
Introducere 
„Împărtășește Calea”…

Există nenumărate legi ale oamenilor, ale țărilor, ale uniunilor de țări (apoi 
sunt și pedepse, pe măsură); legi mai mari, legi mai mici…, totul este plin de 
reglementări…

Există, însă, și alte legi: niște legi interioare… care te ajută să crești, să mergi 
mai departe pe drumul tău ca ființă… Legi ale acestui nivel de conștiință, dar 
și legi care te vor ajuta să treci la următorul… Acesta este saltul cuantic, marele 
pas pe calea evoluției: spațiul inimii…

Iar dacă întreaga omenire ar ajunge aici, ca mod de înțelegere, de relaționa‑
re, de funcționare…, ar dispărea normele impuse, legile restrictive, legile țări‑
lor sau ale uniunilor de țări! 

Legea eternă și omniprezentă este și va fi „a trăi din inimă și a căuta conști‑
ința superioară”, ne învață Dhammapada. Să îndrăznim să ne imaginăm o astfel 
de lume, fără războaie, fără orgolii, fără conflicte…: o lume a inimilor deschise.

Tot Dhammapada ne arată că „prin gândurile noastre creăm lumea”… 
Gânduri care, izvorând dintr‑un altfel de spațiu interior, ar putea crea o altfel 
de lume. 

„Prin iubire și bucurie urmează Calea, Calea tăcută spre ținutul fericirii”…

Un Spirit se străduiește să repornească Roata Dharmei, pusă în mișcare 
de un inegalabil Maestru, acum 2500 de ani… Aflată, acum, în pericol de a se 
opri, încâlcită fiind în energetica greoaie, stagnată, violentă, complet inconști‑
entă din Kali Yuga…



8 INDRA

— „Renunță la căile vechi – pasiune, dușmănie, prefăcătorie. Cunoaște ade‑
vărul și descoperă pacea. Împărtășește Calea”, ne spunea primul capitol. Fă‑o să 
devină a ta. Sau devino tu una cu Calea…, reluă Spiritul acel șir de discuții pe 
marginea acestui minunat text de o veșnică actualitate!

— Și, totuși, cum fac asta… concret?! întrebă, oarecum jenat, un Omuleț 
începător.

— Haideți să vedem care ar fi condițiile pentru o muncă concretă și corec‑
tă… Pentru că, „oricât de multe cuvinte sfinte citești și oricât de multe rostești, ce 
bine îți vor aduce ele, dacă nu le pui în practică? Vei fi precum un cioban care nu‑
mără oile altuia, fără să împărtășească, niciodată, calea aceluia. Citește cât de puți‑
ne cuvinte vrei și vorbește și mai puțin, dar acționează în spiritul legii (dhamma)”.

— Cred, simt…, văd deja, că este o muncă, un parcurs în spirală, adică nu 
unul liniar. Doar primii pași sunt liniari, pentru că trebuie început de undeva. 
Și voi începe cu intenția corectă! se avântă Omulețul cel sârguincios într‑o 
mărturisire personală, dar perfect valabilă pentru toată lumea.

La început, cred că este ceva din „mine” care mă împinge și‑mi spune că 
„vreau” să fac munca asta…; dar abia după ceva practică răbdătoare, voi înce‑
pe să pricep că, de fapt, era un vrut destul de superficial și limitat. Că „vreau” 
doar în anumite zone și că în altele ar fi bine să rămână lucrurile așa cum sunt. 
Însă, da, primul pas este să ajung la un „vrut”, oricare ar fi „magnitudinea” lui 
de început.

Apoi practic, vin la sală și îmi pun problema că nu prea știu despre ce este 
vorba. La școală, eficient este să pleci de la premisa că nu știi, să fii răbdător, 
disciplinat și sârguincios; mai folosim noi un cuvânt atât de frumos și de con‑
ținător: râvnă. Apoi să te raportezi la Școală, la Învățături și la Maestru… cel 
puțin cu respect. 

Cu practica, respectul coboară în smerenie…: puțină, la început, apoi me‑
reu mai multă, pe măsură ce realizezi (mai întâi cu mintea) din ce în ce mai 
mult – că știi din ce în ce mai puțin. 

Cât despre a simți din ce în ce mai mult… că devii din ce în ce mai mic – 
probabil că putem vorbi doar după o practică susținută și îndelungată. 

Practica o însoțim cu studiul „teoriei”, căci așa‑i la școală. Citim conceptele 
(explicate, să recunoaștem, mură‑n gură), aflăm că există mai multe instru‑
mente pentru studiu și lucru, citim algoritmii și încercările LiLA. Credem că 
am priceput ceva, chiar dacă nu tot. Și mai putem crede, în această etapă, că 
nu chiar toate acele negativități despre care auzim sau citim sunt „ale noastre”.
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Continui practica, vin in tabere, ascult, cu curiozitate și cu drag, deja, 
Învățăturile. 

Și abia acum încep, în sfârșit, să aud: abia acum am ajuns la a doua parte 
a acelui algoritm, „vreau, aud, fac”. O mică lege, pe care va trebui să o aplic, 
mereu, cu fiecare treaptă nou urcată. Aud că este nevoie de deschidere, de dat 
la o parte tot pre‑știutul, de golit cât de mult „interiorul”. Care „interior”? Păi 
tot ceea ce consider „eu” că sunt: tipare de gândire, tipare comportamentale, 
programe (pe care vom începe să le „vedem” abia după ceva timp), filtre. 

Odată „auzite” toate acestea, „vrutul” acela de la care am pornit se va schim‑
ba și el, va crește în consistență și în adâncime. Iar asta ajută pentru partea a 
treia, a aceluiași invocat algoritm: să și „fac” ceva. Așadar, am parcurs o primă 
mică buclă din acest „vreau, aud, fac”.

Continuăm practica, facem cu răbdare exercițiile de curățare, de deschide‑
re, de subțiat „eul”. Reluăm textele, conceptele, reluăm algoritmii, „încercările” 
LiLA și ne străduim să lucrăm cu ele, să le practicăm. Observăm că înțelegem 
ceva mai mult decât la prima lectură și că zona de lucru este mult, mult mai 
vastă și mai adâncă, decât am crezut. 

Realizez, acum, că toată această muncă depinde numai de „mine”. Nu o 
poate face nimeni în locul meu. Așadar, este nevoie de „efortul corect”. Buddha 
Sakyamuni ne vorbește despre „hotărârea de neclintit”, așadar este nevoie de o 
astfel de atitudine: „cu mare perseverență el meditează”…

Ce‑ar fi să ascult înregistrările acestor discuții?! Fac asta și, după o vreme, 
constat că „podețul” fragil dintre mine cu viața mea obișnuită, grosieră și, res‑
pectiv, zona rafinată a Școlii, începe să crească puțin, să devină o „punte” care 
mă ancorează mai bine în toată energetica Școlii și a Învățăturilor. 

