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Introducere

Un adevãrat maestru spiritual nu are ce sã predea, în
sensul convenþional al cuvântului, ºi nu are ce sã îþi
adauge sau sã îþi ofere, cum ar fi noi informaþii, credinþe
ºi reguli de conduitã. Singura menire a unui învãþãtor
este sã te ajute sã înlãturi tot ceea ce te desparte de adevãrata ta fiinþã ºi de ceea ce deja ºtii. Maestrul spiritual
te ajutã sã-þi descoperi acea dimensiune din adâncul fiinþei tale, liniºtea.
Dacã vei cãuta la un maestru spiritual  sau în aceastã
carte  idei stimulatoare, teorii, credinþe ºi discuþii intelectuale, vei fi dezamãgit. Cu alte cuvinte, dacã doreºti
hranã pentru minte, nu o vei gãsi ºi, mai mult, nu vei
înþelege însãºi esenþa învãþãturii, esenþa acestei cãrþi,
care nu rezidã în cuvinte, ci în tine însuþi. Este bine sã îþi
aminteºti ºi sã simþi acest lucru, în timp ce citeºti.
Cuvintele nu sunt altceva decât indicatoare. Ceea ce ele
indicã nu poate fi gãsit în sfera gândirii, ci într-o dimensiune mai profundã ºi infinit mai vastã decât gândirea.
Pacea plinã de viaþã este una dintre caracteristicile acestei dimensiuni; de câte ori vei simþi cã pacea lãuntricã te
copleºeºte în timp ce citeºti, cartea îºi îndeplineºte faþã
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de tine rolul unui învãþãtor: îþi aduce aminte cine eºti ºi
îþi aratã drumul spre casã.
Aceasta nu este o carte pe care s-o citeºti din scoarþã în
scoarþã ºi apoi s-o uiþi în bibliotecã. Trãieºte cu ea, rãsfoieºte-o frecvent ºi, cel mai important, las-o deoparte la
fel de frecvent, altfel spus, petrece mai mult timp þinând-o
în mânã decât citind-o. Mulþi cititori vor simþi impulsul
firesc de a se opri dupã fiecare frazã, de a face o pauzã
pentru a reflecta asupra celor scrise. Este mult mai util ºi
mai important sã te opreºti din citit decât sã continui sã
citeºti. Îngãduie cãrþii sã-ºi îndeplineascã menirea, sã te
trezeascã ºi sã te scoatã la luminã departe de cãrãrile
bãtãtorite ale gândirii tale repetitive ºi condiþionate.
Aceastã carte poate fi consideratã o adaptare pentru zilele
noastre a celei mai vechi forme de învãþãturã spiritualã:
sutrele Indiei antice. Sutrele au darul extraordinar de a
releva adevãrul sub forma aforismelor ºi a zicalelor scurte,
fãrã vreo elaborare conceptualã. Vedele ºi Upaniºadele
sunt învãþãminte sacre pãstrate sub forma unor sutre, aºa
cum sunt pãstrate ºi cuvintele lui Buddha. De asemenea,
cuvintele ºi parabolele lui Iisus, scoase din contextul
narativ, pot fi privite ca niºte sutre, ca ºi învãþãmintele
din Tao Te Ching, cartea chinezeascã anticã a înþelepciunii. Puterea sutrelor rezidã din concizia lor. Ele nu
provoacã mintea mai mult decât este necesar. Ceea ce nu
spun  dar indicã  este mai important decât ceea ce
aratã. Asemãnarea cu sutrele a scrierilor din aceastã
carte este marcatã mai ales în Capitolul 1 (Liniºtea ºi
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tãcerea), care adunã doar cele mai scurte fraze. Acest
capitol conþine esenþa întregii cãrþi ºi e posibil sã fie tot
ceea ce le trebuie unora dintre cititori. Celelalte capitole
sunt scrise pentru cei care au nevoie de mai multe indicatoare.
Ca ºi sutrele antice, scrierile din aceastã carte sunt sacre
ºi constituie rodul unei stãri a conºtiinþei pe care o
numim liniºte. Spre deosebire însã de sutrele antice, ele
nu aparþin vreunei religii sau tradiþii spirituale, ci sunt
accesibile imediat întregii omeniri. De asemenea, existã
ºi un sens al urgenþei. Transformarea conºtiinþei umane
nu mai este, ca sã zicem aºa, un lux pe care ºi-l pot permite numai câteva persoane izolate, ci o necesitate, cel
puþin dacã omenirea nu se va autodistruge. În ziua de
azi, disfuncþiile vechii conºtiinþe ºi ascensiunea celei noi
sunt din ce în ce mai prezente. În mod paradoxal, lucrurile
se înrãutãþesc ºi se ºi îmbunãtãþesc în acelaºi timp, deºi
rãul este mai evident întrucât face mai mult zgomot.
Aceastã carte, desigur, foloseºte cuvinte care, în timpul
citirii, devin gânduri în mintea ta. Dar ele nu sunt gânduri banale  repetitive, gãlãgioase, egoiste, cerºind
atenþie Asemenea tuturor liderilor spirituali, asemenea anticelor sutre, gândurile din aceastã carte nu spun:
Uitã-te la mine, ci Uitã-te dincolo de mine. Deoarece gândurile au apãrut din liniºte, ele au putere 
aceea de a te purta înapoi în tãcerea din care s-au nãscut.
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Liniºtea aceea este de asemenea pace interioarã, iar
tãcerea ºi pacea sunt esenþa Fiinþei tale. Liniºtea este cea
care va salva ºi va transforma lumea.

C A P I T O L U L

1

Liniºtea ºi tãcerea

Atunci când pierzi contactul cu liniºtea lãuntricã, pierzi
contactul cu tine însuþi. Când pierzi contactul cu tine
însuþi, te pierzi în lume.
Sensul cel mai lãuntric al fiinþei ºi al personalitãþii tale
este inseparabil de liniºte. Este Eu sunt-ul, mai adânc
decât numele ºi forma.

Liniºtea este natura ta esenþialã. Ce este liniºtea? Spaþiul
sau conºtiinþa interioarã în care cuvintele de pe aceastã
paginã sunt percepute ºi devin gânduri. Fãrã aceastã
conºtiinþã nu ar mai exista nici percepþie, nici gânduri,
nici lumea.
Tu eºti acea conºtiinþã, deghizatã în forma unei persoane.
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Echivalentul zgomotului exterior este zgomotul interior
al gândurilor. Echivalentul tãcerii exterioare este liniºtea
interioarã.
Ori de câte ori simþi tãcerea în jurul tãu  ascult-o. Înseamnã pur ºi simplu sã o remarci. Acordã-i atenþie.
Ascultarea tãcerii trezeºte dimensiunea liniºtii în sinea
ta, deoarece numai prin intermediul liniºtii poþi fi conºtient de tãcere.
Observã cã în momentul în care remarci tãcerea din
jurul tãu, nu gândeºti. Eºti conºtient, dar nu gândeºti.

Atunci când eºti conºtient de tãcere, urmeazã imediat starea aceea de alertã interioarã calmã. Exiºti în prezent. Ai
scãpat de miile de ani de condiþionare umanã colectivã.

Uitã-te la un copac, la o floare, la o plantã. Lasã-þi conºtiinþa sã se odihneascã privindu-le. Cât de liniºtite sunt,
cât de adânc înrãdãcinate în existenþã. Dã-i voie naturii
sã te înveþe ce este liniºtea.
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Când te uiþi la un copac ºi îi percepi liniºtea, devii ºi tu
liniºtit. Stabileºti un raport cât se poate de profund. Te
simþi una cu orice lucru pe care îl percepi în ºi prin
liniºte. Sentimentul cã eºti una cu tot ce existã pe lume
înseamnã iubirea adevãratã.

Tãcerea este utilã, dar nu ai nevoie de ea pentru a descoperi liniºtea. Chiar ºi atunci când e zgomot, poþi sã fii
conºtient de liniºtea din spatele zgomotului, de spaþiul în
care se produce zgomotul. Acela este spaþiul lãuntric al
stãrii de conºtiinþã purã, conºtiinþa în sine.
Poþi deveni conºtient de conºtiinþã ca fiind fundalul în
care se nasc toate percepþiile senzoriale ºi toate gândurile tale. Sã devii conºtient de conºtiinþã înseamnã apariþia liniºtii lãuntrice.

Orice zgomot deranjant poate fi la fel de util ca tãcerea.
Cum? Renunþã la a-i rezista interior zgomotului, lasã-l
sã fie aºa cum este, aceastã acceptare te va purta pe þinutul pãcii lãuntrice care este liniºtea.
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Ori de câte ori accepþi un moment aºa cum este el 
indiferent sub ce formã se prezintã  eºti liniºtit, eºti
împãcat.

Acordã atenþie clipelor de rãgaz  pauza dintre douã
gânduri, pauza scurtã ºi tãcutã dintre cuvintele unei conversaþii, dintre notele unui pian sau ale unui flaut sau
pauza dintre inspiraþie ºi expiraþie.
Atunci când acorzi atenþie acestor pauze, conºtientizarea
a ceva devine, pur ºi simplu, conºtientizare. Dimensiunea fãrã formã a conºtiinþei pure iese la suprafaþã ºi
înlocuieºte identificarea cu forma.

Inteligenþa adevãratã funcþioneazã fãrã zgomot. Liniºtea
este locul în care se gãsesc creativitatea ºi soluþiile problemelor.

Sã fie liniºtea doar absenþa zgomotului ºi a conþinutului?
Nu, este inteligenþa însãºi  conºtiinþa subteranã din
care se nasc toate formele. ªi cum ar putea fi separat
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acest lucru de tine? Forma care crezi cã eºti tu s-a nãscut din aceastã dimensiune ºi este susþinutã de ea.
Este esenþa tuturor galaxiilor ºi a firelor de iarbã; a
tuturor florilor, pomilor, pãsãrilor ºi a tuturor celorlalte
forme.

Liniºtea este singurul lucru din aceastã lume care nu are
formã. Însã, pe de altã parte, nu este cu adevãrat un
lucru, ºi nu face parte din lume.

Când priveºti un pom sau o fiinþã umanã aflatã în liniºte,
cine priveºte? Ceva mai adânc decât persoana. Conºtiinþa se uitã la creaþia sa.
În Biblie se spune cã Dumnezeu a creat lumea ºi a vãzut
cã era bunã. Acelaºi lucru îl vezi ºi tu când priveºti din
liniºte, fãrã gânduri.

Ai nevoie de mai multe cunoºtinþe? Mai multe informaþii,
analize intelectuale sau calculatoare mai performante
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vor salva, oare, lumea? Nu cumva de înþelepciune are
cea mai mare nevoie lumea din ziua de azi?
Dar ce este înþelepciunea ºi unde poate fi gãsitã? Înþelepciunea vine odatã cu abilitatea de a fi liniºtit. Nu trebuie sã faci nimic, doar stai ºi ascultã. Dacã eºti liniºtit,
priveºti ºi asculþi, vei gãsi inteligenþa nonconceptualã.
Lasã liniºtea sã-þi conducã faptele ºi cuvintele.

C A P I T O L U L

2

Dincolo de mintea care gândeºte

Condiþia umanã: pierdutã în gândire.

Marea majoritate a oamenilor îºi petrec toatã viaþa fiind
prizonieri ai limitelor propriilor gânduri. Nu trec niciodatã dincolo de acest sentiment, o creaþie personalizatã
a gândurilor lor condiþionatã de trecut.
În tine, ca în oricare fiinþã umanã, existã o dimensiune a
conºtiinþei mult mai profundã decât gândirea. Este esenþa
a ceea ce eºti tu. O putem numi prezenþã, conºtiinþã
necondiþionatã. În învãþãturile antice este Christul lãuntric sau natura lui Buddha.
Gãsirea acelei dimensiuni te elibereazã ºi elibereazã lumea
de suferinþa pe care o percepi prin intermediul micului
eu, creaþie a minþii tale, centrul preocupãrilor tale ºi cel
care îþi conduce viaþa. Iubirea, bucuria, creativitatea ºi
pacea lãuntricã nu pot fi prezente în viaþa ta decât exclusiv prin acea dimensiune necondiþionatã a conºtiinþei.
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Dacã poþi recunoaºte, fie ºi ocazional, cã gândurile care
îþi trec prin minte sunt doar simple gânduri, dacã poþi fi
martor la propriile ºabloane mental-emoþionale în timp
ce ele acþioneazã, atunci dimensiunea în cauzã deja îºi
face apariþia sub forma unei conºtiinþe în care au loc
gândurile ºi emoþiile tale  spaþiul lãuntric etern în care
se desfãºoarã conþinutul vieþii tale.

