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Încearcă să nu judeci, să nu pui etichete… Nu ai niciun drept să 
faci asta și, oricum, niciodată nu vei deține adevărul absolut în vreo 
privință. Mai bine învață să înțelegi și să accepți… 

Nimeni nu îți este inferior. Iartă mereu și cere‑ți iertare, mereu… 
Și încearcă să nu te mai consideri atât de important: ești doar un 

firicel de nisip în Univers…

Încearcă să nu bârfești. Ocupă‑te de tine, de viața ta, încearcă în 
primul rând să te schimbi tu pe tine. Lasă‑i pe ceilalți, e responsabili-
tatea lor ce fac cu viețile lor; și, din nou, tu nu deții adevărul absolut… 
obișnuiește‑te cu asta. 

Încearcă să nu‑ți impui punctul de vedere, eventual sugerează‑l… 
Încearcă să nu invadezi viețile altora… cere eventual mai întâi permi-
siunea de a fi acceptat acolo…

Dacă chiar vrei să schimbi ceva, începe cu tine, ești cel mai la 
îndemână…

Apoi eventual schimbă‑i pe ceilalți – prin exemplul tău personal…

Dacă ai un conflict cu ceilalți, încearcă să înțelegi că ei sunt oglinda 
ta… ceea ce te nemulțumește la ei probabil se află și în tine. Încearcă 
să cooperezi cu acea persoană, amândoi aveți nevoie să vă schimbați, 
vă puteți susține și ajuta reciproc, cu prietenie și umor…

Învață din orice și de la oricine… ai atât de multe de învățat…
Încearcă să colaborezi cu ceilalți… 
Încearcă să faci din ce în ce mai mult pentru ceilalți, de drag, din 

prietenie și compasiune, fără a aștepta mulțumiri și recompense, dar 
fără a deveni un sclav…

O familie, o comunitate – înseamnă a construi ceva împreună…
Lasă individualismele, păstrează‑ți unicitatea…

Nimic nu îți aparține cu adevărat. Învață mai bine să împărtășești: 
bunuri, sentimente, experiențe…

Nimic și nimeni nu îți aparține cu adevărat: respectă libertatea 
celorlalți, alegerile și deciziile lor… Încearcă să nu îi transformi în 
posesiunile tale.

Lucrează mereu cu tine însuți: demersul spiritual înseamnă dimi-
nuare a ego‑ului, a nevoii de control, a atașamentelor, a dorințelor… 



18

Încearcă să fii mereu vigilent, tu cu tine… folosește fiecare situație 
din viață și folosește‑te de ceilalți – ca să te observi și ca să evoluezi…

Cere‑le celorlalți sprijinul pentru a te ajuta în evoluția ta…

Încearcă să înlocuiești agresivitatea ta proprie și pe cea din jurul 
tău cu armonie, liniște, bucurie de a trăi…

Asta se face deschizându‑ți inima… da, există un spațiu al inimii, 
care se poate deschide… și da, se poate trăi acolo mereu…

Încearcă să înțelegi legea karmei – a cauzei și a efectului: viața 
ta actuală este doar un efect al modului în care ai trăit, ai gândit, ai 
relaționat până acum… Acestea din urmă sunt cauzele. 

Înțelege că ești pe deplin responsabil de viața ta: doar tu. Încetează 
să‑i învinovățești sau să‑i faci răspunzători pe ceilalți…

Ești responsabil nu numai pentru viața ta, ci și pentru armonia 
sau violența din lume… tu contribui la acestea prin armonia sau prin 
violența din tine. 

Învață să ajuți și să găsești modalitatea cea mai bună de a ajuta… 
Aceasta nu corespunde întotdeauna modelelor tale mentale…

Încearcă să respecți întreaga Creație: este perfectă!… Doar tu o strici, 
cu mintea, cu orgoliul, cu dorințele, cu înverșunarea ta…

Învață să mulțumești și să fii recunoscător… mereu: celorlalți, vieții, 
Existenței, tuturor…

Măcar încearcă… 
și vei avea surpriza că, de multe ori, vei reuși…
Schimbarea începe din tine…
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Despre Violență și Non‑violență…

