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Introducere:  
Atenția este Calea…

„Atenția este calea către viață.
Prostul doarme ca și cum ar fi deja mort,
Însă cel stăpân pe sine este treaz și trăiește veșnic.
El observă.
El este limpede.
Cât de fericit este!
Pentru că el vede că atenția este viață.
Cât de fericit este, urmând calea celor treji.

Cu mare perseverență el meditează, căutând Libertate 
și fericire.
Așa că fii treaz, reflectează și observă.
Lucrează cu atenție și grijă.
Trăiește în acest mod și lumina va crește în tine.

Prostul este neatent și nepăsător,
Dar înțeleptul își păzește atenția ca pe cea mai de preț 
comoară”.

Sunt minunatele cuvinte de început ale Dhammapadei lui Buddha 
Sakyamuni…

Nu trăiești – decât dacă ești prezent în viața ta! Iar oamenii, din 
păcate, dorm…, viața lor este un somn continuu…

Și nici măcar nu știu ei că dorm: pentru că, de fapt, nu au fost nicio-
dată treji…

Atenția este calea către viață…
Dar atenția este și Calea… 
O Cale a conștientizării.
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Ne propunem să vorbim acum despre treptele conștientizării, despre 
treptele „trezirii”.

„Conștientizare înseamnă a te trezi din somn”, spunea, odată, un 
Omuleț care începuse să înțeleagă câte ceva.

Da, ca și cum ai începe să deschizi ochii, să începi să simți, să trăiești… 
Apoi să simți că trăiești…, apoi să devii conștient că trăiești.
Să simți acea ființă care trăiește… 
Apoi să simți Trăirea, Existența…
Iată că există pași ai conștientizării, „etape”, dacă vreți, ale trezirii.

„Atenția” este doar primul pas mititel…
Despre acești primi pași am tot vorbit noi1: o reeducare, voită, a pre-

zenței tale. În gesturi, în vorbe, în fiecare gest, vorbă, acțiune… 
Aceasta este un fel de „practică preliminară”, ca să folosim cuvintele 

școlilor spirituale. O reeducare a atenție, o re‑focusare a minții: „acum 
mănânc”, „acum merg”; însoțită chiar de verbalizare, la început. Pentru 
că mintea ta cea agitată, mintea „maimuță” va trebui mereu reîntoarsă, 
readusă, la acea acțiune. Învăț acum să merg, să mănânc, să vorbesc: aduc 
mereu mintea la aceste gesturi, vorbe, acțiuni. O învăț să fie prezentă, 
stabilă, atentă la ceea ce se întâmplă, în mine și în jurul meu.

Încerc, poate, apoi, să‑mi observ însăși această minte, gândurile…, 
apoi emoțiile: sunt primii pași de conștientizare ai acelui „interior” al meu. 
Poate că voi folosi aici și câteva noțiuni de psihologie, am să‑mi explic 
una‑alta, sunt deja „persoane calificate” care fac dintr‑asta o meserie. 
Atenție, însă, suntem doar la primii pași…, nu care cumva să‑mi închipui 
că „am devenit conștient”…

Până acum a fost doar o pregătire; e adevărat, aceasta poate dura ani 
mulți sau vieți… 

Mintea vorbește încă mult, vorbește, vorbește…, despică firul în patru, 
analizează…, poate că a început să înțeleagă ea câte ceva, dar asta doar 
în termenii ei – de minte.

Poate că acum am să încep să practic meditația… Asta liniștește 
mintea, aduce focusare…

Am auzit deja de vipassana: îmi urmăresc respirația, învăț să îmi pot 
urmări gândurile…

Mă antrenez acum, dar altfel, deja o fac mai subtil.

1 Indra, Să te căsătorești cu vântul, Ed. LiLA, București, 2016.
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Haideți să o luăm altfel: mintea murdară, geamul murdar… Cu ce 
se murdărește mintea obișnuită? întrebă Spiritul.

— Cu toate programele, cu toate judecățile, cu tot ceea ce îi este 
indus acolo, cu tot ceea ce este învățată mintea să facă, cu toate ale-
gerile, atașamentele, fixismele, încăpățânările, judecățile de valoare. 
Și, atunci, ea nu va putea să evalueze corect o situație dată tocmai 
din cauza acestor filtre, a acestor „murdării” prin care ea vede doar 
ceea ce îi permit ele…

— Și care distorsionează imaginea…
— Se murdărește cu toate programele pe care le avem…, cu toate 

fricile, obsesiile, condiționările: „asta e bine”, „asta nu se face așa”…, 
cu acel „dat cu părerea”, veșnic: „eu cred că…”, „părerea mea este…”, 
„cutare nu ar trebui să…” etc.