Fluxul gândirii are o inerþie enormã, care te poate târî
dupã el. Fiecare gând pretinde cã este extrem de important ºi vrea sã-þi capteze atenþia în întregime.
Iatã o nouã practicã spiritualã pentru tine: nu-þi lua gândurile prea în serios.

Cât de uºor le este oamenilor sã ajungã prizonieri ai propriilor închisori conceptuale!
Mintea umanã, datoritã dorinþei sale de cunoaºtere, înþelegere ºi control, crede în mod eronat cã opiniile ºi punctele sale de vedere reprezintã adevãrul. Mintea spune:
iatã cum stau lucrurile. Trebuie sã ai o perspectivã mai
largã decât propria gândire pentru a-þi da seama cã indiferent cum interpretezi viaþa ta ori comportamentul
altora, indiferent cum judeci o situaþie, acest lucru nu
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reprezintã altceva decât un punct de vedere. Realitatea
însã este un întreg unificat, în care toate piesele sunt
interconectate ºi nimic nu existã de unul singur. Gândirea fragmenteazã realitatea  o taie în felii ºi bucãþi
conceptuale.
Mintea care gândeºte este un instrument util ºi puternic,
dar de asemenea te ºi limiteazã foarte mult atunci când
îþi acapareazã complet viaþa, când nu îþi dai seama cã
reprezintã doar un mic aspect al conºtiinþei care eºti tu.

Înþelepciunea nu este un produs al gândirii. Cunoaºterea
profundã, adicã înþelepciunea, ia naºtere prin simplul
fapt de a acorda cuiva sau unui lucru întreaga ta atenþie.
Atenþia este inteligenþa primordialã, este însãºi conºtiinþa. Ea dizolvã barierele create de gândirea conceptualã, ºi odatã cu aceasta ajungi sã înþelegi faptul cã nimic
nu existã în sine sau pentru sine. Atenþia uneºte observatorul ºi subiectul observaþiei într-un câmp unificat al
conºtiinþei. Este ceea ce vindecã separarea.

De câte ori eºti cufundat în gândire compulsivã, eviþi sã
percepi ceea ce este. Nu vrei sã fii acolo unde eºti. Aici,
în clipa Acum.
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Dogmele  religioase, politice, ºtiinþifice  se nasc din
credinþa eronatã cã gândul poate circumscrie realitatea
sau adevãrul. Dogmele sunt închisori conceptuale colective. Iar partea ciudatã este cã oamenii îºi iubesc închisoarea, pentru cã aceasta le oferã un sentiment de siguranþã ºi un fals sentiment de Eu ºtiu.
Nimic nu a provocat mai multã suferinþã omenirii decât
dogmele sale. Este adevãrat cã toate dogmele dispar mai
devreme sau mai târziu, deoarece realitatea va dovedi în
cele din urmã cã ele sunt false; cu toate acestea, orice
dogmã va fi înlocuitã de altele.
Care este cauza acestei amãgiri? Identificarea cu gândul.

Trezirea spiritualã este deºteptarea din visul gândirii.
Sfera conºtiinþei este mult mai vastã decât poate cuprinde gândirea. Atunci când nu mai crezi tot ceea ce
gândeºti, treci dincolo de gânduri ºi vezi cã nu eºti tu cel
care gândeºte.
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Mintea trãieºte într-o stare de nu e destul ºi de aceea e
întotdeauna lacomã dupã mai mult. Atunci când te identifici cu mintea, devii plictisit ºi neliniºtit foarte repede.
Plictiseala e un semn cã mintea e flãmândã de noi ºi noi
stimuli, de tot mai multã hranã pentru noi gânduri, iar
foamea nu îi este satisfãcutã.
Atunci când te simþi plictisit, poþi satisface foamea
minþii rãsfoind o revistã, vorbind la telefon, deschizând
televizorul, navigând pe internet, ducându-te la cumpãrãturi sau  ºi nu este ceva ieºit din comun  transferând sentimentul mental de lipsã ºi nevoia de mai mult
corpului, acesta satisfãcând lipsa prin ingerarea unei
cantitãþi mai mari de hranã.
Sau poþi sã fii plictisit ºi doar sã observi ce înseamnã sã
fii plictisit ºi neliniºtit. Pe mãsurã ce conºtientizezi sentimentul, acesta va fi deodatã înconjurat de spaþiu ºi
liniºte. Mai întâi puþin, dar pe mãsurã ce spaþiul interior
se mãreºte, sentimentul de plictisealã va începe sã-ºi
diminueze intensitatea ºi importanþa. Astfel încât pânã ºi
plictiseala te poate învãþa cine eºti ºi cine nu eºti.
Descoperi cã nu eºti o persoanã plictisitã. Plictiseala e
pur ºi simplu o energie condiþionatã din interiorul tãu. ªi
nu eºti nici supãrat, trist sau laº. Plictiseala, supãrarea,
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tristeþea sau frica nu sunt ale tale, nu sunt personale.
Acestea sunt stãri ale minþii umane. Ele apar ºi dispar.
Nimic din ceea ce vine sau pleacã nu eºti tu.
Sunt plictisit. Cine ºtie asta?
Sunt supãrat, trist, mi-e fricã. Cine ºtie asta?
Tu eºti cunoaºterea, nu starea care se face cunoscutã.

Prejudiciul de orice fel înseamnã identificarea cu mintea
care gândeºte. Înseamnã cã nu mai percepi celelalte
fiinþe umane, ci numai propriul punct de vedere referitor
la fiinþa umanã. A reduce viaþa altei fiinþe umane la un
concept este deja o formã de violenþã.

Gândirea care nu este înrãdãcinatã în conºtiinþã ajunge
egoistã ºi disfuncþionalã. Inteligenþa lipsitã de înþelepciune este extrem de periculoasã ºi distructivã. Aceasta
este starea mentalã a majoritãþii oamenilor. Extensia
gândirii sub forma ºtiinþei ºi tehnologiei, deºi în sine nu
este nici bunã, nici rea, a devenit distructivã deoarece
mult prea des gândirea din care s-a nãscut nu are rãdãcini în conºtiinþã.
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Pasul urmãtor în evoluþia umanã este transcenderea gândirii. Aceasta este, la momentul actual, sarcina noastrã
cea mai importantã. Nu înseamnã sã nu mai gândim
deloc, ci pur ºi simplu sã nu ne mai identificãm cu gândirea ºi sã trãim posedaþi de aceasta.
Simte energia corpului tãu interior. Zgomotul mental se
estompeazã imediat sau dispare. Simte-o în mâini, în
picioare, în abdomen, în piept. Simte viaþa din tine, viaþa
care animã corpul.
În acest fel corpul va deveni o uºã, ca sã spunem aºa,
cãtre o trãire mai profundã a vieþii dincolo de fluctuaþiile emoþiilor ºi gândirii.

În tine se gãseºte o vitalitate pe care o poþi simþi cu toatã
Fiinþa ta, nu doar cu mintea. Fiecare celulã este vie într-un
mod în care nu trebuie sã gândeºti. ªi totuºi, în starea
aceea, dacã este nevoie de gândire pentru un scop practic, aceasta se va manifesta. Mintea încã poate funcþiona,
ºi chiar funcþioneazã excelent atunci când inteligenþa
care eºti tu o foloseºte ºi se exprimã prin ea.

Poate cã ai trecut uºor cu vederea perioadele scurte în
care eºti conºtient fãrã sã gândeºti apãrute deja în mod
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natural ºi spontan în viaþa ta. E posibil ca tocmai sã ai o
îndeletnicire manualã, sã te învârþi prin camerã sau sã
aºtepþi la rând sã te îmbarci într-un avion ºi sã fii atât de
prezent, încât obiºnuitul zgomot de fond mental al gândurilor se estompeazã ºi este înlocuit de o prezenþã conºtientã. Sau te poþi trezi cã te uiþi la cer sau asculþi ce-þi
spune cineva fãrã sã ai însã vreun comentariu interior
mental. Percepþia îþi devine extrem de limpede, neumbritã de gândire.
Toate aceste lucruri nu sunt importante pentru minte,
pentru cã ea are lucruri mai importante de care sã se
ocupe. De asemenea aceste lucruri nu sunt memorabile,
ºi acesta este motivul pentru care e posibil sã nu observi
ceea ce tocmai þi se întâmplã.
Adevãrul este cã e cel mai important lucru care þi se
poate întâmpla. Este începutul tranziþiei de la gândire la
prezenþa conºtientã.

Încearcã sã te familiarizezi cu starea de necunoaºtere.
Aceasta te poartã dincolo de minte, deoarece mintea
încearcã întotdeauna sã concluzioneze ºi sã interpreteze.
Îi este teamã sã recunoascã faptul cã nu ºtie. De aceea,
când vei fi familiarizat cu aceastã stare, deja ai trecut
dincolo de mintea ta. O cunoaºtere mai profundã ºi
neconceptualã va ieºi la luminã din acea stare.
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Creaþia artisticã, sportul, dansul, predarea unui curs,
consilierea  excelenþa în orice domeniu afirmã faptul
cã mintea care gândeºte fie nu mai este implicatã deloc,
fie cade pe locul al doilea. O putere ºi o inteligenþã mai
mari decât tine ºi care totuºi fac parte din tine preiau
comanda. Nu mai existã procesul de luare a deciziilor;
se întâmplã spontan acþiunea potrivitã, ºi nu tu eºti cel
care face asta. Stãpânirea vieþii este opusul controlului.
Ajungi în preajma unei conºtiinþe mai vaste. Ea acþioneazã, vorbeºte, face treaba.

Un moment de pericol poate aduce cu sine o încetare a
fluxului gândirii, oferindu-þi astfel o idee despre ce înseamnã sã fii prezent, alert, conºtient.

Adevãrul cuprinde mult mai mult decât ar putea înþelege vreodatã mintea. Niciun gând nu poate cuprinde
Adevãrul. Cel mult îl poate indica. De exemplu, se
poate spune: Toate lucrurile sunt în mod intrinsec
unul. Aceasta este o indicaþie, nu o explicaþie. A înþelege
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aceste cuvinte înseamnã a simþi adevãrul pe care îl
indicã ele.

C A P I T O L U L

3

Sinele egotic

Mintea cautã neîncetat nu doar hrana pentru gândire, ci
ºi hranã pentru a-ºi confirma identitatea, pentru sentimentul de sine. În acest fel ia naºtere egoul, care se
recreeazã în mod constant.

Atunci când gândeºti sau vorbesti despre tine însuþi,
când spui Eu, te referi de obicei la Eu ºi povestea
mea. Acesta este Eul lucrurilor care îþi plac ºi al lucrurilor care nu îþi plac, al temerilor ºi dorinþelor, Eul
care niciodatã nu rãmâne satisfãcut. Este un simþ creat
de minte, care îþi creeazã identitatea, condiþionat de trecut ºi care cautã sã-ºi împlineascã menirea în viitor.
Poþi vedea cum acest Eu trece fugitiv, o formaþiune
temporarã, ca valurile pe suprafaþa apei?
Cine este cel care vede acest lucru? Cine este conºtient
de natura temporarã a formei tale fizice ºi psihologice?
Eu sunt. Acesta este Eul profund care nu are legãturã
cu trecutul ºi viitorul.
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Ce va mai rãmâne din toate fricile ºi dorinþele asociate
cu situaþiile problematice din viaþa ta, cele care zi de zi
îþi rãpesc cea mai mare parte a atenþiei? O linie, de
câþiva centimetri, între data naºterii tale ºi data de pe
piatra funerarã.
Pentru eul egotic, acesta este un gând deprimant. Pentru
tine, este eliberator.

Atunci când fiecare gând îþi absoarbe complet atenþia, te
identifici cu vocea din capul tãu. Gândirea capãtã un simþ
al sinelui. Acesta este egoul, un eu creat de minte.
Acest sine creat mental se simte incomplet ºi precar. De
aceea, fricile ºi dorinþele constituie emoþiile predominante ºi forþele care îl motiveazã.
Când realizezi cã în capul tãu existã o voce care pretinde
cã eºti tu ºi nu se opreºte niciodatã, te trezeºti din identificarea inconºtientã cu fluxul gândirii. Când remarci acea
voce, îþi dai seama cã vocea nu reprezintã ceea ce eºti 
cel care gândeºte  ci doar cel care o conºtientizeazã.
Sã conºtientizezi cã eºti conºtiinþa din spatele vocii înseamnã sã fii liber.