— „Înțelege violența: devino apoi non‑violent: în gândire, vorbire, 
acțiune…”, iată un Algoritm spiritual esențial! începu Spiritul o nouă 
discuție cu Omuleții săi, speculând ideea acelor Algoritmi. Era exact 
de ce aveau ei nevoie… și încă urgent: să înțeleagă ce înseamnă cu 
adevărat, violența…; și să înțeleagă faptul că ei sunt, mai mereu, de 
fapt foarte violenți! Neștiind și nesimțind asta…

Cum lucrăm, concret, cu un algoritm spiritual? Înseamnă să ne 
străduim la început să-l conturăm teoretic…; încercăm apoi să-l apli-
căm, să-l rafinăm, să-l simțim din ce în ce mai bine…, să devină „al 
nostru”…; și să-l propunem mai apoi și altora, ca alternativă de viață 
și gândire… Haideți deci să încercăm să explicăm ce înseamnă violența 
și ce ar însemna să devii non-violent.

Atenție, însă, se grăbi el să precizeze: violență înseamnă însă mult 
mai mult decât ceea ce se atribuie cuvântului în mod curent! Violență 
înseamnă, de fapt, orice dizarmonie față de fluxul Universului…, în-
cercă Spiritul, rapid, o definiție atotcuprinzătoare.

Violența este o stare interioară sau, în termeni de fizică cuantică, 
dacă vreți, un câmp conținând un spectru întreg de frecvențe dizar-
monice. E bine de precizat asta încă de la început și e bine de reținut, 
pentru că pe asta se va baza întreaga noastră discuție și pe asta se 
bazează, de fapt, schimbarea… 

Violența este o stare interioară mai mult sau mai puțin conști-
entizată, dar care va infiltra, care va penetra, care se va exprima, 
se va exterioriza – prin gânduri, vorbire, gesturi, comportament etc. 
Și care se va reflecta, în cele din urmă, în viața fiecăruia…, încercă 
Spiritul să contureze acum o altă definiție a violenței. Din păcate – de 
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— Toate violențele legate de comunicare, toate violențele de limbaj, 
care sunt iarăși de foarte multe tipuri, ele vin și din chakra a treia, 
a ego-ului, ca susținere; aici sunt micile ironii, micile jonglerii cu cu-
vintele, până la marile violențe verbale.

Și mai este ceva care ține de chakra a cincea, foarte important: tonul 
cu care se spune un lucru, asta vorbind despre încărcarea cu forță a 
unei comunicări sau despre încărcarea ei cu violență. Pentru că poți 
să transmiți un mesaj – să spunem, neplăcut, dar care este util – cu 
foarte multă forță și furie sau poți să-l transmiți neîncărcat emoțional. 

Chakra a cincea este chakra energiei, este ca un fel de creuzet, acolo 
se procesează cumva energia pură, este chakra care dă forța pură… 
asta pe lângă toate cele legate de comunicare.

— Deci, chiar dacă n-ai avut o intenție violentă, înțeleg că, dacă 
nu-ți funcționează bine chakra a cincia, o poți transmite foarte violent! 
Asta chiar dacă intenția ta a fost absolut pașnică? întrebă Omulețul 
cel lucid, care din nou se recunoștea aici.

— Exact. Dacă chakra e disfuncțională, tonul cu care o transmiți 
poate să fie foarte agresiv. Ceea ce este, și asta, o violență în sine.

Și, încă ceva destul de grav: se va pierde înțelesul mesajului pentru 
că lumea va percepe doar frecvența dizarmonică. 

Chakra a cincea este, spuneam, și o chakră a energiei pure. 
Deci, să recapitulăm, există o violență a mesajului în sine, și, mai 

apoi, există o violență a suportului său energetic. Adică nu neapărat 
a cuvântului, ci a suportului energetic care pleacă din chakra a cin-
cea însoțind cuvântul. Uneori nici nu este nevoie de cuvinte pentru 
a transmite o violență din chakra a cincea… din ea pleacă o anumită 
frecvență, a fiecărui om: o frecvență specifică. Tonul exprimă, de fapt, 
violența chakrei, frecvent neconștientizată… Chakra a cincea este 
foarte important de curățat.

