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I.

MEDITAŢIA

1. Aici se explică cum o viaţă fără-sens se transformă în sens şi
plenitudine.
2. Aici se întâlneşte bucuria, iubirea pentru corp, pentru natură,
pentru umanitate şi spirit.
3. Aici sunt negate sacrificiile, sentimentul de vinovăţie şi ameninţarea
de dincolo-de-moarte.
4. Aici lucrurile pământești nu se opun eternului.
5. Aici se vorbeşte despre revelaţia interioară la care ajung toţi cei care
cu atenţie meditează într-o căutare umilă.
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II.

DISPOZIŢIA PENTRU A ÎNŢELEGE

1. Ştiu cum te simţi pentru că starea ta eu o pot experimenta, dar tu
nu şti cum se experimentează ce spun eu. Deci dacă îţi vorbesc cu
dezinteres despre lucrurile care îl fac pe om fericit şi liber, merită
efortul de a încerca să înţelegi.
2. Să nu crezi că vei înţelege prin discutarea. Dacă crezi că faptul de a
contrazice va lumina judecata, atunci fă-o, dar nu aceasta este
calea pe care trebuie s-o urmezi în acest caz.
3. Dacă mă întrebi ce atitudine este potrivită, îţi voi spune că aceea de
a medita cu profunditate şi fără grabă asupra a ceea ce îţi explic
aici.
4. Dacă îmi spui că ai alte lucruri mai urgente de făcut îţi voi
răspunde că dacă dorinţa ta este să dormi sau să mori, atunci nu
voi face nimic pentru a mă opune.
5. Nu îmi spune că nu îţi place modul meu de a prezenta lucrurile
pentru că nu asta spui despre coajă când îţi place fructul.
6. Fac expunerea în modul care mi se pare corespunzător, nu

în

modul cel mai plăcut pentru cei care aspiră să ajungă la lucrurile
îndepărtate ale adevărului interior.
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III.

LIPSA SENSULUI

În multe zile am descoperit acest mare paradox: acei care au
experimentat eşecul în inima lor au putut lumina ultimul triumf, cei care
s-au simţit triumfători au rămas pe drum ca nişte vegetale cu viaţa
difuză şi stinsă. În multe zile am ajuns eu la lumină plecând din
întunericul cel mai mare, călăuzit nu de învăţătură ci de meditaţie.
Aşa mi-am spus în prima zi:
1. Nu există sens în viaţă dacă totul se termină cu moartea.
2. Orice justificare a acţiunilor, fie ele vrednice de dispreţ sau
excelente, este întotdeauna un vis nou ce deschide un gol in faţă.
3. Dumnezeu nu este un lucru cert.
4. Credinţa este ceva tot atât de schimbător ca şi raţiunea şi visul.
5. „Ceea ce o persoană trebuie să facă” se poate discuta în totalitate şi
nimic nu vine în sprijinul explicaţiilor.
6. „Responsabilitatea” celui care se obligă faţă de ceva nu este mai
mare decât responsabilitatea celui care nu îşi ia angajamente.
7. Mă ghidez după interese şi asta nu mă face laş dar nici nu mă
transformă în erou.
8. „Interesele” mele nu justifică dar nici nu discreditează nimic.
9. „Motivele” mele nu sunt nici mai bune nici mai rele decât motivele
altora.
10.

Cruzimea mă îngrozeşte, dar nu pentru aceasta este mai rea sau

mai bună decât bunătatea.
11.

Ceea ce spun eu sau ce spun alţii astăzi, mâine nu mai este

valabil.
12.

A muri nu este nici mai bine nici mai rău decât a trăi sau a nu te

fi născut.
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13.

Am descoperit nu prin învăţare, ci prin experienţă şi meditaţie,

că viaţa nu are sens dacă totul se termină cu moartea.
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IV.

DEPENDENŢA

A doua zi:
1. Nimic din tot ce fac, simt sau gândesc nu depinde de mine.
2. Sunt schimbător şi depind de acţiunea mediului. Când vreau să-mi
schimb mediul sau „eul”, mediul este cel care mă schimbă. Atunci
caut oraşul sau natura, salvarea socială sau o nouă luptă care sămi justifice existenţa… În oricare din cazuri mediul mă conduce să
decid pentru o atitudine sau alta. În acest fel interesele mele şi
mediul aici mă lasă.
3. Spun atunci că nu contează cine şi ce decide. Spun cu aceste ocazii
că trebuie să trăiesc dacă tot mă aflu în situaţia de a trăi. Spun
toate acestea dar nu există nimic care să le justifice. Pot să decid,
să ezit sau să rămân pe loc. În orice caz provizoriu un lucru este
mai bun ca un altul dar nu există „mai bun” sau „mai rău” în mod
definitiv.
4. Dacă cineva îmi spune că cel ce nu mănâncă moare, îi voi răspunde
că aşa este, efectiv omul este obligat să mănânce împins de
necesităţi, dar nu voi adăuga că lupta sa pentru a mânca îi justifică
existenţa. Nici nu voi spune că acest lucru ar fi rău. Voi spune pur
şi simplu că este vorba de un fapt individual sau colectiv necesar
pentru subzistenţă dar care îşi pierde sensul în momentul în care se
pierde ultima bătălie.
5. În plus voi spune că mă solidarizez cu lupta celui sărac, celui
exploatat, celui persecutat. Voi spune că mă simt „realizat” prin
această identificare dar voi înţelege că nu justific nimic.
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V.

BĂNUIALA SENSULUI

A treia zi:
1. Uneori am anticipat fapte care apoi s-au întâmplat.
2. Uneori am desluşit un gând îndepărtat.
3. Uneori am descris locuri pe care nu le-am vizitat niciodată.
4. Uneori am povestit cu exactitate cele petrecute în absenţa mea.
5. Uneori o bucurie imensă m-a cuprins.
6. Uneori am fost invadat de o înţelegere totală.
7. Uneori o comuniune perfectă cu toate m-a extaziat.
8. Uneori m-am rupt din reveriile mele şi am văzut realitatea într-un
fel nou.
9. Uneori am recunoscut lucruri pe care le vedeam pentru prima oară
ca şi când le–aş mai fi întâlnit înainte.
… Şi toate acestea mi-au dat de gândit. Îmi dau seama că fără aceste
experienţe nu aş fi putut ieşi din non-sens.
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VI.

VIS ŞI TREZIRE

Ziua a patra:
1. Nu pot lua drept realitate ceea ce văd în visele mele, nici în de semi–
veghe, nici ceea ce văd când sunt treaz dar am reverii.
2. Pot lua drept real ceea ce văd când sunt treaz şi nu am reverii. În
acest fel nu se vorbeşte despre ceea ce înregistrează simţurile mele,
ci despre activităţile din mintea mea când se referă la „datele”
gândite. Pentru că informaţii îndoielnice ne sunt date de simţurile
externe, de cele interne şi de memorie. Valabil este ceea ce mintea
mea ştie când este trează, nu ceea ce crede când este adormită.
Rareori percep realul într-un mod nou şi atunci înţeleg că ceea ce
văd în mod normal seamănă cu visul sau cu starea de semi–veghe.
Există o formă reală de fi treaz care m-a ajutat să meditez profund
asupra celor spuse până aici şi care în plus mi-a deschis calea spre a
înţelege sensul a tot ce există.
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VII. PREZENŢA FORŢEI
Ziua a cincea:
1. Când eram cu adevărat treaz urcam din înţelegere în înţelegere.
2. Când eram cu adevărat treaz şi îmi lipsea vigoarea pentru a
continua ascensiunea puteam să-mi trag Forţa din mine însumi.
Forţa era acolo în corpul meu. Energie se găsea până şi în cele mai
mici celule ale corpului meu. Această energie circula şi era mai
rapidă şi mai intensă decât sângele.
3. Am descoperit că energia se concentra în punctele din corpul meu
atunci când acestea erau în acţiune şi energia lipsea atunci când în
ele nu era acţiune.
4. În timpul bolilor energia lipsea sau se acumula exact în punctele
afectate. Dar dacă reuşea să-şi restabilească trecerea normală, multe
boli începeau să dea înapoi.
Unele popoare cunoşteau acest lucru şi au acţionat pentru a restabili
energia cu ajutorul a diverse proceduri astăzi străine de noi.
Unele popoare au cunoscut acest lucru şi au acţionat comunicând
această energie altora. Atunci s-au produs „iluminări” de înţelegere şi
chiar miracole fizice.