27

Eul egotic este într-o permanentã cãutare. El cautã un
lucru sau altul pe care sã ºi-l adauge, pentru a deveni
complet. Aceasta explicã preocuparea compulsivã a
egoului asupra viitorului.
Ori de câte ori devii conºtient de faptul cã trãieºti pentru clipa care vine, deja ai pãºit dincolo de ºablonul
minþii egotice, iar posibilitatea de a alege sã-þi aloci întreaga atenþie acestui moment apare simultan.
Acordând acestui moment întreaga ta atenþie, în viaþa ta
vei descoperi o inteligenþã mult mai mare decât cea a
minþii egotice.

Atunci când trãieºti prin ego, reduci întotdeauna momentul prezent la un mijloc de a atinge un þel. Trãieºti
pentru viitor, ºi când îþi împlineºti þelul, el nu te satisface, sau cel puþin nu pentru mult timp.
Atunci când acorzi mai multã atenþie lucrului pe care îl
faci decât rezultatului la care vrei sã ajungi prin lucrul
respectiv, îþi rupi lanþurile condiþionãrii egotice. În acest
fel nu numai cã devii mult mai eficient, dar ceea ce faci
îþi va aduce infinit mai multã bucurie ºi satisfacþie.
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Aproape toate egourile conþin cel puþin un element din
ceea ce am putea numi identitate de victimã. Unii oameni îºi construiesc o imagine de victimã, încât aceasta
devine esenþa egoului lor. Resentimentul ºi reproºul formeazã o parte importantã a modului în care se percep.
Chiar dacã reproºul tãu este complet justificat, þi-ai
construit o identitate care este o adevãratã închisoare ºi
ale cãrei gratii sunt fãcute din forme ale gândului. Vezi
ce îþi faci singur, sau mai exact ce îþi face propria-þi
minte. Simte ataºamentul emoþional pe care îl ai faþã de
povestea ta în care eºti victimã ºi devii conºtient de
nevoia imbatabilã de a te gândi sau a vorbi despre ea. Fii
acolo pe post de prezenþã-martor a stãrii tale interioare.
Nu trebuie sã faci nimic. Odatã cu conºtiinþa vin ºi transformarea ºi libertatea.

Reproºurile ºi reactivitatea sunt ºabloane preferate ale
minþii prin care egoul se întãreºte. Pentru mulþi oameni,
o mare parte a activitãþii lor mental-emoþionale constã în
reproºuri ºi reacþii împotriva oricãrui lucru. Acþionând
aºa, îi faci pe ceilalþi, sau o situaþie, sã se situeze în greºealã, iar tu sã ai dreptate. Prin faptul cã eºti corect,
te simþi superior, iar prin intermediul faptului cã te simþi
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superior, îþi întãreºti eul. În realitate însã, bineînþeles,
întãreºti doar iluzia egoului.
Poþi sã distingi aceste ºabloane ºi sã recunoºti vocea
care se tot plânge în mintea ta?

Sinele egotic are nevoie de conflict, pentru cã sentimentul sãu de identitate separatã se întãreºte prin lupta împotriva unui lucru ºi prin demonstraþia cã acest lucru
sunt eu ºi acel lucru nu sunt eu.
Nu o datã triburile, naþiunile ºi religiile ºi-au cultivat un
puternic sentiment de identitate colectivã din a-ºi întreþine duºmani. Ce ar mai fi credinciosul dacã n-ar
exista ºi necredinciosul?

Dacã în relaþia cu oamenii poþi detecta sentimente subtile de superioritate sau inferioritate, sã ºtii cã este vorba
despre egoul tãu, cel care trãieºte din comparaþii.
Invidia este un produs secundar al egoului, care se simte
diminuat dacã se întâmplã altuia ceva bun sau dacã altul
are mai multe, ºtie mai multe sau poate mai multe decât
tine. Identitatea egoului depinde de comparaþii ºi se
hrãneºte cu mai mult. Ea va apuca tot ce-i picã în gheare.
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Atunci când toate celelalte mijloace dau greº, îþi poþi
consolida fictivul sentiment de sine dacã te vei vedea
tratat mai nedrept de cãtre viaþã sau mai bolnav decât
alþii. Care sunt poveºtile, ficþiunile din care îþi construieºti sentimentul de sine?

În chiar miezul sinelui egotic se aflã nevoia de opoziþie,
rezistenþã ºi excludere pentru a menþine sentimentul de
separaþie de care depinde supravieþuirea. De aceea existã
eu împotriva celuilalt, noi împotriva lor.
Egoul are nevoie sã fie în conflict cu ceva sau cu cineva.
Acesta este motivul pentru care cauþi mereu împãcarea,
bucuria ºi iubirea, însã nu le poþi suporta prea mult timp.
Susþii cã vrei sã fii fericit, dar eºti dependent de nefericire.
În fond, nefericirea ta nu se naºte din circumstanþele
vieþii tale, ci din condiþionarea minþii.

Te simþi cumva vinovat pentru ceva ce ai fãcut  sau nu
ai reuºit sã faci  în trecut? Un lucru e sigur: ai acþionat
conform nivelului de conºtiinþã, sau mai degrabã de
lipsã de conºtiinþã, la care te aflai în acel moment. Dacã
ai fi fost mai conºtient, ai fi acþionat complet diferit.
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Vinovãþia este o altã încercare a egoului de a-ºi crea o
identitate. Pentru ego, nu conteazã dacã sinele este pozitiv sau negativ. Ceea ce ai fãcut sau nu ai reuºit sã faci a
fost o manifestare a inconºtientului  inconºtientul uman.
Egoul însã l-a personalizat ºi a spus: Eu am fãcut asta,
iar tu te alegi cu o imagine mentalã conform cãreia eºti
rãu.
De-a lungul istoriei, oamenii ºi-au fãcut mult rãu unii
altora, au fost cruzi ºi violenþi unii cu alþii ºi mai fac
aceste lucruri ºi în ziua de azi. Ar trebui sã fie condamnaþi pentru aceasta? Sunt cu toþii vinovaþi? Sau aceste
acte sunt pur ºi simplu expresii ale inconºtientului, o
treaptã a evoluþiei pe care tocmai o depãºim acum?
Cuvintele lui Iisus: Iartã-i, cã nu ºtiu ce fac sunt valabile ºi pentru tine.

Dacã þi-ai stabilit þeluri egotice cu privire la eliberarea
sinelui, a evoluþiei tale sau a sentimentului cã eºti important, chiar dacã le vei atinge, ele nu te vor satisface.
Stabileºte-þi þeluri, dar fii conºtient cã a ajunge la destinaþie nu e chiar aºa de important. Când ceva se naºte din
prezenþã, înseamnã cã acest moment nu este un mijloc
pentru a atinge un þel: acþiunea este în sine împlinire
clipã de clipã. Deja nu mai reduci clipa Acum la un
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mijloc pentru a atinge un þel, adicã ceea ce înseamnã
conºtiinþa egoticã.

N-ai sine, n-ai probleme, a spus maestrul budist atunci
când a fost rugat sã explice înþelesul profund al budismului.

C A P I T O L U L

4

Clipa Acum

La prima vedere, prezentul este doar unul dintre nenumãratele momente. Fiecare zi a vieþii pare sã fie compusã din mii de momente în care se întâmplã diverse
lucruri. ªi totuºi, dacã te uiþi mai atent, nu existã de fapt
un singur moment, etern? Nu este viaþa întotdeauna
momentul de faþã?
Acest moment unic  clipa Acum  este singurul lucru
de care nu ai cum sã scapi, singurul factor constant din
viaþa ta. Indiferent ce se întâmplã, indiferent cât de mult
se schimbã viaþa ta, un lucru e sigur: este mereu clipa
Acum.
Din moment ce nu poþi scãpa de clipa Acum, de ce sã
n-o întâmpini cum se cuvine, sã te împrieteneºti cu ea?

Când te împrieteneºti cu momentul prezent, te simþi
acasã indiferent unde te afli. Dacã nu te simþi acasã în
clipa Acum, indiferent unde eºti, nu te vei simþi bine
nicãieri.
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Momentul prezent este aºa cum este. Întotdeauna. Poþi
sã-l laºi sã fie aºa cum e?

Momentele trecut, prezent ºi viitor sunt fãcute de minte
ºi, în ultimã instanþã, iluzorii. Trecutul ºi viitorul sunt
forme ale gândirii, abstracþii mentale. Nu-þi poþi aduce
aminte de trecut decât în clipa Acum. Ceea ce îþi aminteºti este un eveniment care a avut loc în clipa Acum, iar
tu þi-l aminteºti în clipa Acum. Viitorul, când va veni,
este clipa Acum. Aºa cã singurul lucru adevãrat, singurul lucru care existã este clipa Acum.

Sã îþi menþii atenþia în clipa Acum nu înseamnã sã-þi
refuzi lucrurile de care ai nevoie în viaþã. Înseamnã sã-þi
dai seama de ceea ce este cu adevãrat important. Apoi,
vei putea sã te ocupi cu mai multã uºurinþã de ceea ce
este secundar ca importanþã. Nu înseamnã cã spui: Nu
mã mai ocup de nimic, pentru cã nu existã decât clipa
Acum. Nu. Mai întâi aflã ce este cel mai important ºi fã
din clipa Acum prietenul, nu duºmanul tãu. Întâmpinã-l,
onoreazã-l. Atunci când clipa Acum este fundaþia ºi

35

principala preocupare a vieþii tale, ea se va desfãºura cu
uºurinþã.

Indiferent dacã speli vasele, creionezi o strategie de afaceri sau plãnuieºti o cãlãtorie, ce este mai important? Sã
faci lucrul respectiv sau sã obþii rezultatul pe care îl
voiai, fãcându-l? Clipa aceasta sau o clipã viitoare?
Încã mai abordezi acest moment ca ºi cum ar fi un obstacol pe care trebuie sã-l depãºeºti? Simþi cã existã o clipã
în viitor la care vrei sã ajungi ºi care e mai importantã?
Majoritatea oamenilor trãiesc în acest fel cea mai mare
parte a timpului. Din moment ce viitorul nu vine niciodatã decât ca prezent, acesta este un mod de viaþã disfuncþional. El genereazã un constant curent subtil de
neliniºte, tensiune ºi nemulþumire. ªi nici nu onoreazã
viaþa, care este clipa Acum ºi nu este niciodatã altfel
decât clipa Acum.

Simte viaþa din corpul tãu. Aceasta te ancoreazã în clipa
Acum.
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În ultimã instanþã, nu îþi asumi responsabilitatea pentru
viaþã pânã nu îþi asumi responsabilitatea pentru clipa de
faþã  clipa Acum. Aceasta pentru cã clipa Acum este
singurul loc în care poate fi gãsitã viaþa.
Sã îþi asumi responsabilitatea pentru clipa de faþã nu
înseamnã sã te opui intern naturii clipei Acum ºi nici
sã nu intri în contradicþie cu ceea ce este, ci înseamnã sã
fii una cu viaþa.
Clipa Acum este aºa cum este deoarece nu poate fi altfel. Fizicienii confirmã astãzi ceea ce budiºtii ºtiau dintotdeauna: nu existã lucruri sau evenimente izolate. Dacã
treci de aparenþe, toate lucrurile sunt interconectate, sunt
pãrþi ale totalitãþii cosmosului care face posibilã forma
acestei clipe.
Când spui Da lucrurilor care sunt, eºti una cu puterea
ºi inteligenþa Vieþii însãºi. Numai aºa poþi deveni un
agent al schimbãrii pozitive în lume.

O practicã spiritualã simplã, dar radicalã este sã accepþi
cã orice ia naºtere în clipa Acum  înãuntru ºi în afarã.
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Când atenþia ta se mutã în clipa Acum, va apãrea ºi
starea de tensiune. E ca ºi cum te-ai trezi dintr-un vis,
din visul gândirii, visul trecutului ºi prezentului. Câtã
claritate, câtã simplitate! Nu mai este loc de îngrijorare.
Rãmâne doar clipa, aºa cum este ea.