— Tot timpul mintea va compara un eveniment nou cu ceva „știut 
de ea”…, se grăbiră Omuleții mai vechi, care înțeleseseră deja asta și 
acum își exersau, și ei…, „știutul”.

— Da! Dar atenție la acest „știe”! Cum știe ea?
— A fost învățată…
— Exact! A fost programată! Deci nu este știința ei proprie.

Ori discernământ înseamnă știința ei, percepția ei proprie. Mintea 
aceasta nu va mai reacționa repetitiv, nu va mai reacționa prin prisma 
experiențelor anterioare, nu va mai reacționa prin prisma judecăților 
de valoare deja bine întipărite, prin prisma sfaturilor altora, a celor 
văzute sau auzite din mediul exterior. Pentru că, de fapt, toate acestea 
reprezintă acele „murdării” care se depun pe geamul minții, pe oglinda 
minții, și care distorsionează realitatea: iar mintea „vede” prin astea, 
judecă, cataloghează și acționează prin această pâclă de confuzie, de 
neclaritate, de murdărie. Crede ea că „vede”…

Și ce va mai face mintea cea „murdară”? Acționând exact în con-
formitate cu murdăriile ei, va mai crea în plus niște karmă: o dată 
repetițiile din viața actuală, apoi însă și din ciclul reîncarnărilor care 
nu se mai termină exact din acest motiv.

Mintea discriminativă este o oglindă relativ curată, care poate 
oglindi foarte multe lucruri și care poate înțelege foarte multe aspecte 
din orice situație, eveniment etc.
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Dacă luăm, de exemplu, o scenă, un eveniment, o adunare de oa-
meni, mintea prăfuită, murdară, va începe imediat să judece, conform 
programelor ei: „asta e așa, asta e pe dincolo, ăla e strâmb, ăla nu 
are dreptate, știu eu, de fapt, cum…” etc. etc. Ratând, de fapt, acel 
eveniment cu totul: trăind doar în ceea ce „știe ea”. 

Mintea discriminativă va vedea în cu totul alt mod – acea scenă, 
acele ființe, va înțelege ce este în spatele aparențelor, va înțelege de 
ce se interacționează într‑un anume mod, va înțelege, poate, care sunt 
programele subconștiente care îi mână pe oameni să se poarte într‑un 
anume fel…, va vedea tot felul de subtilități și va avea o imagine mai 
de ansamblu.

Deci cam așa funcționează o minte care are această capacitate de 
discriminare, viveka; ea nu este încă o minte oglindă, dar a devenit o 
minte care înțelege foarte, foarte multe lucruri. 

Iar antrenamentul pentru mintea discriminativă este, spuneam 
noi, conștientizarea, apoi starea de martor. Dublate de practică, de‑
sigur: exercițiile energetice, exercițiile de curățare, de conștientizare, 
meditația…

Aceștia sunt pașii: autoobservarea, apoi starea de martor, apoi 
mintea discriminativă…

Numai așa te poți antrena, pe de o parte fiind tot timpul foarte atent 
la tine, observându‑te, mereu, cum funcționezi… Pentru că înțelegând 
cum funcționezi, vei ști și la ce anume să renunți, vei putea „curăța 
murdăriile” din minte; ori dacă tu nu îți vezi propriile murdării, n‑o 
să le poți curăța niciodată. 

La început le observi, dar probabil că nu mereu…; te antrenezi, însă, 
lucrezi cu asta. Ideal ar fi să îți faci o practică personală din această 
autoobservare. La început vei face asta „mai omenește”, comentând…: 
mintea ta, probabil că va vorbi acum ea despre ea…

Observând, lucrând la asta, vei putea să vezi murdăriile…, apoi să 
ieși din ele din ce în ce mai hotărât; şi, atunci, mintea va deveni din ce 
în ce mai curată, mai clară, mai lucidă. Iar practica comportamentală 
și cea energetică, prin exercițiile de curățare, te vor ajuta în mod real 
la această „curățare‑limpezire”.

O minte mai curată, mai limpede… Apoi va urma acea stare de 
martor.
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Mintea discriminativă este o minte practică, putem spune: adică 
funcționează bine în viața de zi cu zi, se descurcă cu succes în viața 
cotidiană, ia deciziile cele „bune”; adică dacă îl cităm pe Osho este „o 
minte care acționează, nu reacționează”. Și fraza asta este foarte im-
portantă: de ce? Pentru că o minte care reacționează, de fapt, ce face? 
Repetă! Reacționează conform unor șabloane, conform unor scheme, 
a unor programe preexistente. O minte care acționează este o min-
te creativă, o minte care știe că, de fiecare dată, situația va fi alta, 
personajele sunt altele, planetele sunt aliniate în alt mod, condițiile 
sunt, de fiecare dată, diferite; iar ea va acționa într‑un mod creativ 
integrând toate aceste date. 