Acum algoritmul „vreau, aud, fac” a pătruns ceva mai adânc în învățăcel și, 
ca un „vehicul” credincios, îl ajută să facă (aparent) aceleași exerciții, dar cu 
ceva mai multă prezență, cu ceva mai multă deschidere și simțire. 

Încep să simt că, într‑adevăr, „dopul” în calea Învățăturilor sunt chiar „eu”. 
Așa cum soarele nu are cum să pătrundă într‑o casă cu obloanele trase, așa 
cum miracolul luminii se poate produce doar în spațiul gol de conținut fizic 
și nu dens, până la refuz, cu tot felul de lucruri inutile, tot așa și Învățăturile 
pot pătrunde în mine dacă nu sunt închisă, baricadată în spatele unor știuturi 
sau „bandajată” ca o mumie în tot felul de programe, șabloane, filtre și emoții 
distructive; bineînțeles că această stare nu este conștientizată. Pentru că „nu 
am timp”, viața mea este plină de „treburi”, funcționez pe repede‑înainte, din 
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goana calului, în propria‑mi viață. Și atunci unde, când și cum să pătrundă 
Învățăturile?! 

Așadar, trebuie să le fac loc (deschid, curăț, am încredere, mă fac mic), să 
le aloc timp și energie (mă opresc din alergat, renunț la diversele „activități” 
inutile) și mă raportez la ele cu profund respect și cu descoperirea valorii lor 
inestimabile.

Pricep, simt asta și reiau, cu răbdare, studiul și practica individuală: încerc 
cât pot de mult să aplic conceptele în viața mea de zi cu zi. Căci doar vorbind 
despre aceste lucruri, vom fi „ciobanul care numără oile altuia, fără să împărtă‑
șească niciodată calea aceluia”. Și o să le reluăm, cu răbdare, fără așteptări, doar 
de dragul și pentru frumusețea extraordinară a Învățăturilor: „Dacă îți stabi‑
lești cursul cu forță sau viteză, prin asta nu faci decât să pierzi Calea legii”.

Și mai fac ceva: așa cum la orice școală îi acord încredere profesorului și mă 
las pe mâna lui, cu atât mai mult am să‑i acord încredere totală Maestrului, 
mă dau pe mâna lui (atât cât pot, în etapa în care mă găsesc eu acum, dar cu 
obiectivul permanent de a ajunge la a mă abandona lui și Învățăturilor); mă 
străduiesc să aud ce‑mi spune și apoi să și fac, să‑i urmez îndrumările. Pentru 
că „Înțeleptul îți spune unde ai căzut și unde este posibil să cazi: secrete prețioase! 
Ascultă‑i sfaturile, urmează Calea. Lasă‑l să te dojenească și să te învețe și să te 
abată de la rele. Lumea poate că îl urăște, dar oamenii buni îl iubesc”. Vreau să 
fac parte dintre „oamenii buni”, care îl iubesc, care îl ascultă, care îl aud și care 
îl urmează.

Nu ne iese mereu; ba, dimpotrivă, alunecăm de multe ori; dar reluăm, mereu 
și mereu. Uneori obosim, ne mai „odihnim” două zile și reluăm. Recitim texte‑
le: suntem surprinși și bucuroși că descoperim alte noi înțelesuri! Constatăm 
cu uimire că într‑o secundă un exercițiu, o mudră capătă un înțeles extrem de 
bogat, complet nebănuit până acum; în fapt, capătă o simțire despre care, până 
în acea clipă, nu știusem că există. Și continui să mergi, cu bucurie, cu încrede‑
re sporită și fără așteptări. Doar știind‑simțind că asta este de făcut. „Continuă 
să mergi, nepătat, neatins…”: încerc să nu mai fiu atins de „mlaștina” din jur…

Răspunsul (calea) scurt(ă) la întrebarea aceasta ar fi următorul: asculta‑
re (în sensul creștin al cuvântului) deplină, totală, fără nicio rezervă față de 
Maestrul pe care Universul, Existența ți l‑a scos în cale, abandonându‑i‑te. El 
este cea mai importantă ființă din viața ta. 
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Dar cum, din păcate, mulți nu putem face asta dintru început și ușor, cu 
grație, devoțiune și sete disperată după Învățături, așa cum s‑ar cuveni, un 
răspuns posibil la întrebarea pusă este lunga poveste de mai sus.

— „Crede, meditează, vezi.” Vreau să evoluez spiritual, simt asta ca pe o ne‑
voie interioară acută! „Dacă un lucru trebuie făcut, atunci fă‑l din toată inima ta, 
cu hotărâre. Călătorul care ezită nu face decât să ridice praful de pe drum”. Încerc 
să am acea determinare, continuă Omulețul cel sincer.

Pornesc de unde sunt, folosesc ce am! Folosesc mintea de intelectual, cu 
care recunosc rafinamentul și frumusețea Învățăturilor, atât cât îmi este acum 
cu putință! Și, da, cum să nu mă plec în fața lor?! 

A fost creată deja o breșă în greaua platoșă a ego‑ului și a „regatului său”: 
dar nu mă păcălesc, e doar… un canalicul de acces.

Apoi conștientizez că sunt la o Școală, eu am ales să parcurg acest drum, 
clasă după clasă. Iar „efortul tău este să îți descoperi munca și apoi să te dăruiești 
ei, cu toată inima ta”.

Practic. Practic, cum mi se spune, „lucrează cu atenție și grijă”, lărgesc canali‑
culul de acces spre Învățături, mă golesc de mine ca să le fac loc…

Îmi acord timp, nu sunt „hrăpăreață”: „Ulciorul se umple picătură cu picătură. 
Dacă îți stabilești cursul cu forță sau viteză, prin asta nu faci decât să pierzi Calea 
legii.”

Am șansa să fi ajuns la această Școală, mă străduiesc să nu o irosesc! „Este 
timpul să te ridici. Ridică‑te! Ca nu cumva, prin nehotărâre și trândăvie să pierzi 
Calea.” „Dacă un lucru trebuie făcut, atunci fă‑l din toată inima ta, cu hotărâre. 
Călătorul care ezită nu face decât să ridice praful de pe drum.” 

Mă las învățată! Am curajul să fiu ne‑știutoare! Aud și fac! „Înțeleptul îți 
spune unde ai căzut și unde este posibil să cazi. Secrete prețioase! Ascultă‑i sfatu‑
rile, urmează Calea. Lasă‑l să te dojenească și să te învețe și să te abată de la rele.” 

Când cred că am înțeles, mă suspectez că m‑am prins în capcana autosu‑
ficienței ego‑ului și mă fac mică. Reiau, reiau, reiau… „Pentru a‑i îndrepta pe 
alții, înainte ai de făcut un lucru mai dificil: îndreaptă‑te pe tine însuți. În fiecare 
încercare, permite‑i înțelegerii să lupte pentru tine. Să apere ceea ce ai câștigat”.

