientă de aceasta gândire habituală, să își direcționeze atenția 
în mod deliberat și să răspundă spontan și non-habitual la situațiile 
care îl provoacă. Atenția deplină și spontaneitatea sunt elemente 
cheie ale puterii și primul pas pentru îmbunătățirea acestor calități 
este să scoatem la lumină zonele slabe din inconștientul nostru.

O componentă importantă a inconștientului este sistemul nos-
tru habitual de credințe și motivații. Învățarea timpurie – sociali-
zarea în cultura noastră – a determinat o mare parte din structura 
mentală care ne restrânge potențialul.

Te poți simți destul de lipsit de valoare uneori, pentru că ai fost 
modelat prin răsplată și pedeapsă. Când ai făcut ceva care a fost 
considerat bun de către cei care te-au crescut ai fost recompensat, 
iar când ai făcut ceva care a fost considerat rău ai fost pedepsit. Cei 
care te-au crescut au asociat valoarea ta cu performanța – compor-
tamentul tău. Apoi, când ai crescut, așteptările lor s-au întrupat în 
Ego, care a preluat sarcina să te răsplătească și să te pedepsească 
mai departe. Așteptările celor care te-au crescut au fost suplimen-
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tate sau înlocuite cu așteptările societății, așteptările anturajului 
sau cu cele stabilite printr-un set de credințe pe care le-ai adop-
tat fără prea multă gândire critică. Indiferent de sursa așteptărilor 
Ego-ului, rezultatul este același: suntem sclavi ai influențelor exte-
rioare în loc să fim stăpânii mediului nostru mental intern.

În general, am adoptat credințe prestabilite, în loc să formu-
lăm unele proprii. Desigur, societatea încurajează un asemenea 
comportament conformist. Putem fi competitivi sau empatici, ra-
dicali sau „politically correct”, cățărători sportivi sau tradiționali. 
Prea adesea aceste orientări derivă dintr-o încercare profund 
inconștientă de a ne alinia cu cei pe care-i admirăm sau de a-i face 
pe alții să ne admire. Deși este posibil ca aceste credințe să fie dragi 
inimilor noastre, ele nu provin din inimă. În schimb, ele provin din 
monstrul mental insidios numit Ego.

Ego este o entitate mentală, o fantomă crudă și neiertătoare 
care se deghizează în Eul nostru. El este o construcție mentală 
produsă prin socializare care ne răsplătește și ne pedepsește cu 
sentimente de auto-apreciere. Ego-ul trăiește prin comparații. El 
se identifică cu evenimente din trecutul nostru – istoria noastră 
personală - și apoi le compară pe acestea cu istoria altora. Aceste 
comparații ne fac să ne simțim mai buni sau mai răi decât alții, dar 
niciodată egali cu ei.

În mod natural, Ego-ul vrea să ne facă să ne credem mai buni 
decât alții. Totuși, să ne facă să ne simțim inferiori este în egală 
măsură un instrument al Ego-ului, la fel cum este și să ne facă să ne 
simțim superiori. Dacă Ego-ul simte că nu ne ridicăm la înălțimea 
așteptărilor, ne va pedepsi, dar în același timp se va delimita de 
eșec și cumva va arunca vina pe altceva. Va fabrica justificări pentru 
faptul că am dat greș. Ego-ul va fi întotdeauna capabil să pretindă 
superioritatea absolută, dar folosește o mulțime de trucuri pentru 
a-și asigura dominația, chiar și prin intermediul sentimentelor de 
inferioritate. Cantități însemnate de energie și atenție se cheltu-
iesc pentru inutila întreținere a Ego-ului. Nu numai că se risipește 



Xim plicam. Larbit, Cupion teatin spere aur, non sus, sentri ta co inte, fachui se, se 
etili in derterum occienimo unum it in dum que caequemper que prore peris iam 
tenamei ia in Etra? Patquostra etiqua quem more novenihin tatantus, Cat
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atenție valoroasă, dar întregul proces creează o stare de separare de 
realitate. În consecință, performanța are de suferit.

