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— De ce stau lucrurile așa? se interesă acesta.
— Pentru că mintea nu poate trăi decât în trecut sau în viitor. Nu 

poți „trăi” momentul prezent decât într‑o stare non‑mentală. Observă-te 
puțin: vezi un obiect, o floare – acesta este momentul de prezență pură; 
când mintea a verbalizat: „iată o floare” deja momentul a trecut, el a 
devenit deja trecut… și tot așa: fiecare verbalizare, fiecare comentariu 
al minții („e o floare frumoasă, aparține speciei X”) te îndepărtează din 
ce în ce mai mult de trăirea propriu-zisă… Iată handicapul cunoașterii 
intelectuale: cu cât comentezi mai mult a posteriori în capul tău un 
eveniment, cu cât etichetezi sau caracterizezi mai mult un obiect, cu 
atât te îndepărtezi mai mult de trăirea în sine.

Deci pentru a trăi în prezent trebuie să oprești mintea. Și pentru 
asta trebuie puțin exercițiu și despre asta am mai tot vorbit: obser-
varea pauzelor dintre gânduri, dintre cuvinte, dintre inspir și expir, 
vipassana… Și asta este, din nou, ceva ce poți face în viața ta de zi cu 
zi, nu îți trebuie nici o postură specială, nici vreo costumație anume, 
sau vreun obiect ritualic sau mai știu eu ce accesoriu… pur și simplu 
stai la birou sau în bucătărie sau pe stradă sau în metrou și câteva 
minute pe zi încerci să observi pauzele dintre gânduri sau dintre inspir 
și expir… Iar apoi încearcă să zăbovești acolo din ce în ce mai mult, 
să prelungești acele pauze… în acele pauze mintea tace și tu doar 
ești, doar ființezi… Apoi vei aduce acea ființare conștientă în fiecare 
acțiune, în fiecare gest…

Ca să revenim la minte, profită Spiritul ca să mai facă repede-repe-
de o precizare… (Spiritului îi plăceau noțiunile cât mai clare, tocmai 
pentru că mereu avea de-a face cu ambiguitatea cuvintelor; chiar și 
așa noțiunile astea erau destul de abstracte iar oamenii nu erau obiș-
nuiți cu ele), într-un final trebuie să ajungi la ceea ce școlile orientale 
numesc „mintea oglindă”. Adică o minte care doar oglindește, care nu 
judecă, care nu pune imediat etichete, o minte care nu se amestecă, 
doar este acolo, prezentă… aceasta este mintea stării de A fi…, anticipă 
Spiritul discuțiile lor viitoare. Și această minte, odată stabilizată, va 
putea oglindi la un moment dat conștiența ființării tale, conștiența ta de 
sine: „tu-care-doar-ești-acolo”, „tu-care-doar-exiști”, tu-prezență pură…

— Cum adică, „conștiență de sine care se oglindește într‑o min‑
te oglindă”? Omulețul care făcea mereu compromisuri se pierduse 
deja undeva pe drum în această explicație sofisticată, iar acum făcea 
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recunoștința și dragostea lor, nu? Deci, din nou, tot tu ești la mijloc. 
Stai liniștit, Omule, mai toate gândurile tale se învârt în jurul tău, 
nu-i nicio noutate: atâta doar să ai curiozitatea și onestitatea să in-
vestighezi puțin asta și să recunoști. 

În plus, dacă îți observi gândurile… și nu e nevoie decât să le ob-
servi, vei vedea că ele se referă fie la ceva din trecut, fie la ceva din 
viitor: încearcă, observă-te puțin…

Bun, ți‑am arătat că mintea sprijină mereu ego‑ul gândind mereu 
despre tine, ai înțeles asta… apoi faptul că gândurile nu se referă decât 
la trecut sau la viitor: implicit, ego‑ul nu va putea trăi decât în trecut 
sau în viitor…

— ??
— ??, pe fața Omuleților se citea confuzia…
— Ego‑ul este ceea ce crezi tu că ești, este ceea ce crezi tu că ai de‑

venit până acum, suma diferitelor elemente din trecutul tău, trecutul 
tău care este în mintea ta… Ego‑ul trăiește deci prin memoria ta… 

Osho spune că timpul este, de fapt, „un spațiu în care să apară și 
să crească ego-ul”…