O minte discriminativă va fi, în același timp, deci, o minte creativă: 
în sensul de a nu repeta aceleași șabloane, aceleași scheme, aceleași 
condiționări, aceleași greșeli veșnice. Și, pentru că ea nu mai repetă, va 
avea șanse să se reîncarneze din ce în ce mai puțin, să iasă din ciclul 
repetițiilor și din ciclul programelor samsarei…

„Geamul murdar” înseamnă, vorbind din punctul de vedere spiri‑
tual, acum, ignoranță…

Folosim acest cuvânt cu conotația lui buddhistă, și anume de lipsă 
de cunoaștere, de lipsă de înțelegere a Adevărului.

Care Adevăr? Adevărul că nu suntem acest corp, minte, emoții, 
și, mai ales, că nu suntem acel ego cu care ne identificăm. Precum 
și Adevărul că întreaga suferință, boală, nefericire, neînțelegere vine 
exact din această identificare!

— Nu m‑am îmbolnăvit pentru că sunt responsabil, într‑un fel 
sau altul, de această boală, pentru că această boală este o consecință 
a dizarmoniilor din mine, dădu un exemplu foarte comun Omulețul 
cel lucid, ironizând noile tendințe de „medicină alternativă”. Ci m‑am 
îmbolnăvit pentru că „am avut o traumă emoțională”, „sunt stresat”. 
Adică altcineva m‑a traumatizat în vreun fel sau altul și m‑a stresat. 
Eu nu am nicio vină.

— Altcineva, mereu altcineva! Vreun microb, vreun virus sau viața 
de toate zilele, E‑urile din alimente, radiațiile din aer, copilul sau soțul 
sau șeful sau sărăcia sau soarta… Eu n‑am nicio legătură cu boala, 
eu sunt doar victima, supralicită și Omulețul cel disperat să evolueze. 
Disperat, de asemenea, să îi zgâlțâie și pe ceilalți, în somnul lor.
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Conștientizăm corpul, respirația…
Exercițiile noastre de mers exact la asta contribuie. Primul lor 

obiectiv este acela de a ne face conștienți. Vom relua ideea exerciți-
ilor de mers, poate o vom mai explica… Apoi le vom face, mereu. Le 
puteți face și voi singuri, pe drum, în parc, mergând spre piață sau 
spre serviciu…

Conștientizăm corpul, respirația… mereu.
Apoi vom conștientiza mintea, emoțiile, stările interioare… Apoi 

interiorul acela, din ce în ce mai mult.
Văzându‑mă, nu am să mai cad atât de des în capcana programelor 

automate: devin mai lucid, mă pot opri, pot acționa – altfel.
Mă văd – cum nu sunt prezent în viața mea. Mă văd – cum nu sunt 

prezent clipă de clipă.
Încerc să fac asta, încerc să schimb acel mod de funcționare.
Fac asta – conștient. Învăț să trăiesc fiecare clipă – conștient: de 

mine, de ceilalți, de acel „exterior”…, de tot ce înseamnă acea clipă.
Învăț să trăiesc: autentic, prezent. 
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Atâta timp cât tu te identifici cu „tine”, cât timp tu vorbești mereu 
despre tine (căci asta fac gura sau mintea ta, mereu), ești prins, ești 
înlănțuit în acea identificare. Și nu ai cum să te vezi pentru că nu 
există niciun pic de distanță dintre tine‑observatorul și tine‑cel‑pe‑ca‑
re‑vrei‑să‑îl‑observi (adică ego‑ul). Ori această distanță o creează toc‑
mai starea de martor: pentru că martorul iese din acea identificare, se 
poziționează undeva „în afară” și observă. Dar pentru ca să poți ieși din 
identificare, trebuie, mai întâi, să o oprești pe aceasta: adică să oprești 
acea minte; adică să o faci să tacă, pentru că, exact prin acea vorbărie a 
ei, este menținută identificarea ta cu tine. Aceasta este legătura dintre 
tăcere, starea de martor și conștientizare.

Am pus ghilimele la acel „în afară” – vom vedea, mai înco-
lo, de ce anume… Sau haideți să anticipăm acum: starea de mar‑
tor va reprezenta o formă de conștiință aflată în tine și nu în afa‑
ra ta; dar veți înțelege asta doar după ce veți reuși să vă centrați. 
„Martorul” este în interior, în acea centrare! Legătura este, deci, 
tăcere‑stare‑de‑martor‑centrare‑stare‑de‑prezență…

Pare abstract…
Dar mai există o legătură, mult mai simplă, între tăcere și starea 

de prezență, de „aici și acum”. Care ar fi această legătură?
— Foarte simplu: mintea ta mereu vorbește despre trecut sau 

despre viitor. Mereu se raportează la ceva din trecut, la ce a pățit ea 
nu știu când, la vreo amintire etc. Sau fuge repede în viitor, la ce are 
de făcut imediat, mâine sau cândva.