În cărțile lui Carlos Castaneda apar multe discuții despre Ego 
și mă voi referi de multe ori la aceste cărți. În primele câteva 
cărți, Castaneda, absolvent al unei facultăți din California, descrie 
experiențele pe care le-a avut cu Don Juan Matus. Deși inițial 
Castaneda l-a descoperit pe Don Juan în timp ce făcea un studiu 
antropologic despre plantele medicinale, curând relația lui cu bă-
trânul indian s-a schimbat în ucenicie. O mare parte din această 
ucenicie a însemnat spargerea de către Don Juan a vechilor tipare 
de gândire și percepție ale lui Castaneda și eliberarea lui de Ego. 
Jocurile Ego-ului sunt atât de plenare și puternice încât Don Juan 
îl numește „dragonul cu o mie de capete”. Găsesc ca aceasta este o 
imagine folositoare.

Pentru a recâștiga energia pe care o risipește Ego-ul, trebuie 
să-i uzurpăm puterea și să-l detronăm. În locul Ego-ului, vom 
apela la Eul Superior. Eul Superior nu este competitiv, defensiv 
sau manipulativ așa cum este Ego-ul. El demască asemenea tactici 
mărunte. Eul Superior extrage auto-aprecierea nu prin comparație 
cu alții, ci prin concentrarea interioară bazată pe prețuirea creșterii 
și învățării. Pe măsura ce înaintezi pe Calea Războinicului Stâncii, 
vei înlocui treptat comportamentul bazat pe Ego cu un comporta-
ment ghidat de Eul Superior. 

Dezvoltarea Eu-lui meu personal nu este ieșită din comun. Pe 
măsură ce creșteam, am fost condiționat să gândesc „Sunt un Ilg-
ner și acesta este un lucru special”. Bunicul meu Paul a fost patro-
nul unei companii uriașe de procesare a fructelor și legumelor în 
Germania, la începutul anilor 1900 și a fost multimilionar. Fiul 
sau, bunicul meu Gerhard a fost un pianist desăvârșit care a călăto-
rit în întreaga lume. După al II-lea război mondial averea familiei 
s-a pierdut, dar tatăl meu Harry, fiind crescut într-o familie bogată, 
încă se vedea ca fiind diferit și „mai bun decât”. Era talentat în 
câteva sporturi ca: schiul, navigația și înotul. Simțul superiorității 
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vine din ambele ramuri ale familiei mele. Mama mamei mele, Va-
nia, a fost o cântăreață de opera eminentă în Europa, iar mama 
mea, Kornelia, a fost o artistă foarte talentată. Pe tot parcursul co-
pilăriei mele, am perceput un Ilgner ca fiind „mai bun”. Noi nu 
făceam lucrurile ca toți ceilalți și aveam un sentiment persistent de 
superioritate.

Aceasta gândire viciată a continuat chiar și după ce am deve-
nit adult. Cățărătorii locali mă considerau un cățărător îndrăzneț 
care făcea trasee înspăimântătoare, ceea ce a alimentat sentimen-
tul meu de superioritate. În mod ironic, au existat lungi perioade 
de timp când m-am simțit inferior. Am fost prins într-un sistem 
exterior de valori care m-a forțat să mă vad fie mai bun, fie mai 
rău decât alții. Comparam rezultatele mele cu rezultatele altora, 
fabricând scenarii despre cauzele din care eram mai mult sau mai 
puțin valoros decât altcineva. Aceste justificări m-au îndepărtat de 
la înțelegerea și capacitatea de a vedea interdependențele din lu-
mea înconjurătoare. 