— Chiar și vorbitul mult este o violență.
— Oho, desigur. Și încă ce violență poate deveni… pentru că acolo 

se descarcă toată energia stocată în subconștient, toate reprimările, 
frustrările, în plus, toată energia ego-ului de a se simți în centrul aten-
ției, de a atrage atenția asupra sa, de a se văicări sau de a se lăuda etc.

Chakrele inferioare sunt cele care dau un fel de forță brută proble-
melor, iar chakrele superioare le dau forma subtilă, rafinamentele. Cel 
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Și cuvântul cheie numărul unu este acesta: să devii conștient!  
accentuă Spiritul.

Dar haideți să revenim: la un moment dat, programele mentale 
rulează singure, încărcate fiind cu energie.

Asta este ceva foarte important: de ce? Pentru că, în momentul în 
care te vei poziționa în afara lor, atunci când le vei observa, deci când vei 
fi în starea de martor, te vei extrage din programe și le vei lua energia. 
Deci acesta este mecanismul stării de martor și al autoobservării: pur 
și simplu, ieșind în afara programului, vei scoate energia cu care îl 
încarci și astfel programul se va dezamorsa. Iar tu te vei alege cu mai 
multă energie, și ca să faci altceva cu ea, dar și ca să ieși din progra-
mul respectiv, acum sau pe viitor, dacă ne raportăm strict la modul de 
gestionare al programelor mentale. Iată deci prima modalitate de a te 
detașa de programele mentale: ies în afara lui, mă uit la program, îi 
reduc energia de alimentare și eu capăt acea energie pe care de acum 
nu am s-o mai investesc în program…

A doua modalitate: suntem în aceeași stare de martor, dar obținem 
acum propria conștientizare, deci să te vezi tu pe tine cum funcționezi 
în aceste programe; ceea ce este foarte important, pentru că, dacă nu 
te vezi, nu vei face nimic mai departe.

— Dar toate acestea trebuie simțite! explică Omulețul cel cu mintea 
abstractă. Pentru că am auzit toate acestea de multe ori, dar până am 
ajuns noi să le simțim, a mai durat. Și la asta trebuie să ajungă toată 
lumea: să reușească să simtă…

— De asta și vorbim acum. Pentru că, la exerciții, tot spunem: 
„curățăm programele mentale”…, dar dacă lumea se gândește la „cât 
o fi ceasul?”, „îmi este foame” etc. și doar dă din mână, ca și cum ar 
curăța ceva…, dar fără a înțelege ce anume curăță…, întări Spiritul, 
reamintindu-și practica Omuleților săi.

— Poți să ai impresia că simți, asta este o mare capcană, și pe urmă 
vine un examen al vieții și-ți dai seama că de fapt nu ai simțit nimic, 
că nu ai înțeles nimic. Dacă ai un pic de noroc, îți amintești că ți-a tot 
spus Spiritul că habar nu ai pe ce lume ești, recunoscu Omulețul cel 
vorbăreț. Ai senzația că simți și, mai ales când ești „în zen”…, poate 
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mai există o Realitate, în care aceste lucruri chiar își pierd această 
imensă importanță pe care le-o acorzi tu. Mai există o Realitate, unde 
bunul și răul sunt același lucru, doar Sunt, unde corectul și incorectul 
sunt una, doar Existența care curge și ia diverse forme…, doar ființa-
rea care devine din când în când acțiune, doar potențialitatea care se 
transformă în ființare…

— Bine, se consolă întrucâtva Omulețul cel perfecționist… Şi 
atunci, care este Adevărul Absolut după care să mă ghidez? întrebă 
el. Omulețul avea nevoie să se ghideze după ceva, doar așa funcționa 
el dintotdeauna, iar perfecționismul său exact asta demonstra: înca-
drarea strictă în reguli, șabloane, ghidări.