Ego‑ul este suma gândurilor tale despre tine, despre ceea ce ai făcut, 
despre ceea ce „trebuie să faci” de acum în colo… de aceea spun că 
ego‑ul este susținut de mintea‑cea‑care‑gândește‑mereu‑despre‑tine… 
înțelegeți? Ori pentru a aduna toate aceste gânduri, calificative, ele-
mente despre tine, mintea are nevoie de timp… și, atunci, mintea cre-
ează timpul…

Trebuie să mai vorbim despre minte și ego, își spuse Spiritul. 
Se pare că nu e ușor de înțeles asta…, mai bine spus, nu e ușor de 
acceptat-interiorizat-simțit acest lucru… Ori aici este cheia întregii 
schimbări, a întregii evoluții…

Timpul este creat doar de mintea ta, există timp doar pentru că 
ego-ul are nevoie de el, ca să trăiască în realitatea relativă a minții 
tale! În realitatea Absolută nu există timp… 

Spuneam că există două „realități”, una relativă, viața ta de zi cu 
zi așa cum o „știi” tu, așa cum o gândești tu și o realitate Absolută, 
„Împărăția cerurilor”, nirvana, cum vrei tu să-i spui, n-are importanță 
denumirea…, oricum este doar un cuvânt, o etichetă pe care mintea 
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Jnana yoga, povestea minții  
și a ego‑ului…

— Discuția noastră de astăzi își propune să înceapă o poveste a 
minții, începu Spiritul, încercând, din nou, să aducă cât mai multe 
elemente conceptuale și de practică școlii sale. Iată, acum vom vorbi 
ca niște practicanți jnana yoga, „yoga cunoașterii”, anticipă el. Și vom 
vedea, la un moment dat, pe parcursul discuțiilor noastre de acum și 
de altă dată, ce înseamnă, de fapt, această „cunoaștere”, în conotația 
ei yoghină, mai făcu el o precizare. 

Este nevoie să explicăm și să repetăm mereu cum funcționează 
mintea și ego-ul: aceasta este o cheie a înțelegerii demersului spiritual 
real…, repetase și pentru el asta Spiritul de nenumărate ori; iar acum, 
iată, o repeta cu voce tare, pentru cei prezenți. Și aceste explicații, 
pot marca, deja, începutul acestui „alt fel de cunoaștere”, continuă el.

Altădată vom vorbi despre deschiderea inimii și bodhicitta. Și asta 
este extrem de important… Totul este extrem de important…, este ca 
un mare puzzle al înțelegerii și al practicii voastre…

Vă propun o poveste a minții ca evoluție: haideți să aducem acum 
niște concepte mai generale despre minte. Am mai vorbit noi despre 
legătura minte-ego, care este esențială; și tot acolo vom ajunge până 
la urmă și astăzi, dar vom încerca de această dată să privim lucrurile 
mai în ansamblul lor. Și aș mai vrea să înțelegem cum s-a ajuns la 
forma actuală de funcționare a minții și, mai ales, unde și cum a de-
venit dizarmonică această formă de funcționare. 

De unde am putea începe, ca punct de plecare, după părerea voastră?
— Eu aș pleca de la începuturile minții…, sugeră Omulețul care 

se îndoia mereu.
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toate sunt restricționate, amputate, puse în slujba ego-ului personal, 
a ego-ului social și așa mai departe… Dar mintea în sine, ca atribut al 
Creației, este ceva extraordinar… Ea capătă atributele acelei jnana, 
una dintre cele trei caracteristici ale Creației, care este Cunoașterea. 
Mintea vine de acolo cu niște caracteristici minunate, care și ele apar-
țineau Potențialității Creației: oglindirea, asocierea, reflectarea înspre 
interior, conștientizarea, capacitatea de imaginare, creația…, atâta 
doar că acestea s-au distorsionat, s-au limitat, s-au schilodit; pentru că 
au fost confiscate de un sector al ei, dezvoltat anarhic, care este ego-ul.

Dar haideți să vedem puțin cum stau lucrurile cu liniștitul dialo-
gului interior, al zgomotului mental…

— Păi, toți cei care am practicat, am observat că mintea se liniștește 
și putem sta fără să gândim, la sfârșitul expirului, în pauza de după 
expir, pentru că expirul este un fel de moarte…, cum a spus Spiritul.