Nu am nimic de demonstrat, nu am lauri de cules! „Mai bine să te cucerești 
pe tine decât să învingi în o mie de bătălii. Atunci victoria este a ta”.
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„Mai întâi, stabilește‑te în Sinele tău, apoi învață pe alții”. Și se repetă: 
„pentru a‑i îndrepta pe alții, mai întâi ai de făcut un lucru mai dificil, îndreap‑
tă‑te pe tine însuți”. Până nu ești tu centrat în Sine…

— Până nu ai ajuns măcar într‑un centru liniștit, până nu‑ți este clară 
măcar o frântură de Învățătură și de Cale, până nu vezi corect, până ești 
pâclos și neclar…, nu ai tu ce să‑i înveți pe alții…

— Pentru că riști să transmiți prostiile tale și nu Învățăturile. Potolește‑te, 
pentru că‑i derutezi și pe ceilalți cu așa‑zisele tale învățături, chiar dacă 
intenția ta este bună…, nu este vorba despre intenție aici, supralicită 
Omulețul cel exuberant. Da, intenția este bună, a noastră, a tuturor, să‑i 
ajutăm pe cei din jur; așa credem noi, dar nu‑i ajuți, de fapt… Nu‑i ajuți 
pentru că deocamdată ai să transmiți doar prostiile tale: deformezi, inter‑
pretezi, filtrezi, ciuntești, mărunțești și transmiți doar ce poți tu și ce ți se 
pare ție că e important. Pentru a putea transmite Învățăturile, în primul 
rând trebuie să fi ajuns tu Acolo, în frecvența lor…

Iar dacă vrei să transmiți altora chiar și învățături mai mititele (de exem‑
plu Algoritmii spirituali), ar fi bine ca tu deja să îi practici, să îi înțelegi 
pe de‑a‑ntregul… Oare este așa?! Oare noi, cei care dăm sfaturi spirituale, 
chiar suntem în măsură să o facem?! 

— Am mai vorbit noi despre a da sfaturi, chiar și la nivelul cel mai ome‑
nesc…1 Sunt o mulțime de factori de denaturare a Învățăturilor și acesta a 
fost un motiv foarte evident pentru care Învățăturile au fost respectate și 
transmise cu mare exactitate, așa cum au fost ele date de către acel Maestru.

— Nu vine fiecare să reinterpreteze, să‑și dea cu părerea, cum se întâm‑
plă în viața de zi cu zi, „spiritualistă”. „Știu eu ce să faci, hai că‑ți spun eu 
cum e cu Învățăturile astea”…

— Trebuie să ne aducem aminte de fiecare dată că nu vedem decât un 
pic din…

— Sau, cum spune Dhammapada, „mai întâi stabilește‑te în Sinele tău”: 
iar asta înseamnă cel puțin centrare, meditație, tăcere, liniște interioară. 

— Poți să începi să vorbești, dar nu chiar cum ai ieșit de la primul curs…
— Și nici după ani de zile de cursuri, dacă tu ești tot agitat, tot vorbă‑

reț, tot descentrat, tot violent, tot egotic, tot într‑o minte care clănțănește 

1  Indra, Un elefant într‑un borcan…, Ed. LiLA, București, 2019.
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întruna…, se uită la el însuși Omulețul cel foarte mental. Nu de alta, dar 
faci numai rău în jur, iar ție îți crește egoul spiritual dând tot felul de sfa‑
turi. Poate să încercăm să ne reamintim asta, „stabilește‑te în Sinele tău”, 
mai întâi… Când îți iese pe gură porumbelul, mai bine stai o secundă și 
gândește‑te: „Sunt oare stabilit în Sinele meu”?! Abia apoi învață‑i pe alții. 

— Să înțelegem că, din punct de vedere al unei Căi spirituale, priorita‑
tea nu este copilul sau părinții, prioritatea ești tu, în sensul schimbării tale 
profunde, stabile și urgente; exact asta ne spune Buddha: „Vezi‑ți tu de tine 
și lucrează cu tine, mai lasă‑i pe alții deocamdată”. Pentru că și acei alții vor 
avea mult mai mult de câștigat dacă tu te schimbi. Dar dacă tu rămâi veșnic 
prostul, adormitul și robotul, atunci ceilalți vor avea parte tot de acel prost 
și de acel robot. Și nu‑i ajuți cu asta prea mult. Nu spune nimeni să renunți 
la obligațiile cotidiene: ci să le faci în paralel cu schimbarea ta; iar din mo‑
mentul în care tu ai să te schimbi, toate obligațiile cotidiene vor avea o altă 
rezolvare, un alt înțeles, o altă viteză, o altă eficiență și un alt deznodământ. 
„Pentru a‑i îndrepta pe alții, înainte ai de făcut un lucru mai dificil, îndreap‑
tă‑te pe tine însuți.”

După care urmează sutra pentru cei deja mai avansați, cei care înțeleg: 
„Sinele este refugiul sinelui; tu ești propriul tău refugiu, strunește‑te pe tine și 
descoperă‑ți maestrul.” Ce înseamnă asta? Haideți să vedem… „Sinele este 
refugiul sinelui” …

Dar… ce înseamnă „refugiu” în buddhism? Ce înseamnă „a‑ți lua refu‑
giul” sau „a căuta refugiul în Buddha, Dharma, Sangha”?!

— A‑ți găsi puterea.
— A‑ți găsi puterea și ocrotirea și stabilitatea și încrederea și susține‑

rea… A sta sub cupola…, a te alimenta din, a te ancora în Învățături, în 
Maestru și în comunitatea de practicanți, sangha. A‑ți găsi sprijinul, dar și 
posibilitatea de a te reîncărca și de a merge mai departe. 

Refugiul ultim, pentru sinele tău mic, omenesc (cu „s” mic) va fi „Sinele” 
(cu „S” mare). Acesta va fi refugiul ultim…, sinele tău mic – acolo ar trebui 
să ajungă, să‑și caute sprijinul. Până atunci, însă, deoarece nu poate face 
asta, își va lua refugiul în Buddha, Dharma, Sangha, adică cele trei „giu‑
vaeruri” enumerate mai înainte. (Pentru a le sugera valoarea inestimabilă, 
buddhiștii le numesc „giuvaeruri”).

— Ancora, adăpostul…
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— Ancora, adăpostul, sprijinul, susținerea, Calea. Sinele tău cel mic ar 
trebui să se îndrepte spre Sine (cu S mare) cu încredere și dăruire. Pentru 
că face parte din acel Sine, pentru că și el este al aceluiași Sine. Încă există 
o raportare duală aici… Buddha nu se adresează încă acelor bodhisattva, 
foarte aproape de iluminare (cum o va face în Sutra de diamant).1 Adresarea 
este acum pentru practicantul mediu.

Sinele tău cel micuț, omenesc își va găsi refugiul în Sinele cel mare: asta 
încă înseamnă dualitate. Dar, până una alta, este un pas foarte important 
și acesta (pentru un sine micuț care nu se poate încă dizolva în Sinele cel 
mare).

