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Addiction to Suffering 

 

Continuăm astăzi să vă prezentăm încă o conferință din seria "Touching the eternal", susținută 

de Eckhart Tolle la Rishikesh, INDIA  în 2002 . Celelalte filme și conferințe cu Eckhart Tolle 

pot fi găsite accesând Categoria Eckhart Tolle din coloana din stânga a blogului. 

 

De asemenea, continuăm şi seria sfaturilor spirituale (Episodul 9) pe care acest învatator spiritual 

le dă căutatorilor de adevăr, sfaturi luate de pe blogul lui George Enea (rEvolutia Interioară): 

"Sfaturi de Eckhart Tolle 9/10 
 

• Te poti afla pe tine insuti, deplasandu-te inapoi si ramanand mai departe in 

timp, intre vechea constiinta si cea noua, intre identificarea mentala si 
prezenta. Cat timp va lua aceasta situatie? Nu se pune asa problema, pentru 

ca vei putea pierde prezentul, iarasi! 
 

• Cum ne recomandati sa ascultam, sa citim sau sa urmarim invataturile din 
,,Puterea prezentului”? De ce inregistrarile audio si video au o asa de mare 

putere de transformare asupra oamenilor? – …Daca s-ar putea sa nu mai fiti 

angajati si in alta activitate in timp ce ascultati sau urmariti inregistrarile, 
asa incat sa puteti acorda intreaga voastra atentie nu numai cuvintelor ci si 

spatiilor de liniste dintre cuvinte. Astfel va va placea sa invatati multe lucruri 
interesante despre starea de prezenta ca si despre obstacolele de care va 

veti lovi. Dar aceasta este numai o latura secundara a acestor inregistrari. 
Scopul lor principal nu este sa transmita informatie ci sa va ajute sa aveti 

acces la starea de prezenta chiar in momentul ascultarii. Asa cum se 
intampla la toate invataturile spirituale, semnificatia cuvintelor care sunt 

spuse, patrunde mult mai adanc decat continutul lor informational. Cuvintele 
ce apar spontan, direct din starea de prezenta sunt incarcate cu putere 

spirituala: puterea de constientizare. Tot ceea ce vi se cere este sa fiti intr-o 
stare de ascultare atenta. Nu ascultati numai cu capul, ci si cu intreg corpul. 

Simtiti cand ascultati, prezenta vie, prin corp. 
 

• Si va mai recomand sa urmariti sau sa cititi aceste texte sau inregistrari, 

din nou si din nou! De fiecare data cand cititi sau ascultati va veti simti ca si 
cand le-ati afla, pentru prima oara. Atunci cand veti relua un text sau o 

inregistare, veti creste in prezenta! Dar nu ascultati compulsiv. Luati o pauza 
de 2-3 zile,… ideal este mai mult, inainte de a citi sau asculta iarasi textul. 

De fiecare data cand se intampla aceasta, din nou, incercati la inceput, doar 
sa stati in liniste pentru cateva minute. 

 

http://fymaaa.blogspot.com/search/label/Eckhart%20Tolle
http://www.blogger.com/goog_1498851316
http://www.blogger.com/goog_1498851316
http://georgeenea.blogspot.com/2008/04/sfaturi-de-eckhart-tolle-910.html


• Bucurati-va de marea aventura a fiintelor umane si astfel veti lua parte la 

aparitia unei noi constiinte! 
 

• TU NU ESTI MINTEA TA! Un cersetor statea pe marginea drumului de 30 de 
ani. Odata, trecea pe acolo un strain. ,,Da-mi si mie un ban!” spuse 

cersetorul, scotandu-si mecanic sapca din cap. ,, nu am nimic sa-ti dau”, ii 
spuse strainul. Dupa care il intreba: ,,Ce este in cutia pe care stai?” ,,Nimic” 

ii raspunse cersetorul. mmE doar o cutie veche”. ,,Stau pe ea de atata timp, 
ca nici nu mai tin minte”. ,,Te-ai uitat vreodata inauntru?” il intreba strainul. 