— De fapt, fiecare respirație este un mic ciclu, un mic ciclu crea-
ție – distrugere, viață – moarte. Cu fiecare inspir te naști și trăiești 
și cu fiecare expir, mori…

— Și copilul când se naște asta face: inspiră și când murim, expirăm.
— Da, așa e! Și atunci fiecare mic ciclu inspir – expir este ca un 

mic ciclu naștere – moarte; și cum am putea să integrăm asta ca pe 
o practică spirituală?

— Simțind că te dizolvi…, spuse Omulețul cel emoțional, practicant 
mai vechi.

— Că te dizolvi! Deci în momentul în care, din Conștiința cosmică, 
sau din Dumnezeu, din acea Esență…, prin inspir tu te formezi, iar prin 
expir, tu te dizolvi înapoi în Ea. Și de fapt asta se și întâmplă la nivel 
energetic, subtil: cu fiecare inspir, tu te desprinzi din Conștiință și cu 
fiecare expir te dizolvi în Ea; și atunci pauza de la sfârșitul expirului 
este cea mai apropiată de acea „dizolvare”, de acel abandon, de acel 
punct de plecare, dar și de întoarcere, care este Esența. Și dincolo de 
ea, Vacuitatea…

Și, vorbind acum în termeni de minte, exact asta se întâmplă: pe 
inspir se formează mintea, pe expir se dizolvă mintea și, cum spuneați 
voi, în pauza de după expir, pentru puțin timp, de fapt, mintea nu mai 
există. Și, atunci, în acea pauză de după expir, poți să dai de Esența 
minții, poți să simți pentru o secundă, două, Esența minții.
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Și, la fel, dacă echivalăm practica respiratorie cu cea a urmăritului 
gândurilor…, ele vin din Esența minții, în inspir se formează gânduri, 
pe expir se dizolvă mintea, gândurile respective și, un pic, în pauza 
dintre gânduri, până să apară gândul cel nou, poți sta, câteva secunde, 
în acea Esență a minții, în care gândurile tocmai au dispărut…

Deci, dacă ne întoarcem la tehnicile noastre de respirație, pe inspir, 
de fapt, aduci ceva în tine, în inimă și în același timp te naști. Cum se 
poate întâmpla asta? Se întâmplă pentru că Dumnezeu sau Universul 
expiră în momentul acela; și, în momentul în care Universul expiră, El 
se expansionează și prin expansiunea lui Dumnezeu, te naști tu. Deci 
Creația asta înseamnă, expansiunea Universului, Manifestarea acelei 
Esențe primordiale…, care îți va da ție o viață, o minte și emoții și 
trăiri, prin structurarea principiilor sat, cit și ananda… În momentul 
în care Universul se expansionează, tu te naști; deci Universul expiră, 
se expansionează, iar tu inspiri, primești în tine Existența. Și invers. 
Și dacă este să privim la nivel de galaxii, exact asta se întâmplă acum, 
Universul se expansionează…

Iar toate acestea sunt cicluri, asta pentru că vorbeam noi despre 
timpul limitat și timpul nelimitat… și, la nivel de Univers, toate sunt 
cicluri, nu există timp liniar… Totul este ciclic, totul este rotund, sau 
spiralat…, totul se întoarce, totul se repetă. 

De aceea au văzut indienii Universul ca fiind creația lui Brahman, 
ca o respirație a Dumnezeirii… deci este vorba despre „expirul” 
Universului, despre expansionarea, manifestarea lui, care în tine 
devine, de fapt, inspir și devine viață. 

Iar acum altceva: în momentul în care și tu respiri cu chakra inimii, 
vei face și tu la fel, la fel ca „Dumnezeu – Universul”: te expansionezi 
un pic pe expir și te aduni în tine, pe inspir. Pare paradoxal ca mișcare, 
dar, de fapt, ceea ce facem noi cu chakra inimii este o micro-repetiție 
a ceea ce face Universul; și, atunci, respirația inimii făcută în felul 
acesta te ajută să te conectezi și să devii una cu Universul care respiră, 
pentru că și tu respiri în același mod ca și Dumnezeul care creează. Și 
energetica inimii simte că aceasta este energetica Universului și poate 
intra în rezonanță cu energetica Universului, prin simplul act de a 
respira cu o chakră în felul acesta. 
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Tehnicile de fixare:  
shamata, shinay…

— Haide, Spirite, să mai vorbim câte ceva despre yoga, începu 
timid un Omuleț practicant începător…

— Yoga este o cale, spuneam noi vorbind mai deunăzi despre Yoga 
Sutra a lui Patanjali. „Yoga”, în accepțiunea „clasică”, înseamnă unire, 
uniune… Vom vedea și alte semnificații ale cuvântului sau alte sem-
nificații ale altor denumiri ale practicii… Aceasta este semnificația 
„clasică”, spuneam. Să vedem, unire a ce?