„Tu ești propriul tău refugiu, strunește‑te pe tine și descoperă‑ți maestrul”. 
Tu vei deveni propriul tău maestru și propriul tău refugiu – în momentul 
în care sinele tău cel mic se va contopi cu Sinele… „Caută‑l și stabilește‑te 
Acolo”: stabilește‑te în interiorul tău, în acel Sine… Dar cu condiția acelor 
foarte mulți pași premergători, pe Cale… Începând prin a te struni, ajun‑
gând la starea de virtute, apoi la cea de puritate, meditație, centrare… Dar 
acest Sine, odată descoperit, îți va deveni maestru.

— Haideți să nu interpretăm iarăși cum ne convine „eu sunt propriul 
meu maestru”…, mai e cale lungă până acolo. „Strunește‑te pe tine mai în‑
tâi”…, atenționă Omulețul cel ironic.

— Așa este. De la asta pornim, de la a fi conștient tot timpul, de la a 
fi prezent, atent, mereu, la ce faci, ce spui, ce gândești. Trup, vorbă, minte 
sunt trei categorii; asta înseamnă „strunește‑te pe tine”… Să fii tot timpul 
prezent în ceea ce faci, ce spui, ce gândești. Treaz, lucid, tăcut: martor.

„Singur ți‑ai făcut rău și te‑ai hrănit prin rău, curând el te va distruge, așa 
cum cremenea macină piatra. Prin prostia ta, vei decădea așa de jos, cum nu‑
mai cel mai aprig dușman ți‑ar putea dori; la fel este copacul sufocat de liane.” 

„Singur ți‑ai făcut rău și te‑ai hrănit prin rău”, jumătatea următoare a ca‑
pitolului invită din nou la responsabilizare și la înțelegerea karmei. Faptele, 
vorbele și gândurile tale îți vor face rău și te vor sufoca, precum lianele în‑
lănțuite. Nu vei mai putea scăpa din strânsoarea lor…

1  Indra, Sutra de diamant. Câteva comentarii…, Ed. LiLA, București, 2019.
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„Cât de greu este să te slujești, cât de ușor este să te pierzi în prostie și în rău‑
tate”. Din nou, invitația de a te ocupa tu de tine: „să te slujești” înseamnă a te 
ocupa tu de tine, la fel ca acel „să te îndrăgești tu pe tine”… „Să te slujești tu 
pe tine”, să fii conștient tu de tine este singurul serviciu pe care ți‑l poți face, 
este singurul lucru prin care realmente te poți ajuta să crești. 

„Trestia kattaca moare după ce rodește; la fel și prostul care disprețuiește 
învățăturile celor treji, lovind în cei care urmează Calea, piere în clipa în care 
prostia i‑a dat roade”. Fii atent ce sădești, pentru că, după ce ai depus se‑
mințele prostiei tale și ale urii și ale răutății, ele vor crește. Din nou, o invi‑
tație la conștientizare și la responsabilizare: încearcă să fii atent înainte de 
a depune semințe karmice pentru că, după ce le‑ai sădit, ele vor crește, vor 
deveni liane înlănțuitoare și te vor sufoca. Sau vei fi măcinat așa cum „cre‑
menea macină piatra”. Ca să nu mai vorbim despre a disprețui Învățăturile, 
o ignoranță care, și ea, produce karmă…: „la fel și prostul care disprețuiește 
învățăturile celor treji, lovind în cei care urmează calea, piere în clipa în care 
prostia i‑a dat roade.”

Tu ești cheia a tot, „răul este al tău, suferința este tot a ta, dar și virtutea este 
a ta și puritatea. Tu ești sursa întregii purități și impurități”. Fă bine și alege 
ce vrei să faci cu viața ta! Alege și responsabilizează‑te, poți să faci asta din 
moment ce tu ești sursa „întregii purități și impurități”. Secretul este la tine, 
în tine și în munca fiecăruia cu el însuși. Tu ești sursa evoluției, stagnării 
sau irosirii tale, tu hotărăști ce alegi, „calea întunericului sau calea luminii”. Și 
asta înseamnă acel „liber arbitru” (nu mai reluăm acum toată teoria).1 Oare 
ai să alegi puritatea?! Sau impuritatea, viața de până acum… Tu ești cheia! 
„Nimeni nu purifică pe altul”, este munca ta și responsabilitatea ta! „Efortul 
tău este să îți descoperi munca și apoi să te dăruiești ei cu toată inima ta”.

— Tu ești sursa, tu alegi dacă vrei să faci ceva în scopul schimbării tale; 
sau doar te păcălești că faci… Stai „pe mal” și te uiți la alții care se străduiesc 
și îți dai cu părerea… Sau stai „pe mal” și te uiți la alții care se străduiesc și 
ai senzația că ești și tu printre ei… Sau stai pe mal și arunci cu pietre, pros‑
tul care disprețuiește Învățăturile… Sau te dai cu barca și te crezi în fluxul 
Existenței, dar de fapt nu ești decât într‑o bărcuță egotică a minții tale, 

1  Indra, Dhammapada. (Câteva) comentarii…, Ed. LiLA, București, 2020.
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complet separată de Existență, speculă Omulețul cel foarte mental metafo‑
ra celor două maluri.

— „Nimeni nu purifică pe altul”… Aici ajungem însă și într‑o altă discu‑
ție, aceea de a‑i ajuta pe alții. Haideți să vedem cum stau lucrurile…

— La început, pur și simplu nu te aude lumea pe tine, ca Maestru…, 
poate că ei înțeleg cuvintele, dar nu înțeleg sensul lor, ca să nu mai vor‑
bim de profunzimile Învățăturilor… La început nu înțelegem ce trebuie 
să facem nici măcar în viața de zi cu zi. Auzim doar cuvintele, discuțiile se 
repetă și ni se pare că știm câte ceva. Dar, venind și practicând constant, 
reascultând materialele tot timpul, ai să ajungi la un moment dat să faci 
declicul și să începi să auzi și să‑ți dai seama ce vrea să spună Maestrul tău. 
Dar dacă nu faci exerciții, nu asculți nimic, nu faci nimic, niciodată n‑ai să 
ajungi să înțelegi nimic, filozofă Omulețul cel sincer.

— Lucrurile astea trebuie făcute, mereu și mereu, pentru că așa este 
filmul, mai comentă Omulețul cel foarte mental. Pentru că nu poți singur, 
pur și simplu nu poți singur…, iar până să ajungi tu la Maestrul‑Sinele… 
Hai! Până atunci ai practica, Învățăturile și Maestrul de lângă tine. 

— „Tu ești sursa întregii purități și impurități”: dacă tu nu depui nicio 
muncă nici nu se întâmplă, este o muncă de‑o viață, nu un curs de audiat. 
Este o muncă de vieți multe pe care majoritatea dintre voi le‑ați ratat deja. 
„Efortul tău este să îți descoperi munca și apoi să te dăruiești ei, cu toată inima 
ta”.