,,Nu” ii zise cersetorul. ,,De ce sa ma fi uitat? Nu este nimic in ea.” ...,,Uita-
te acum!” insista strainul. Cersetorul ridica capacul si arunca o privire, 

inauntrul cutiei. Cu uimire si bucurie, nu-i venea sa creada – el vazu ca 
aceea cutie era plina cu aur! Eu sunt acel strain care NU AM NIMIC SA VA 

DAU si care va spune doar sa va uitati inauntru. Nu in cutie, ca in parabola, 
ci ceva mult mai aproape: in voi insiva! ,, dar eu nu sunt cersetor”, te pot 

auzi spunand. Acei care nu si-au gasit bogatia lor adevarata, care este 

BUCURIA RADIANTA A FIINTARII SI PACEA ADANCA, DE NECLINTIT care 
vine odata cu ea, aceia sunt cersetori, chiar daca poseda mari bogatii. Ei 

cauta in afara putina placere sau implinire, pentru aprobare, securitate, sau 
dragoste, in timp ce EI AU DEJA IN INTERIORUL LOR TOATA BOGATIA 

LUMII, care include nu numai toate lucrurile, dar si MULT MAI MULT DECAT 
POATE CEVA SAU CINEVA EXTERIOR SA VA DEA! PACEA, IUBIREA SI 

FERICIREA TOATA! 
 

• Iluminarea, duce la ideea unor oameni super invatati, si egoului ii place sa 
pastreze aceasta imagine, dar de fapt este vorba de starea naturala de A FI 

TU INSUTI, DE A TE SIMTI BINE CU TINE, cu fiinta care esti. Este o stare de 
conectare cu ceva nemarginit si indestructibil. In felul acesta, iti afli 

adevarata ta natura care este mai presus de nume si forma. Inabilitatea de a 
simti aceasta conectare, da nastere iluziei separarii de tine insuti si de lumea 

din jurul tau. Apoi tu te percepi pe tine, constient sau inconstient ca UN 

FRAGMENT IZOLAT. Si atunci APARE FIRESC CONFLICTUL DIN INTERIOR SI 
DIN AFARA, iar in cele din urma, acesta devine norma. 

 
• Imi place definitia simpla a lui Buddha despre eliberare ca ,,sfarsitul 

suferintei”. Nu este nimic superuman in aceasta, nu-i asa? – Desigur ca 
definitia este incompleta. Ne spune numai ceea ce nu este eliberarea: nu 

este suferinta. Dar ce ramane cand nu mai este deloc suferinta? Buddha 
pastreaza tacerea in aceasta privinta, iar tacerea lui implica faptul ca tu va 

trebui sa gasesti singur raspunsul. El foloseste o definitie negativa, astfel 
incat mintea sa nu o poata transforma intr-o credinta sau intr-o insusire 

superumana, o tinta care sa fie pentru noi imposibil de realizat. In ciuda 
acestei precautii, majoritatea budistilor cred inca ca eliberarea este pentru 

Buddha, nu si pentru ei, ca ei mai au mult de lucru pana sa o atinga, si mult 



de lucru,… si cel putin nu in viata asta. 

 
• Ati folosit cuvantul fiintare. Ce intelegeti prin acesta? – A FI ESTE ETERNA 

SI INTOTDEAUNA PREZENTA VIATA VESNICA, mai presus de miriadele de 
forme de viata care sunt subiect de nastere si moarte. Totusi, A FI nu este 

numai mai presus de, dar este si adanc inradacinat in fiecare forma, este 
esenta din strafunduri, invizibila si indestructibila. Aceasta inseamna ca VA 

ESTE ACCESIBILA, CHIAR ACUM, ca fiind sinele vostru din adanc, natura 
voastra adevarata. Dar sa nu incercati sa-l atingeti cu mintea! Nu puteti sa-l 

intelegeti! Puteti sa-l cunoasteti numai atunci CAND MINTEA ESTE 
LINISTITA! CAND SUNTETI PREZENTI,… CAND ATENTIA VOASTRA ESTE CU 

TOTUL SI INTENS PUSA PE CLIPA ACEASTA!. A FI, POATE FI SIMTIT, dar nu 
poate fi niciodata inteles cu mintea! 