În momentul în care atenþia ta e concentratã în clipa
Acum, realizezi cã viaþa este sacrã. Sacralitatea existã în
orice lucru pe care îl percepi atunci când tu eºti prezent.
Cu cât trãieºti mai mult în clipa Acum, cu atât mai mult
simþi bucuria simplã ºi totuºi profundã a Fiinþei, precum
ºi sacralitatea a tot ceea ce înseamnã viaþã.

Multã lume confundã clipa Acum cu ceea ce se întâmplã
în clipa respectivã, dar nu este aºa. Clipa Acum este mai
profundã decât ce se întâmplã în ea. Este spaþiul în care
se întâmplã.
De aceea, nu confundaþi conþinutul acestei clipe cu clipa
Acum. Clipa Acum este mai profundã decât orice conþinut care iese la ivealã din ea.
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Când pãºeºti în clipa Acum, pãºeºti în afara conþinutului
minþii tale. Fluxul neîntrerupt al gândirii încetineºte.
Gândurile nu-þi mai absorb toatã atenþia, nu te mai acapareazã în totalitate. Apar pauze între gânduri  spaþiu,
liniºte. Începi sã-þi dai seama cã eºti mult mai complet ºi
mai profund decât gândurile tale.

Gândurile, emoþiile, percepþia senzorialã ºi lucrurile prin
care treci alcãtuiesc conþinutul vieþii tale. Viaþa mea
este lucrul din care îþi construieºti simþul de sine, ºi
viaþa mea este conþinut, sau cel puþin aºa crezi.
Uiþi în permanenþã aspectul cel mai evident: sentimentul
cel mai lãuntric de Eu Sunt nu are nimic de-a face cu
ceea ce se întâmplã în viaþa ta. Sentimentul de Eu Sunt
este una cu clipa Acum. Întotdeauna rãmâne la fel. În
copilãrie ºi la bãtrâneþe, bolnav sau sãnãtos, la succes
sau la eºec, Eu Sunt  spaþiul în care se aflã clipa Acum
 rãmâne neschimbat pânã la cel mai profund nivel. De
obicei este confundat cu conþinutul, ºi de aceea experienþa ta cu privire la Eu Sunt sau clipa Acum este slabã
sau indirectã, prin intermediul conþinutului vieþii tale.
Cu alte cuvinte: sentimentul tãu de Fiinþã este ocultat de
circumstanþe, de fluxul gândirii ºi de nenumãratele lucruri
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din aceastã lume. Clipa Acum ajunge sã fie ocultatã de
timp.
ªi astfel uiþi de înrãdãcinarea ta în Fiinþã, realitatea ta
divinã, ºi te pierzi în lume. Dezorientarea, furia, depresia, violenþa ºi conflictul apar atunci când oamenii uitã
cine sunt.
ªi totuºi, cât de uºor este sã-þi aminteºti adevãrul ºi astfel sã te întorci acasã:
Eu nu sunt gândurile, emoþiile, percepþiile senzoriale ºi
experienþele mele. Eu nu sunt conþinutul vieþii mele. Eu
sunt viaþa. Eu sunt spaþiul în care se întâmplã totul. Eu
sunt conºtiinþa. Eu sunt clipa Acum. Eu sunt.

C A P I T O L U L

5

Cine eºti cu adevãrat

Clipa Acum este inseparabilã de cine eºti tu la cel mai
profund nivel.

Multe lucruri conteazã, însã doar unul în mod absolut.
În ochii lumii conteazã dacã ai succes sau dacã eºuezi.
Conteazã dacã eºti sãnãtos sau bolnav, dacã eºti educat
sau nu. Conteazã dacã eºti bogat sau sãrac. În mod cert,
aceste lucruri au o influenþã asupra vieþii tale. Da, toate
aceste lucruri conteazã, vorbind la modul relativ. Dar ele
nu conteazã la modul absolut.
Existã ceva care conteazã mai mult decât oricare dintre
acele lucruri: sã-þi gãseºti identitatea dincolo de acea
entitate efemerã, de acel sentiment de sine personalizat,
cu viaþã scurtã.
Nu aranjându-þi altfel circumstanþele vieþii îþi vei gãsi liniºtea, ci dându-þi seama cine eºti la cel mai profund nivel.
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Reîncarnarea nu te ajutã cu nimic dacã nici la urmãtoarea nu ºtii cine eºti.

Toatã nefericirea de pe aceastã planetã se naºte din sentimentul personalizat de Eu sau Noi. Acesta acoperã
ºi ascunde esenþa a cine eºti cu adevãrat. Atunci când nu
eºti conºtient de acea esenþã lãuntricã, în cele din urmã
vei fi nefericit. Este foarte simplu. Când nu ºtii cine eºti,
mintea îþi creeazã un sine ca substitut al fiinþei tale,
minunatã ºi divinã, ºi se agaþã cu disperare de acel sine
temãtor ºi mereu în nevoi.
Principalele tale forþe motivatoare devin astfel protejarea ºi progresul acelui fals sentiment de sine.

Multe expresii folosite în mod uzual sau chiar din structura limbii relevã faptul cã oamenii habar nu au cine
sunt. Se spune: ªi-a pierdut viaþa. Sau viaþa mea, ca
ºi cum viaþa ar fi ceva ce poþi avea sau pierde.
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În realitate, nu ai o viaþã, ci eºti viaþa. Viaþa, conºtiinþa
care pãtrunde în tot universul, ia o formã temporarã pentru a experimenta ce înseamnã sã fii piatrã, fir de iarbã,
animal, persoanã, stea sau galaxie.
Simþi, în adâncul tãu, cã deja ºtiai acest lucru? Simþi cã
deja eºti una cu Viaþa?

Pentru majoritatea lucrurilor din viaþã îþi trebuie timp: sã
înveþi o meserie nouã, sã ridici o casã, sã devii expert, sã
faci un ceai ªi totuºi timpul este inutil pentru cel mai
important lucru din viaþã, singurul lucru care conteazã
cu adevãrat: împlinirea de sine  sã ºtii cine eºti dincolo de sinele de la suprafaþã, dincolo de numele tãu, de
forma fizicã, de povestea ta.
Nu te poþi afla în trecut sau în viitor. Singurul loc în care
te poþi afla este clipa Acum.
Oamenii pasionaþi de aspectul spiritual cautã împlinirea
de sine sau iluminarea. A cãuta ceva înseamnã sã ai
nevoie de viitor. Dacã asta crezi, se va adeveri pentru
tine. Vei avea nevoie de timp pânã sã-þi dai seama de
faptul cã nu ai nevoie de timp sã afli cine eºti.
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Când te uiþi la un copac, eºti conºtient de el. Când gândeºti sau ai un sentiment, eºti conºtient de acel gând sau
sentiment. Când ai o experienþã plãcutã sau dureroasã,
eºti conºtient de ea.
Acestea par a fi afirmaþii adevãrate ºi evidente. ªi totuºi,
la o examinare mai atentã, vei descoperi cã, într-un mod
subtil, însãºi structura lor implicã o iluzie fundamentalã,
o iluzie care este inevitabilã dacã utilizezi limbajul.
Gândirea ºi limbajul creeazã o aparentã dualitate ºi o
entitate separatã, când de fapt aceasta nu existã. Adevãrul este cã tu nu eºti conºtient de copac, gând, sentiment
sau experienþã. Tu eºti conºtiinþa în care ºi prin care apar
acele lucruri.
Trecând prin viaþã, poþi fi conºtient de tine însuþi ca fiind
conºtiinþa în care se desfãºoarã întreg conþinutul vieþii
tale?

Spui: Vreau sã mã cunosc pe mine însumi. Tu eºti acel
Eu. Tu eºti Cunoaºterea. Tu eºti conºtiinþa prin care totul
este cunoscut ºi care nu se poate cunoaºte pe ea însãºi.
Ea este ea însãºi.
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Nu mai este nimic de ºtiut dincolo de acest punct. ªi totuºi,
toatã cunoaºterea ia naºtere de aici. Eu nu se poate autoconstitui într-un obiect al cunoaºterii, al conºtiinþei.
Aºa cã nu poþi deveni propriul tãu obiect de studiu.
Acesta este motivul pentru care se naºte iluzia identitãþii
egotice  deoarece din punct de vedere mental te consideri un obiect. Spui asta sunt eu, apoi începi o relaþie
cu tine însuþi ºi le spui celorlalþi ºi þie însuþi povestea ta.

A te cunoaºte pe tine însuþi ca fiind conºtiinþa în interiorul cãreia se întâmplã existenþa fenomenalã, te eliberezi
de dependenþã ºi de cãutarea continuã. Cu alte cuvinte,
ceea ce se întâmplã sau nu se întâmplã nu mai este foarte
important. Lucrurile îºi pierd greutatea. Ideea de joc îºi
face apariþia în viaþa ta. Recunoºti lumea drept un dans
cosmic, dansul formei. Nici mai mult, nici mai puþin.

Când ºtii cu adevãrat cine eºti, te simþi cuprins de un
sentiment de împãcare. I-ai putea spune ºi bucurie, pentru cã aºa este bucuria, o împãcare vibrând de viaþã. Este
bucuria de a te ºti esenþa vieþii din care viaþa prinde
formã. Aceasta este bucuria de a exista, de a fi cine eºti
cu adevãrat.
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Aºa cum apa poate fi solidã, lichidã sau gazoasã, conºtiinþa poate fi privitã ca îngheþatã (materia fizicã),
lichidã (mintea ºi gândurile) sau fãrã formã (conºtiinþa
purã).
Conºtiinþa purã este Viaþa înainte de a avea o manifestare, ºi acea Viaþã se uitã la lumea formei prin ochii
tãi, deoarece tu eºti conºtiinþã. Când tu însuþi realizezi
aceasta, te vei recunoaºte în tot ceea ce este. Ca o stare
de claritate completã a percepþiei. Nu mai eºti o entitate
cu trecut pe care îl foloseºti ca pe un ecran de concepte
prin care interpretezi fiecare experienþã.
Când percepi fãrã interpretare, poþi simþi ce este ceea ce
percepi. Limbajul nu ne permite sã spunem decât cã
existã un câmp de liniºte alertã în care are loc percepþia.
Prin tine, conºtiinþa fãrã formã devine conºtientã de ea
însãºi.

Viaþa majoritãþii oamenilor este condusã de dorinþã ºi
fricã.
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Dorinþa este nevoia de a-þi adãuga câte ceva pentru a fi
cât mai mult tu însuþi. Frica de orice fel se referã la frica
de a pierde ceva, ºi astfel de a deveni ºi a fi mai puþin.
Aceste douã comportamente ascund faptul cã Fiinþa nu
poate fi datã sau luatã. Fiinþa, în totalitatea ei, este deja
în tine, este clipa Acum.

C A P I T O L U L
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Acceptare ºi renunþare

Atunci când te simþi în stare, aruncã o privire în tine
însuþi pentru a vedea dacã nu cumva, inconºtient, creezi
un conflict între partea lãuntricã ºi partea exterioarã,
între circumstanþele externe  locul în care eºti, persoanele cu care eºti sau ceea ce faci  ºi gândurile sau
sentimentele tale. Poþi simþi cât este de dureros sã te
opui intern lucrurilor care existã?
Când recunoºti acest lucru, îþi vei da seama de faptul cã
eºti liber sã renunþi la acest conflict inutil, aceastã stare
de rãzboi internã.

Dacã ar trebui sã exprimi în cuvinte realitatea lãuntricã,
de câte ori pe zi ar trebui sã zici: Nu vreau sã fiu aici?
Cum e sã nu-þi placã unde eºti  în trafic, la serviciu, la
aeroport, lângã oamenii din jur?
Desigur, este adevãrat cã existã locuri din care e bine sã
pleci  ºi uneori poate fi cel mai bun lucru pe care îl
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poþi face. În multe cazuri însã, plecarea nu reprezintã o
opþiune. În toate aceste cazuri, atitudinea Nu vreau sã
fiu aici este nu numai inutilã, dar ºi disfuncþionalã; te
face sã fii nefericit, ca de altfel ºi pe ceilalþi.
S-a spus cã oriunde te-ai duce, acolo eºti. Cu alte cuvinte:
eºti aici. Întotdeauna. E atât de greu de acceptat asta?

Oare chiar e nevoie sã cataloghezi fiecare percepþie senzorialã ºi fiecare experienþã? Chiar ai nevoie de o relaþie
reactivã cu viaþa, de genul îmi place/nu-mi place, în
care eºti în conflict cu situaþiile ºi oamenii? Ori toate
acestea sunt doar automatisme mentale adânc înrãdãcinate, care pot fi ºi anulate? ªi asta nu fãcând ceva anume,
ci permiþând momentului prezent sã fie aºa cum este.