— Exact: deci doar atunci când mintea tace, vei putea fi în momentul 
aici și acum. Și sunt singurele momente de trăire autentică, acestea… 
Mai știți? În rest vă cam păcăliți.

— Și altceva acum: trăncănești tu întruna, fie folosind cuvinte 
„exterioare”, fie pe dinăuntrul tău…, vorbești tu singur acolo, mereu. 

Tăcerea te ajută să te duci înăuntru, ca să te poți vedea; în plus, 
ai să te duci acum într‑o frecvență de o calitate mai bună…, reluă 
Omulețul cel sincer acea idee a unei altfel de calități a tăcerii. Și asta 
ar trebui practicat permanent – acasă, la serviciu, peste tot: centrarea, 
te duci tu în tine și taci; apoi te vezi și, de câte ori pleacă mintea, o 
aduci înapoi, la tăcere, la centrare…

— Da; dar chiar trebuie făcut asta, trebuie făcut asta mereu, mereu, 
mereu…, conștiincios, cu tenacitate, cu răbdare, cu dedicare, sublinie 
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Mai multe niveluri de conștiință…

— Există, după un model holografic, dacă vreți, mai multe niveluri 
(„straturi”, forme) de conștiință, începu Spiritul un discurs mai abstract, 
mai pe placul său, de data asta. Deh, Omuleții trebuiau antrenați în 
felul acesta, pentru a nu‑i lăsa doar în problemele și în explicațiile lor, 
în… nivelul lor de înțelegere și de conștiință. 

Desigur, sunt cuvinte care se chinuie să explice ele, grosier, ru-
dimentar… Cuvinte confuze, imprecise… create de minți confuze și 
imprecise și ele, care își dau cu părerea – despre Absolut! Cam asta 
facem și noi acum… Iertare, Universule, pentru bagatelizare… 

Folosim, iarăși, reprezentarea grosieră de „straturi”: au folosit‑o și 
alții, în reprezentările lor ezoterice (numindu‑le „corpuri”…); probabil 
că o altă metaforă mai bună nu putem găsi pentru a avea, cât de cât, o 
reprezentare. Pentru minte, desigur, căreia această imagine de stivă, 
de straturi, îi este apropiată. Sau de structuri concentrice… 

Vom folosi noi, mai târziu, aceeași comparație și pentru explicarea 
ego‑ului, cuantumul minte‑ego este și el o structură „stratificată” sau 
concentrică. Iar conștientizarea acestuia va trebui să străbată exact 
acele „straturi”, într‑un fel de „profunzime” a lor.

Simplificăm acum, desigur…
Există o conștiință a corpului din actuala viață: este cea mai grosi-

eră formă, conștiința omenească obișnuită (jivatman). Ea presupune 
identificarea (aceasta este o faţetă a mayei, a iluziei). Identificarea cu 
acest corp, cu această viață, cu această minte și cu acest „eu” – din 
această viață. 

Aici sunt, însă, incluse și o sub‑conștiință a speciei… (un „strat”). 
Apoi mai sunt substraturi, alte sub‑conștiințe, de grup, de familie, de 
țară, de cultură…
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Există deja (de mult!) un Algoritm spiritual: „Să fii mereu prezent, 
atent, conștient: ce faci, ce spui, ce gândești”…

Acesta este modul de viață meditativ: lucid, „treaz”, a fi prezent 
clipă de clipă în gesturile, vorbele, gândurile tale, a nu acționa stere-
otip, repetitiv, mecanic, inconștient… 

A (te) observa mereu: corpul, vorba, mintea… 
Conștientizarea reprezintă condiția sine qua non pentru schimbare.
Și constituie antrenamentul pentru viitoarea stare de martor (aces-

ta este deja un Algoritm pentru o altă treaptă de înțelegere și de 
practică).

Dar spuneam să începem cu acea atenție mereu focusată: acum mă-
nânc, acum merg, acum/ ce vorbesc… Oare fac asta, în mod constant?

Sau e prea simplu… (pentru egouțul care dorește lucruri avansate, 
sofisticate, eventual ceva „îngeri” sau „arhangheli”…, mersul, vorbitul, 
gândirea ta sunt prea „banale”, plicticoase…)

Oare ai epuizat asta? Gândirea, vorbirea, mersul??
Oare chiar „știi” – cum gândești, cum vorbești, de ce o faci, ce anume 

transmiți, din acele „dedesubturi” ale tale?! 
Oare chiar așa de bine îți cunoști corpul, chiar ești conștient de 

el?! Repetăm noi mereu, la sală, la exerciții, „fii conștient de corp, de 
respirație”… Sunt acele exerciții cu accent pe conștientizare, chiar 
dacă ea este o simplă asană (o asană nu este niciodată „simplă”, ea 
ascunde atât de multe subtilități…)

Ce înseamnă asta? A fi prezent în acel genunchi, în acel gest, în 
acea respirație sau mișcare… Oare chiar fac asta?