— Să revenim la urgența gestului spiritual…, poate legat de acea dis‑
cuție despre moarte…, propuse Omulețul cel cu suflet de devot. Este ur‑
gent pentru că nu mai avem timp, în această viață… Să ne reamintim că nu 
suntem nemuritori, majoritatea avem în jur de 40 de ani și peste… Chiar 
nu avem timpul fizic! Chiar nu mai este cazul să ne mai prostim singuri 
că „avem altele mai importante de făcut”… Sau ok, dar atunci recunoaște 
că ești din categoria „prostului adormit, ca și cum ai fi mort”, cum spunea 
Buddha, recunoaște că ești ca mort… Recunoaște că nu ai chef de nicio 
schimbare și nu ai decât să rămâi în adormirea ta următoarele sute de vieți. 
Dar s‑ar putea să ratezi șansa de a te mai întâlni cu un maestru prea curând. 

— Da, este un mesaj cu grad de urgență, pentru că nu îți apare un ma‑
estru la fiecare prostie de viață a ta… Tu ai să trăiești încă zece vieți absolut 
de pomană, adormit și prost… și încâlcit în nămolul dualității tale! Chiar 
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este urgent și chiar nu avem timp! Iar dacă nici nu practicăm, nici nu as‑
cultăm, nici nu ne preocupă propria schimbare, este absolut garantat că nu 
se va întâmpla nimic. Câți dintre noi, oare, ne‑am gândit de‑adevăratelea la 
iminența morții? Să îți spui că se poate întâmpla mâine…

— Păi, cam așa și este… Și să simți fiorul ăsta în inimă.
— „Ce ai să iei cu tine”?! te întreabă Dhammapada. Să simți lucru ăsta 

în inimă și să trăiești responsabil măcar bucata care ți‑a mai rămas, să o 
trăiești având alte preocupări și alte priorități.

— Așa este, se poate întâmpla mâine…, se poate întâmpla acum, nu 
mâine, ci când ai ieșit din camera asta. Ce faci când mai ai cinci minute, 
cinci zile sau cinci ani? Ce faci cu ele? Te preocupă tot ce mănânci, tot ce 
profesoară are copilul la școală?! Tot să‑mi rezolv problemele financiare?! 
Exact asta vrea Dhammapada să transmită…

— Și ce facem noi când ne vine gândul ăsta în cap? Îți spui „sunt morbid” 
și‑l alung din minte. 

— Îl alung imediat: „Ah, vai, dar nu mie, Doamne ferește!”, „Uite, m‑am 
gândit la moarte, cobesc, o atrag…”.

— „Eh, o să mor vreodată, într‑o zi”…
— Exact, o să mor… într‑o zi. Am putea privi moartea la adevărata ei 

putere, prezență și certitudine…, pentru că moartea este singurul lucru cu 
adevărat cert din viața fiecăruia…, dar exact pe acesta îl evită toată lumea, 
nu vorbim, nu ne gândim, „vai de mine”. Este singura certitudine, moartea: 
și dacă nici pe asta nu putem să o gestionăm, cum crezi că poți să fii treaz, 
lucid tot timpul, când de singura certitudine din viața ta fugi?!

— Poți să‑ți închipui moartea ca pe un fel de demarcare între viața ta până 
la moarte și viața ta de după moarte. Și, când „simți fiorul morții”, cum ați 
spus voi, ia încearcă să privești în ambele sensuri. Să privești spre viața ta in‑
utilă, plină de frici, condiționări, orgolii („sunt cea mai grozavă, am făcut, am 
demonstrat, mi‑am îndeplinit toate dorințele, am trăit la maximum, am avut 
toate experiențele posibile”). Și ce?! Poți să te uiți retrospectiv la viața asta și 
să vezi cât este de penibilă toată această acumulare și afirmare despre tine.

— Să îți vezi frica și măcar de asta să‑ți dai seama, că nu ai înțeles nimic și că 
te‑ai păcălit, ai mai citit încă zece tratate și ai mai fost la cincisprezece cursuri…, 
dar, de fapt, ești tot acolo. Ești fix în fiorul de moarte, ești exact acolo. În realita‑
te, ție îți este frică de leșini de acel moment; și să realizezi că nu ai înțeles nimic 



26 INDRA

din toate Învățăturile și că viața ta este rezultatul unor acțiuni isterice, de a ocoli 
momentul acela, al morții, sau de a face ce‑ți imaginezi tu că trebuie să faci cu el 
(„am bifat multe chestii, deci nu‑mi pare rău pentru că mor”). Ha, ha! 

— Exact; și atunci să revenim la a‑ți lua refugiu în Învățături, în Maestru 
și în comunitatea de practicanți… A avea încredere în Cale, în Dhamma…, 
a‑ți lua refugiul în Cale. Și toate acestea te vor ajuta să depășești frica, să ai 
încredere și să continui. Și să ai încredere și în cei care te pot ajuta, foarte 
concret, în momentul morții. 

Exisă practici, anume, de făcut în preajma morții, sunt oameni care te 
pot ajuta în „marea trecere”. O Cale spirituală te va susține inclusiv în mo‑
mentele acelea. Și iată un altfel de ajutor… care poate fi oferit altora.

„Nimeni nu purifică pe altul. Nu‑ți neglija vreodată munca pentru altcine‑
va, oricât de mare este nevoia. Efortul tău este să‑ți descoperi munca și apoi să 
te dăruiești ei, cu toată inima.” 

„Nimeni nu purifică pe altul” – asta are legătură cu prima parte a capito‑
lului, în care aflam că „pentru a‑i îndrepta pe alții, înainte ai de făcut un lucru 
mai dificil, îndreaptă‑te pe tine însuți. Acum avem continuarea, faptul că „ni‑
meni nu purifică pe altul”. Să vedem ce înseamnă asta…

— Cred că poate să aibă o mie de valențe, de la toate practicile de vinde‑
care, până la lucrurile foarte normale, cotidiene, de a încerca să‑l corectezi 
pe celălalt…, când tu nu ești în stare să te vezi și să te corectezi pe tine. „Nu 
mai vorbi așa de mult”: dar tu nu ești în stare să taci…, tot felul de observa‑
ții simple, de zi cu zi. În care tu nu te vezi.

— Va mai spune Dhammapada, în capitolul „Impuritățile”, iată: „Cât de 
ușor este să vezi greșelile fratelui tău și cât de greu le vezi pe ale tale! Greșelile 
aproapelui le vânturi ca pleava. Dar pe ale tale le ascunzi, așa cum un vânător 
se ascunde în spatele tufișurilor. Privește doar la greșelile fratelui tău și ți le vei 
înmulți pe ale tale. Astfel, vei fi departe de sfârșitul călătoriei”. Observă‑te, mai 
întâi, pe tine, apoi permite‑ți să faci observații… Sau, dacă le‑ai făcut deja, 
uită‑te, în secunda următoare și la tine. Și chiar dacă „ai avut dreptate”, tu, 
simplist, la nivelul omenesc…, ia să vedem, oare ți‑ai conștientizat tonul? 
Dar toate straturile interioare din care a provenit acea corecție?!1

1  Indra, Un elefant într‑un borcan…, Ed. LiLA, București, 2019.
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— Să‑ți vezi tu de ale tale, mai întâi, să fii echilibrat și centrat.