Nu-ul habitual ºi reactiv întãreºte egoul. Da-ul îl
slãbeºte. Identitatea ta formalã, egoul, nu poate supravieþui dacã eºti pregãtit sã renunþi.

Am atât de multe de fãcut. Da, dar care este calitatea
lucrurilor pe care le faci? Conduci spre serviciu, vorbeºti
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cu clienþii, lucrezi la computer, te lupþi cu nenumãratele
lucruri care alcãtuiesc viaþa ta de zi cu zi  cât de complet eºti în ceea ce faci? Faci din asta o renunþare sau nu?
Acesta este lucrul care hotãrãºte dacã ai succes în viaþã,
nu cât efort depui în acest sens. Efortul implicã stres ºi
încordare, nevoia de a ajunge la un anumit punct din
viitor sau a obþine un anumit rezultat. Simþi cumva fie ºi
cel mai difuz sentiment al faptului cã nu vrei sã faci ceea
ce tocmai faci? Aceasta este o negare a vieþii, ºi de aceea
un rezultat pozitiv este imposibil.
Dacã descoperi acest lucru, poþi renunþa la el pentru a fi
complet în ceea ce faci?

Sã facem lucrurile pe rând. Iatã cum definea un
maestru Zen esenþa filosofiei Zen.
A face lucrurile pe rând înseamnã sã te implici în totalitate în ceea ce faci, sã acorzi acelui lucru întreaga ta
atenþie. Aceasta este acþiunea prin renunþare, acþiunea
puternicã.

Dacã accepþi ceea ce este, te vei afla la un nivel mai
profund în care starea ta lãuntricã, precum ºi sentimentul tãu de sine nu mai depind de judecata minþii conform
cãreia ceva este bun sau rãu.
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Când spui da realitãþii vieþii, atunci când accepþi acest
moment aºa cum este, poþi trãi o senzaþie de spaþialitate
în tine, care este profund liniºtitoare.
La suprafaþã, încã mai poþi fi bucuros când e soare ºi mai
puþin bucuros când plouã; poþi sã fii fericit când câºtigi
milioane de dolari ºi nefericit când pierzi tot ce ai. ªi
totuºi, nici fericirea ºi nici nefericirea nu mai pãtrund
atât de adânc. Ele sunt doar unde pe suprafaþa Fiinþei
tale. Profunzimea din tine rãmâne netulburatã indiferent
de condiþiile de afarã ºi de natura lor.
Da-ul adresat cãtre ceea ce existã relevã o dimensiune
a profunzimii tale care nu este dependentã nici de condiþiile externe, nici de condiþiile interne ale fluctuaþiilor
continue ale gândurilor ºi emoþiilor.

Este mult mai uºor sã renunþi atunci când îþi dai seama
de natura iluzorie a tuturor experienþelor ºi de faptul cã
lumea nu-þi poate oferi nimic cu valoare de duratã. Vei
continua sã cunoºti oameni, sã fii implicat în experienþe
ºi activitãþi, însã fãrã dorinþele ºi temerile sinelui egotic.
Altfel spus, nu mai ceri ca o situaþie, un om, un loc sau
un eveniment sã te satisfacã ori sã te facã fericit. Natura
lor trecãtoare ºi imperfectã capãtã acum înþelegere.
Iar miracolul este cã atunci când nu mai ceri imposibilul,
toate situaþiile, oamenii, locurile ºi evenimentele nu numai
cã te satisfac, dar sunt mai armonioase ºi tihnite.
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Când vei accepta în totalitate acest moment, când nu vei
mai trãi în tensiune cu ceea ce este, obligativitatea de a
gândi se va estompa ºi va fi înlocuitã cu liniºtea alertã.
Eºti perfect conºtient, ºi totuºi mintea ta nu eticheteazã
acest moment în niciun fel. Aceastã stare de lipsã de
rezistenþã internã te deschide pentru conºtiinþa necondiþionatã care este infinit mai mare decât mintea umanã.
Apoi aceastã inteligenþã vastã se poate exprima prin tine
ºi te poate asista, atât dinãuntru, cât ºi din afarã. Acesta
este motivul pentru care, dacã renunþi la rezistenþa interioarã, vei afla cã adesea circumstanþele se schimbã în
bine.

Spun eu: Bucurã-te de acest moment. Fii fericit? Nu.
Permite existenþa acestui moment. Este de ajuns.

Renunþarea înseamnã capitularea în faþa acestui moment,
nu a unei poveºti prin care interpretezi acest moment ºi
apoi încerci sã te resemnezi.
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De exemplu, e posibil sã suferi o invaliditate ºi sã nu
mai poþi merge. Condiþiile sunt aºa cum sunt.
Poate cã mintea ta ar crea o poveste de genul: Iatã unde
am ajuns. Am sfârºit într-un scaun cu rotile. Viaþa a fost
durã ºi nedreaptã cu mine. Nu merit una ca asta.
Poþi accepta realitatea acestui moment ºi sã nu-l confunzi
cu o poveste pe care mintea ta a creat-o în jurul acestuia?

Renunþarea survine atunci când nu te mai întrebi De ce
mi se întâmplã doar mie?.

Chiar ºi în cea mai inacceptabilã ºi dureroasã situaþie
existã ascuns un bine mai profund, iar în fiecare dezastru se aflã o sãmânþã de graþie divinã.
De-a lungul istoriei au existat femei ºi bãrbaþi care, confruntaþi cu pierderi grele, boli, închisoare sau moarte
iminentã, au acceptat ceea ce la prima vedere era de
neacceptat ºi astfel au gãsit liniºtea care depãºeºte orice
înþelegere.
Acceptarea inacceptabilului este cea mai mare sursã de
graþie divinã din aceastã lume.
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Existã situaþii în care toate rãspunsurile ºi explicaþiile
dau greº. Viaþa nu mai are sens. Sau cineva apeleazã la
tine pentru ajutor, iar tu nu ºtii ce sã faci ºi ce sã zici.
Atunci când accepþi în totalitate cã nu ºtii, renunþi la
lupta de a gãsi rãspunsuri prin intermediul minþii, care
este limitatã, ºi atunci e momentul când o inteligenþã
superioarã poate acþiona prin intermediul tãu. Iar de
acest lucru poate beneficia chiar ºi gândirea, din moment ce inteligenþa colectivã o poate inspira.
Uneori renunþarea înseamnã a nu mai încerca sã înþelegi
ºi înseamnã sã nu te mai deranjeze faptul cã nu ºtii.

Cunoºti oameni a cãror principalã menire în viaþã pare
sã fie de a se face pe ei sau pe alþii nefericiþi? Iartã-i,
pentru cã ºi ei fac parte din trezirea spiritualã a umanitãþii. Rolul pe care îl joacã reprezintã o intensificare a
coºmarului conºtiinþei egotice, a stãrii de nerenunþare.
Nu este nimic personal în toate acestea. Nu aºa sunt ei.
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Renunþarea, se poate spune, este tranziþia internã de la
rezistenþã la acceptare, de la Nu la Da. Când renunþi,
sentimentul de sine trece de la identificarea cu o reacþie
sau o judecatã mentalã la condiþia de spaþiu. Este trecerea de la identificarea cu forma  gândul sau emoþia 
la a fi ºi a te recunoaºte pe tine drept ceva ce nu are
formã  conºtiinþa vastã.

Orice accepþi în totalitate îþi va aduce liniºtea. Inclusiv
acceptarea faptului cã nu poþi accepta, cã opui rezistenþã.

Lasã Viaþa în pace. Las-o aºa cum este.

C A P I T O L U L
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Natura

Depindem de naturã nu doar pentru supravieþuirea noastrã fizicã. Avem nevoie de naturã ºi pentru a gãsi drumul
spre casã, spre ieºirea din închisoarea propriei noastre
minþi. Ne-am rãtãcit în a gândi, a face, a ne aminti, a
anticipa  într-un labirint de complexitãþi ºi într-o lume
de probleme.
Am uitat ceea ce pietrele, plantele ºi animalele încã ºtiu.
Am uitat cum sã trãim doar pentru a fi  sã fim liniºtiþi,
sã fim noi înºine, sã fim unde e viaþa: clipa Acum ºi Aici.

Atunci când supui atenþiei tale ceva natural, ceva care a
cãpãtat existenþã fãrã intervenþia omului, pãºeºti în afara
închisorii gândirii conceptualizate ºi, într-o oarecare
mãsurã, participi conectat la Fiinþa în care tot ceea ce
este natural încã existã.
Dacã îþi îndrepþi atenþia cãtre o piatrã, un pom sau un
animal nu înseamnã cã te gândeºti la acesta, ci pur ºi
simplu îl percepi, îl pãstrezi în conºtiinþa ta.
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Ca urmare, ceva din esenþa lui se transmite cãtre tine.
Poþi sã simþi cât de liniºtit este, ºi în acelaºi timp vei
simþi cum din interior te învãluie ºi pe tine liniºtea. Simþi
cât de mult se bazeazã pe Fiinþã  e una cu ceea ce este
ºi unde este. Înþelegând acest lucru, ajungi ºi tu într-un
loc de odihnã situat în sinele tãu.

Când te plimbi sau te odihneºti în naturã, sãrbãtoreºte
acest moment. Stai nemiºcat. Priveºte. Ascultã. Vezi cum
fiecare animal ºi fiecare plantã sunt identice cu sine. Spre
deosebire de oameni, ele nu se disociazã. Nu trãiesc prin
intermediul imaginilor despre sine, astfel încât nu au
nevoie sã se îngrijoreze dacã sunt la nivelul acelor imagini. Cãprioara este ea însãºi. Narcisa este ea însãºi.
Fiecare lucru din naturã este nu numai una cu el însuºi,
dar ºi una cu totalitatea. Ele nu s-au smuls din þesãtura
întregului având pretenþia de a avea o existenþã separatã:
eu ºi restul universului.
Contemplarea naturii te poate elibera de acest eu, cel
care provoacã atâtea necazuri.

Fii conºtient de nenumãratele sunete subtile ale naturii 
foºnetul frunzelor în vânt, zgomotul fãcut de picãturile
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de ploaie, zumzetul insectelor, primul cântec al pãsãrilor
în zori. Abandoneazã-te actului ascultãrii. Dincolo de
sunete existã ceva grandios: o sacralitate care nu poate fi
înþeleasã cu ajutorul gândurilor.

Nu tu þi-ai creat corpul ºi nici nu îi poþi controla funcþiile. O inteligenþã mai mare decât mintea omeneascã
lucreazã pentru aceasta, aceeaºi care are grijã de toatã
natura. Nu te poþi apropia mai mult de acea inteligenþã
decât fiind conºtient de propriul tãu câmp de energie
interioarã  simþind viaþa, prezenþa din corpul tãu care
dã naºtere vieþii.

Adesea, cheful de joacã ºi bucuria unui câine, iubirea sa
necondiþionatã ºi disponibilitatea de a sãrbãtori viaþa în
fiecare moment contrasteazã puternic cu starea interioarã a stãpânului acelui animal  deprimat, anxios,
împovãrat de probleme, pierdut în gânduri, absent din
singurul loc ºi unicul timp care existã: Aici ºi clipa
Acum. Astfel încât îþi vine sã te întrebi: cum reuºeºte
câinele sã rãmânã atât de vesel ºi sãnãtos dacã trãieºte
lângã acea persoanã?
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Atunci când percepi natura numai prin intermediul minþii
ºi al gândirii, nu-i poþi simþi viaþa, existenþa. Îi vezi doar
forma ºi nu eºti conºtient de viaþa dinãuntrul acesteia 
misterul sacru. Gândirea reduce natura la o marfã de
care te poþi folosi pentru a obþine profit, informaþii sau
un alt scop utilitar. Pãdurea strãveche se transformã în
lemn de foc, pasãrea, într-un proiect ºtiinþific, iar muntele în ceva ce trebuie exploatat sau cucerit.
Când percepi natura, goleºte-þi mintea de gânduri. Dacã
te apropii de naturã în acest fel, ea îþi va rãspunde ºi va
participa la evoluþia conºtiinþei omeneºti ºi planetare.

Observã cât de prezentã este o floare, cum se predã vieþii.