Nu cumva „să conștientizăm corpul, mintea, emoțiile…” a devenit 
un nou slogan, nu cumva este, deja, o nouă capcană? Cuvinte pe care 
nici nu le mai auzim în mod real, nicidecum să mai și facem ceea ce 
ne indică ele… 

Oare chiar ai epuizat tu respirația corectă?! De la partea ei mecani-
că (deloc de neglijat, chiar nu o știi, nici pe asta!), apoi cea energetică…, 
ai ajuns la starea de miracol?! Chiar o simți tu pe Suprema Shakti?! 
(vorba Omulețului cel disperat să evolueze)…

Atenția ta este îndreptată spre cuvintele din capul tău. De aceea, 
ratezi experiența pe care o descriu tocmai acele cuvinte! Ce paradox 
trist… Mintea doar vorbește despre…; ea nu trăiește!
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Și, atunci, îți rămâne Tăcerea: din mintea ta. Doar în acea Tăcere 
vei putea începe – să fii conștient. Să trăiești.

Și mai sunt și alte capcane ale cuvintelor: nu cumva fugi de tine, 
ascunzându‑te exact în spatele cuvintelor?

Nu cumva fugi chiar de acea conștientizare, ascunzându‑te în spatele 
cuvântului „conștientizare”?

Nu cumva… poate că, de fapt, chiar nu vrei să evoluezi…

Am să mă antrenez: când mănânc – mănânc, când merg – merg.
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Conștientizare, apoi responsabilizare:  
un alt nivel de conștiință…

— Suntem la o Școală Spirituală. O școală spirituală este un loc 
unde nu vii doar ca să afli informații, ci este un loc unde lucrezi tu cu 
tine pentru a te schimba profund și definitiv. 

E locul unde afli și înțelegi adevărurile sacre, însăilă Omulețul 
care începuse să înțeleagă un fel de prelegere pentru cei mai noi, 
reamintind și condensând câteva dintre conceptele Școlii. Dintre cele 
legate de conștientizare, acum; și ce anume implică imediat asta, adică 
responsabilizare. 

Este foarte interesant faptul că aceste adevăruri nu sunt deloc 
ascunse, sunt la vedere, însă oamenii nu le înțeleg. Și aici intervine 
maestrul, rolul său este să explice oamenilor ce reprezintă aceste 
adevăruri, să‑i ajute să le înțeleagă, să le structureze în ființa lor, să 
le trăiască: adică să le cunoască. „A cunoaște” cuprinde toate acestea: 
înțelegere, structurare în propria ființă, adică trăire, aplicare concretă. 
Iar procesul prin care se ajunge la cunoaștere poate fi numit Calea 
evoluției spirituale.

După cum știm, omul este și el o manifestare a Existenței. Un pic 
mai evoluat față de râmă: și, anume, conștient că există, apt să emită 
gânduri, emoții, concepte… Din punct de vedere energetic, el este însă 
un mănunchi de energii, un câmp informațional, mai mult sau mai 
puțin coerent, mai mult sau mai puțin rafinat, în funcție de ceea ce 
gândește, vorbește, face; dar și în funcție de ceea ce a făcut, gândit, 
vorbit vreodată în viețile lui: toate aceste informații rămân în noi ca o 
calitate energetică, chiar dacă noi nu le conștientizăm ca atare (adică 
ele nu sunt în câmpul conștienței și al minții raționale). 
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— Mă duc în locurile cunoscute… Da, așa este, fug din momentul 
prezent, mă duc în locurile cunoscute, trecutul e foarte cunoscut, iar 
viitorul este… De ce spun că viitorul este cunoscut?

— Pentru că îl fac eu…
— Că‑l fac pe baza trecutului…
— Exact. Pentru că îl proiectez. Deci trecutul îl știu: „m‑a plouat 

pe munte, vai de mine, ce rău a fost!”, „vai de mine, iar vine ploaia 
acum” și „vai de mine, ce rău o să fie iar!”. Deci am luat un element 
din trecut: „m‑a plouat și ce rău a fost” și l‑am proiectat în viitor, „vine 
norul, fuga, fuga!”.