10

VIII. CONTROLUL FORŢEI
Ziua a şasea:
1. Există o formă de a direcţiona şi concentra Forţa care circulă prin
corp.
2. Există puncte de control în corp. De acestea depinde ce cunoaştem
ca mişcare, emoţie şi idee. Când energia acţionează în aceste puncte
se produc manifestările motrice, emoţionale şi intelectuale.
3. În funcţie de cât de profund sau superficial acţionează energia în
corp, apare somnul, starea de semi-veghe sau starea de veghe… În
mod

sigur

aureolele

care

înconjoară

corpurile

sau

capetele

„sfinților”, în picturile religiilor, fac aluzie la acest fenomen al
energiei, care în anumite ocazii se manifestă mai mult extern.
4. Există un punct de control al stării-de-trezire-adevărate şi o formă
de a duce Forţa până la acel punct.
5. Când energia ajunge în acel punct toate celelalte puncte de control
se funcţionează în mod alterat.
Când am înţeles acest lucru şi am adus Forţa în acest punct superior,
tot corpul meu a simţit impactul unei energii enorme care a lovit direct în
conştiinţa mea şi am făcut ascensiunea din înţelegere în înţelegere. Dar
de asemenea am observat că puteam coborâ până în profunzimile minţii
dacă pierdeam controlul energiei. Mi-am amintit atunci de legendele
despre “cer” şi “infern” şi am văzut linia despărţitoare a ambelor stări
ale minţii.
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IX.

MANIFESTĂRI ALE ENERGIEI

Ziua a şaptea:
1. Această

energie

putea

să

se

„independizeze”

faţă

de

corp,

menţinându-şi unitatea.
2. Această energie unită era un fel de „corp dublu” care corespundea
reprezentării cenestezice a propriului corp în interiorul spaţiului de
reprezentare. Ştiinţele care tratează fenomenele mentale nu dau
suficiente informaţii despre acest spaţiu şi nici despre reprezentările
care corespund senzaţiilor interne din corp.
3. Energia dedublată (adică: imaginată ca “afară” din corp sau
„separată” de baza sa materială), se dizolva ca imagine sau se
reprezenta corect depinzând de unitatea internă a celui care făcea
această operaţie.
4. Am putut să dovedesc că „exteriorizarea” acestei energii care
reprezenta propriul corp ca „afară” din corp, se producea deja de la
nivelele cele mai joase ale minţii. În aceste cazuri se întâmpla ca
atentatul contra unităţii celei mai primare ale vieţii să provoace
acest răspuns de a se proteja împotriva amenin țării. De aceea, în
transă unii mediumi a căror nivel de conştiinţă era scăzut şi a căror
unitate internă era în pericol, atribuiau altor entităţi aceste
răspunsuri involuntare şi nerecunoscute ca fiind produse de ei
înşişi.
„Fantasmele” sau „spiritele” unor popoare sau a unor ghicitori nu erau
altceva decât propriile „dubluri” (propriile reprezentări) de acele
persoane care se simţeau posedate de ele. Cum starea lor mentală se
întuneca (în transă) deoarece pierdeau controlul Forţei, se simţeau
conduşi de fiinţe ciudate care uneori produceau fenomene notabile. Fără
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îndoială că mulţi „posedaţi” au suferit de aceste efecte. Decisiv era
atunci controlul Forţei.
Aceasta schimba total atât concepţia mea atât despre viaţa curentă cât
şi despre viaţa după moarte. Cu ajutorul acestor gânduri şi experienţe
am pierdut credinţa în moarte şi de atunci nu mai cred în ea, cum nu
cred în nonsensul vieţii.
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X.

EVIDENŢA SENSULUI

Ziua a opta:
1. Importanţa reală a vieţii treze mi-a devenit evidentă.
2. Importanţa reală de a distruge contradicţiile interne m-a convins.
3. Importanţa reală de a conduce Forţa cu scopul de a obţine unitatea
şi continuitatea, m-a umplut de bucurie.
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XI.

CENTRUL LUMINOS

Ziua a noua:
1. În Forţă exista o „lumină” care provenea dintr-un „centru”.

2. În descompunerea energiei exista o înstrăinare de centru și în
unificarea și evoluția ei îi corespundea funcţionarea centrului
luminos.

