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Cuvânt înainte
Gândirea este un subiect despre care, fårå îndoialå, s-au scris mii ¿i mii de
pagini pentru simplul motiv cå omului îi place foarte mult så gândeascå. Sau
poate cå omul a fost mereu fascinat de faptul cå este singura fiin¡å de pe
Påmânt înzestratå de Dumnezeu cu acest dar.
Dar, ca orice dar (må scuza¡i de jocul de cuvinte), de la cea mai banalå
jucårie, pânå la cea mai sofisticatå ¿i sensibilå floare, ¿i gândirea are tot felul
de înfå¡i¿åri. Orice cadou ne poate ¿i desfåta, dar ne poate ¿i råni. Poate pårea
frumos pentru unii ¿i urât pentru al¡ii. De aceea ne putem bucura de un dar
în måsura în care-l putem în¡elege. Fie cå este vorba de o în¡elegere
instantanee, spontanå, fie cå este vorba de una ce survine treptat.
De ce scriu o carte despre gândire?
¥n mod paradoxal, poate, n-a fost nimic premeditat. O så vi se parå
ciudat, dar ideea acestei cår¡i a venit spontan, într-o diminea¡å, când,
savurându-mi cafeaua, am sim¡it, brusc, nevoia de a nota titlul acestei cår¡i ¿i
titlurile celor ¿apte capitole, care, acum când scriu acest cuvânt înainte, nu
¿tiu încå în ce fel vor fi structurate. Ceea ce ¿tiu este cå, din acea diminea¡å,
ideea acestei cår¡i nu-mi då pace ¿i asta må face så cred cå trebuie s-o scriu.
Sunt convins cå nu sunt un deschizåtor de drumuri ¿i cå cititorul va gåsi
în ea multe lucruri ce i se vor pårea banale, de mult ¿tiute, desuete, cå aceastå
carte va avea o aromå eseistico-empiricå mai degrabå decât una ¿tiin¡ificå sau
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profund spiritualå, dar mai sunt convins cå, având încredere deplinå în
intui¡ie, inspira¡ie ¿i în experien¡ele directe, ea va respira ¿i un aer personal,
o viziune subiectivå unicå, specificå fiecårui individ, asupra TOTULUI din
perspectiva pår¡ii.
Din momentul în care ideea a încol¡it, am sim¡it cå aceastå carte nu va fi
decât modul în care corpul/ mintea/ spiritul meu, acest întreg pe care,
neadecvat, îl împår¡im, aceastå expresie a lui TREI în unu sau a lui unu în
TREI, mul¡ume¿te Min¡ii Universale, întâlnirilor providen¡iale, cår¡ilor care au
venit în întâmpinarea dorin¡ei de cunoa¿tere, în¡elesului mereu mai profund
al experien¡elor repetate (fie ele plåcute sau izvorâtoare de suferin¡å),
rugåciunilor (mai stângace sau mai bine focalizate), momentelor de
medita¡ie, momentelor de bucurie create de ajutorul dat celorlal¡i.
Aceastå carte este ¿i o cale de a mul¡umi du¿manilor (fal¿i sau adevåra¡i),
familiei, societå¡ii, naturii, cu toate manifestårile ei, minunate sau
înspåimântåtoare, în câteva cuvinte, ¥ntregii Crea¡ii a lui Dumnezeu, la care,
datoritå infinitei Sale IUBIRI, ne-a fåcut pårta¿i ¿i påzitori.
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A¡i auzit, desigur, de multe ori vorbindu-se despre puterea
gândului. A¡i auzit (sau, poate, unii a¡i ¿i våzut) despre oameni care
mi¿cå obiecte doar cu puterea gândului. Existå cår¡i despre diferitele nivele
ale telepatiei.2) Se poate spune, deci, cå importan¡a gândului în crea¡ie ¿i
evolu¡ie cre¿te pe zi ce trece în preocupårile omului de a se în¡elege atât pe
sine cât ¿i lumea ce-l înconjoarå.
ªtiin¡ele exacte, filosofia ¿i psihologia au abordat ¿i abordeazå, în
moduri diverse, problematica gândului ¿i a gândirii. Din påcate, ani ¿i ani
de-a rândul, oamenii de ¿tiin¡å s-au rezumat la a cataloga gândul ca rezultat
al unor procese fizico-chimice ale creierului. Inclusiv pårin¡ii psihanalizei ¿i
marii psihoterapeu¡i s-au oprit la explica¡ii materialiste ale gândului ¿i ale
gândirii.
Doar filosofii ¿i misticii au avut în vedere ¿i componen¡a spiritualå a
min¡ii, implicit a felului în care se formeazå ¿i ac¡ioneazå gândurile.