Am eu doar senzația că știu trecutul… De ce spun asta: că am doar 
senzația că știu trecutul? Pentru că nici acolo n‑am fost în momentele 
aici și acum. Trecutul l‑am produs exact cum fac acum cu prezentul 
(adică îl sar) sau cu viitorul (îl gândesc, îl proiectez). Adun tot felul de 
talmeș‑balmeș‑uri din astea și zic că‑i trecutul. Pentru că n‑am fost 
nici acolo, prezent în fiecare secundă, în trecutul meu; nici pe acela 
nu l‑am trăit, autentic. Am doar niște vagi amestecături de senzații, 
de frici, de ce‑a spus cutare, ce‑a făcut celălalt, elemente cu care mă 
identific, le mai aleg, le mai sortez, apoi le iau și le proiectez în viitor: 
„știu eu ce‑o să urmeze, știu eu ce ne așteaptă!”… Și am ratat astfel 
complet momentul actual. Bun, deci încă o dată, trecutul ce înseamnă, 
din punctul nostru de vedere, de concepte?

— O sumă de experiențe…
— O sumă de experiențe, dar însoțite, explicate, coafate de „ce cred 

eu despre ele, care mă definesc pe mine”; adică ego. Deci trecutul (cu 
care mă identific) înseamnă ego. Proiecția lui în viitor înseamnă tot 
ego. Deci toată învălmășeala asta, de gânduri, interpretări, proiecții… 
a ceea ce cred eu că sunt înseamnă ego și identificare.

Și, atunci, ca să scurtăm puțin povestea și să facem un fel de 
punte între concepte, starea de prezență, de a fi prezent aici și acum, 
înseamnă, de fapt, o stare de non‑ego. Și aș putea trăi în fiecare se‑
cundă, punctual, „înfipt” în prezent, exact în felul acesta, ne‑egotic: 
pentru că orice fel de raportare în trecut sau în viitor, mintea o face, 
nu altcineva…; mintea se duce în trecut, mintea proiectează în viitor 
și ea construiește ego‑ul.

Deci, ca să dăm un fel de primă concluzie, de aceea nu sunt prezent 
aici și acum, pentru că tot timpul sunt prins în ego; și, invers, cât timp 
voi fi prins în ego, o să ratez momentele aici și acum.
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— Meditație…
— Meditație, exact! Și iarăși ne învârtim în puzzle‑ul nostru, iată, 

meditația, care, „bifând” toate elemente astea, te conduce la starea aici 
și acum. Invers, exersând starea aici și acum, cu diferitele ei elemente, 
ajungi în starea de meditație.

Deci starea de aici și acum = starea de meditație = starea de non‑ego 
= starea de non‑minte. Ca să înțelegeți că toate acestea nu sunt ele-
mente disparate. Când citiți ce scriem noi, pare mult și greu; de fapt, 
nu este chiar așa de mult, sunt aceleași lucruri, doar privite din alte 
unghiuri și compuse altfel. 

Și‑atunci ajungem la a exersa meditația. Dar adăugăm și centrarea 
la starea de meditație. Și, dacă e să continuăm, există meditație în 
mișcare…, o mișcare construită în jurul unui centru fix, clar, nemișcat. 
Dar meditația în mișcare… înseamnă viață trăită într‑un mod medi‑
tativ. Așa ar trebui să fie viața fiecăruia, de zi cu zi, viața obișnuită. 
Având un centru clar, liniștit, tăcut, imobil (unde pot să mai adaug, 
la un moment dat, elementul ultim de Vacuitate), în jurul căruia se 
desfășoară mișcarea, viața… Fie că e un exercițiu, fie că este un tip 
de mers, fie că este viață; pentru că, astfel, starea de meditație sau 
starea de aici și acum devine viață. Simplu.

Repetăm: o zonă clară, imobilă, tăcută, un Centru unde nu se în‑
tâmplă nimic, asta înseamnă sunyata, Vacuitatea, zona zero, cum vreți 
voi să‑i spuneți, Primordialitatea… Acela este Centrul, Esența în care 
„stau” și de unde pot iniția tot felul de alte activități…, care toate se 
vor desfășura, înfășura, desfășura, crea și resorbi în și din acel centru 
de Vacuitate, tăcere, liniște…, de Nimic. Dar, oare, ce am descris eu 
aici…? Nu cumva chiar… Existența?! Pentru că așa stau lucrurile 
la nivel „macro‑cosmic” (în ghilimele); pentru că am descris, de fapt, 
Creația. Și același lucru ar trebui să se întâmple și în mine, în fiecare 
clipă. Eu ar trebui să manifest Creația, în felul acesta, mereu…

— Nu că „sunt ființă de lumină” și sunt „co‑creator” și alte aseme-
nea, se dumiri, brusc, Omulețul care începea să înțeleagă.