— Asta pe de‑o parte, dar mai există un sens, aici…, „nimeni nu purifică 
pe altul”…

— Nu poți să faci lucrarea altuia.
— Nu poți să faci lucrarea altuia, calea este a fiecăruia. Dar nu numai 

calea, ci și o purificare fizică, o purificare energetică, un tratament reiki la 
distanță, tot ce‑ți închipui tu că faci pentru alții… Chiar așa, tu le faci?! Da, 
poți trimite niște energie, dar nu‑i purifici „tu” pe alții… Și iarăși revenim 
la ego‑ul care se valorizează, „eu am să‑l vindec pe acela”, „eu vreau să‑l fac 
pe acesta să evolueze”. Nu purifici „tu” pe nimeni! Eventual… poți face câte 
ceva, să rogi o energie sau un simbol să‑l ajute pe un altul…, asta pe de‑o 
parte. 

Pe de altă parte, nu poți face tu munca sa: pentru că fiecare are răspun‑
derea inclusiv a propriilor eșecuri, boli, nefericiri etc. Iar acestea vor trebui 
corectate printr‑un efort personal: nu se poate altfel.

Pentru că „tu ești sursa întregii purități și impurități”… Asta nu înseamnă 
să le refuzi altora ajutorul. Ci înseamnă să găsești acel echilibru, acea Cale 
de mijloc în a‑i ajuta pe alții într‑un mod corect (fără să‑i conduci, fără să 
le ordoni, fără să le spui tu mereu ce să facă…). Și, pe de altă parte, fără a le 
face tu munca în locul lor. 

— Două capcane: una este a face bine cu forța și alta este „lasă că fac eu 
pentru tine”. Amândouă sunt nevrotice (din ambele părți!), dizarmonice 
și nefuncționale, pentru că nu poți să faci bine pentru altul cu forța, tu, 
pentru că „așa vrei tu”; nemaivorbind de conotația egotică a actului res‑
pectiv! Și chiar dacă tu ai fi numai compasiune… Dar, nici măcar așa nu 
funcționează: pentru că omul acela are karma lui, nivelul lui, lecțiile lui 
și toată socoteala lui cu Universul, nu merge să te bagi tu acolo, „stai că te 
ajut eu”…, observă Omulețul cel pragmatic, mare amator de a sări în tot 
felul de ajutoare. Cel mai adesea nu este decât ego‑ul tău, care vrea să‑l 
ajute pe respectivul să evolueze, în cel mai bun caz – cu ceva urme fine de 
drag și compasiune. De obicei faci asta pentru tine: ca valorizare, ca să nu 
rămâi singur, profiți tu cumva de pe urma faptei bune! Și, atunci, vei putea 
ajuta în mod real pe cineva doar când ești centrat în Sinele tău, când „ești 
stabilit în Sinele tău”. Când „te‑ai îndreptat tu pe tine însuți”, când toată 
munca asta va fi complet neegotică! Pentru că se presupune că, dacă „te‑ai 



 „Sinele este refugiul sinelui”…

„Sinele este refugiul sinelui… (Tu ești propriul tău refugiu, maestru). 
Strunește‑te pe tine și descoperă‑ți maestrul”…

Vocea interioară ar fi un „rudiment” de maestru interior care ar trebui 
cultivat, întărit, ascultat. Iar asta se face reluând Învățăturile din ce în ce 
mai mult și reflectând asupra lor… (Asta făcând parte din cele 3 instrumen‑
te‑înțelepciuni ale buddhismului la care vom reveni imediat.)

A asculta Învățăturile în mod repetat: prin asta se mișcă ceva în tine, 
apar amintiri ale Naturii tale reale… Chiar dacă nu le înțelegi tu acum, în 
totalitate. (Așa ceva ar fi, de altfel, aproape imposibil: de unde exact demer‑
sul spiritual, Calea, Dhamma, drumul spre acea înțelegere!)

Dar a le asculta cu adevărat: iar asta înseamnă a le asculta cât mai fără 
tine! Fără filtre, știuturi, comentarii, interpretări proprii… A te lăsa im‑
pregnat de ele: o altfel de ascultare, non‑mentală… 

„Cu cât asculți mai mult, cu atât auzi mai mult și înțelegerea ta devine mai 
profundă”, ne spune Dilgo Kyentse Rinpoche (citat de Sogyal Rinpoche, în 
celebra sa Carte tibetană a vieții și a morții).

A doua înțelepciune este contemplarea și reflecția asupra Învățăturilor: 
adică a lăsa acea impregnare să te cuprindă, a lăsa Învățăturile să „te invade‑
ze”, să te cucerească, pe tine și întreaga ta viață. 

Iar a treia înțelepciune este de a aduce meditația în viața de zi cu zi. 
Despre toate acestea vorbim noi mereu, chiar dacă nu le numim, punc‑

tual, chiar așa. Și repetăm, repetăm… Pentru că prima înțelepciune se refe‑
ră exact la a asculta și a auzi…

Și, pentru că am pomenit încrederea, iată și cele patru încrederi‑îndem‑
nuri ale lui Buddha Sakyamuni. 

„Încrede‑te în mesajul învățătorului, nu în personalitatea sa (aceasta este 
doar corpul Nirmanakaya, aș adăuga eu).
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Încrede‑te în semnificație, nu doar în cuvinte.
Încrede‑te în semnificația reală, nu în cea temporală.
Încrede‑te în mintea ta înțeleaptă, nu în mintea ta obișnuită”.
Iată, prezentată altfel, acea „realitate” iluzorie a cuvintelor, care cred ele 

că pot cuprinde și înțelege… Iată îndemnul de a căuta dincolo de cuvinte… 
Apoi dincolo de semnificația obișnuită… Apoi dincolo de mintea cu care 
faci tu, în mod obișnuit, aceste lucruri… Dincolo de minte, în Esența min‑
ții… În Natura ta reală…

Sau în Natura ta de Buddha… 

Vorbim mereu despre „absența ego‑ului”: dar chiar și acesta este doar un 
concept. Chiar și ego‑ul este doar o iluzie! De fapt, „nu există sine, ființă sau 
persoană”, ne va spune Sutra de diamant.1 Nu a existat niciodată un ego, ci 
doar o iluzie a unui „eu”, a unui „sine”! 

Iar „marea renunțare” se referă doar la a fi capabil de a ieși din această 
iluzie. A renunța la o iluzie: iată marele și penibilul paradox al atașamente‑
lor și al identificării!

Refugiul ultim al sinelui va fi Sinele. Iar Natura ta reală va fi Maestrul 
ultim… Odată ajuns Acolo, iluzia dispare… Sau, invers, luându‑ți refugiul 
în Sine, iluzia se va topi în Acesta…

Va fi doar Sinele care se privește, care vorbește, care acționează… în El 
însuși, pentru că El este totul…

Sinele, din care apar toți maeștrii‑ființe…
„Descoperă‑ți maestrul”: la început, vor fi mulți maeștri‑ființe… Iar acest 

„început” va fi foarte lung…, pentru că tu nu poți merge de unul singur pe 
drumul înspre Învățături… Descoperă‑i pe toți aceștia!