Pe de o parte, unire, armonizare a corpului fizic, a corpului energe-
tic, a respirației, a minții și emoțiilor… Asta se realizează prin postúri 
și prin tehnicile de respirație, pranayama: pentru că respirația este 
cea care face legătura între cele de mai sus… 

Asanele cresc gradul de mobilitate a articulațiilor și eliberează 
emoțiile stocate acolo. Lucrul asupra canalelor energetice și asupra 
chakrelor vindecă bolile…, dar asta este de fapt beneficiul cel mai mic 
al practicilor yoghine.

Postúrile, asanele, sunt expresii ale corpului fizic și ele sunt core-
late cu anumite atitudini și emoții, întărindu-le sau echilibrându-le. 
Postúrile sunt „gesturile”, mudrele corpului, prin postúri corpul tău 
se exprimă, vorbește. Aceste noi stări, atitudini, vor intra astfel în 
memoria corpului tău și tu le vei putea mai apoi manifesta în viața 
zilnică: de exemplu, curajul, stabilitatea, liniștea interioară și așa 
mai departe…

Yoga te învață să fii prezent, să devii conștient de tine, de corpul tău, 
asta la început…, mai apoi să devii conștient de respirație, de mintea 
și de emoțiile tale… Yoga înseamnă, astfel, conștientizare, pe multiple 
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Altul care este? Al karmei. De data aceasta, în sensul de eveniment 
și nu de relație cauză-efect (am mai vorbit deja despre asta, despre 
efectul care ți se întoarce prin rețea, ca un bumerang). Niels Bohr este 
un fizician genial care a introdus noțiunea de probabilitate: dar nu ca 
probabilitate de realizare a unui eveniment, ci faptul că orice lucru 
are un grad de probabilitate – în sensul condiționării sale de către un 
complex de factori. David Bohm, care este un laureat al premiului 
Nobel pentru fizică cuantică și care a fost prieten cu Dalai Lama, a 
schimbat definiția „lumii reale”. Fac aici o paranteză, toată lumea 
consideră lumea reală formată din obiecte. David Bohm a înlocuit 
conceptul de „obiect” cu acela de eveniment sau proces. Ori, extrapolând 
asta la imaginea noastră de rețea de interdependențe, exact aceasta 
înseamnă: că fiecare punct al rețelei nu este un obiect, ci un eveni-
ment, o convergență a mai multor factori. În rețea ajung, la un anumit 
moment, într-un anumit punct, nenumărate cauze referitoare la un 
același context: și așa apare un eveniment. Atunci, dacă privim inter-
dependența ca fiind creatoare de evenimente, vom înțelege că toată 
viața este, de fapt, exact o înlănțuire de evenimente iscate din această 
interdependență. Și asta este ceva foarte frumos. Exemplul clasic este 
cel cu sămânța: ca să crească o plăntuță, sămânța trebuie să ajungă 
pe un pământ roditor, trebuie să o ducă vântul, apoi să plouă etc.: 
iată o corelație de evenimente diferite care vor genera un anumit nod 
din rețea, evenimentul numit (de către mintea omenească) plantă…

Ori baza conceptului de interdependență este Natura comună a 
tot, faptul că totul provine din același Vid, din aceeași Potențialitate…