 
• Important este a capata constiinta fiintarii, iar A RAMANE IN STAREA DE 

SIMTIRE A FIINTARII, ESTE ELIBERAREA! 

 
• Cand spui fiintare, vorbesti de Dumnezeu? Daca asa este de ce nu Il 

numesti? - Cuvantul Dumnezeu a ajuns sa fie inteles gresit timp de mii de 
ani, de utilizare nepotrivita. Il folosesc uneori dar fac asta rar. Prin utilizare 

gresita, vreau sa spun ca cei care chiar au luat cunostiinta cu realitatea 
sacrului, infinitul vast mai presus de cuvant, acestia il utilizeaza cu o mare 

convingere, ca si cand ar sti ceea ce spun. Ori ei de fapt argumenteaza 
impotriva Lui, pentru ca afirma ca stiu ceea ce este El - dar de fapt Il neaga. 

Aceasta neintelegere, produce credinte absurde, tot felul de afirmatii, si 
deziluzii egoiste, cum ar fi spre exemplu: ,,Dumnezeul meu/nostru este 

singurul Dumnezeu, iar al tau este fals”, sau faimoasa afirmatie a lui 
Nietzche, cum ca ,,Dumnezeu este mort’’. Cuvantul Dumnezeu a devenit un 

concept prea mult folosit. 
 

• In momentul in care un cuvant este spus, se creeaza o imagine mentala, 

nu pentru mult timp, probabil, a unui batran cu o barba alba, dar totusi o 
reprezentare gandita, a cuiva sau ceva din afara ta, si, da, bineinteles, 

aproape inevitabil a unui barbat, sau ceva de acest gen. Nici Dumnezeu si 
nici fiintare, si nici-un alt cuvant, nu poate defini sau explica realitatea 

inefabila mai presus de minte, asa ca singura intrebare cu adevarat 
importanta este daca cuvantul este un ajutor sau un obstacol in a-ti permite 

sa experimentezi pe Acela spre care toate lucrurile converg. Poate el sa 
arate spre mai sus de el insusi, spre aceea realitate transcedenta, sau se 

indica pe sine prea usor spre a deveni nu mai mult decat o idee in capul tau, 
in care crezi,… un idol mental? 

 
• Cuvantul fiinta nu explica nimic, si nici Dumnezeu. Fiinta totusi, are 

avantajul ca este un concept deschis. Ea nu reduce infinitul invizibil la o 



entitate finita. Este imposibil sa formezi din ea o imagine mentala. Nimeni nu 

poate cere exclusiv posesia fiintarii. Este vorba de esenta ta adanca, ce ESTE 
DE FAPT IMEDIAT ACCESIBILA TIE CA SIMTIRE A PROPRIEI TALE PREZENTE, 

realizarea lui Eu sunt, care este lucrul primordial - a fi aceasta sau aceea. 
Asa ca mai este doar un mic pas de la cuvantul fiinta la experimentarea 

fiintarii. 
 

• Care sunt marile obstacole in TRAIREA ACESTEI REALITATI? – 
IDENTIFICAREA CU MINTEA TA, care face ca gandurile sa fie compulsive. Nu 

sa fii capabil sa-ti opresti gandirea. Ea nu este acel lucru ingrozitor. Noi nu 
realizam asta, pentru , fiecare din noi suferim datorita ei, asa ca o 

consideram normala. Acest zgomot mental neincetat va opreste sa aflati 
aceea realitate a linistii adanci din voi care este inseprabila de fiintare. Mai si 

creeaza un sentiment de sine mental care produce o umbra de teama si 
durere. 

 

• Filosoful Descartes a crezut ca el a gasit cel mai fundamental adevar cand 
a facut faimoasa sa declaratie ,,cred, deci exist”. Atunci de fapt, el a dat 

expresie celei mai fundamentale erori: sa identifici gandirea cu fiintarea si 
apoi aceasta cu gandirea. 

 
Multumesc enorm Forumului Unique pentru aceste materiale!" 
 

VEDETI FILMUL TRADUS, AICI: 
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