Nu m-a mirat să întâlnesc la popoarele antice devoţiunea pentru zeul
Soare şi am văzut că dacă unii adoră astrul pentru că dă viaţă
pământului şi naturii, alţii îl adoră pentru că au intuit în acest corp
ceresc maiestuos o simbolul de o realitate superioară.
Au existat persoane care au mers mai departe şi au primit de la acest
centru daruri nenumărate, care uneori au „descins” ca limbi de foc
asupra inspiraţilor, uneori ca sfere luminoase sau ca ruguri arzătoare
care s-au arătat temerarului credincios.
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XII. DESCOPERIRILE
Ziua a zecea:
Puţine dar importante au fost descoperirile mele, pe care le rezum în
acest fel:
1. Forţa circulă involuntar prin corp dar poate fi orientată printr-un
efort conştient. Obţinerea unei schimbări dirijate, în nivelul
conştiinţei, conferă fiinţei umane un importat indiciu de eliberare de
sub condiţiile „naturale” ce par a se impune conştiinţei.
2. În corp există puncte de control a diverselor activităţi.
3. Există diferenţe între starea de adevărata trezire şi celelalte nivele
de conştiinţă.
4. Forţa se poate produce în punctul de reală trezire (prin „Forţă” se
înţelege o energie mentală care însoţeşte anumite imagini şi prin
„punct” se înţelege localizarea unei imagini într-un „loc” din spaţiul
de reprezentare).
Aceste concluzii m-au ajutat să recunosc în rugăciunile popoarelor antice
germenul unui mare adevăr care s-a pierdut în ritualuri şi practice
externe, ce nu reuşesc să dezvolte munca internă, care realizată la
perfecţie, îl pune pe om în contact cu sursa sa luminoasă. În final am
remarcat că „descoperirile” mele se datorau revelaţiei interioare la care
acced toţi cei care, fără contradicţii, caută lumina în propriile inimi.
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XIII. PRINCIPIILE
Este diferită atitudinea faţă de viaţă şi faţă de lucruri atunci când
revelaţia internă loveşte ca un trăznet.
Urmând încet paşii, meditând la cele spuse şi la cele ce încă mai trebuie
spuse, poţi transforma nonsensul în sens. Nu este indiferent ce faci cu
viaţa ta. Viaţa ta, supusă legilor, este expusă posibilităţilor de a face
alegeri. Eu nu îţi vorbesc despre libertate. Îţi vorbesc despre eliberare,
de mişcare, de proces. Nu îţi vorbesc despre libertate ca despre ceva
liniştit, ci îţi vorbesc despre o eliberare pas cu pas, aşa cum lasă în
urmă drumul parcurs cel care se apropie de oraşul său. Atunci „ceea ce
trebuie făcut” nu depinde de o morală îndepărtată, incomprehensibilă şi
convenţională, ci depinde de legi: legea vieţii, legea luminii, legea
evoluţiei.
Acestea sunt numitele „Principii” ce pot fi de ajutor în căutarea unităţi
interioare.
1. A merge împotriva evoluţiei lucrurilor înseamnă a merge împotriva
ţie însuţi.
2. Când forţezi ceva către un scop provoci contrariul.
3. Nu te opune unei mari forţe. Dă înapoi până când aceasta slăbeşte,
apoi avansează cu hotărâre.
4. Lucrurile merg bine când funcţionează împreună, nu izolat.
5. Dacă pentru tine sunt bine ziua şi noaptea, vara şi iarna, ai depăşit
contradicţiile.
6. Dacă urmăreşti plăcerea te înlănţuieşti în suferinţă. Dar dacă nu
dăunează sănătății tale, bucură-te fără inhibiţii atunci când se
iveşte ocazia.
7. Dacă urmăreşti un scop te înlănţuieşti. Dacă tot ce faci, realizezi ca
pe un scop în sine, te eliberezi.
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8. Vei face să-ţi dispară conflictele cînd le înţelegi până la ultimile
rădăcini, nu cînd vrei să le rezolvi.
9. Când creezi prejudicii altora rămâi înlănţuit. Dacă nu îi răneşti pe
alţii poţi face orice vrei cu libertate.
10. Când îi tratezi pe alţii aşa cum vrei să fi tratat tu, te eliberezi.
11. Nu contează în ce tabără te-au adus întâmplările, important este
să înţelegi că tu nu ai ales nici o tabără.
12. Acţiunile contradictorii sau de unitate se acumulează în tine. Dacă
îţi repeţi acţiunile care duc la unitatea interioară nimic nu va mai
putea să te oprească.
Vei fi ca o forţă a Naturii care în trecerea ei nu întâmpină rezistenţă.
Învaţă să distingi între ceea ce înseamnă dificultate, problemă,
inconvenient de ceea ce este contradicţie. Dacă primele te mişcă sau
incită, contradicţia te imobilizează într-un cerc închis.
Când recunoşti o forţă mare, bucurie şi bunătate în inima ta, sau când
te simţi liber si fără contradicţii, imediat mulţumeşte în interiorul tău.
Când ţi se întâmplă contrariul cere cu credinţă şi acea recunoştinţă pe
care ai acumulat-o se va întoarce transformată şi amplificată în
beneficiu.
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XIV. GHIDUL CĂII INTERIOARE
Dacă ai înţeles cele explicate până acum, poţi experimenta manifestarea
Forţei, printr-un exerciţiu simplu. Nu este acelaşi lucru să observi o
poziţie mentală mai mult sau mai puţin corectă (ca şi cum ar fi vorba de
o dispoziţie pentru munca tehnică) cu a asuma un ton sau o deschidere
emoţională asemănătoare cu cea inspirată de o poezie. De aceea
limbajul folosit pentru a transmite aceste adevăruri tinde să faciliteze
această postură care ne pune cu mai mare uşurinţă în prezenţa
percepţiei interne şi nu o idee despre „percepţia internă” .
Acum fii atent la ce îţi voi explica deoarece este vorba despre peisajul
interior pe care îl poţi întâlni când lucrezi cu Forţa şi despre direcţiile pe
care le poţi imprima mişcărilor tale mentale.
„Pe calea interioară poţi umbla intunecat sau luminos. Fii atent la
ambele căi care se deschid în tine.
Dacă îţi laşi fiinţa să se lanseze spre regiuni obscure, corpul tău câştigă
bătălia şi domină. Atunci vor răsări senzaţii şi apariţii de spirite, de
forţe şi de amintiri. De acolo se coboară mai mult şi mai mult. Acolo se
află Ura, Răzbunarea, Înstrăinarea, Posesiunea, Gelozia, Dorinţa de a
Continua. Dacă cobori mai mult te vor invada Frustrarea, Resentimentul
şi toate acele iluzii şi dorinţe care au provocat ruina şi moartea
umanităţii.
Dacă îţi impulsionezi fiinţa în direcţia luminoasă vei întâmpina
rezistenţă şi trudă la fiecare pas. Pentru această greutate a ascensiunii
există vinovaţi. Viaţa ta şi amintirile tale atârnă greu, acţiunile tale
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anterioare îţi împiedică ascensiunea. Urcuşul este dificil din cauza
corpului tău care tinde să domine.
În timpul ascensiunii se întâlnesc regiuni ciudate în culori pure şi sunete
necunoscute.
Nu fugi de purificarea care acţionează ca un foc şi înspăimântă cu
fantasmele sale.
Respinge spaima şi descurajarea.
Respinge dorinţa de a fugi spre regiuni joase şi obscure.
Respinge ataşamentul de amintiri.
Hotărât să urci, rămâi în libertate interioară indiferent faţă de iluzia
peisajului.
Lumina pură străluceşte pe culmile înaltelor lanţuri muntoase şi ape în
mii de culori coboară printre melodii nerecunoscute până la podişuri şi
păşuni cristaline.
Nu îţi fie teamă de presiunea luminii care te îndepărtează de fiecare
dată mai puternic de centrul ei. Absoarbe lumina ca şi cum ar fi un
lichid sau un vânt pentru că în această lumină se găseşte viaţa.
Când în marele lanţ muntos vei găsi cetatea ascunsă trebuie să-i
cunoşti intrarea. Acest lucru îl vei şti în momentul în care viaţa ta va fi
transformată. Enormele ziduri ale cetaţii sunt scrise în figuri, sunt scrise
în culori, sunt „simţite”. În această cetate se păstrează ceea ce s-a făcut
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şi ceea ce rămâne de făcut… dar pentru ochiul tău transparentul este
opac. Da, zidurile îţi sunt impenetrabile!

Ia Forţa din cetatea ascunsă. Întoarce–te în lumea

vieţii

dense cu

fruntea şi mâinile luminoase”.
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XV. EXPERIENŢA PĂCII ŞI TRECEREA FORŢEI
1.

Relaxează-ţi în totalitate corpul şi linişteşte-ţi mintea. Atunci
imaginează-ţi o sferă transparentă şi luminoasă, care coborând
spre tine, termină prin a se aşeza în inima ta. Vei recunoaşte
momentul în care sfera nu va mai apărea ca o imagine şi se va
transforma în senzaţie înăuntrul pieptului tău.

2.

Observă cum senzaţia produsă de sferă se extinde lent pornind
din inima ta spre exteriorul corpului tău, în timp ce respiraţia ta
devine mai amplă şi mai profundă. Când senzaţia ajunge la
limitele corpului poţi opri acolo toată operaţia şi să experimentezi
senzaţia de pace interioară. Poţi face acest lucru pe o perioadă de
timp care ţi se pare adecvată. Întoarce expansiunea (să ajungă ca
la început, în inimă) pentru a te desprinde de sferă şi să-ţi închei
exerciţiul

calm şi reconfortat.

Acest exerciţiu

se

numeşte

„experienţa păcii”.
3.

În schimb, dacă vrei să experimentezi trecerea Forţei, în loc să
întorci expansiunea ar trebui să o măreşti lăsându-ţi emoţiile şi
toată fiinţa ta să o urmeze. Nu încerca să fii atent la respiraţie.
Las-o să acţioneze singură în timp ce urmezi expansiunea în afara
corpului.

4.

Trebuie să îţi repet acest lucru: atenţia ta în aceste momente
trebuie fixată pe senzaţia sferei care se extinde. Dacă nu reuşeşti
acest lucru este mai bine să te opreşti şi să încerci altădată. În
orice caz, dacă nu se produce trecerea poţi experimenta o
interesantă senzaţie de pace.

5.

Dacă, în schimb ai mers mai departe, vei începe să experimentezi
trecerea. Din mâinile tale şi din alte zone ale corpului îţi va
parveni o senzaţie diferită de cele obişnuite. Apoi vei percepe
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ondulaţii progresive şi în scurt timp se vor ivi cu vitalitate imagini
şi emoţii. Lasă atunci să se producă trecerea.
6.

La primirea Forţei vei percepe lumina sau sunete stranii ce
depind de modul tău particular de reprezentare. În orice caz
important este a experimenta amplificarea conştiinţei; un indiciu
al acesteia este o mai mare luciditate şi dispoziţia de a înţelege
ceea ce se întâmplă.

7.