— Adevărul Absolut… este tocmai că nu există niciun adevăr 
absolut…, zâmbi Spiritul ca pentru sine… Oare avea Omulețul să 
înțeleagă asta vreodată? Da, cu siguranță că da, de fapt la început 
avea să o simtă, să o intuiască cumva vag, difuz, apoi să o înțeleagă, 
apoi să o trăiască, așa e în firea lucrurilor, asta înseamnă evoluția…, 
se bucură Spiritul pentru Omuleț în sinea sa, anticipând cu dragoste 
acel moment, cine știe peste câte alte vieți… Omulețul acesta începea 
deja să depășească turma… ori evoluție asta înseamnă, drumul de la 
turmă la un Iisus, la un Buddha…

Nu există niciun adevăr absolut, își zâmbi Spiritul sieși, există doar 
potențialitate și transformare și creație și anihilare și cauzalitate și 
intenție și spirale de energie… Dar, de fapt, nici acestea nu există, sunt 
doar cuvinte prin care un Spirit amărât încearcă să explice, sieși și 
oamenilor, Ceea ce e de Neexplicat…, îi zâmbi Spiritul, cu duioșie și 
smerenie de data aceasta, Existenței. Și Existența îi întoarse, com-
plice, zâmbetul. 

Da, își spuse Spiritul, „totul e bine”, așa ar zice Omuleții, în aceste 
momente în care Existența zâmbește…

Câteva semințe încolțiră acolo, în mințile omuleților, așa că, peste 
câteva zile avu loc o discuție oarecum legată de cele vorbite de ei.

 
— Mi-am ales soțul, copie fidelă a tatălui. Oare de ce, întrebă 

Omulețul care se învinovățea mereu, dacă „noi suntem creatorii vie-
ții noastre” (căci tot aud asta prin cercurile așa-zis spirituale), de ce 
ne creăm vieți nefericite? Și cum rămâne cu ce am fost învățată, că 
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Și, mai gândește-te, că și tu, și oricine, poate influența matrix-ul 
Existenței, încărcându-l cu iubire, bunătate, bucurie… Și mai gân-
dește-te cum ar arăta o rețea țesută din gândurile tuturor de iubire 
și bucurie…

— Spuneai ceva despre circuite de energie, despre repetiții, frac-
tali…, se interesă Omulețul cel cu mintea abstractă. Acesta se delecta 
pur și simplu cu explicațiile cuantice ale Spiritului, toată această 
vorbărie despre rețele și căi de energie și fractali și câmpuri, pentru 
el constituiau explicațiile supreme…; de neînțeles, însă, pentru mulți 
alții, pentru cei cu minți mai obișnuite, mai „omenești”. Iar Spiritul îi 
făcea adesea pe plac, intrând și el în jocul abstract al configurațiilor 
energetice, al cauzelor și efectelor, al matrix-ului, al spiralelor de ener-
gie…, dar neuitându-i pe ceilalți omuleți, mai pământeni, care aveau 
nevoie de exemple și de soluții foarte concrete pentru problemele lor 
foarte omenești. 

— Viața este făcută din forme de energie: drumuri, cercuri sau 
spirale…, depinde cât de mult poți tu „vedea”, percepe din traseul 
respectiv…, începu Spiritul o nouă prelegere. Evenimentele formează, 
închid anumite cercuri mai mici sau mai mari, cercurile, spirele se 
închid uneori în interval de câteva ore sau de o zi sau de luni, sau de 
ani sau de vieți… Spirele se pot închide, precizăm asta de acum: și 
asta ar însemna repetiție, a te învârti în același cerc, asta înseamnă a 
relua aceleași teme de viață, aceleași gânduri, reacții, comportamen-
te; asta la nivel „de viață” actuală… Sau înseamnă a relua aceleași 
tipuri de vieți, a repeta aceleași șabloane generice de viață, asta dacă 
ne referim la mai multe reîncarnări… Iar, în ansamblul său, cel mai 
mare „cerc” al repetițiilor este samsara, lumea iluzorie…

Spirele energetice pot ajunge însă la un nivel superior, „înălțân-
du-se” exact ca o spirală: ori asta înseamnă evoluție, anticipă Spiritul 
explicațiile următoare. 