Ai privit vreodatã cu adevãrat la planta ce o ai în casã?
Ai dat voie acelei fiinþe familiare ºi totuºi misterioase
cãreia noi îi spunem plantã sã te iniþieze în secretele
ei? Ai remarcat cât de profund de liniºtitã este? Cum e
înconjuratã de un câmp de liniºte? În momentul în care

59

ajungi sã fii conºtient de efluviile de liniºte ºi împãcare
ale plantei, aceasta va deveni profesorul tãu.

Uitã-te la o floare, un animal, un copac ºi observã cum
se relaþioneazã la Fiinþã. Este el însuºi. Gãseºti o demnitate extraordinarã, inocenþã ºi sfinþenie. Oricum, ca sã
vezi acest lucru, trebuie sã depãºeºti obiceiul mental de
a numi ºi cataloga. În clipa în care poþi privi dincolo de
catalogãrile mentale, vei simþi acea dimensiune inefabilã a naturii care nu poate fi înþeleasã prin intermediul
gândirii sau perceputã cu ajutorul simþurilor. Este o
armonie, o sacralitate care nu numai cã impregneazã
toatã natura, dar se gãseºte ºi în interiorul tãu.

Aerul pe care îl respiri este natura, aºa cum este însuºi
procesul de respiraþie.
Acordã atenþie respiraþiei ºi dã-þi seama cã nu tu faci
acest lucru. Este respiraþia naturii. Dacã ar trebui sã-þi
aduci aminte sã respiri, în scurt timp ai muri, iar dacã ai
încerca sã te opreºti din respirat, natura ar învinge.
Te reconectezi cu natura în cel mai intim ºi puternic
mod: devenind conºtient de respiraþia ta ºi învãþând sã-þi
pãstrezi atenþia focalizatã pe aceasta. Este un lucru care
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vindecã ºi dã puteri. El provoacã o schimbare a conºtiinþei de la lumea conceptualã a gândirii la domeniul
interior al conºtiinþei necondiþionate.

Ai nevoie de naturã sã fie profesorul care te învaþã sã te
reconectezi cu Fiinþa. Dar nu doar tu ai nevoie de naturã;
ºi ea are nevoie de tine.
Nu eºti separat de naturã. Suntem toþi parte a Vieþii
Unice care se manifestã în nenumãrate forme interconectate. Când recunoºti sacralitatea, frumuseþea, incredibila liniºte ºi demnitate care existã într-o floare sau un
copac, adaugi ceva florii sau copacului. Prin recunoaºterea ºi prin conºtiinþa ta, ºi natura ajunge sã se cunoascã
pe sine. Ea ajunge sã-ºi cunoascã frumuseþea ºi sacralitatea prin tine!

Un vast spaþiu tãcut þine toatã natura în îmbrãþiºarea sa.
De asemenea, ºi pe tine.

Doar dacã percepi interioritatea ai acces la liniºtea în
care trãiesc pietrele, plantele ºi animalele. Abia atunci
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când mintea ta zgomotoasã se liniºteºte, te poþi conecta
cu natura la un nivel profund ºi poþi pãºi dincolo de sentimentul de disociere nãscut din prea multã gândire.
Gândirea este o etapã din evoluþia vieþii. Natura existã în
liniºtea inocentã care este anterioarã apariþiei gândirii.
Copacul, floarea, pasãrea, piatra nu sunt conºtiente de
frumuseþea ºi sacralitatea lor. Când oamenii ating acea
liniºte, ei pãºesc dincolo de gândire. Într-o dimensiune
suplimentarã a gândirii, a conºtiinþei, în liniºtea care este
dincolo de gând.
Natura te poate apropia de liniºte. Acesta este darul ei
pentru tine. Când percepi ºi te regãseºti cu natura în
regatul liniºtii, acest regat este îmbibat de conºtiinþa ta.
Acesta este darul tãu pentru naturã.
Prin tine, natura devine conºtientã de ea însãºi. Natura te
aºteaptã de milioane de ani.

C A P I T O L U L
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Relaþiile

Cât de repede ne formãm o opinie despre o persoanã
pentru a susþine o concluzie în legãturã cu ea! Catalogarea unei alte fiinþe umane stã în caracterul minþii egotice, la fel cum se întâmplã în cazul atribuirii unei identitãþi conceptuale sau al unei judecãþi de valoare.
Fiecare om este condiþionat sã gândeascã ºi sã se comporte într-un anumit fel  atât genetic, cât ºi de experienþele din copilãrie ºi de mediul cultural.
Nu asta sunt ei, ci asta par sã fie. Atunci când judeci pe
cineva, faci confuzie între aceste ºabloane mentale condiþionate ºi cine sunt ei cu adevãrat. Aceastã confuzie
este ea însãºi un ºablon profund condiþionat ºi inconºtient. Le conferi o identitate conceptualã, care mai apoi
devine o închisoare nu doar pentru persoana în cauzã, ci
ºi pentru tine.
A renunþa sã-i judeci nu înseamnã sã nu vezi ceea ce fac.
Înseamnã sã recunoºti comportamentul lor ca pe o formã
de condiþionare; o vezi ºi o accepþi ca atare. Nu construieºti din ea o identitate pentru acea persoanã.
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Acest lucru te va elibera pe tine ºi pe celãlalt de identificarea cu forma, condiþionarea ºi mintea. Relaþiile tale
nu vor mai fi conduse de ego.

Atât timp cât egoul îþi conduce viaþa, majoritatea gândurilor, emoþiilor ºi acþiunilor se nasc din dorinþã ºi fricã.
În relaþiile cu ceilalþi fie vrei ceva, fie þi-e fricã de ceva.
Ce îþi doreºti de la celãlalt poate fi plãcere sau câºtiguri
materiale, recunoaºtere, laude sau atenþie, poate chiar
consolidare a imaginii de sine prin comparaþie cu ceilalþi. Lucrul de care te temi este ca aceastã imagine sã nu
fie adevãratã.
Atunci când faci din momentul prezent centrul atenþiei
tale  în loc sã-l foloseºti ca pe un mijloc de a atinge un
scop  treci dincolo de ego ºi dincolo de nevoia inconºtientã de a privi oamenii ca pe o cale de a-þi împlini un
þel, în detrimentul celorlalþi. Când acorzi întreaga ta
atenþie persoanei cu care interacþionezi, eludezi trecutul
ºi prezentul din relaþie, cu excepþia aspectelor practice.
Când eºti prezent în totalitate, indiferent lângã cine te
afli, renunþi la identitatea de sine conceptualã pe care ai
construit-o pentru ei  interpretarea ta legatã de cine
sunt ei ºi ce au fãcut în trecut  ºi devii capabil sã
interacþionezi dincolo de miºcãrile egotice ale dorinþei ºi
fricii. Atenþia, înþeleasã ca liniºte alertã, constituie cheia.

64

Este minunat sã treci dincolo de dorinþã ºi teamã în relaþiile tale. Dragostea nu vrea nimic ºi nu se teme de nimic.

Dacã trecutul lui ar fi trecutul tãu, durerea lui ar fi durerea ta, nivelul celuilalt de conºtiinþã, nivelul tãu, ai gândi
ºi acþiona exact la fel. Odatã ce îþi dai seama de acest
lucru începi sã simþi iertarea, compasiunea, împãcarea.
Egoului nu-i plac aceste lucruri, deoarece îºi va pierde
puterea dacã nu mai poate fi reactiv ºi cu dreptatea de
partea sa.

Dacã accepþi pe oricine intrã în spaþiul clipei Acum ca
pe un oaspete de seamã, dacã îi dai voie fiecãrei persoane sã fie cine este, aceasta va începe sã se schimbe.

Ca sã cunoºti cu adevãrat o altã fiinþã umanã, nu trebuie
sã ºtii nimic despre ea  trecutul, viaþa, povestea. Facem
confuzie între a ºti despre ºi a cunoaºte profund, o formã
de acþiune non-conceptualã. A ºti despre ºi a ºti sunt
lucruri complet diferite. Unul se referã la lumea forme-
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lor, celãlalt la ceva fãrã formã. Unul opereazã prin gândire, celãlalt prin liniºte.
Sã ºtii despre este util pentru scopuri practice. La acest
nivel, este chiar indispensabil. Însã atunci când ajunge
sã fie atitudinea predominantã într-o relaþie, devine extrem
de limitativã, ba chiar distructivã. Gândurile ºi conceptele creeazã o barierã artificialã, o rupturã între oameni.
Interacþiunile pe care le ai nu sunt purtate prin Fiinþã, ci
în minte. Fãrã bariere conceptuale, iubirea este prezentã
în mod natural în toate interacþiunile omeneºti.

Majoritatea interacþiunilor umane sunt limitate la schimbul de cuvinte  domeniul gândirii. Este esenþial sã aduci
puþinã liniºte, mai ales în relaþiile tale cele mai apropiate.
Nicio relaþie nu poate înflori fãrã sentimentul de spaþiu
care vine odatã cu liniºtea. Meditaþi sau petreceþi împreunã în liniºte, în mijlocul naturii. Când vã plimbaþi sau
sunteþi în maºinã ori acasã, obiºnuiþi-vã sã fiþi împreunã
în liniºte. Liniºtea nu poate ºi nici nu trebuie sã fie creatã. E suficient sã fii receptiv la liniºte, deoarece aceasta
deja existã, dar este acoperitã de zgomotul mental.
Dacã liniºtea lipseºte, relaþia va fi dominatã de minte ºi
va fi copleºitã uºor de probleme ºi conflicte. Dacã este
liniºte, relaþia poate fi aºa cum vã doriþi.

66

A asculta cu adevãrat este o altã cale de a aduce liniºtea
într-o relaþie. Când asculþi pe cineva cu adevãrat, dimensiunea liniºtii creºte ºi devine o parte esenþialã a relaþiei.
Însã a asculta cu adevãrat este un talent rar. De obicei,
cea mai mare parte a atenþiei celui care te ascultã este
ocupatã de propria-i gândire. În cel mai bun caz, el îþi
evalueazã cuvintele sau îºi pregãteºte urmãtoarele replici.
Sau poate nici nu te ascultã deloc, pierdut în propriile
gânduri.
A asculta cu adevãrat merge dincolo de percepþia auditivã. Este momentul atenþiei alerte, un spaþiu al prezenþei
în care sunt receptate cuvintele. Acestea devin secundare.
Poate au sens, poate cã nu. Mult mai important decât ce
asculþi este actul ascultãrii în sine, spaþiul de prezenþã
conºtientã care apare atunci când asculþi. Acest spaþiu este
un câmp unificator al conºtiinþei în care întâlneºti persoana cealaltã fãrã barierele create de gândirea conceptualã. Iar acum persoana cealaltã nu mai este cealaltã.
În acest spaþiu, sunteþi uniþi ca într-o singurã conºtiinþã.

Treci frecvent prin drame în relaþiile tale cele mai apropiate? Neînþelegeri relativ insignifiante declanºeazã adesea
certuri violente ºi suferinþã emoþionalã?
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Cauza o gãsim în ºabloanele gândirii egotice: nevoia de
a avea dreptate ºi, bineînþeles, ca altul sã fie de vinã, cu
alte cuvinte, identificarea cu idiosincraziile mentale. De
asemenea, mai este ºi nevoia egoului de a se afla periodic în conflict cu ceva sau cu cineva, pentru a-ºi consolida diferenþa dintre mine ºi celãlalt, fãrã de care nu
poate supravieþui.
În plus, mai existã ºi suferinþa emoþionalã acumulatã în
trecut, pe care tu, ca oricare fiinþã omeneascã, o porþi cu
tine, precum ºi suferinþa colectivã a umanitãþii, care-ºi
face loc din trecutul extrem de îndepãrtat. Acest corp
durere este un câmp energetic care preia controlul asupra ta pentru a simþi mai multã suferinþã emoþionalã, din
care se hrãneºte ºi se reface periodic. El va încerca sã-þi
controleze gândirea ºi s-o facã profund negativã. Îi place
gândirea negativã, din moment ce rezoneazã cu frecvenþele ei ºi astfel se poate hrãni din ele. De asemenea, va
provoca reacþii emoþionale negative celor din jurul tãu,
în special partenerului tãu, pentru a se hrãni cu drama ºi
suferinþa emoþionalã rezultate.
Cum te poþi elibera din aceastã identificare inconºtientã
cu durerea care îþi provoacã atât de multã nefericire?
Devino conºtient de ea. Dã-þi seama cã nu eºti durerea ºi
vezi-i adevãrata faþã, dã-þi seama cã e o durere din trecut. Fii martor când ia naºtere în tine sau în partenerul
tãu. Când identificarea ta inconºtientã cu ea nu mai
funcþioneazã, când o poþi recunoaºte, nu o vei mai hrãni
ºi îºi va pierde treptat energia.
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Interacþiunea umanã poate fi groaznicã. Dar poate fi ºi o
practicã spiritualã minunatã.