David Bohm a înlocuit conceptul de obiect cu acela de „eveniment”… 
și iată că evenimentele sunt o convergență de elemente interdepen-
dente. Buddhiștii au numit aceasta karmă; și spun ei că, pentru a se 
produce un eveniment, trebuie să existe cauze primare și cauze secun-
dare. Cauzele primare sunt cele care au o forță mai mare și determină 
o ordonare, o coerență, prin rețeaua de interdependență; iar cauzele 
secundare sunt cauzele favorizante. Dădeam noi tot un exemplu de 
sămânță (asta ca omagiu adus comparațiilor clasice…): o sămânța de 
păpădie a aterizat pe balcon într-un ghiveci și cei care treceau pe la 
mine întrebau de ce nu „smulg buruiana”. Primul lucru a fost sămân-
ța care a aterizat într-un pământ: avem o cauză primară, care este 
sămânța; apoi o cauză secundară, care este existența unui ghiveci pe 
balcon, cu pământ în el. După care apare o altă cauză secundară: faptul 
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că eu nu am smuls „buruiana”. Toată acumularea filozofico-mistică, 
dacă vreți, glumi Spiritul, care nu m-a lăsat să o smulg, pentru că nu 
am considerat-o „buruiană”, pentru păpădie a devenit o altă cauză 
karmică secundară. Între timp a venit iarna și am mutat ghiveciul 
în casă. Iar în casă păpădia a devenit un pomișor. Aceasta a fost tot o 
cauză secundară, căldura neobișnuită; și iată că păpădia s-a adaptat, 
a făcut ramuri și flori. Iar semințele ei vor deveni, la rândul lor, cauze 
principale pentru o următoarea dezvoltare karmică: aceea a păpădiilor. 
Dar, și pentru noi, cei care vorbim acum despre ea și încercăm să înțe-
legem, să simțim interdependența. Sămânța este o formă de evoluție 
a plantei respective, are în ea toată informația plantei, pe care o duce 
mai departe. Dar pentru ca ea să germineze i-au trebuit niște cauze 
secundare. Faptul că eu v-am vorbit despre păpădie astăzi a făcut ca 
ea să intre în viața voastră și în mintea voastră: și aceasta este tot o 
expresie a interconectării. Păpădia a devenit astfel o cauză secundară 
în evoluția voastră karmică, în punctul-eveniment al întâlnirii noastre 
de azi… Pentru că și voi sunteți conectați la evenimentul păpădie, prin 
mine…; la fel, cei care vor citi aceste rânduri…

Și tot la fel ca semințele de păpădie, cunoașterea va încolți sau nu 
în mințile voastre potrivit cauzelor secundare pe care le vor întâlni 
aici: evoluția voastră din alte vieți, rafinamentul minții buddhi, dacă 
aceasta este cât de cât trezită în voi, apoi preocuparea, acea „motiva-
ție corectă” pentru a practica, prioritatea pe care acest lucru o are în 
viața voastră etc. 

Există, legat de asta, o afirmație foarte adevărată: „niciun maestru 
nu o să forțeze niciun discipol să se ilumineze”. Și, într-adevăr, nu se 
poate face nici iluminare cu forța, nici evoluție spirituală, nimic… 
Pentru că aceasta ține de receptivitatea respectivului practicant și de 
toate celelalte cauze secundare pe care le aduce el: practica, munca, 
hotărârea, aspirația, încrederea, abandonul… Maestrul este cel care 
aruncă semințele.

Un alt aspect al interdependenței care ar fi? Le-am văzut pe cele 
omenești, comportamentale, le-am văzut pe cele legate de compasiune, 
de karmă. 

Alt aspect ar fi unul ceva mai abstract. Dacă rețeaua este infinită, 
înseamnă că fiecare punct este centrul ei. Și aici ajungem la un lucru 
foarte frumos pe care îl spuneau alchimiștii Evului Mediu: și, anume, 
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bolnav, o să am unul nou, ca să pot continua… Și atunci care e proble-
ma muritului? Atenție: ca să pot continua să practic…, aceasta este 
„motivația corectă”.

— Dar între timp uiți…
— Dacă practici foarte mult nu vei uita tot, va rămâne un bagaj de 

informații și o zonă stabilă de practică. Iar dacă tu îți propui să reiei 
practica în următoarea viață… poate că vei practica altceva, dar ceea 
ce ai achiziționat nu se va pierde. Dar asta presupune să mori cât mai 
conștient și să fii cât mai evoluat în practica ta. 

— În Tibet există practici de viață lungă, care aparent contrazic 
ceea ce vorbim noi…, încercă Omulețul cel doct să-și mai lămurească 
câte ceva din noianul său de acumulări intelectuale disparate.