Viața este de fapt o imensă spirală energetică, fiecare eveniment 
este format din cuantele de energie ale faptelor, emoțiilor, gânduri-
lor care îl compun…, acele orizonturi de eveniment despre care am 
vorbit deja… Fiecare eveniment, fiecare zi este de fapt un mănunchi 
de energii: spirala va fi astfel un mănunchi de cuante de energie, la 
fel ca un șnur gigantic împletit din culori diferite… Iar în ansamblul 
unor vieți, construcția energetică este absolut magnifică…, dacă este 
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— Viața este făcută din cicluri care se încheie ca buclele unei spi-
rale, repetă Omulețul cel pragmatic, ca să își poată reaminti cândva…

— Asta înseamnă evoluție, nu-l prea băgă în seamă Spiritul, această 
spirală: a putea încheia evenimentul respectiv la un nivel superior…, 
și apoi vei putea începe un alt ciclu, o altă „buclă”.

Uneori buclele spiralei sunt „în oglindă”, cumva ca și lanțurile 
de ADN. De exemplu, poți cunoaște în aceeași zi, în același loc, două 
persoane având aceeași meserie, dar foarte opuse, cumva comple-
mentare: cu aceste persoane tu trebuie să relaționezi, una agresivă, 
cealaltă deschisă și conciliantă, și iată deja cum s-a creat un „cerc 
energetic” al zilei respective…, cele două energii opuse se anihilează 
sau se completează, cercul este închis, experiența ta este completă, 
desăvârșită, încheiată, iar tu poți merge deja mai departe, spre expe-
riențele altor zile…

Alteori, de exemplu, tu folosești doar ca mijlocitor pentru ca alte 
persoane să se cunoască, să se întâlnească…, tu faci parte astfel din 
„buclele” lor de evoluție, care se completează și se dezvoltă datorită 
ție…

O experiență, pentru a fi completă, ar trebui să treacă prin toate 
valențele sale, inclusiv prin opușii săi…, continuă Spiritul să vorbeas-
că pe limba Omuleților săi, pentru problemele concrete ale acestora, 
probleme în care erau ei atât de captivi… Cum să se intereseze ei de 
Vacuitate, Potențialitate, non-minte, Esența a tot…, când preocupă-
rile lor zilnice erau atât de… „omenești”! Acesta era nivelul, aceasta 
era „bucla” vieților lor actuale, cercul în care se tot învârteau. În care 
deveniseră captivi, fără ca măcar să-și dea seama…

De aceea, de multe ori vei simți că anumite experiențe din trecutul 
tău nu sunt încheiate… Tu le poți încheia însă în mod voit, acum, fie 
iertând, fie cerându-ți iertare, fie recunoscându-ți în sfârșit, greșelile, 
fie renunțând la nevoia de control sau de dominare… sunt atât de multe 
feluri… Pentru asta poți avea o discuție… sau poți face un gest sim-
bolic, poți scrie o scrisoare, chiar dacă nu o vei trimite niciodată acelei 
persoane. Dacă persoana aceea a murit, poți depune la mormântul ei 
un obiect simbolic sau o scrisoare sau un obiect în care tu ai depus 
energetic esența relației voastre sau iertarea ta sau mulțumirile, sau 
recunoștința sau secretele tale…, se strădui Spiritul să explice.
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Învață să mulțumești oricui, tuturor, ființe și neființe…, încercă 
Spiritul să atingă urgent cât mai multe subiecte pentru Omuleții 
începători.

Și apoi continuă, pentru cei mai vechi: totul în viața voastră are o 
proiecție energetică, toate drumurile voastre există ca drumuri ener-
getice într-o „lume paralelă”, a energiei și a informației… Aceasta este 
de fapt o „altă dimensiune” a vieții, o poți numi „energetică”, continuă 
Spiritul, oricum acesta nu este decât un cuvânt pentru o altă realitate 
invizibilă…; este dublura vieții tale fizice, este matricea ei, aici se în-
tâmplă totul înainte de a deveni „viață fizică”, aici energia gândurilor 
și a intențiilor se coagulează și devine realitate, aici energia cuvintelor, 
a mantrelor, a rugăciunilor se materializează…

Întreaga existență fizică are o dublură energetică, care o secondea-
ză, dar care, de fapt, o și structurează: căile energetice din această 
realitate devin arterele vieții fizice, prin ele curge viața care capătă 
o formă și un înțeles pentru tine, aceste artere structurează energia 
care devine eveniment și materie și gând și experiență, este ceea ce 
tu percepi ca „viața ta”… 

Noi putem lucra „acolo”, putem schimba „acolo” acele drumuri, tu 
poți crea, poți iubi „acolo”, poți modela acolo viața ta, asta înseamnă 
în realitate puterea liberului tău arbitru…