Când te uiþi la o fiinþã umanã ºi simþi o mare iubire pentru ea sau când tu ºi frumuseþea naturii rezonaþi împreunã, închide-þi ochii câteva clipe ºi simte esenþa acelei
iubiri sau a acelei frumuseþi, inseparabile de cine eºti tu,
de adevãrata ta naturã. Forma externã este o reflexie
temporarã a ceea ce eºti în interior, în esenþa ta. Acesta
este motivul pentru care iubirea ºi frumuseþea nu te vor
pãrãsi niciodatã, deºi alte forme exterioare o vor face.

Care este relaþia ta cu lumea obiectelor, cu nenumãratele
lucruri care te înconjoarã ºi pe care le atingi în fiecare zi?
Scaunul pe care stai, pixul, maºina, cana. Sunt ele pentru
tine mijloace pentru atingerea unui scop? Îþi dai seama
ocazional de prezenþa lor, de fiinþa lor, chiar dacã e doar
pentru o secundã, remarcându-le ºi acordându-le atenþie?
Când ajungi sã fii ataºat de obiecte, când le utilizezi
pentru a creºte în propriii ochi, dar ºi în ai celorlalþi,
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obsesia pentru obiecte îþi poate acapara foarte uºor întreaga viaþã. Când are loc o identificare cu obiectele, nu
le apreciezi pentru ceea ce sunt, deoarece te cauþi pe
tine în ele.
Când apreciezi un obiect pentru ceea ce este, când iei
seama de existenþa sa fãrã o proiecþie mentalã, nu poþi sã
nu te simþi recunoscãtor pentru simplul fapt cã el existã.
De asemenea e posibil sã simþi cã nu e neînsufleþit, ci
doar pare aºa simþurilor. Fizicienii pot confirma cã, la
nivel molecular, existã într-adevãr un câmp de energie
care pulseazã.
Prin intermediul aprecierii altruiste a lumii obiectelor,
lucrurile din jurul tãu vor începe sã prindã viaþã în
moduri pe care nu le poþi înþelege cu mintea.

De câte ori te întâlneºti cu cineva, indiferent pentru cât de
scurt timp, iei notã de fiinþa sa acordându-i toatã atenþia
sau îl percepi ca pe un mijloc pentru atingerea unui scop?
Care este calitatea relaþiei tale cu bãiatul de la parcare,
casiera de la supermarket, instalatorul sau clientul?
Un moment de atenþie este suficient. În timp ce te uiþi
la celãlalt sau îl asculþi, existã o liniºte alertã. Poate
douãtrei secunde sau poate mai mult. Este îndeajuns
ca sã iasã la suprafaþã ceva mai autentic decât rolurile
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pe care le jucãm ºi cu care ne identificãm. Toate rolurile
sunt parte a conºtiinþei condiþionate care este mintea
umanã. Ceea ce iese la luminã prin actul atenþiei este
necondiþionatul  adevãrata ta esenþã, dincolo de numele
pe care îl porþi ºi de lumea formelor. De acum nu mai
acþionezi dupã un scenariu. Devii real. Când aceastã
dimensiune ia naºtere, ea este rodul întâlnirii cu celãlalt.
Desigur, în cele din urmã nu va mai fi niciun celãlalt ºi
te vei întâlni mereu pe tine însuþi.

C A P I T O L U L

9

Moartea ºi eternitatea

Când mergi printr-o pãdure sãlbaticã, virginã, vei vedea
în jurul tãu nu doar peisajul luxuriant, dar vei întâlni ºi
pomi cãzuþi sau buºteni putreziþi, frunze moarte ºi materie în descompunere la fiecare pas. Oriunde te-ai uita,
vei gãsi moarte, aºa cum vei gãsi ºi viaþã.
Însã la o privire mai atentã vei descoperi cã buºtenii ºi
frunzele putrede nu numai cã dau naºtere unei noi vieþi,
dar sunt chiar ele pline de viaþã. Microorganismele îºi
fac treaba. Moleculele se rearanjeazã. Moartea nu poate
fi gãsitã nicãieri. Existã numai metamorfoza formelor de
viaþã. Ce putem învãþa din aceasta?
Moartea nu este opusul vieþii. Viaþa nu are opus. Opusul
morþii este naºterea. Viaþa este eternã.

Înþelepþii ºi poeþii au observat, de-a lungul timpului,
aparenþa de vis a existenþei umane  la suprafaþã solidã
ºi realã, dar totuºi atât de trecãtoare încât se poate
dizolva în orice clipã.
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În momentul morþii, povestea vieþii e posibil sã-þi aparã,
într-adevãr, ca un vis care se apropie de final. ªi totuºi
chiar ºi în vise trebuie sã existe un sâmbure de adevãr.
Trebuie sã existe o conºtiinþã în care are loc visul; altfel,
nu ar mai exista.
Conºtiinþa  oare o creeazã corpul sau conºtiinþa creeazã visul corpului, visul cuiva?
De ce majoritatea celor care au fost la un pas de a muri
ºi-au pierdut frica de moarte? Reflecteazã la asta.

Bineînþeles cã ºtii cã o sã mori, dar acesta rãmâne un
simplu concept mental pânã când te întâlneºti faþã în
faþã cu moartea pentru prima datã: prin intermediul
unei boli grave sau al unui accident care þi se întâmplã
þie sau cuiva apropiat, ori prin încetarea din viaþã a cuiva
drag, moartea intrã în viaþa ta ca o conºtientizare a propriei tale mortalitãþi.
Cei mai mulþi oameni se feresc îngroziþi de moarte, dar
dacã nu dai înapoi ºi conºtientizezi faptul cã trupul tãu
s-ar putea dizolva în orice clipã, are loc în oarecare
mãsurã o uºoarã disociere faþã de forma ta fizicã ºi psihologicã, faþã de eu. Când accepþi natura trecãtoare a
tuturor formelor de viaþã, eºti învãluit de o stranie senzaþie de împãcare.
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Înfruntând moartea, conºtiinþa ta este eliberatã într-o
oarecare mãsurã de identificarea cu forma. Este motivul
pentru care, conform unelor tradiþii budiste, cãlugãrii
viziteazã în mod regulat morga pentru a medita în mijlocul cadavrelor.
În culturile occidentale încã se manifestã negarea morþii.
Pânã ºi oamenii în vârstã încearcã sã nu vorbeascã ºi sã
nu se gândeascã la ea, iar trupurile celor morþi sunt ferite
privirii. O culturã care neagã moartea devine în mod
inevitabil superficialã ºi gãunoasã, preocupatã numai de
formele externe ale vieþii. Când se neagã moartea, viaþa
îºi pierde profunzimea. Posibilitatea de a ºti cine suntem
dincolo de nume ºi formã, dimensiunea transcendentalã
dispare din viaþa noastrã, pentru cã moartea este poarta
cãtre acea dimensiune.

Oamenii nu se împacã bine cu finalurile, deoarece orice
final este un fel de moarte. Iatã de ce în multe limbi sintagma La revedere înseamnã Sã ne vedem din nou.
De câte ori o experienþã ajunge la final  o întâlnire cu
prietenii, o vacanþã, copiii tãi care se mutã singuri 
mori câte puþin. O formã care apare în conºtiinþa ta pe
mãsurã ce experienþa se dizolvã. Adesea acest fenomen
cauzeazã un sentiment de gol interior pe care majoritatea oamenilor încearcã sã-l evite, sã nu-l înfrunte.
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Dacã poþi învãþa sã accepþi ºi chiar sã întâmpini cu bucurie finalurile, e posibil sã-þi dai seama cã sentimentul de
gol interior, care iniþial era neplãcut, se transformã într-un
sentiment de spaþiu interior care te liniºteºte.
A învãþa sã mori în fiecare zi înseamnã sã te deschizi vieþii.

Cei mai mulþi dintre oameni simt cã identitatea lor, imaginea lor de sine, este ceva extraordinar de preþios, ceva
ce nu vor sã piardã. Acesta este motivul pentru care le
este fricã de moarte.
Pare de neînchipuit ºi înspãimântator ca eu sã încetez
sã mai exist. Dar confunzi preþiosul eu cu numele ºi
forma ta exterioarã ºi cu poveºtile asociate acestora.
Pentru cã eu nu e altceva decât o formaþiune temporarã în câmpul conºtiinþei.
Atât timp cât te identifici cu forma, nu eºti conºtient de
faptul cã ceea ce este realmente important este interioritatea, cel mai intim sentiment al tãu de Eu Sunt, care este
însãºi conºtiinþa. Este eternitatea din interiorul tãu  ºi
acesta este unicul lucru pe care nu îl poþi pierde.

De câte ori are loc o pierdere gravã în viaþa ta  cum ar
fi pierderea posesiunilor, a casei, a unei relaþii strânse;
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pierderea reputaþiei, a serviciului sau a unor abilitãþi
fizice , ceva din tine moare. Te simþi diminuat ca prezenþã. De asemenea, e posibil sã aparã ºi o oarecare dezorientare. Fãrã asta cine mai sunt eu?
Pierderea sau dizolvarea unei forme cu care te-ai identificat inconºtient poate fi extrem de dureroasã. Ea lasã un
gol, ca sã spunem aºa, în þesãtura existenþei tale.
Când se întâmplã acest lucru, nu nega ºi nu ignora durerea sau tristeþea pe care le simþi. Acceptã aceste sentimente. Fereºte-te de tendinþa minþii tale de a construi o
poveste în jurul pierderii, în care tu sã te victimizezi.
Frica, furia, resentimentele sau mila pentru propria persoanã sunt emoþii care se potrivesc cu acest rol. Fii conºtient de ceea ce se aflã în spatele acestor emoþii, al poveºtii nãscocite de mintea ta: acea lipsã, acel spaþiu gol.
Poþi înfrunta ºi accepta acest ciudat sentiment de gol
interior? Dacã da, îþi vei da seama cã nu mai este ceva
îngrozitor. Vei fi chiar surprins sã descoperi liniºtea ce
vegheazã asupra acestei lipse.
De câte ori moartea survine, de câte ori se dizolvã o
formã de viaþã, Dumnezeu, care nu are formã ºi e nemanifestat, strãluceºte prin lipsa cauzatã de forma care s-a
dizolvat. De aceea cel mai sacru lucru în viaþã este
moartea. Acesta este motivul pentru care liniºtea lui
Dumnezeu poate ajunge la tine prin intermediul contemplãrii ºi acceptãrii morþii.
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Cât de scurtã este experienþa umanã, cât de trecãtoare
sunt vieþile noastre! Existã oare ceva care sã nu fie supus
naºterii ºi morþii, ceva care sã fie etern?
Gândeºte-te la urmãtorul lucru: dacã ar exista doar o singurã culoare, sã zicem albastrul, ºi întreaga lume cu tot
ce se aflã în ea ar fi albastrã, atunci albastrul n-ar mai
exista. Trebuie sã existe ºi ceva care nu este albastru,
astfel încât albastrul sã iasã în evidenþã; dacã nu, nu ar
mai fi deosebit de restul, nu ar exista.
În acelaºi mod, nu e nevoie de ceva care nu e trecãtor ca
sã remarci faptul cã toate celelalte lucruri sunt trecãtoare? Cu alte cuvinte: dacã totul, inclusiv tu, ar fi trecãtor, þi-ai da seama de acest lucru? Dacã tu îþi dai seama
de natura temporarã a tuturor formelor, inclusiv a ta, ºi
poþi constata acest lucru tu însuþi, nu înseamnã cã existã
în tine ceva care nu va dispãrea niciodatã?
La 20 de ani, eºti conºtient cã trupul tãu este puternic ºi
viguros; 60 de ani mai târziu, eºti conºtient cã trupul tãu
este slãbit ºi bãtrân. E posibil sã gândeºti altfel faþã de
atunci când aveai 20 de ani, însã conºtiinþa care ºtie cã
trupul tãu este tânãr sau bãtrân, ori cã gândirea ta s-a
schimbat, nu a suferit nicio modificare. Acea conºtiinþã
este eternul din tine. Este Viaþa Unicã, fãrã formã. O poþi
pierde? Nu, pentru cã tu eºti Ea.
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Unii oameni devin împãcaþi ºi aproape luminoºi chiar
înainte sã moarã, parcã ceva ar strãluci în forma care
tocmai se dizolvã.
Uneori se întâmplã ca oamenii foarte bolnavi sau foarte
bãtrâni sã devinã aproape transparenþi în ultimele sãptãmâni, luni, chiar ani ai vieþii. Când te privesc, e posibil sã observi o luminã care le strãluceºte în ochi. Nu
mai existã niciun pic de suferinþã psihologicã. S-au predat, iar persoana, eul egotic construit de minte, deja a
capitulat. Ei au murit înainte sã moarã ºi ºi-au gãsit
liniºtea interioarã prin conºtientizarea eternitãþii.