Oricând vrei poţi încheia cu acest stadiu singular (dacă nu cumva
s-a diluat prin simpla trecere), imaginându-ţi sau simţind că sfera
se contractă şi apoi iese din tine în acelaşi fel în care a ajuns la
început.

8.

Este important să înţelegi că numeroase stări alterate s-au
obţinut sau se obţin, aproape întotdeauna, punând în mişcare
mecanisme similare celor descrise. Bineînţeles că acestea sunt
acoperite de ritualuri ciudate sau uneori întărite de practică de
epuizare, miscări nestăpânite, repetiţii şi posturi, care în orice caz
alterează respiraţia şi produc distorsiunea senzaţiei generale din
interiorul corpului. Vei recunoaşte între aceste stări hipnoza,
capacităţile de medium şi acţiunea drogurilor, care acţionând pe
altă cale produc modificări similare. Toate cazurile menţionate se
caracterizează prin lipsa controlului şi lipsa cunoaşterii a ceea ce
se întâmplă.

9.

Dacă ai făcut exerciţiul observând cele recomandate, totuşi se
poate întâmpla să nu obţii trecerea. Aceasta nu trebuie să se
transforme în centru al preocupărilor ci în indicator al lipsei de
„desprindere” interioare, ceea ce poate reflecta multă tensiune,
probleme de dinamică a imaginii şi, pe scurt, fragmentarea
comportamentului emoţional… Lucru care pe altă parte, va fi
prezent în viaţa ta cotidiană.
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XVI. PROIECTAREA FORŢEI

1. Dacă ai experimentat trecerea Forţei vei putea înţelege cum,
bazându-se pe fenomene similare dar fără nici o înţelegere, diferite
popoare au pus în mişcare ritualuri şi culte care mai apoi s-au
multiplicat

fără

oprire.

Prin

experienţe

de

tipul

celor

deja

prezentate, multe persoane şi-au simţit corpurile „dedublate”.
Experimentarea Forţei le-a dat senzaţia că puteau proiecta această
energie în afara lor.
2. Forţa a fost „proiectată” altora şi de asemenea a fost proiectată în
obiecte în mod particular „apte” pentru a o primi şi conserva. Cred
că nu îţi va fi greu să înţelegi funcţia pe care au îndeplinit-o
anumite ritualuri în diferite religii şi semnificaţia locurilor sfinte şi a
sacerdoţilor despre care se presupune că sunt „incărcaţi” de Forţa.
Când anumite obiecte au fost adorate cu credinţă în temple şi au
fost înconjurate de ceremoniale şi rituri, în mod sigur că au
„înapoiat” credincioşilor energia acumulată prin rugăciuni repetate.
Este o limitare a cunoaşterii umane faptul că aproape întotdeauna
s-au văzut aceste lucruri prin explicaţii externe în funcţie de
cultură, spaţiu, istorie şi tradiţie, în timp ce experienţa internă de
bază este o informaţie esenţială pentru a înţelege toate acestea.
3. De acest fapt de a „proiecta”, „încărca” şi „restitui” Forţa, ne vom
ocupa mai încolo. Însă de acum îţi spun că acelaşi mecanism mai
operează încă, chiar şi societăţile desacralizate unde liderii şi
oamenii de prestigiu poartă nimburile unei reprezentări speciale
pentru cei care îi văd şi ar vrea să îi „atingă” sau să ia în posesie pe
o parte din hainele sau ustensile lor.
4. Deoarece toată această reprezentare a ceea ce este „înalt” porneşte
de la ochi până mai sus de linia normală a privirii. Şi „înalte” sunt
personalităţile care „posedă” bunătatea, înţelepciunea şi forţa. Şi la
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„înălţime” sunt ierarhiile, puterea, steagurile şi Statul. Şi noi,
muritorii de rând, trebuie să „urcăm” pe scara socială şi să ne
apropriem de putere cu orice preţ. Ce rău ne simţim, manipulaţi de
aceste mecanisme care coincid cu reprezentarea internă: capul în
„înalt” şi picioarele pe pământ. Ce rău ne simţim, când credem în
aceste lucruri (şi credem pentru că au „realitatea” în reprezentarea
internă). Ce rău ne simţim, când privirea noastră externă nu este
decât o proiecţie ignorantă a privirii interioare.
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XVII. PIERDEREA ŞI REPRIMAREA FORŢEI

1. Cele mai mari descărcări de energie se produc prin acte necontrolate.

Acestea

sunt:

imaginaţia

fără

frâu,

curiozitate

necontrolată, vorbirea în exces, sexualitatea excesivă şi percepţia
exagerată (văzul, auzul, gustul etc. într-un fel ne-controlat şi fără
obiectiv). Dar trebuie să recunoşti că de asemenea mulţi
procedează în acest fel deoarece îşi descarcă tensiunile care în alt
fel ar fi dureroase. Luând în considerare acestea şi văzând
funcţiile pe care le îndeplinesc aceste descărcări, vei fi de acord cu
mine că nu este bine să le reprimi ci trebuie să le ordonezi.
2. În ceea ce priveşte sexualitatea trebuie să interpretezi corect
aceasta: această funcţie nu trebuie reprimată deoarece în acest
caz creează efecte supărătoare şi contradicţii interne. Sexualitatea
se orientează şi se încheie în acţiune dar nu este bine să continue
să afecteze imaginaţia sau să caute într-o formă obsesivă un nou
obiect de posesie.
3. Controlul sexului determinat de o „morală” socială sau religioasă a
servit unor planuri care nu aveau nimic de a face cu evoluţia, ci
chiar contrariul.
4. Forţa (energia de reprezentare a senzaţiei del interiorul corpului)
s-a dedublat până la crepuscular în societăţile reprimate şi acolo
s-au multiplicat cazurile de „posedaţi” „vrăjitori”, profanatori şi
criminali de toate felurile, care s-au bucurat de suferinţa şi
distrugerea vieţi şi a frumuseţii. În unele triburi şi civilizaţii
criminalii erau împărţiţi între cei care au făcut dreptate şi cei
cărora li s-a făcut dreptate. În alte cazuri se persecuta tot ceea ce
era

ştiinţă

şi

progres

deoarece

se

opuneau

iraţionalului,

crepuscularului şi reprimării.
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5. La anumite popoare primitive există încă reprimarea sexului, aşa
cum mai există încă şi la unele popoare considerate ca având o
„civilizaţie avansată”. Este evident că, şi la unii şi la alţii, semnul
distructiv este mare, chiar dacă în cele două cazuri originea
acestei situaţii este diferită.
6. Dacă îmi ceri mai multe explicaţii îţi voi spune că sexul în realitate
este sacru şi este centrul din care se impulsionează viaţa şi
creativitatea. Aşa cum tot din acelaşi loc se impulsionează
distrugerea când funcţionarea sa nu este rezolvată.
7. Să nu crezi niciodată minciunile celor care înveninează viaţa când
se referă la sex ca la ceva depreciabil. Dimpotrivă în el se găseşte
frumuseţe şi nu în van este asociat cu sentimentul de dragoste.
8. Ai grijă şi consideră sexul ca pe o minune care trebuie tratată cu
delicateţe fără al transforma în sursă de contradicţii sau
dezintegrator al energiei vitale.
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XVIII.