— Dimpotrivă, susțin exact ceea ce am vorbit noi. Iată, practica 
lui Buddha Amitabha, de exemplu, cu asta se ocupă, cu sănătatea, 
cu longevitatea. Dar scopul acestor practici nu este ca să-ți-fie-ție-bi-
ne-așa-cum-ești-tu-acum. Aceasta este subtilitatea pe care oamenii nu 
o înțeleg și care nu se prea explică: scopul originar al acestor practici 
a fost exact acela de a-ți prelungi timpul de practică, să lucrezi mai 
mult, să ai timp să te schimbi, să evoluezi! Pentru că, dacă trăiești 
doar douăzeci de ani, nu ai avut timp destul ca să practici… Practicile 
de viață lungă la asta se referă, de fapt: nu să trăim noi mult și bine 
pentru că ne e frică de moarte, să ținem moartea la distanță; ci la a 
avea timp mai mult pentru practică! Iar asta presupune ca practica 
spirituală să devină un mod de viață și să devină motorul vieții și al 
longevității tale, ori asta este o chestiune de mare angajament. Tot ce 
am spus mai sus provine din aceeași perspectivă: de a pune practica 
pe primul loc, de a avea acea „motivație corectă”, cum spune Buddha 
Sakyamuni, sau acea „aspirație profundă și continuă”, cum spune 
Mahayana Uttara Tantra.

Revenind la frica de moarte: ea provine din separare, din faptul 
că te identifici cu acea persoană separată. La început inconștient, ca 
gândacul, ca elefantul: există o frică subconștientă de dispariție, de 
ne-existență, pentru că elefantul nu conștientizează ce se întâmplă 
după și nu-și conștientizează nici propria Esență. 

Ori scopul practicii spirituale… scopul practicii spirituale este toc‑
mai acesta, de a‑ți conștientiza propria Esență. Asta dacă vrei o practică 
spirituală adevărată, am tot subliniat asta. Iată cum aducem acum 
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Am să profit de asta și vom vorbi puțin despre respirație, îți voi 
propune câteva exerciții. Deja știi despre Vipassana, dar acum va fi 
vorba despre altceva. Dacă în Vipassana era vorba în principal de ob-
servarea respirației, acum vom face niște tehnici de respirație, unele 
legate de energetica corpului tău, iar altele combinate cu meditația…, 
de fapt sunt căi de intrare în meditație.

Oamenii se plâng că nu au timp să practice, reveni Spiritul puțin 
iritat, la cele mai pământene, că sunt prea prinși în viața de toate 
zilele, ziua e prea scurtă, când să mai practice ei? Dar respirația o ai 
mereu cu tine… respirația poate deveni o practică grozavă… și am 
să-ți dau câteva exemple de exerciții de respirație care te pot ajuta 
extraordinar de mult în lucrul tău energetic și spiritual.

Haideți să începem cu un exercițiu foarte simplu de curățare și de 
încărcare energetică. Îl poate face oricine, nu e nevoie de cunoștințe 
ezoterice, de postúri, de abstractizări mentale sau mai știu eu ce… 
Iată: cu inspirul imaginează-ți o energie pură (o poți vizualiza ca pe o 
lumină albă sau aurie sau cum vrei tu), relaxantă, vindecătoare, care 
îți pătrunde în tot corpul pe care îl purifică… Vei aduce acea energie 
pe nări iar apoi o vei răspândi în tot corpul, umplându-l cu acea lumi-
nă… Iar pe expir vizualizează cum pleacă din tine energiile patogene, 
stagnante, bolile, emoțiile negative, blocajele emoționale și energetice 
etc. Pe acestea le poți vizualiza ca pe un fum sau ca pe o murdărie sau 
ca pe o apă murdară sau ca pe o energie întunecată care se elimină din 
tine odată cu expirația. Exercițiul nu necesită nici un loc particular, 
nici o postură, se poate face mergând pe stradă, sau într-o pauză la 
muncă, sau în fața computerului, sau când aștepți la semafor: pur și 
simplu vei primeni energiile în tine în mod conștient.

Apoi vei putea avansa puțin și vei reuși să elimini cu respirația o 
anumită emoție cunoscută, sau o stare, sau un anumit blocaj identifi-
cat de către tine, sau o boală, sau o durere… Exact la fel: simțindu-le, 
identificându-le, retrăindu-le pentru câteva secunde tocmai pentru a 
le putea „prinde” frecvența; apoi imaginându-le ca pe o energie pato-
genă, „murdară”, pe care o vei expira. Poți expira orice, poți elimina 
orice: stări proaste, dureri, depresii, dependențe, relații, evenimente, 
situații… După cum vezi, este un exercițiu foarte simplu, aproape 
elementar, am putea spune, și, vei vedea, foarte util. 