„Călătorule, nu există drum, drumul se face mergând…”, spune 
Antonio Machado… Da, Omule, tu îți construiești mereu, pas cu pas, 
drumul, la început pe cel energetic, un drum făcut din gânduri, emoții, 
din trecut care se proiectează în viitor…; apoi acesta se materializează, 
fără ca tu măcar să știi… Tu îți creezi calea, drumul tău este creat 
de tine, pas cu pas, de către energia gândurilor tale, a emoțiilor, a 
iubirilor tale…, dar și a karmei care stă în spatele acestora și care îți 
condiționează gândurile și emoțiile și iubirile…

Da, Omule, „drumul se face mergând…”: nu există drumuri pre-
formate, există doar rețeaua de drumuri energetice în dimensiunea 
energiilor, întortocherea într-un matrix a miliarde de traiectorii, dintre 
care unele, mai puternice, vor ajunge să se materializeze…

Iar tu, Omule, uneori le simți cum se materializează, dar cel mai 
adesea nu le simți, sau te rătăcești, sau le uiți…
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deci practic prin smerenie poți ajunge la iluminare; și-atunci ea poate 
fi privită ca punct de plecare, ca metodă, dar și ca finalitate… 

Și iarăși ajungem la piramida noastră cu treptele de evoluție și 
cu gradele de înțelegere ale practicanților: depinde de fiecare unde 
se află în acest moment, ca grad de înțelegere, ca subtilitate, rafina-
ment interior al înțelegerii…, iar asta va stabili modul în care fiecare 
practicant va aplica smerenia în practica sa zilnică… (Bineînțeles, cu 
aceeași precizare mereu valabilă: aceea de a nu se păcăli singur – că 
este mai evoluat, mai smerit, mai… etc. decât e în realitate). 

În orice caz, smerenia poate fi privită din toate cele trei puncte de 
vedere: ca un foarte bun punct de plecare, ca o atitudine impusă, la 
început; apoi, ca o cale de urmat, de practicat mereu; și, în final, ca o 
desăvârșire a practicii, în sensul de atingere a stării de non‑ego.

Bun, haideți să facem o paranteză referitoare la cuvântul „smere-
nie”. Ce părere aveți despre cuvântul acesta?!

El este un cuvânt canonic, un cuvânt religios-ortodox, face parte 
din practica ortodoxă, este un cuvânt slav și este caracteristic crești-
nismului și ortodoxiei… La fel ca în cazul altor cuvinte mai „grele”, o 
să încercăm să îl explicăm un pic mai altfel.

Ce alt cuvânt dintr-ăsta, mai „greu”, ne-am străduit noi să explicăm, 
căutându-i o conotație mai subtilă decât cea știută în mod curent?! 
Acum o să fac iarăși o paranteză: Compasiunea a fost un alt cuvânt 
pe care ne-am străduit să îl explicăm altfel decât prin milă… Pentru 
că și smerenie, în varianta sa simplă, ar însemna „umilință”; ori nu 
este vorba deloc despre umilință… Dar primul cuvânt care îți vine în 
minte, în mod curent, sinonim cu smerenia este umilința!

Și-atunci o să ne străduim să îi găsim o altă explicație și o altă 
valoare acestui cuvânt: el este un cuvânt foarte bogat și foarte frumos! 

Și bănuiesc că aceasta a și fost intenția celor care l-au folosit la 
început, a părinților creștini care l-au folosit…; dar cred că s-a pierdut 
acest înțeles originar, mai vorbeam noi altădată despre creștinism, 
despre faptul că s-a pierdut mesajul subtil și frumos al creștinismului… 
Și asta pentru că nu l-a mai simțit și nu l-a mai explicat aproape ni-
meni, în profunzimea sa… Astfel învățătura s-a pierdut, pur și simplu. 