— Asta înseamnă „ceea ce este sus, aceea este și jos”. Înseamnă 
că exact așa cum s‑a desfășurat și se desfășoară, neîncetat, Creația, 
exact așa se desfășoară, în mine și în jurul meu, lucrurile. Și‑așa este! 
Pentru că am acea Esență în mine, Ea este acolo…., numai că nu o 
văd, nu o simt, sunt confuz, programat, înnebunit… Și‑atunci toată 
practica spirituală face, de fapt, ordine în toată nebunia asta și înlătură 
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confuzia și murdăria, ca să rămână exact, „prototipul” Creației: o zonă 
de Vacuitate clară, tăcută, interioară, din care se manifestă, aparent 
în afara ei, viața. Și‑atunci fiecare gest al meu, fiecare cuvânt, orice 
fac va porni din acea zonă. Exact așa cum este creată lumea, exact 
asta aș putea să fac, și eu, în micro‑viața mea. Înțelegeți măcar puțin?

Să ne‑ntoarcem la citatele zen, atât de rafinate… Ne spune un alt 
maestru, exact despre asta…, vorbește el despre arta de a mânui spada. 
Takuan ne spune așa: „Așadar, totul este pustiu, tu însuți, spada trasă 
și brațele care mânuiesc spada, ba chiar nici măcar gândul pustiului 
nu mai există. Dintr‑un asemenea gol absolut, răsare minunata des‑
fășurare a faptei.” Exact asta am încercat să vă sugerez mai devreme, 
cum, dintr‑un gol absolut, răsare minunata desfășurare a faptei… Fie 
că fac un exercițiu, fie că fac o mâncare, fie că vorbesc, fie că merg, 
din acea Vacuitate, din acea Tăcere, din acea liniște, de acolo se va 
crea gândul, fapta, vorba… Și, atunci, într‑adevăr, am să re‑creez, de 
fiecare dată, Creația: cu fiecare vorbă, cu fiecare faptă, cu fiecare gând.

Iată capătul, finalul, ultimul pas al stării de aici și acum. Am pornit 
de la micile gesturi conștiente și‑ajung la a deveni acea Vacuitate… 
Cum spune Takuan, „totul este pustiu”. Asta înseamnă Vacuitatea:  
„…totul este pustiu, tu însuți, spada trasă și brațele care mânuiesc 
spada, ba chiar nici măcar gândul pustiului nu mai există. Dintr‑un 
asemenea gol absolut, răsare minunata desfășurare a faptei.” Și asta 
este starea de aici și acum, la finalul ei, dacă vreți, de rafinament. 
Spuneam că sunt trepte… Ei bine, între aceste trepte, între primul 
pas și ultimul pas, care este Vacuitatea…, există practica, condusă 
într‑un anume fel. 

Ne mai spun maeștrii zen: „Trebuie să învățați așteptarea adevăra‑
tă, prin detașarea de propria persoană, lăsând în urmă cu hotărâre atât 
propriul eu cât și tot ceea ce vă aparține, așa încât din dumneavoastră 
să nu mai rămână decât starea de tensiune fără scop.” Iată, trebuie să 
învățați așteptarea adevărată. Sunt și nuanțe de traducere aici…; dar 
oare la ce se referă, „așteptarea adevărată”?

— La a avea răbdare…
— La a avea răbdare, pe de o parte; altceva…? A fi vigilent, să aștept 

momentul… adică starea de…? Starea de „cobră”. De la postura „cobra”, 
care asta ne transmite, asta ne învață: stau și aștept, vigilent, prezent, 
fără niciun gând… (Avem noi o serie de posturi, „cobrele”. E tăcere, 
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scanez, stau, aștept, lucid, treaz.) Asta este starea de vigilență, starea 
de prezență pură. Deci trebuie să învățăm așteptarea adevărată…, să 
am răbdare și să învăț starea asta, „prezența pură”. Este deja un alt 
pas decât acela de a fi prezent, atent la ceea ce scriu, la ceea ce fac, la 
ceea ce mănânc. Este deja alt nivel, prezența pură. 

De ce o numim prezență „pură”? Pentru că ea nu mai are obiect. 
Înainte aveam un obiect al stării de prezență: scriu – sunt prezentă 
în scris, sunt atentă la ce scriu, acesta era primul pas. Sunt atentă 
cum mănânc, primul pas. Al doilea pas este, însă, prezența pură, a 
fi prezent fără un obiect anume. Sunt doar prezență, doar vigilență, 
cobra… Stau, mă uit, scanez, fără gânduri, doar oglindesc…

Și iată mai departe, și soluția, tehnica: „…prin detașarea de propria 
dumneavoastră persoană…”, ne spune maestrul zen, „… prin detașarea 
de propria dumneavoastră persoană, lăsând în urmă cu hotărâre atât 
propriul eu cât și tot ceea ce vă aparține, așa încât din dumneavoastră 
să nu mai rămână decât starea de tensiune fără scop.” Deci dau la o 
parte tot, mă dau la o parte pe mine, cu toate problemele, mofturile, 
comentariile, tot ce am enumerat, cu toate știut‑urile, cu toate gândurile, 
le dau la o parte… (Iată exercițiile de curățare, iată „a înlătura pielea 
de șarpe”)… Dau la o parte toate astea până când nu mai rămâne de‑
cât starea de prezență pură. Înțelegeți, măcar teoretic, asta? Și, la un 
moment dat, voi ajunge să simt, după ce mă antrenez iar și iar și iar… 