ACŢIUNEA ŞI REACŢIUNEA FORŢEI

Ţi-am explicat înainte: „Când recunoşti o mare forţă, bucurie şi
bunătate în inima ta, sau când te simţi liber şi fără contradicţii, imediat
mulţumeşte în interiorul tău”.
1. A „mulţumi” înseamnă a concentra stările de spirit pozitive
asociate unei imagini, unei reprezentări. Această stare pozitivă aşa
unită permite ca în situaţiile defavorabile, la evocarea unui lucru,
să se ivească acela care l-a însoţit în momentele anterioare. În plus
cum această „încărcătură” mentală poate fi elevată prin repetiţiile
anterioare este capabilă să elimine emoţiile negative impuse de
anumite circumstanţe.
2. De aceea, dacă acumulezi în tine numeroase stări pozitive, din
interiorul tău se va întoarce ceea ce ceri cu un beneficiu amplificat.
Nu mai trebuie să repet că acest mecanism a servit (în mod confuz)
pentru a „încărca în afară” obiecte, persoane, sau entităţi interne
care s-au proiectat, crezându-se că răspund unor rugăciuni şi
cereri.
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XIX. STĂRILE INTERIOARE
Trebuie să obţii acum suficiente informaţii despre stările interne pe care
le poţi întâlni dea lungul vieţii tale şi în mod special în timpul
exerciţiului de evoluţie. Nu pot face descrierea mai bine decât prin
imagini (în acest caz alegorii). Acestea după părerea mea, au calitatea
de a concentra „vizual” stările de spirit complexe. Pe de altă parte
particularitatea de a înlănţui aceste stări ca şi cum ar fi momente
diferite ale aceluiaşi proces, introduce o schimbare în descrierile
întotdeauna fragmentare cu, care ne-au obişnuit cei care se ocupau de
aceste subiecte.
1. Prima stare în care se prevalează lipsa sensului (despre care am
vorbit la început), va fi numită „vitalitate difuză”. Totul este orientat
spre necesităţile fizice dar acestea se confundă deseori cu dorinţe
sau imagini contradictorii. Acolo se află obscuritatea în motive şi
ocupaţii. Se continuă în acea stare vegetativă pierdut între forme
schimbătoare. Din acest punct se poate evolua doar pe două căi:
calea morţii sau calea schimbării.
2. Calea morţii te pune în prezenţa unui peisaj haotic şi obscur,
anticii cunoşteau acest pasaj şi aproape întotdeauna l-au localizat
„sub pământ” sau în profunzimile abisale. De asemenea unii au
vizitat acest regat pentru ca apoi să „învie” la nivelele luminoase.
Înţelege bine că „sub” moarte există vitalitate difuză. Poate că
mintea umană relaţionează dezintegrarea morţii cu fenomenele
ulterioare de transformare şi, de asemenea, asociază mişcarea
difuză cu cele anterioare naşterii. Dacă direcţia de ascensiune este
„moartea” înseamnă o ruptura cu etapa anterioară. Pa calea morţii
se face ascensiunea spre o altă stare.
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3. Ajuns acolo se întâlneşte refugiul numit „regresiune”. De acolo se
deschid două căi: calea căinţei şi aceea care te-a permis
ascensiunea, adică calea morţii. Dacă urmezi prima cale este
pentru că decizia ta tinde să rupă cu viaţa trecută. Dacă te întorci
pe calea morţii recazi în abisuri cu acea senzaţie de cerc închis.
4. Ţi-am spus că există altă cale de a scăpa de vitalitatea abisală,
calea schimbării. Dacă alegi acest drum este pentru că vrei să ieşi
din starea ta neplăcută dar nu eşti dispus să abandonezi unele din
aparentele beneficii. Această cale este una falsă, cunoscută sub
numele de „mână stângă”. Mulţi monştri au ieşit din profunzimile
acestui coridor sinuos.

Ei au vrut să ia cu asalt cerurile fără a

renunţa la infern şi de aceea au proiectat în lume o infinită
contradicţie.
5. Presupun că, urcând din regatul morţi, cu ajutorul căinţei tale
conştiente, ai ajuns la popasul „tendinţă”. Două cornişe subţiri îţi
susţin acest refugiu: conservarea şi frustrarea. Conservarea este
falsă şi instabilă. Mergând pe acolo te iluzionezi cu ideea de
permanenţă dar în realitate descinzi cu rapiditate. Dacă urmezi
calea frustrării ascensiunea ta este grea, dar unica non-falsă.
6. Din eşec în eşec poţi ajunge la următorul popas numit „popasul
deviaţiei”. Fi atent la cele două căi ce ţi se deschid înainte: sau
urmezi calea de hotărâre, care te va duce la „generare” sau iei calea
resentimentului ce te va duce din nou la „regresiune”. Acolo eşti
pus în faţa unei dileme: sau te decizi pentru labirintul vieţii
conştiente (şi o faci cu hotărâre), sau te întorci cu resentimente la
viaţa ta anterioară. Sunt mulţi cei care dacă nu au putut să-şi
depăşească condiţia, îşi opresc acolo posibilităţile.
7. Dar tu ai făcut ascensiunea cu hotărâre şi te afli acum în locul de
popas numit „generare”. Acolo întâlneşti trei porţi: una se numeşte
„Cădere”, alta „Încercare” şi a treia „Degradare”. Cădere te duce
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direct în adâncimi şi doar un accident te poate împinge spre ea.
Este dificil să alegi această poartă. Poarta Degradării te duce
indirect spre abisuri, întorcând drumuri, într-o spirală turbulentă
în care vei reconsidera tot ce ai pierdut, tot ce ai sacrificat. Acest
examen de conştiinţă ce te duce la Degradare este un examen fals,
prin care subestimezi şi dai proporţii greşite unor lucruri pe care le
compari. Tu compari efortul ascensiunii cu acele „beneficii” pe care
le-ai abandonat. Dar, dacă priveşti lucrurile mai de aproape, vei
vedea că nu ai abandonat nimic din acest motiv, ci din alte raţiuni.
Degradarea începe prin aţi prezenta false motive care, se pare, au
fost străine de ascensiune. Întreb acum: Ce trădează mintea? Oare
falsele motive ale unui entuziasm iniţial? Oare dificultatea unei
acţiuni? Oare falsa amintire a unor sacrificii care nu au existat,
sau au fost impulsionate de alte motive? Eu îţi spun şi te întreb
acum: casa ta s-a incendiat de mult timp. Din această cauză ai
decis să faci ascensiunea, sau acum crezi că din cauza ascensiunii
casa ta a luat foc. Oare te-ai uitat un pic să vezi ce s-a întâmplat
cu alte case din jur?… Nu încape îndoială că trebuie să alegi poarta
din mijloc.
8. Urcă pe scara Încercării şi vei ajunge la o cupolă instabilă. De acolo
deplasează–te pe un coridor strâmt şi sinuos pe care îl vei cunoaşte
ca „volubilitate”, până vei ajunge într-un spaţiu amplu şi gol (ca o
platformă),

spaţiu

ce

poartă

numele

de:

„spaţiu–deschis–al–

energiei”.
9. În acest spaţiu te poţi speria de peisajul deşert şi imens şi de
tăcerea înspăimântătoare a nopţii transfigurate de enorme stele
imobile. Acolo, exact deasupra capului tău, vei vedea pe firmament
forma insinuantă a Lunii Negre… o stranie lună eclipsată ce se
opune exact Soarelui. Acolo trebuie să aştepţi ivirea zorilor,

31

răbdător şi cu credinţa, căci nimic rău nu ţi se poate întâmpla dacă
rămâi calm.
10. S-ar putea întâmpla ca într-o asemenea situaţie să vrei să găseşti
imediat o ieşire de acolo. Dacă se întâmplă aşa, ai putea să încerci
să o iei pe orice drum, spre orice loc, doar ca să nu aştepţi ziua cu
prudenţă. Trebuie să-ţi aminteşti că orice mişcare acolo (în
obscuritate) este falsă şi poartă numele generic de „improvizaţie”.
Dacă, uitând ce ţi-am spus, vei începe să improvizezi mişcările, poţi
să fi sigur că vei fi târât într-un vârtej de cărări şi sălaşe până în
adâncul cel mai obscur al descompunerii.
11. Ce dificil este să se înţeleagă că stările interne sunt înlănţuite
între ele! Dacă ai vedea ce logică inflexibilă are conştiinţa, ai
observa că în situaţia descrisă cine improvizează orbeşte începe să
degradeze şi să se degradeze; i se ivesc apoi sentimentele de
frustrare,