Oricine poate să-și amintească anumite momente care i-au 
lăsat șanțuri adânci în materia cenușie. Un asemenea moment a 
arătat cât de căpos am putut să mă arăt atunci când am fost dirijat 
de Ego. Tocmai ieșisem din armată în 1980, după ce îmi făcusem 
stagiul în Coreea pe timp de pace. Conduceam prin oraș împreună 
cu niște prieteni noaptea târziu, când camionul din față a oprit 
brusc, aparent intenționat. Eram sigur ca șoferul a avut intenția să 
ne lovească și am reacționat coborând din mașină și înfruntându-l 
furios. Neintimidat, șoferul camionului a coborât și el. Eram furi-
os, dar sentimentele mele erau confuze. M-am simțit jignit pentru 
că șoferul a oprit intenționat în fața noastră. Acest sentiment era 
puternic pentru că mă simțeam important pentru că mi-am servit 
țara recent. Furios i-am strigat „Cum îndrăznești să oprești așa? 
Tocmai m-am întors din Coreea unde mi-am servit țara!” Răs-
punsul lui m-a făcut să mă simt ca un idiot, un sentiment pe care 
mi-l amintesc cu intensitate și în ziua de azi. A spus: „Ei bine, eu 



CONșTIENTIzAREA

7

mi-am servit țara în Vietnam”. Jocul comparativ al Ego-ului meu 
fusese decisiv întors împotriva mea. Serviciul militar pe timp de 
pace în Coreea în mod clar nu suporta comparație cu serviciul 
militar în Vietnam în timpul războiului. Am rămas acolo jenat în 
față prietenilor. Ego-ul meu vroia un fel de răspuns care să-i păs-
treze superioritatea, dar din fericire încetasem pentru moment să 
mă supun ordinelor lui. Eu cel puțin eram conștient că Ego-ul mă 
făcuse să mă port prostește și nu vroiam să-l mai hrănesc cu alte 
gesturi stupide.

Don Juan îi spune lui Castaneda că atunci când trăiești prin Ego 
poți să te aștepți să fii jignit sau defensiv pentru tot restul vieții. Vei 
fi în mod constant înșelat și împins să faci lucruri prostești și să-ți 
risipești puterea. A trebuit să ajung la 35 de ani pentru a depăși 
ideea ca sunt mai bun decât alții. De asemenea, am realizat că sun-
tem dependenți unii de alții și că fiecare dintre noi are o valoare 
care nu este determinată prin comparații.

Realizări

Odată ce se instalează în mințile noastre tinere, Ego-ul 
funcționează ca un instrument al societății. Suntem antrenați cu 
ușurință să punem în ecuație aprecierea de sine și realizările noas-
tre, fie ele realizările tradiționale ale curentului cultural, cum ar fi 
averea și „succesul”, sau elementele echivalente din căţărare, cum 
ar fi traseul cu gradul cel mai mare sau cel mai înalt munte pe care 
am reușit să urcăm. Am fost condiționați să credem că realizările 
mărețe într-un fel ne fac mai valoroși. Poate fi adevărat că succesul 
în afaceri ne face mai valoroși pentru economia națională. Nu este 
adecvat să compari un producător/consumator pe scara largă cu un 
om real. Ce-ați spune despre auto-aprecierea noastră adevărată? 
Este valoarea noastră ca persoană definită cumva de potențialul de 
a produce bani, sau ca idee asemănătoare, de a ne cățăra pe trasee 
dificile? În mod evident, nu.
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Capitolul 3
ACCEPTAREA 
RESPONSABILITĂȚII

A l treilea proces este acceptarea responsabilității. Pană 
acum ai prevenit subminările puterii și ai astupat scurge-
rile de putere pentru a-ți menține atenția. Ai adunat și ai 

centrat atenția din interiorul tău pentru a o face disponibilă pentru 
provocarea cățărării. În „acceptarea responsabilității” îți vei folosi 
atenția – puterea – pentru a înlătura iluziile și concepțiile greșite 
din situațiile cu care te confrunți și pentru a le înlocui cu lucruri 
folositoare și cu o abordare dătătoare de puteri. Îți vei folosi min-
tea de războinic aflată în dezvoltare pentru a deveni conștient de 
capcanele care îți pot sabota performanța și pentru a-ți direcționa 
atenția în mod activ spre ceea ce ar putea să o îmbunătățească. 