Primul pas a fost sunt prezent în ceea ce fac; tricotez – sunt atentă 
în acel gest, la ce tricotez, nu‑mi fuge mintea, o aduc înapoi, tricotez. 
Iarăși fuge mintea, iarăși o aduc înapoi, la munca mea. Este primul 
pas, omenesc, banal, obișnuit, de toată ziua. Ceilalți pași au deja alt 
rafinament, cel de prezență pură. Nu îmi mai trebuie un suport al 
atenției (să tricotez, să scriu), nu mai trebuie să readuc mintea, tot 
timpul, înapoi, am depășit exersarea asta. Mintea deja este mai stabilă, 
acum lucrez la a da jos balastul. Și dau jos, mă dau jos pe mine, dau jos 
atașamentele, dau jos identificările, dau jos știutul, vrutul, dorințele, 
toate…; până când nu rămâne decât un ax imobil, centrul acela de 
prezență pură (sau de conștiență, dacă vreți, în termenii altor discuții). 
Prezență pură – este foarte frumos termenul, este descriptiv, sugestiv.

Și iată explicații suplimentare, referitoare la rolul exersării. Citez 
exact cum ne spune maestrul zen: „Arta tragerii cu arcul, ca și alte 
arte practicate în orient, nu servește niciunui scop utilitar, nici nu este 
concepută pentru plăcere estetică. Dimpotrivă, ea reprezintă o educație 
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a conștiinței”. De asta facem exerciții, ca să reeducăm mintea, să re-
educăm conștiința, să ajungem la acea altfel de minte.

Apoi mergem mai departe cu subtilitățile: „Arcașul nu mai este 
conștient de el însuși, de faptul că‑i revine sarcina să nimerească ținta 
aflată în fața lui. Însă acea stare nu poate fi atinsă decât atunci când 
el se eliberează și se desprinde complet de propriul eu, atunci când 
devine una cu perfecțiunea abilității sale tehnice. Ceea ce este complet 
altceva decât acel progres pe care l‑aș putea atinge în arta tragerii cu 
arcul. Acest altceva, care aparține unei cu totul alte ordini, se numește 
satori”. Deci practicăm, practicăm exercițiile de reeducare a conști-
inței; până când ceva se schimbă: se schimbă acea minte. Care ar fi 
diferența… sau ce înseamnă acest altfel de minte, la acest nivel de 
discuție și de practică?

Să o luăm iarăși cu o treaptă înapoi. Când practic un exercițiu, mer-
sul, de exemplu…, cum îl văd eu, ca om obișnuit? Sau orice exercițiu de 
respirație…: care este prima abordare a exercițiului? Eu fac exercițiul, 
eu merg, sunt două elemente distincte: cineva care face exercițiul și 
exercițiul în sine; cineva care merge, cineva care practică mersul și 
mersul în sine; înțelegeți? Aceasta este prima raportare, am de făcut 
un exercițiu, eu fac exercițiul. Este prima treaptă; și, în această etapă 
a exersării stării de aici și‑acum, voi încerca să conștientizez corpul, 
mișcarea, respirația… Acesta este primul pas de a fi aici și acum.

După ce practic mult, am să ajung la o abilitate tehnică (dar este 
nevoie de practică multă, este nevoie de tehnică, de repetiție). După 
ce ajung la acea abilitate tehnică și am depășit exersarea forțată, 
separarea dintre mine și exercițiu dispare, eu am să devin una cu 
exercițiul. Și ne spune maestrul zen: „asta înseamnă că arcașul și ținta 
nu mai sunt două lucruri opuse, ci o singură realitate”. De ce? Pentru 
că am integrat acel exercițiu, îl simt (simt vipassana, simt mersul…), 
deci nu mai există cineva, separat, care practică, eu am devenit acel 
exercițiu… Sunt postura, sunt respirația. Și în această etapă, sunt 
prezent în acel exercițiu, eu începând să dispar. (Dispare de fapt ego‑ul, 
pentru că, atâta timp cât cineva face, acela ești tu – ego‑ul). Dispare 
senzația de individualitate, ceea ce permite „unificarea” exercițiului 
cu practicantul, tocmai pentru că scade distanța dintre practicant și 
exercițiu. 

Și, atunci, starea de aici și acum se schimbă. Până acum, starea de 
aici și acum a fost simțită cumva în afară: eu scriu, eu mănânc, atenția 