cade

după

aceea

înspre

resentimente

şi

moarte,

supravieţuind faptului de a uita tot ce într-o zi a reuşit să
perceapă.
12. Dacă pe platformă reuşeşti să ajungi la ziuă, în faţa ochilor tăi se
va ivi Soarele radiant, ce trebuie să-ţi ilumineze pentru prima dată
realitatea. Atunci vei vedea că în tot ceea ce există se află un Plan.
13. Este dificil să cazi de acolo, doar dacă voluntar vrei să cobori
spre regiuni mai obscure pentru a duce lumina în tenebre.
Nu este necesar să mai dezvoltăm aceste teme, deoarece fără
experienţă devin înşelătoare mutând în sfera imaginarului ceea ce este
realizabil. Să fie de folos cele spuse până aici. Dacă cele explicate nu ţiau fost de folos, poţi să obiectezi, oricum, nimic nu are fundament şi
raţiune pentru scepticism, asemănător unei imagini în oglindă,
sunetului unui ecou, umbrei altei umbre.
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XX. REALITATEA INTERIOARĂ
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1. Opreşte-te la consideraţiile mele. În ele nu va trebui să intuieşti
decât fenomene alegorice şi peisaje din lumea externă. Dar, de
asemenea în ele vei găsi descrieri reale ale lumii mentale.
2. Nici nu trebuie să crezi că „locurile” pe unde treci în drumul tău,
au vreun fel de existenţă independentă. O asemenea confuzie a
întunecat deseori învăţături profunde şi până în ziua de azi sun
unii care cred că cerurile, infernul, îngerii, demonii, monştrii,
castelele fermecate, oraşele îndepărtate şi altele, au o realitate
vizibilă pentru „iluminaţi”. Acelaşi prejudiciu, dar inversat, i-a făcut
pe scepticii fără înţelepciune, să considere aceste lucruri ca fiind
simple iluzii sau halucinaţii ale unor minţi sub influenţa febrei.
3. Trebuie să-ţi repet, atunci, că este vorba despre adevărate stări
mentale, chiar dacă sunt simbolizate prin obiecte din lumea
externă.
4. Ia în considerare cele spuse şi învaţă să descoperi adevărul printre
alegoriile care cu unele ocazii deviază cursul minţii, dar în alte
ocazii traduc realităţii imposibil de înţeles fără reprezentare.
Când s-a vorbit despre oraşele zeilor în care vroiau să ajungă numeroşi
eroi din diferite popoare; când s-a vorbit despre paradise în care zei şi
oameni convieţuiau într-o originală natură transfigurată; când s-a vorbit
despre căderi şi diluvii, s-a spus un mare adevăr interior.
Apoi mântuitorii şi-au adus mesajele şi au venit la noi cu dublă natură,
pentru a restabili acea nostalgică unitate pierdută. Şi atunci s-a spus
un mare adevăr interior.
Dar, când s-au spus toate acestea localizându-le în afara minţii, ori s-a
greşit, ori s-a minţit.
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Invers,

lumea externă confundată

cu privirea internă, o obligă pe

aceasta să străbată noi căi.
Aşa, astăzi eroul acestei epoci zboară spre stele. Zboară prin regiuni
înainte ignorate. Zboară spre exteriorul lumii sale şi fără să ştie, este
impulsionat până la centrul interior şi luminos.
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Experiență
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Oficiu
Se efectuează la cererea mai multor persoane.
Oficiantul: mintea mea e neliniştită
Împreună: mintea mea e neliniştită
Oficiantul: inima mea e agitată
Împreună: inima mea e agitată
Oficiantul: corpul meu este încordat
Împreună: corpul meu este încordat
Oficiantul: relaxez corpul, inima şi mintea mea.
Împreună: relaxez corpul, inima şi mintea mea.
Pe cât posibil participanţii sânt asezaţi. După câteva minute, Ajutorul se