În societatea noastră există influențe puternice care descurajea-
ză acceptarea responsabilității. Ne așteptăm ca fiecare intersecție 
din oraș să aibă stopuri și fiecare pârtie de schi să fie marcată. Tri-
bunalele sunt pline de procese care încearcă să dea vina pe podeaua 
udă sau cafeaua fierbinte pentru vătămări care sunt în mod clar 
rezultatul lipsei noastre de atenție. Am abilitat guvernul să emită 
legi care să ne ceară să purtam centuri de siguranță. Toate aceste 
lucruri alimentează obișnuința noastră de a da vina pe alții pen-
tru propriile noastre greșeli. Încet dar sigur, dezvoltăm convinge-



CALEA RĂZBOINICULUI STÂNCII

54

rea inconștientă că propria noastră siguranță este responsabilitatea 
altcuiva. Căţărarea tinde prin natura ei să contracareze această in-
fluenţă socială, dar cei mai mulți dintre noi continuă să-i poarte 
stigmatul. 

Ego-ul joacă de asemenea un rol în fuga noastră de responsa-
bilitate. Ego-ul pune în balanță în mod constant auto-aprecierea 
și realizările și performanțele noastre. Avem o nevoie stringentă să 
ne simțim bine în ceea ce ne privește. Când Ego-ul preia controlul, 
tindem să ne protejăm prin transferarea responsabilității pentru o 
performanță slabă asupra altcuiva sau a altceva. Ego-ul este viclean 
și va încerca să pară obiectiv și rațional atunci când învinuiește, dar 
logica lui are un singur scop: să dezvolte o imagine de sine derivată 
din factori externi. Aceasta tactică defensivă ne afectează puterea 
de a răspunde în mod eficient provocărilor. 

Ego-ul este atent să nu-și dezvăluie prea ușor intrigile. Știe cum 
să-și aleagă bătăliile. De aceea, cei mai mulți dintre noi acceptă 
responsabilități pentru lucruri care în mod evident țin de noi, mai 
ales dacă aceste lucruri nu amenință în mod serios Ego-ul. Dacă 
am băut prea mult într-o noapte, probabil vom putea accepta res-
ponsabilitatea pentru mahmureala de a doua zi dimineață (deși 
chiar și pentru asta am putea da vina pe vinul ieftin). Dacă spar-
gem o farfurie, cei mai mulți pot accepta responsabilitatea pentru 
asta. Dacă totuși cauza întâmplării este mai puțin directă, situația 
este mai complicată sau întâmplarea ne afectează personal, atunci 
adesea cădem într-o forma de comportament de non-acceptare.

Presupune ca îți scrântești o gleznă jucând basketball în pauza 
de prânz la lucru. Asta se întâmplă chiar la începutul sezonului de 
căţărare și te-ai antrenat din greu pentru tura de căţărare plănuită. 
Acum vei merge în cârje timp de șase săptămâni. Simți că este 
o teribilă lovitură a ghinionului, o adevărată nedreptate. Petreci 
ore întregi dorindu-ți ca accidentul să nu se fi întâmplat. Dai vina 
pe „stupidele jocuri cu mingea” pentru vătămare. În sinea ta chiar 
îi învinuiești pe colegii de muncă pentru ca te-au convins să joci 
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basketball. Te frămânți, îți faci griji și te compătimești. Prin tot 
acest proces îți secătuiești puterea. Ți-ar fi mai folositor un mod 
de gândire activ, prin care să controlezi cât mai mult situația. Tu 
ai ales să joci basketball și te-ai accidentat. Acestea sunt faptele. 
Să-ți dorești ca accidentul să nu se fi produs nu ajută. Să dai vina 
pe terenul de sport denivelat sau pe colegii de munca nu face decât 
să-ți devieze atenția pe care altfel ai putea să o îndrepți spre un 
folos palpabil cum ar fi analizarea greșelilor din tehnica ta de joc 
sau alegerea încălțămintei potrivite și să cauți un program intensiv 
de recuperare. 