Și nu uita, mereu, acea muncă de „strunire”… „Strunește‑te pe tine și des‑
coperă‑ți maestrul”…

Dar, la un moment dat, Maestrul îți va deveni Natura ta reală, Natura 
de Buddha…

Sau acel „corp”, dharmakaya…

1  Indra, Sutra de diamant. Câteva comentarii…, Ed. LiLA, București, 2019.



 „Descoperă‑ți munca”…

Până atunci nu uita să te strunești: revenind la nivelul omenesc…, la acel 
„a‑ți descoperi munca”…, îndrăznim să mai sugerăm câteva subiecte pentru 
munca personală…

„Cât de greu este să te slujești, cât de ușor este să te pierzi în prostie și răutate. 
Răul este al tău (al sinelui). Suferința este tot a ta. Dar și virtutea este a ta. Și 
puritatea. Tu ești sursa (de sine depind) întregii purități și impurități. Efortul 
tău este să îți descoperi munca și apoi să te dăruiești ei cu toată inima ta”.

— Raportăm absolut totul la noi: pentru că ne aflăm la nivelul de func‑
ționare egotic, al chakrei a treia: tot ce se întâmplă în exterior iau și alipesc 
ego‑ului, care va crește, va crește…; în același timp, sărăcesc toată Existența. 
Miliardele de galaxii… le iau și le raportez mereu, mereu, la micul „eu”. La 
o iluzie… Elefanți peste elefanți băgați în borcănelul minusculei mele în‑
țelegeri și vieți!1 Înțelegerea mea – iluzorie, și ea! mărturisi Omulețul cel 
pragmatic. 

Tot ce se întâmplă în jur are legătură cu mine: interpretez totul în func‑
ție de cum mă afectează, într‑un fel sau altul, pe mine! 

Îmi spune cineva că „Universul mai trăiește câteva miliarde de ani”: eu 
mă bucur imediat că apuc să‑mi trăiesc viața! Pe mine nu mă prinde sfâr‑
șitul Universului! Dar dacă moare vecinul, eu mă bucur că mai am de trăit! 
Și asta – fără încetare. Mintea reacționează absolut aberant! 

Și nici măcar nu înțeleg că fac asta…, poate, foarte rar și puțin, în vreo 
tabără. Urgența este să curăț nevederea din structuri, pâcla… Ar trebui să 

1  Indra, Un elefant într‑un borcan…, Ed. LiLA, București, 2019.
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fiu un flux: dar nu sunt, am devenit un dop. Urgența este să curăț, din con‑
glomeratul format în sute de vieți, faptul că nu mă văd, fiind totalmente 
identificat cu dopul. Un dop de „eu”. În plus, culmea penibilului, cum ne 
explicaseși tu mai înainte, mă identific cu o iluzie!

Urgența este să curăț faptul că mă uit, tot timpul, în exterior: nu sunt 
obișnuit să mă uit la mine. Îi spun partenerului că este închis. Dar dacă 
omul acesta, din viața mea, e foarte închis, nu o fi ceva și cu mine?! Eu sunt 
cheia a tot: deci să mă uit și la mine, să nu‑l critic doar pe el.

Să învăț să mă uit înăuntru: mai întâi așa, grosier, să‑mi descopăr din 
straturile grosolane… Apoi, poate că, tot uitându‑mă înăuntru, voi ajunge 
la acele straturi mai fine…; poate că… și la Esență…

Găsesc mereu vinovați: ceilalți, guvernul, șefii! Cineva din afară. Mereu 
sunt orientat înspre afară: ca preocupare de alipiri egotice, dar și ca justifi‑
cări – pentru a nu mă schimba („serviciul, familia etc., ei nu mă lasă să mă 
schimb”, „nu pot chiar acum pentru că…”). Caut vinovații tot în afară: nu 
am înțeles că eu sunt prioritatea, în sensul muncii mele cu mine!

Urgența este să curățăm obișnuințele astea, ale fiecăruia, care ne țin în 
temniță: felul în care vorbim, trăim, ne îmbrăcăm, mâncăm…

Tu ești urgența, ca mare schimbare a ta! Mai lasă‑i pe ceilalți, ce fac ei, 
ce ți‑au spus, ce pretenții au ei de la tine… („Nu pot veni în tabără, am de 
petrecut cu familia.” Oare chiar asta să fie prioritatea?!). „Efortul tău este să 
îți descoperi munca și apoi să te dăruiești ei, cu toată inima ta”.

Ne‑a spus Spiritul mereu: „Voi, când le faceți observații oamenilor, vă 
uitați apoi instantaneu la voi?”. Și așa poate că voi descoperi în mine, me‑
reu, noi „urgențe” de procesat… Ceilalți ar trebui să fie… doar o sursă de 
„inspirație” pentru munca proprie: și eu conțin, de bună seamă, toate acele 
lucruri.

Am mai vorbit noi despre „un elefant într‑un borcan”…1 Cred că ar fi vorba 
despre a ieși din acel borcan. Să nu mai îmi iau un fals refugiu în propriul 
borcan… Zona „mea” de confort, cu tot ce include ea: chestiuni materiale, 
dar și concepte, păreri, judecăți, catalogări etc. Ori toate acestea mă îngrădesc. 
Înțeleptul, nemaifăcând asta, devine „liber de viață și liber de moarte”…

1  Indra, Un elefant într‑un borcan…, Ed. LiLA, București, 2019.
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Sau, un sine care să nu își mai ia refugiu tot în el însuși și în constructele 
lui; ci în ceva infinit…, în Sine…

Viața mea se desfășoară în borcan. Noi reducem mereu totul la punc‑
tul meu de vedere…, înghesuim mereu tot Universul, toată lumea, în acel 
punct… 

— Așa este. Micșorăm îngrozitor totul… Este foarte tristă această mic‑
șorare: reduc totul la mine – „prostul”, vorba Dhammapadei… Raportat la 
Universul infinit, această micșorare este cumplită…, o impietate, o desacra‑
lizare…, adăugă Spiritul, cu tristețe.

N‑am decât să fiu eu „prostul”: o să mai fiu încă zece mii de vieți… Dar 
lucrurile sunt grave – din punct de vedere al urâțeniei acestui gest, vizavi 
de Univers… Iarăși, eu, micul cocoloș, aduc tot Universul în micuța mea 
zonă de funcționare…: tot ceea ce se întâmplă reduc la ceea ce știu eu, la 
borcanul meu… Aduc totul la mine, așa cum îmi vine mie bine, cum văd eu 
lucrurile, la părerea mea; sau compar mereu cu ce fac eu, cu ce nu fac eu…

— Haideți să dăm niște exemple: eu vorbesc cu interlocutorul despre… 
orice: „persoana X nu are bani…”, la care interlocutorul sare, rapid, „nici eu 
nu am bani”. „Persoana X și‑a vopsit părul…”; și vine, imediat, răspunsul: 
„și eu m‑am vopsit” sau „eu nu mi‑am vopsit părul”… „Lui cutărescu i s‑a 
făcut rău pe stradă”: „și mie mi s‑a făcut rău pe stradă, acum trei ani” și dă‑i 
cu povestea ta, care nu mai are nicio legătură cu persoana respectivă, ci are 
legătură doar cu mine.