ridică în picioare şi citeşte un Principiu sau un fragment din Privirea
Interioară (în funcţie de circumstanţă), după care invită participanţii să
mediteze asupra celor citite. Se aşează din nou.
După câteva minute Oficiantul citeşte următoarele fraze, oprindu-se la
fiecare dintre acestea.
Oficiantul: relaxează complet corpul şi calmează mintea…
Imaginează-ţi o sferă transparentă şi luminoasă care coboară până la
tine, cuibărindu-se în inima ta…
Vei recunoaşte momentul în care sfera se va transforma într-o senzaţie
de expansiune în interiorul pieptului tău...
Senzaţia sferei se extinde din inima ta spre exteriorul corpului tău, în
timp ce respiraţia ta devine mai amplă…
Mâinile tale şi corpul vor fi invadate de senzaţii noi…
Vei percepe onduaţii crescătoare, si vor apărea emoţii şi amintiri
pozitive…
Lasă să se producă trecerea Forţei liber. Această Forţă care dă energie
corpului şi minţii tale…
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Lasă ca Forţa să se manifeste în tine…
Încearcă să vezi lumina ce o emană în ochii tăi şi nu o impiedica să
acţioneze de la sine...
Simte Forţa şi lumina ei interioară…
Las-o să se manifeste în libertate…
Ajutorul: Cu acestă Forţă care am primit-o, ne concentrăm mintea
spre realizarea a ceea ce avem într-adevăr nevoie.
Invită participanţii să se ridice ca să pronunţe Cererea. După un timp...
Oficiantul: Pace, Forţă și Bucurie!
Împreună: Şi ţie, Pace, Forţă și Bucurie!
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Transmiterea Forţei
Se desfăşoară la cererea unui grup de persoane. Oficiantul şi Ajutorul
stau în picioare.
Oficiantul: Mintea mea este neliniştită.
Împreună: Mintea mea este neliniştită.
Oficiantul: Inima îmi este agitată.
Împreună: Inima îmi este agitată.
Oficiantul: Corpul îmi este încordat.
Împreună: Corpul îmi este încordat.
Oficiantul: Îmi relaxez corpul, inima şi mintea.
Împreună: Îmi relaxez corpul inima şi mintea.
Oficiantul şi Ajutorul iau loc şi lasă să treacă o scurtă perioadă de timp.
Oficiantul se scoală în picioare.
Oficiantul: Dacă vrei să primeşti Forţa trebuie să înţelegi că în
momentul Transmiterii Forței vei începe să experimentezi senzaţii noi.
Vei simţi ondulaţii în continuă creştere şi vei fi cuprins de emoţii şi de
amintiri pozitive. Când simţi că toate acestea se înfăptuiesc, lasă ca
Forţa să curgă liber…
Lasă ca Forţa să te cuprindă şi nu o împiedica să acţioneze de la
sine…
Simte Forţa şi luminozitatea ei lăuntrică…
Las-o să se manifeste liberă…
După trecerea unei scurte perioade de timp Ajutorul se scoală în
picioare.
Ajutorul: Cine doreşte să primească Forţă să se scoale în picioare.
Ajutorul invită, având în vedere numărul participanţilor, ca fiecare să
rămână în picioare lângă scaunul său ori să se formeze un cerc în jurul
Oficiantului.
După un timp, Oficiantul incepe Transmiterea Forţei. Ajutorul, dacă
este nevoie, îndrumă deplasarea participanţilor şi uneori însoţeşte pe
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unii dintre iei până la locul lor. Când a terminat Transmiterea, se lasă
să treacă o perioadă de timp pentru asimilarea acestei experienţe.
Ajutorul: Cu această Forţă pe care am primit-o să ne concentrăm
mintea spre realizarea a ceea ce avem realmente nevoie…, sau ne
concentrăm mintea asupra a ceea ce are nevoie într-adevăr cineva
foarte drag.
Îi invită pe toţi să se ridice pentru a exprima Cererea în linişte. Uneori,
un participant face o Cerere pentru cineva prezent sau absent.
După un timp...
Oficiantul: Pace, Forţă și Bucurie!
Toţi: Şi ţie, Pace, Forţă și Bucurie!
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Starea de bine
Se efectuează la cererea a unui grup de persoane.
Participanţi vor sta aşezaţi. Oficiantul şi Ajutorul stau în picioare.
Ajutorul: Ne-am întâlnit pentru a ne aminti de persoanele dragi nouă.
Unii dintre ei au probleme în viaţa afectivă, dificultăţi în relaţiile cu
ceilalţi sau au probleme de sănătate. Ne îndrepăm spre ei gândurile
noastre şi tot ceea ce dorim mai bun pentru ei.
Oficiantul: Să avem încredere că cererea noastră de bine va ajunge la
ei. Să ne gândim la persoanele ce ne sunt dragi; simţim prezenţa
persoanelor ce ne sunt dragi şi experimentăm contactul cu persoanele
ce ne sunt dragi.
Ajutorul: Să stăm un moment pentru a medita asupra dificultăţiilor în
care se găsesc aceste persoane...
Se va aştepta câteva minute pentru ca participanţii să poată medita.
Oficiantul: Dorim, acum, ca acele persoane să simtă tot ceea ce noi le
dorim mai bun. O undă de alinare şi de stare de bine trebuie să ajungă
până la ei...
Ajutorul: Sa stăm un minut pentru a ne imagina mental situaţia de
stare de bine pe care o dorim pentru persoanele dragi nouă.
Se aşteaptă câteva minute pentru că participanţii să se poată concentra.
Oficiantul: Închidem această ceremonie dând posibilitatea celor ce
doresc a simţi prezenţa celor dragi care chiar dacă nu sunt aici, în
timpul şi spaţiul nostru, se relaţionează cu noi în experienţa iubirii, a
păcii şi a caldei bucurii....
Se aşteaptă un moment.
Oficiantul: Această ceremonie a fost bună pentru ceilalţi,
reconfortantă pentru noi şi inspiratoare pentru viaţa noastră....
Salutăm pe toţi cei care sunt scăldaţi în acest curent de stare de bine,
fortificată de cele mai bune sentimente ale celor prezenţi....
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Protecţia
Ceremonie cu participare individuală sau colectivă.
Toţi stau în picioare. Oficiantul şi Ajutorul în faţa copiilor, iar în jurul
acestora celelalte persoane prezente.
Ajutorul: Acest Ceremonial are menirea de a-i introduce pe copii în
comunitatea noastră.
Încă din antichitate, copiii au fost subiectul unor ceremonii cum este,
de exemplu, botezul, punerea numelui etc., prin care s-a dorit
recunoaşterea unor schimbări de situaţie, intrarea în alte cicluri ale
existenţei fiinţei umane.
Existau şi există formalităţi oficiale prin care se constată naşterea,
locul în care s-a petrecut aceasta etc. Dar transcendenţa spirituală
care însoţeşte o ceremonie nu are nimic în comun cu caracterul rece,
impersonal al documentelor scrise; se leagă însă puternic de bucuria
părinţilor şi a comunităţii atunci când copiii sunt prezentaţi în mod
public.
Aceasta este o ceremonie prin intermediul căreia statutul copiilor se
schimbă, deoarece ei intră în rândul membrilor comunităţii care se
angajează să-i ocrotească atunci când, din nefericire, ei sunt lipsiţi de
protecţie.
Cu ocazia acestei ceremonii se invocă protecţie pentru copii, iar
comunitatea îi primeşte ca pe noi fii ai ei.
După un scurt timp, Oficiantul se adresează cu amabilitate celor
prezenţi.
Oficiantul: Solicităm protecţie pentru aceşti copii.
Ajutorul: Îi primim cu multă bucurie şi ne angajăm să le oferim
protecţia noastră.
Oficiantul: Ne exprimăm cele mai sincere felicitări… Pace şi bucurie
pentru toţi!
Pune cu amabilitate mâna pe capul fiecărui copil şi-l sărută pe frunte...
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Căsătoria
Toţi în picioare. Una sau mai multe perechi. Oficiantul şi Ajutorul în faţa
cuplurilor.
Ajutorul: Din timpuri străvechi, nunta este considerată ca o
schimbare a statutului persoanelor.
Când cineva este la sfârşitul sau la începutul unei noi etape a vieţii, de
obicei, se desfăşoară un anumit ritual. Viaţa noastră personală şi
socială este însoţită de ritualuri acceptate într-o măsură mai mare sau
mai mică de tradiţii. Într-un fel salutăm dimineaţa şi în altfel seara,
strângem mâna cunoscuţilor, sărbătorim o zi de naştere, sfârşitul unei
perioade de studii sau schimbarea locului de muncă. Sporturile sunt
însoţite de ritualuri, iar ceremoniile religioase, de partid sau civile ne
transpun într-o situaţie mentală adecvată împrejurării.
Căsătoria este o schimbare importantă în statutul fiecărei persoane şi
pretutindeni în lume acest eveniment impune împlinirea unor
formalităţi legale. Acest lucru vrea să spună că relaţia conjugală îi
pune pe soţi într-o nouă situaţie faţă de comunitate şi faţă de Stat.
Dar când un cuplu stabileşte relaţii conjugale, face acest lucru
gândindu-se la un nou stil de viaţă, o fac cu sentimente profunde, ci
nu formal.
Deci, în această ceremonie de schimb de situaţie, există intențiaia de a
stabili o relaţie nouă şi pe cât se poate de durată, cu o altă persoană.
Este dorinţa de a primi şi de a oferi tot ce este mai bun. Există intenţia
de a consolida relaţia prin aducerea pe lume sau prin adoptarea unor
copii.
Văzând căsătoria în acest fel, admitem importanţa legalizării acestei
uniri, dar în ce priveşte profunzimea spirituală şi emoţională spunem
că numai mirii sunt cei care pot da o semnificaţie specială acestei
ceremonii.
Cu alte cuvinte, această ceremonie pune două fiinţe umane în situaţia
de a înfrunta o nouă viaţă şi aceasta este ceremonia prin care cei doi
contractanţi realizează profunda uniune sub semnul propriilor
sentimente.
Noi nu împlinim acest act al căsătoriei; ei sunt cei care se căsătoresc
în faţa comunităţii noastre.
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Oficiantul: Şi pentru ca această ceremonie să se împlinească,
întrebăm; (se adresează unuia dintre miri) Ce semnificaţie are pentru
tine această căsătorie?
Cel căruia i-a fost adresată întrebarea răspunde cu voce tare…
Oficiantul: (adresându-se celuilant mire) Ce semnificaţie are pentru
tine această căsătorie?
Cel căruia i-a fost adresată întrebarea răspunde cu voce tare…
Oficiantul: Drept urmare, această căsătorie se va împlini în
conformitate cu dorinţele exprimate şi cu intenţiile cele mai profunde.
(salută cu afecţiune perechea/perechile).
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Asistenţa

Aceasta este o ceremonie de mare profunzime afectivă şi pretinde ca cel
care o oficiază să dea tot ce are mai bun în el.
Ceremonia poate să fie repetată la cererea celui interesat sau a celor
care au grijă de el.
Oficiantul singur cu muribundul.
Oricare ar fi starea de luciditate sau de inconştienţă aparentă a
muribundului, Oficiantul se apropie de el vorbind încet, cu glas blând şi
clar.
Oficiantul: Amintirile vieţii tale sunt unitatea de măsură cu care sunt
judecate faptele tale. Poţi, în scurt timp, să-ţi aminteşti mult din ceea
ce este cel mai bun în tine. Împrospătează-ţi memoria, dar fără să te
frămânţi şi purifică-ţi memoria. Aminteşte-ţi blând şi linişteşte-ţi
mintea…
Câteva minute de linişte, după care se reia cu aceeaşi ton şi aceeaşi
intensitate.
Respinge acum spaima şi mâhnirea...
Respinge acum dorinţa de a fugi spre regiuni obscure...
Respinge acum ataşamentul de la amintiri...
Rămâi acum în libertate interioară indiferent faţă de iluzia peisajului...
Hotărăşte-te acum să te înalţi…
Lumina pură străluceşte pe culmile înaltelor lanţuri muntoase şi ape
în mii de culori coboară printre melodii nerecunoscute spre podişuri şi
păşuni cristaline...
Nu îţi fie teamă de presiunea luminii care te îndepărtează tot mai mult
de centrul ei. Absoarbe-o ca şi cum ar fi un lichid sau un vânt pentru
că, fără îndoială, în această lumină se găseşte viaţa.
Când în marele lanţ muntos vei găsi cetatea ascunsă trebuie să-i
cunoşti intrarea. Dar aceasta o vei şti în momentul în care viaţa ta va
fi transformată. Enormele ziduri ale oraşului sunt scrise în figuri, sunt
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scrise în culori, sunt “simţite”. În această cetate se păstrează ceea ce sa făcut şi ceea ce rămâne de făcut…
Un moment de linişte, continuând cu acelaşi ton şi aceeaşi intensitate.
Eşti împăcat...
Eşti purificat...
Pregăteşte-te să intri în cea mai frumoasă Cetate a Luminii, niciodată
văzută cu ochiul, niciodată percepută cu urechea…
Vino, pregăteşte-te să pătrunzi în cea mai frumoasă Lumină…
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Moartea