Chiar dacă vătămarea este mai gravă și cauza ei și mai în afara 
controlului tău, o poziție de alegere și de putere încă îți este la 
îndemână. Poate un șofer beat ți-a tăiat calea. Alegerea de a nu 
accepta responsabilitatea pentru situație îți păstrează atenția în-
dreptată spre învinuire și dorință, făcându-te pasiv și neputincios. 
Atenția ta este îndreptată asupra unor lucruri care nu pot fi schim-
bate, făcând acea atenție indisponibilă pentru a acționa în scopul 
recuperării tale. Binecunoscuții cățărători Eric Weihenmayer, care 
este orb și Mark Wellman care este paraplegic, sunt contra-exem-
ple excelente pentru mentalitatea pasivă, învinuitoare sau bazată 
pe dorință. Au ales să-și vadă „ghinionul” ca pe o provocare, ceea 
ce le-a permis să capete o percepție extraordinară a învățării și a 
realizărilor. Au câștigat mult mai multă putere personală decât au 
pierdut datorită invalidității.

Acum mulți ani, când locuiam în Wyoming și mă cățărăm frec-
vent în Fremont Canyon am avut o experiență interesantă legată 
de puterea de a accepta o situație așa cum este. Eu și Steve Petro 
lucram la realizarea celei de-a doua ascensiuni a unei fisuri numită 
Morning Sickness. Premiera ne fusese suflată nouă, localnicilor, de 
Mark Wilford și Steve Guerin care veniseră în vizită din Colora-
do în 1993. Steve și cu mine eram porniți să facem cea de-a doua 
ascensiune, ca să aflăm dacă ne putem compara capacitățile cu cele 
ale vizitatorilor.
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Zona inelară dintre cercul interior și cel exterior este zona de 
risc. Ceea ce exista în aceasta zona îți este necunoscut. Aceasta 
zona este un „profesor”- chiar te poți gândi la ea ca la zona de 
învățare. Ea reprezintă experiențe prin care nu ai trecut încă sau 
experiențe care îți creează disconfort. Tot interiorul zonei de risc 
este potențial de care încă nu ți-ai dat seama. Sa spunem ca te 
simți confortabil pe trasee de escalada de gradul 5.10, dar nu prea 
ai experiența traseelor cu asigurări mobile. Pe trasee tradiționale 
de gradul 5.9 sau 5.10 vei avea tendința să fii înfricoșat, să te con-
centrezi cu dificultate, sau să ai dificultăți în a savura experiența 
cățărării, pentru ca sunt unele aspecte ale cățărării tradiționale pe 
care nu le-ai experimentat încă, de exemplu montarea asigurărilor 
mobile. Aceste experiențe se afla în interiorul zonei tale de risc. 

Cercul interior care definește zona de risc reprezintă bariera 
rezistenței întâmpinate la trecerea din zona de confort în zona de risc. 
Simți aceasta barieră în timpul unei experiențe care te pune la încer-
care. Întâmpini rezistență la părăsirea zonei de confort și aventurarea 
în necunoscut. Cercul exterior al zonei de risc reprezintă sfârșitul unui 
anumit risc. Dincolo de acesta se întind ținuturile necunoscutului, 
care nu-ți sunt accesibile în timpul riscului prin care treci.

Ultimele componente ale Țintei sunt „săgețile forțelor”, acelea care 
pornesc din zona de confort și merg spre exterior în zona de risc și 
celelalte, care merg în direcția opusă. Există o forță care te împinge 
afară din zona ta de confort. Poți să numești aceasta forță „dorința”, 
dar eu o numesc „forța iubirii”. Este dorința ta de a înfrunta viața, de a 
răspunde provocărilor, de a-ți asuma riscuri. Forțele iubirii generează 
situații în care înveți mai multe despre tine. 