Și asta – de la gesturi foarte mici, de conversație zilnică. Acest înghesuit 
în borcan nu se referă numai la viața, în ansamblul ei, pe care am băgat‑o 
în borcanul zonei de confort: eu fac același lucru și la scară foarte mică 
încontinuu… 

— Absolut tot ce se întâmplă, de la cele mai mici nimicuri, de conversa‑
ție zilnică, până la evenimente mari și importante. Ca și cum… ceilalți nu 
au dreptul la nicio libertate, la nicio opinie: prin acea referire instantanee la 
mine, eu de fapt îi desființez pe ceilalți! „Și eu am pățit cutare!”: prin asta, 
deja i‑am furat respectivului propria experiență!

Sau ei trebuie să fie, cu toții, ca mine: eu dețin schema de comporta‑
ment, schema de gândire, iar ei trebuie să se încadreze în schema mea! Dacă 
eu m‑am săturat să citesc, înseamnă că toată lumea s‑a săturat să citeas‑
că, nimeni de pe planeta asta nu mai e interesat să citească… Generalizez: 
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orice gând, comentariu, stare a mea…; și, iarăși, ceilalți nu mai au dreptul 
la gândurile, comentariile, stările lor. 

— Este necesar să mă observ eu, personal, cum fac asta zilnic: aceeași 
raportare la mine – generând distorsiuni foarte mari la un moment dat… 
Uneori chiar mă simt atacat și constrâns și mă apăr…, când de fapt poves‑
tea respectivă nu avea nicio legătură cu mine: era doar povestea persoanei 
respective, continuă Omulețul cel cu suflet de devot.

Aduc, absolut întotdeauna, în borcanul meu diversele evenimente: iarăși, 
asta înseamnă o exacerbare a importanței de sine, apărare sau control…: 
veșnicele năravuri ale ego‑ului. „Plouă afară”: „Vai, mi‑am uitat umbrela…”; 
dar nu era vorba despre tine, era vorba doar despre vremea de afară!

Și asta este evident în micile aspecte zilnice, care țin de imaginea de sine: 
dacă remarci tu ceva despre cineva…, imediat ego‑ul sare: „Și eu am obser‑
vat asta” sau „eu nu am observat…” sau „eu n‑aș fi făcut asta” sau „părerea 
mea este…”. Eu, mereu – eu! Și asta face absolut toată lumea, mereu…: 
imediat sare cu părerea personală despre! 

— Asta provine și din veșnica comparație a minților în care eu, implicit, 
trebuie să fiu mai bun; ceea ce ține, iarăși, de imaginea de sine. Un fel de 
concurență acerbă între micuțele minți pe micuțele lor probleme și conver‑
sații: „eu sunt mai grozav”, „ba eu!”.

— Pe de altă parte, este o atitudine care vine și din nedeschidere și din 
lipsa de compasiune… Și este foarte grav că tu ești preocupat doar de ima‑
ginea de sine și nu îți pasă absolut deloc de ceilalți…

De fapt, iată punctul de greutate al acestei discuții, faptul că nu îmi pasă: 
„cutare este bolnav…”, „și eu sunt bolnav, ba chiar mai bolnav decât el…”, „și 
eu am problema cutare”! Acest întors automat al discuției înspre mine îl va 
scoate pe celălalt din zona mea de interes, din compasiune, din griji și chiar 
din existență: acela nici nu mai există pentru mine…, exist doar eu! Sunt 
subtilități „energetice” astea…

— O altă variantă pe care am mai observat‑o, în cazul meu, este când 
vine cineva la mine și încearcă să îmi spună ceva, să îmi prezinte o problemă 
a lui: după câteva cuvinte, spuse de acela, eu deja îmi formez părerea despre 
ce vrea să vorbească; și abia aștept să mă bag peste el în vorbă, să‑i relatez 
acea părere. Ca și când eu știu deja mult mai bine cum stau lucrurile…, 
mărturisi Omulețul cel pragmatic. Dar dacă, din întâmplare, nu reușesc să 
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îmi expun acea părere, până la urmă aflu că omul respectiv voia să prezinte 
cu totul altceva… 

— Dacă ai lăsa omul să își termine povestea, poate ai afla și tu despre ce 
era vorba! glumi Spiritul.

Și asta se întâmplă și în discuția mea cu voi, cei mai vechi de aici: cum 
întreb ceva despre un subiect oarecare, răspunsul invariabil începe cu „eu 
cred că…”. Ar fi bine de observat cum primul răspuns care țâșnește abso‑
lut automat este legat despre „eu”. Întotdeauna – eu! O variantă mai bună 
poate că ar fi „pentru ceilalți, ar fi util să…”. Asta pentru că amintim mereu 
compasiunea, atitudinea bodhicitta.

Urâțenia năravului constă în a „fura” libertatea celorlalți… 
Apoi – desacralizarea: de a minimaliza dramatic… omenirea, o planetă, 

constelații, Universuri, alte lumi…, minimalizez ceva ce nici nu pot cuprin‑
de, ceva ce nici nu pot înțelege că există…, îndesându‑le în borcănelul meu 
minuscul! 

Și asta este teoria „elefantului în borcan”… Discuția noastră inițială ple‑
case de la a‑L înghesui pe Dumnezeu într‑un borcan…: dar, de fapt, lucru‑
rile se aplică de la micile discuții de peste zi până la chestiunile de viață și 
de interpretare…

„Prin gândurile noastre creăm lumea”… În loc să fac o lume mai liberă, 
mai frumoasă, mai compasivă și mai caldă…, exact prin aceste gânduri eu 
o separ, o micșorez și o desacralizez… Și, pentru că fiecare face asta de zeci 
și sute de ori pe zi…, lumea va deveni și mai separată, și mai competitivă, și 
mai necompasivă, și mai nedeschisă, și mai neliberă…

Cât despre Univers, este urât și trist… să‑i răpesc… infinitatea, 
potențialitatea…

Calea mă învață libertatea. „De viață, apoi de moarte”…
Iar asta presupune a lucra cu ego‑ul concret: pentru că încă nu îl pot 

vedea ca pe o iluzie…, încă nu înțeleg‑simt că „Nu există sine, ființă sau 
persoană”…

„Timp de nenumărate vieți, în van am căutat clăditorul acestei case. Și nu 
l‑am putut găsi… […] Dar acum te văd, o, ziditorule! Și niciodată nu îmi vei 
mai ridica o altă casă. Am rupt grinzile podului, am distrus pilastrul și am 
gonit orice dorință. Iar acum mintea îmi este liberă”. 
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