Dar este foarte posibil ca acest cuvânt, smerenie, la originea lui, de 
fapt să fi semnificat altceva… Şi o să cităm aici din nou din părinții 
sfinți ai deșertului…, am mai pomenit noi scrierile acestora. Iată, 
spune E. Pontiful: „așa cum rădăcina tuturor relelor este mândria, 
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tot așa, pricina tuturor celor bune este smerenia”. Și un alt părinte, 
Efrem din Athos, spune că „egoismul este cauza tuturor relelor și rana 
îngrozitoare, care ne provoacă toate durerile păcatelor, smerenia este 
virtutea cea mai îmbucurătoare”. 

Acum, dacă extrapolăm cuvântul egoism – la ego (pentru că iarăși 
vorbim despre traduceri, iarăși vorbim despre diferite înțelesuri ale 
cuvintelor, despre tot felul de subtilități lingvistice de interpretare și 
de înțelegere), atunci iată că se apropie foarte mult ceea ce spunem 
noi de ceea ce spune părintele Efrem din Athos: faptul că egoismul 
este cauza tuturor relelor și că opusul său, smerenia, implicit este 
antidotul, să-l numim așa!

Și un alt părinte din Athos, Sf. Siluan spune, vorbind despre non-ego 
și de iluminare: „pentru a ajunge la Dumnezeu nu e nevoie nici de bani, 
nici de averi, ci numai de smerenie”.

Și cu asta am spus cam tot, cu asta am făcut rezumatul poveștii 
noastre de astăzi: de fapt, nu ai nevoie de altceva, decât de smerenie. 
Dacă înțelegi ce este smerenia, dar asta cu adevărat, și dacă o și prac-
tici, neabătut, în mod real, apoi dacă ajungi să simți asta în structurile 
tale cele mai adânci…, adică dacă o folosești ca bază și cale, atunci 
fructul va fi „cunoașterea lui Dumnezeu”.

Ei bine, o să încercăm să explicăm toate lucrurile acestea un pic 
mai detaliat pentru a vedea ce înseamnă „smerenie aplicată”, smerenie 
practicată… E păcat că nu au venit mai mulți la discuția de astăzi, 
pentru că ar fi fost o lecție bună pentru toată lumea… Probabil că 
ego-urile lor se simt foarte amenințate de cuvântul acesta, smerenie…

— Și ale noastre se simt amenințate, dar sunt mai curajoase! spuse 
Omulețul cel cârcotaș.

Când vii aici, la ce te aștepți? Păi exact la asta, ca ego-ul să fie 
diminuat, lucru pe care îl vrei la nivel declarativ, dar când începe să 
se și producă, prin diferite metode, nu e chiar așa de plăcut… Adică 
simți asta ca pe o pierdere de putere, o pierdere de personalitate, de 
expresie… te-ai obișnuit cu „tine” și ți-e greu să treci de la un TU mai 
mare la unul mai mic.

— Adică ți-e greu să devii smerit!
— Asta până să înțelegi…, pentru că, după ce înțelegi și simți, lu-

crurile se inversează și chiar se amplifică, dar la început da, e neplăcut! 
comentă Omulețul cel emoțional, care mereu credea el că înțelege; asta 
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Deci, în esență, acesta este mesajul lui Buddha Sakyamuni: că 
există suferință, dar care are un început și un sfârșit; și mai există 
și o cale de a ieși din acea suferință. Și în jurul acestora se învârte, 
de fapt, aproape toată doctrina buddhistă. Sau, cel puțin, partea mai 
„accesibilă” oamenilor, ca nivel de abstractizare și înțelegere. Spuneam 
noi, la început, că acesta este un nivel de abordare foarte „omenesc”.

Ce este șocant la modul în care a enunțat Buddha aceste nobile 
adevăruri?

Omuleții tăcură.
Cum vi se pare enunțul din fraza: „Există suferință”?
— E o recunoaștere a faptului că există suferință…, se încumetă 

Omulețul cel pragmatic.
— Mă refeream strict la modul în care a fost formulată fraza: 

„există suferință”, punctă Spiritul; și nu: „tu suferi” sau „el suferă” 
sau „oamenii suferă”… Asta este ceva foarte important, pentru că 
de fapt Buddha a depersonalizat enunțul respectiv. În general, cum 
se exprimă cineva? Spune: „Eu sufăr! Uite ce mi-a făcut cutare”… 
Discursul lui Buddha Sakyamuni este genial! Dar, din păcate, nu 
a fost înțeles prea ușor și nu de către prea mulți… El nu spune nici 
măcar „toată lumea suferă”, ceea ce este perfect adevărat, de fapt; el 
spune: „Există suferință”!