Oficiantul: Viaţa a încetat în acest corp. Facem, în mintea noastră, un
efort de separare a imaginii acestui corp de cea pe care ne-o amintim.
Corpul acesta nu ne ascultă, acest corp nu este cel pe care noi ni-l
amintim.
Cine nu simte prezenţa unei alte vieţi separată de corp să considere
că, chiar dacă moartea a paralizat corpul, faptele săvârşite în timpul
vieţii continuă să acţioneze, iar influenţa acestora nu se va opri
niciodată.
Această înlănţuire de fapte care au izbucnit în timpul vieţii nu pot fi
curmate prin moarte. Cât de adâncă este meditaţia în jurul acestui
adevăr, chiar dacă nu se înţelege în totalitate transformarea dintr-o
acţiune în alta.
Iar cel care simte prezenţa unei alte vieţi, separate, să considere, la
rândul său, că moartea a paralizat numai corpul; că mintea s-a
eliberat încă o dată şi în mod triumfal, că-şi croieşte drum spre
Lumină.
Oricare ar fi părerea noastră, să nu plângem corpurile. Să medităm în
schimb la rădăcinile convingerilor noastre şi o bucurie calmă şi
liniştită va ajunge la noi.
Pace în inimă, lumină în înțiaelegere!
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Recunoaşterea
Recunoaştrea e o ceremonie ce are ca scop includerea cuiva în
comunitate. O includere pentru experienţe comune, pentru împărtăşirea
de idealuri, atitudini şi moduri de a acţiona comune.
Se face la cererea unui grup de persoane după celebrarea Oficiului.
Participanţii trebuie să aibă la dispoziţie textul, distribuit înainte de a
începe.
Oficiantul şi Ajutorul stau în picioare.
Ajutorul: Această ceremonie a fost cerută de persoane care doresc să
fie incluse în comunitate. Aici va fi exprimat un angajament personal
şi al grupului, de a lucra pentru îmbunătăţirea vieţii fiecăruia şi a
aproapelui nostru.
Ajutorul va invita pe cei care împărtăşesc acest sentiment de includere
să se ridice în picioare.
Oficiantul: Durerea şi suferinţa pe care noi oamenii o simţim dau
înapoi dacă avansează buna cunoaştere şi nu cunoaşterea care e în
serviciul egoismului şi a opresiunii.
Buna cunoaştere ce duce la dreptate.
Buna cunoaştere ce duce la reconciliere.
Buna cunoaştere ce duce, în plus, la dezvăluirea sacrului în
adâncurile conştiinţei.
Ajutorul împreună cu grupul citesc:
Considerăm omul valoarea centrală, mai presus de bani, de Stat, de
religie, de modelele şi sistemele sociale.
Dăm un impuls libertăţii de a gândi.
Propunem egalitatea în drepturi şi oportunităţi pentru toţi oamenii.
Recunoaştem şi încurajăm diversitatea obiceiurilor şi a culturilor.
Ne opunem oricărui tip de discriminare.
Opunem rezistenţă oricărei forme de violenţă fizică, economică, rasială,
religioasă, sexuală, psihologică şi morală.
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Oficiantul: Pe de altă parte aşa cum nimeni nu are dreptul de a
discrimina pe ceilalţi pentru religia lor sau pentru faptul că nu au
religie, cerem dreptul de a ne proclama propria spiritualitate şi de a
crede în nemurire şi în sacru.
Spiritualitatea noastră nu e o spiritualitate a superstiţiilor, nu e o
spiritualitate a intoleranţei, nu e spiritualitatea dogmei nici a violenţei
religioase; ea este o spiritualitate care s-a trezit dintr-un somn
profund pentru a alimenta cele mai bune aspiraţii ale oamenilor.
Ajutorul şi grupul citesc:
Vrem să dăm coerenţă vieţii noastre făcând să coincidă ceea ce gândim
cu ceea ce simţim şi cu ceea ce facem.
Vrem să depăşim conştiinţa negativă recunoscându-ne eşecurile.
Aspiraţia noastră este de a ierta, a reconcilia şi a lămuri.
Ne propunem să punem, cât de des, în practică acea regulă care ne
aminteşte să-i tratăm pe ceilalţi aşa cum vrem să fim trataţi.
Oficiantul: Vom începe o viaţă nouă.
Vom căuta înlăuntrul nostru semnele sacrului şi vom da celorlalţi
mesajul nostru.
Ajutorul şi grupul citesc:
Astăzi va începe înnoirea vieţii noastre. Vom începe căutând pacea
mentală şi Forţa care să ne dea bucurie şi convingere. Apoi ne vom
îndrepta spre persoanele care ne sunt apropiate pentru a împărtăşii cu
ele ce lucru mare şi bun ni s-a întâmplat.
Oficiant: Pentru toţi Pace, Forţă şi Bucurie.
Ajutorul şi toţi cei prezenţi: Şi pentru tine Pace, Forţă şi Bucurie.
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Calea
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Dacă crezi că viațiaa ta se termină cu moartea, ce gândeștati, simțiai ștai faci
nu au sens. Totul se termină în incoerențiaă ștai haos.

Dacă crezi că viațiaa nu se sfârștaeștate cu moartea, ar trebui să se
potrivească ceea ce gândeștati cu ceea ce simțiai ștai ceea ce faci. Totul ar
trebui să se îndrepte spre coerențiaă, spre unitate.
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Dacă eștati indiferent fațiaă de durerea si suferințiaa altora, orice ajutor pe
care il ceri nu are justificare.
În cazul în care nu eștati indiferent fațiaă de durerea ștai suferințiaa altora,
trebuie să faci să se potrivească ceea ce simțiai cu ceea ce gândeștati ștai faci
pentru a ajuta pe alțiaii.
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Învațiaă să-i tratézi pe ceilalțiai în modul în care ai vrea să fi tratat tu.

Învațiaă să depăștaeștati durerea ștai suferințiaa din tine, din aproapele tău ștai
din societatea umană.

Învațiaă să reziștati la violențiaa care este în tine ștai afară din tine.

Învațiaă să recunoștati semnele sacrului în tine ștai afară din tine.
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Nu lăsa să-țiai treacă viațiaa fără să te întrebi „Cine sunt”?
Nu lăsa să-țiai treacă viațiaa fără să te întrebi „Unde mă duc”?

Nu lăsa să treacă o zi fără să-țiai răspunzi la întrebarea „Cine sunt”?
Nu lăsa să treacă o zi fără să-țiai răspunzi la întrebarea „Unde mă duc”?

54

Nu lăsa să treacă o bucurie mare fără a mulțiaumi în interiorul tău.

Nu lăsa să treacă o tristețiae mare fără a cere în interiorul tău bucuria
care a fost păstrată.
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Nu-țiai imagina că eștati singur în satul tău, în oraștaul tău, pe pământ ștai în
lumile infinite.

Nu-țiai imagina că eștati înlănțiauit a acest timp ștai acest spaţiu.

Nu-țiai imagina că murind, singurătatea va fi veștanică.
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