Săgețile care țintesc spre interior reprezintă forțele care te păs-
trează în zona de confort. Aceste forțe derivă din frică. Eu le nu-
mesc „forțele fricii fantomatice”. Aceste forțe te limitează și te păs-
trează în interiorul zonei tale de confort. Te fac să opui rezistență 
necunoscutului. Aceste forțe nu sunt „rele”. Sunt chiar necesare, 
pentru ca fără ele ai ajunge să urci solo pe gradul 5.13 și să-ți 
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provoci moartea. Totuși, pentru a-ți asuma riscurile potrivite este 
necesar să slăbești aceste forțe, astfel încât să-ți extinzi zona de 
confort. Slăbirea acestor forțe se face prin reducerea sau eliminarea 
fricii fantomatice. Poți reuși asta concentrându-ți atenția asupra 
forțelor iubirii în locul celor ale fricii fantomatice.

Angajându-te într-un risc, cauți să extinzi cercul interior – zona 
ta de confort – spre cercul exterior. După ce îți vei fi asumat riscul, 
îți vei fi extins zona de confort pentru a include ceva din ceea ce 
înainte făcea parte din necunoscut.

Raza de Laser

Raza de Laser adăugă cele 7 procese ale războinicului la dia-
grama Țintei. Un laser colectează lumina și o concentrează într-o 
rază care are putere mai mare decât lumina neconcentrată, dezor-
ganizată, obișnuită. „Laserul” războinicului colectează și concen-
trează atenția. Atunci când îți concentrezi atenția ca un războinic, 
o concentrezi așa cum un laser concentrează lumina, producând o 
intenție cu putere concentrată similară cu a laserului.
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Faza de pregătire se petrece în zona ta de confort: atenția este 
colectată, centrată, direcționată și concentrată astfel încât să devină 
suficient de puternică pentru a străpunge bariera rezistenței opuse 
de cercul interior. Străpungerea cercului interior este reprezenta-
rea grafică a fazei de tranziție, procesul Alegerii. Atenția ta este 
acum ca o rază de laser concentrată care străpunge cercul interior 
spre aventura necunoscutului. Ultimele doua procese ale războini-
cului, discutate în capitolele 6 și 7, împiedică „raza atenției” să se 
împrăștie (pierzându-și concentrarea) în timpul fazei de acțiune 
în risc.

Iubire și Angajament

Am întâlnit mai devreme o cheie importantă a decisivității și 
angajamentului: motivația. Atunci când o provocare este de am-
ploare, ai nevoie să rămâi în contact cu forțele motivante simțite cu 
inima pentru a accepta cu bucurie sarcina pe care o ai.
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EXERCIȚII

Introducere

1. Stabilirea intenției

Orice ai alege să înfăptuiești, stabilește o intenție. În exercițiile 
de căţărare de mai jos, stabilește o intenție conștientă înainte de a 
te desprinde de sol. Partenerul te poate ajuta. Cere-i să nu-ți strige 
încurajări vagi cum sunt “Du-te !”, “Poți s-o faci !”, ci mai curând 
să-ți amintească intenția pe care ți-ai stabilit-o. 

Definind o anumita intenție îți vei ascuți concentrarea și vei reduce 
posibilitatea de a aluneca spre modul tău habitual de căţărare. Intenția 
stabilită te va ajuta să rămâi concentrat asupra a ceea ce vrei să faci.

2. Vizualizare

Ai întâlnit vreodată un traseu pe care îți doreai forte mult să îl urci 
și nu ți-l puteai scoate din minte ? Când mergeai noaptea la culcare te 
vedeai parcurgându-i mișcările ? Aceasta este vizualizarea. Vizualiza-
rea este un instrument folosit de multă vreme de sportivi în antrena-
mentul mental, de la cei olimpici până la amatorii de tenis. În princi-
piu, înseamnă doar să închizi ochii și să treci în minte prin activitatea 
pe care vrei să o faci, în felul în care vrei să o faci. Chiar dacă nu vizua-