Pentru că, de fapt, de la început el a introdus ideea de dezidentificare.
— Sau pentru că el nu suferea…, își dădu cu părerea Omulețul 

cel cârcotaș.
— Nu, nu pentru că el nu suferea; ci pentru că metoda de a scăpa de 

suferință este dezidentificarea de suferință! Deja, din primul său enunț, 
Buddha a anticipat și calea! A dat și soluția ultimă: dezidentificarea!

Nu „eu sufăr” sau „tu suferi”…, pentru că, de fapt, cine suferă acolo 
este mintea, care și-a dorit ceva, un lucru… pe care nu l-a obținut. 
De fapt, asta înseamnă suferință, că mintea sau ego-ul sau acea parte 
din tine, acel „câmp de frecvențe” pe care noi l‑am numit cuantumul 
minte‑ego a avut o dorință care nu s‑a împlinit. Și același ego, cel care 
și-a dorit, acum suferă! Deci este o problemă de dezidentificare de ego 
și de minte, toată șarada suferințelor… Pentru că nu Sinele tău este 
cel în suferință; cine suferă este mintea cea prostuță și ego-ul tău cel 
plin de ifose… Foarte simplu și la obiect! 
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te ascunde de viață… Ca paradox mare, ție ți-e frică de moarte dar te 
ascunzi mereu de viață…

— ???
— Da, așa-i, pentru că viața este cea care te conduce spre moarte, 

fiecare respirație a ta te apropie încă puțintel de moarte… Ori tu 
simți asta inconștient: și atunci te aperi de viață, sperând că, dacă tot 
amâni viața, poate că așa nu vei ajunge niciodată nici la moarte. Vezi 
ce ciudățenie mare? Doar tu ai venit în viața asta ca să trăiești și, de 
fapt, doar vegetezi, sperând că n-ai să mori niciodată… dacă amâni să 
trăiești. Sau aduni bogății, aduni case, bani, titluri, diplome, onoruri, 
sperând ca acestea cumva să oprească moartea, s-o țină la distanță…, 
le pui între tine și moarte…, vezi ce caraghios ești tu, Omule? Și, ast-
fel, ratezi exact scopul venirii tale aici: adică viața, trăitul, cu toate 
experiențele sale. Când spui „nu” vieții, tu îți refuzi de fapt, ție, viața…

A spune „DA” Existenței înseamnă a trăi în bucurie, în expansiune, 
în împărtășire, înseamnă a trăi, știind însă mereu că vei muri, poate 
în clipa următoare, știind că moartea face parte din viață, că moartea 
și viața sunt doar polii acestei experiențe ale tale… care este, sau care 
ar trebui să fie minunată!

Spune „DA” Existenței și primește în viața ta toate experiențele 
pe care aceasta ți le oferă… Toate sunt prilejuri minunate de a învăța 
câte ceva…; și, mai mult, te poți bucura de însăși experiența învățării, 
poți râde de neștiința și de eșecurile tale și te poți bucura de toate 
frânturile de înțelepciune pe care le aduni. Această învățare este mi-
nunată, fiecare persoană care îți apare în cale, fiecare eveniment, cât 
de neînsemnat pare el, toate te pot învăța câte ceva, există mereu acolo 
câte un mic secret, câte ceva care merită să fie descoperit și înțeles, 
câte o mică lecție ascunsă… Bucură-te de ele, deschide-te în fața lor, 
spune-le „DA” atunci când ele sunt în preajma ta…

„DA”…, doar atât, fă din acest „DA” mantra ta.
Și vei descoperi că viața este bucurie, că viața este expansiune, că 

viața este un mare joc cosmic, așa cum credeau hindușii, că viața este 
un dans al Creatorului, fie El numit Shiva Nataraj sau Dumnezeu sau 
Allah… Așa cum Dumnezeu creează viața jucându-se, la fel tu îți poți 
crea viața ta jucându-te, nemaifiind atât de atașat, de încrâncenat în 
„problemele” și în „grijile” tale, care toate, de fapt, sunt doar creațiile 
minții tale…