În cazul fiecãrui accident sau dezastru existã ºi un potenþial aspect pozitiv, de care, de obicei, nu suntem conºtienþi.
ªocul inimaginabil al morþii iminente, total neaºteptate,
poate avea ca efect disocierea conºtientã de forma fizicã.
În ultimele clipe dinaintea morþii fizice ºi în timp ce
mori, ai experienþa existenþei tale ca o conºtiinþã liberã
de formã. Brusc nu mai existã frica, doar pacea ºi certitudinea cã totul e bine ºi cã moartea este doar o
formã de dizolvare. Moartea devine iluzia ultimã  la
fel de iluzorie precum forma cu care te-ai identificat.
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Moartea nu este o anomalie sau cel mai îngrozitor eveniment, cum vrea cultura modernã sã crezi, ci este cel mai
natural lucru din lume, inseparabil de ºi la fel de natural
precum celãlalt pol al vieþii  naºterea. Adu-þi aminte
de acest lucru când vei sta lângã o persoanã care este pe
moarte.
Este un mare privilegiu ºi un act sacru sã fii de faþã la
moartea unui om, ca martor ºi ca prieten.
Când te afli lângã o persoanã care este pe moarte, nu
nega niciun aspect al acestei experienþe. Nu nega ce se
întâmplã ºi ce simþi. Când admiþi cã nu ai ce sã faci, te
vei simþi neajutorat, supãrat sau furios. Acceptã ceea ce
simþi. Apoi mergi ºi mai departe: acceptã cã nu poþi face
nimic, ºi acceptã acest lucru pânã la capãt. Nu deþii controlul. Capituleazã total în faþa tuturor aspectelor acestei
experienþe, în faþa a ceea ce simþi tu, ca ºi în faþa durerii
sau suferinþei prin care trece cel care moare. Starea ta de
conºtienþã capitulatã ºi împãcarea care vine cu ea vor
ajuta mult persoana muribundã ºi îi vor uºura trecerea.
Dacã va fi nevoie de cuvinte, ele vor veni din liniºtea din
tine. Numai cã ele vor fi secundare.
Odatã cu liniºtea vine ºi binecuvântarea: împãcarea.

C A P I T O L U L

1 0

Suferinþa ºi sfârºitul suferinþei

Interconectivitatea tuturor lucrurilor: budiºtii o cunosc
dintotdeauna, iar fizicienii o confirmã astãzi. Nimic din
ceea ce se întâmplã nu este un eveniment izolat, ci doar
pare a fi izolat. Cu cât judecãm ºi catalogãm mai mult un
lucru, cu atât îl izolãm mai mult. Unitatea vieþii ajunge
fragmentatã din cauza gândirii noastre. ªi totuºi, unitatea vieþii a fãcut posibil acest eveniment. Este parte a
reþelei de interconectivitate care e cosmosul.
Aceasta înseamnã cã: tot ce e nu putea fi altcumva.
În cele mai multe cazuri, nici mãcar nu avem cea mai
vagã idee despre rolul pe care un eveniment aparent fãrã
sens îl poate juca în totalitatea cosmosului. Însã dacã îi
recunoaºtem inevitabilitatea în cadrul întregului, e posibil sã începem sã acceptãm lãuntric ceea ce este ºi astfel
sã ne aliniem la unitatea vieþii.

Adevãrata libertate ºi sfârºitul suferinþei înseamnã sã
treci prin viaþã ca ºi cum ceea ce trãieºti ºi simþi la un
moment este exclusiv rezultatul alegerii tale.
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Aceastã aliniere lãuntricã la clipa Acum este sfârºitul
suferinþei.

Este suferinþa cu adevãrat necesarã? Da ºi nu.
Dacã nu ai fi suferit niciodatã, nu ai mai avea profunzime, ca fiinþã umanã  nu ai ºti ce e umilinþa, nici
mila. Nu ai mai citi acest lucru acum. Suferinþa sparge
cochilia egoului. ªi apoi ajunge la punctul în care ºi-a
îndeplinit menirea. Suferinþa este necesarã pânã în clipa
în care îþi dai seama cã nu este necesarã.

Nefericirea are nevoie de un eu construit de minte,
înzestrat cu o poveste ºi cu o identitate conceptualã. Are
nevoie de trecut, prezent ºi viitor. Când elimini temporalitatea din nefericirea ta, ce mai rãmâne? Rãmâne
realitatea acestui moment.
Poate fi o senzaþie de greutate, agitaþie, stres, furie sau
chiar ameþealã. Aceasta nu este nefericire ºi nici mãcar
nu e o problemã personalã. Nu e nimic personal în durerea umanã. Este pur ºi simplu o presiune intensã sau o
energie vie pe care o simþi undeva în corp. Dacã îi dai
atenþie, senzaþia nu se transformã în gândire ºi astfel
declanºeazã eul nefericit.
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Vezi ce se întâmplã doar pentru cã i-ai permis unui sentiment sã existe?

Vei simþi multã suferinþã ºi nefericire dacã vei lua drept
adevãr orice gând care-þi trece prin minte. Situaþiile nu te
fac sã fii nefericit. Ele îþi pot provoca durere fizicã, dar nu
te fac nefericit. Gândurile tale te fac nefericit. Interpretãrile ºi poveºtile pe care þi le spui singur te fac nefericit.
Gândurile pe care le am acum mã fac nefericit. Când
realizezi acest lucru, pulverizezi identificarea inconºtientã cu acele gânduri.

Ce zi proastã!
Nu a avut bunul-simþ sã-mi dea un telefon.
M-a pãrãsit.
Mici poveºti pe care ni le spunem singuri sau altora,
adesea sub forma unei plângeri. Ele sunt destinate propriei imagini de sine construite pe nevoia de a avea
dreptate, iar ceilalþi greºesc. Dacã avem dreptate ne
plasãm pe o poziþie de falsã superioritate, iar în acest fel
ne întãrim egoul. Acest lucru creeazã un fel de rivalitate.
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Da, egoul are nevoie de duºmani ca sã-ºi defineascã graniþele. Pânã ºi vremea poate servi acestui scop.
Prin judecatã mentalã habitualã ºi contracþie emoþionalã
capeþi o relaþie personalizatã ºi reactivã cu oamenii ºi
evenimentele din viaþa ta. Acestea sunt toate formele
mici de suferinþe pe care þi le provoci singur, dar nu le
recunoºti drept ceea ce sunt deoarece ele satisfac dorinþele egoului. Egoul se întãreºte prin reactivitate ºi conflict. Ce simplã ar fi viaþa fãrã aceste poveºti!
Plouã.
Nu m-a sunat.
Eu am fost acolo, ea nu.

Când suferi, când eºti nefericit, identificã-te total în clipa
Acum. Nefericirea sau problemele nu pot supravieþui în
clipa Acum.

Suferinþa începe atunci când numeºti sau cataloghezi
mental o situaþie drept de nedorit sau foarte proastã. Îþi
displace un eveniment ºi acest lucru personalizeazã ºi
aduce în scenã eul reactiv.
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A numi ºi a cataloga sunt practici obiºnuite, însã obiceiul poate fi învins. Începe sã practici a nu-numi cu
lucrurile mici. Dacã pierzi avionul, scapi o canã ºi se
sparge sau aluneci ºi cazi în noroi, te poþi abþine de la a
numi experienþa respectivã proastã sau dureroasã? Poþi
accepta realitatea acelui moment?
Când cataloghezi ceva drept rãu, îþi provoci o contracþie
emoþionalã. Când laºi lucrul sã se întâmple fãrã sã-i pui
un nume, vei conºtientiza existenþa unei energii vitale.
Contracþia îþi bareazã accesul la aceastã energie, la însãºi
esenþa vieþii.

Au mâncat fructul din pomul cunoaºterii binelui ºi rãului.
Treci dincolo de bine ºi rãu abþinându-te de la a categorisi mental lucrurile drept bune sau rele. Când vei depãºi
acest obicei, energia universului se va îndrepta cãtre
tine. Când te afli într-o relaþie de acceptare a experienþei,
ceea ce înainte ai fi numit rãu adesea se transformã
rapid, dacã nu chiar pe loc, datoritã înseºi esenþei vieþii.
Observã ce se întâmplã atunci când nu cataloghezi o
experienþã drept proastã ºi, în loc, o accepþi lãuntric, îi
spui Da ºi o laºi aºa cum este.
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Indiferent de situaþia în care te afli, cum te-ai simþi dacã
ai accepta-o exact aºa cum ea este, chiar acum?

Existã forme ale suferinþei, mai subtile sau mai puþin
subtile, care devin atât de normale, încât egoul nu le
recunoaºte drept suferinþã. Iritaþia, nerãbdarea, furia, o
problemã pe care o ai cu cineva sau cu ceva, resentimentele, reproºurile.
Poþi învãþa sã recunoºti toate aceste forme de suferinþã
atunci când le trãieºti ºi sã ºtii, pe loc, cã tu îþi provoci
aceastã suferinþã.
Dacã îþi provoci singur suferinþã, probabil îi vei face ºi
pe alþii sã sufere. Acest ºablon inconºtient va lua sfârºit
dacã îl conºtientizezi, dacã pur ºi simplu îþi dai seama de
el în timp ce se întâmplã.
Nu poþi sã fii conºtient ºi în acelaºi timp sã suferi.

Acesta este miracolul. În spatele oricãrui eveniment,
persoanã sau situaþie care pare rea sau negativã se
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aflã un bine mascat. Acest bine mascat þi se aratã prin
acceptarea interioarã a ceea ce este.
Nu rezista rãului este unul dintre cele mai profunde
adevãruri ale umanitãþii.

Un dialog:
Acceptã ceea ce este.
Efectiv nu pot. Sunt nervos ºi supãrat din cauza a ceea
ce se întâmplã.
Atunci acceptã situaþia aºa cum este ea.
Sã accept cã sunt nervos ºi supãrat? Sã accept cã nu
pot sã accept?
Da. Îngãduie-þi acceptarea neacceptãrii tale. Abandoneazã lupta. Apoi vezi ce se întâmplã.

Durerea fizicã de duratã este unul dintre cei mai severi
profesori pe care îi poþi avea. Învãþãmintele sale cãtre
tine sunã astfel: rezistenþa este inutilã.
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Nimic nu poate fi mai normal decât sã nu îþi doreºti sã
suferi. ªi totuºi, dacã poþi renunþa la aceastã dorinþã,
lãsând în schimb durerea sã se manifeste, vei remarca o
disociere lãuntricã faþã de durere, un spaþiu creat între
tine ºi durere. Aceasta înseamnã sã suferi în mod conºtient, voluntar. Când suferi conºtient, durerea fizicã îþi
poate dizolva rapid egoul, deoarece egoul este construit
în primul rând din rezistenþã. Acelaºi principiu este valabil ºi pentru invaliditatea fizicã. Îþi oferi suferinþa lui
Dumnezeu este o altã cale de a spune acest lucru.

Nu trebui sã fii creºtin ca sã înþelegi profundul adevãr
universal care este conþinut în forma simbolicã a imaginii crucii.
Crucea este un instrument de torturã. Ea reprezintã cea
mai atroce suferinþã ºi un sentiment de neajutorare pe
care îl poate trãi omul. Apoi, deodatã, acea fiinþã umanã
suferã conºtient ºi voluntar, lucru exprimat prin cuvintele
Nu voinþa mea, ci facã-se voinþa ta. În acel moment,
crucea, instrumentul de torturã, îºi aratã faþa ascunsã:
crucea este un simbol sacru, un simbol al divinului.
Ceea ce pãrea sã nege existenþa unei dimensiuni transcendentale a vieþii devine prin acceptare o deschidere
cãtre acea dimensiune.
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