CALEA RĂZBOINICULUI STÂNCII

152

lizezi în mod conștient, ai totuși în minte imagini care îți vor influența 
puternic performanța. Multe dintre ele sunt inconștiente. Printre ele 
ar putea fi imagini ale tale ajungând complet pompat sau cazând în 
pasul cheie al traseului. Aceste imagini au tendința să devină realita-
te. În același fel, imagini ale tale cățărându-te fără efort, în echilibru 
perfect și parcurgând cu forța și fluiditate mișcările pasajului cheie pot 
crea realitatea. Corpul tău răspunde comenzilor minții. Practicând în 
mod deliberat vizualizarea, poți să regizezi coregrafia performanței pe 
care o dorești și să o integrezi, nu numai în zona mentală ci și în cea fi-
zică. Privește-te cu ochii minții parcurgând cu precizie și fără greșeală 
mișcările, așa cum vrei să faci pe stâncă. Fă ca viziunea să fie cât mai 
realistă, incluzând legarea în coardă, sunetele și mirosurile din zonă și 
textura stâncii. Aceste detalii vor ajuta ca vizualizarea să se potrivească 
cu acțiunea reală, iar efectul ei să intervină imediat ce începi căţărarea.

Capitolul 1. Conștientizarea

1. Meditația

Meditația poate lua multe forme. Pentru scopul nostru, meditația 
înseamnă păstrarea atenției asupra respirației și observarea momente-
lor în care gândurile îți îndepărtează atenția de la respirație. Atenția 
ți-ar putea aluneca spre sunetele pe care le auzi sau spre lucrurile pe 
care trebuie să le faci mai târziu. Meditația te ajută să identifici poziția 
de martor. Tu nu ești gândurile tale, ești observatorul gândurilor tale. 
Martorul este poziția din care observi felul în care gândurile îți dis-
trag atenția către alte lucruri din jur. Identificând poziția de martor, îți 
oferi o poziție de forță din care să îți observi gândurile, apoi poți alege 
în mod conștient dacă să acționezi sau nu potrivit acestora.

2. STOP

Acest exercițiu provine de la autorul rus George Gurdjieff. Este 
un exercițiu simplu: trebuie să spui STOP atunci când te surprinzi 
că acționezi în baza unei obișnuințe.
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Arno Ilgner s-a făcut remarcat ca 
un pionier în cățărarea anilor 1970 și 
’80, perioadă în care traseele de top 
erau ascensiuni în premieră îndrăznețe 
și periculoase. Aceste realizări persona-
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de antrenament mental și fizic al lui 
Ilgner – Calea războinicului®. În 1995, 
după o cercetare amănunțită a literatu-
rii și practicii antrenamentului mental 
și a marilor tradiții ale războinicilor, Ilgner și-a oficializat metode-
le, a fondat Desiderata Institute și a început să predea programul 
sau ca o ocupație de bază. De atunci, el a ajutat mii de cursanți 
să-și ascută conștiența, să-și concentreze atenția și să-și înțeleagă 
provocările atletice (și pe cele din viață) printr-o filozofie coerentă 
a asumării inteligente a riscurilor, bazată pe învățare. Ilgner con-
sideră bucuria și satisfacția din timpul efortului – „călătoria” – ca 
fiind legate în mod intim de realizarea obiectivelor – „destinația”.

Ilgner a predat cursuri de-a lungul Statelor Unite ale Ameri-
cii, în Canada, Italia, Spania, Mexic și Australia. El are o diplomă 
în geologie, a petrecut câțiva ani conducându-și propria firmă de 
consultanță geologica în câmpurile petrolifere din Wyoming, a lu-
crat ca Director financiar pentru o companie de distribuție a unel-
telor industriale, a absolvit „Army Ranger School” și a satisfăcut 
un stagiu militar necombatant în Coreea. În prezent, el locuiește 
împreună cu familia lângă Nashville, Tennessee.

Vizitează www.warriorsway.com și înscrie-te pe lista de 
email pentru a primi lecții gratuite și noutăți despre cursurile de 
antrenament.

Arno Ilgner
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