Expresia cartezianå “gândesc, deci exist”, a func¡ionat multå vreme. A
fost, apoi, pozi¡ia empiricilor “exist, deci gândesc”. Noi am tras concluzia, în
primul capitol, cå mintea nu este pozi¡ionatå în creierul nostru, cå acesta este
doar un foarte sofisticat instrument ajutåtor al min¡ii. Astfel, putem realiza cå
atât varianta cartezianå cât ¿i cea empiricå sunt limitate, pentru cå ele se
referå doar la parcursul linear, în limita spa¡iu-timp a fiin¡ei umane. Pornind
de la acest sistem reduc¡ionist, putem categorisi gândurile. Un prim nivel al
gândurilor ¿i al gândirii, acela influen¡at de condi¡iile de mediu ¿i de cele
genetice, este acela de gânduri create de memorie. De acel bagaj cu care
2)

vezi Telepatia ¿i vehiculul eteric – Alice Bailey, apårutå în anul 2004 la Editura Cartea Daath
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venim ¿i de bagajul de memorie cåpåtat prin experien¡a în planul lumii
fizice, duale, lineare, în func¡ie de condi¡iile de mediu, de educa¡ie, familie,
etc. Aceste gânduri, odatå cu dezvoltarea ego-ului, a personalitå¡ii, ne creazå
o realitate distorsionatå, bazatå pe cunoa¿terea-memorie ¿i pe identificarea
noastrå fie cu numele nostru, fie cu trupul nostru, fie cu mintea ori cu
creierul nostru. Ne plånuim viitorul pe baza acestei cunoa¿teri memorie, care
nu face decât så reformuleze, în diferite feluri, trecutul. Dorin¡ele ¿i
gândurile noastre se nasc din neîmpliniri ale trecutului care se vor împlinite
“în viitor”, sau din nevoia de repetare a lucrurilor plåcute ori din regretul cå
nu se mai repetå aceste lucruri påcute din diverse motive, vârstå,
neîncredere, etc.
Foarte mul¡i dintre noi ignoråm faptul cå gândurile se pot na¿te ¿i prin
accesarea unor planuri mai subtile, nonduale, prin accesarea unei cunoa¿teri
instantanee care nu poate fi reproduså în limbajul linear (vom vedea mai bine
în capitolul despre cuvinte) dar care se materializeazå în fapte, în a¿a-zise
miracole, în opere de artå inspirate.
Una peste alta, puterea gândului este foarte mare. De aceea se ¿i spune
“ai grijå ce gânde¿ti, ca så nu ¡i se întâmple ceva råu”. Pericolul de a råmâne
în gândirea-memorie, este acela de a ne învârti în cercul vicios a ceea ce se
cheamå “tråitul din amintiri”. Aceastå gândire este cel mai mare creator de
tipare. Aceste tipare ne vor crea iluzia cå suntem robii condi¡iilor exterioare
sau a destinului prestabilit. Vom exclama dezola¡i: “Ce så-i faci? Asta-i
via¡a!”sau “Måi frate, toate mi se întâmplå numai mie!”
Gândirea-memorie ne va crea o personalitate analiticå, una care despicå
firul în patru, frânându-ne tare evolu¡ia. De aceea, ar fi mult mai adecvat så
acordåm mai multå aten¡ie gândirii-intui¡ie ¿i gândirii-inspira¡ie. Nu se poate
så nu vi se fi întâmplat måcar o datå så rezolva¡i rapid o problemå ¿i când vi
sa cerut så explica¡i, voi så råspunde¡i: “Pur ¿i simplu, a¿a mi-a venit så fac”.
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Acesta este un prim nivel al gândirii-intui¡ie (al gândirii-inspira¡ie), cel
incon¿tient. A con¿tientiza aceste tipuri de gândire, nu înseamnå a le supune
gândirii analitice. Con¿tientizarea în acest caz, înseamnå a intra într-o stare de
aten¡ie sporitå, continuå, de a atinge stadiul de con¿tien¡å a con¿tiin¡ei.
Trebuie så fim aten¡i când ne apar astfel de gânduri negândite, în ce condi¡ii,
cum func¡ioneazå ele. Så con¿tientizåm momentele în care spunem “ nu m-a
în¿elat intui¡ia nici de aceastå datå” sau în care auzim fraze de genul: “Iatå un
cântec foarte inspirat”.
Am ajuns astfel la componenta spiritualå a gândirii, aceea care
influen¡eazå decisiv materia, ¿i care nu este influen¡atå de materie.
Con¿tientizând aceastå componentå a gândirii, a min¡ii, putem afirma cå
suntem ceea ce gândim, cå suntem în cålåtoria noastrå terestrå.
¥ncet-încet vom putea sub¡ia grani¡a cu supranaturalul, cu a¿a zisul
paranormal. Putem ajunge la concluzia cå paranormalul e unul ¿i acela¿i
lucru cu naturalul. Pentru cå ascultå de Legile Universale ¿i nu de cele
påmânte¿ti, newtoniene sau euclidiene.
Vom putea în¡elege mai u¿or “minunile” ce se petrec în jurul nostru. A
sparge tiparele “trecutului – viitor”, a nu mai fi atât de ancora¡i în material,
iatå primii pa¿i cåtre în¡elegerea componentei spirituale a gândirii.
Foarte important este så vedem gândul ca pe o såmân¡å. Un gând
venit din planuri subtile, înalte, va înflori în exterior ¿i ne va ajuta så
înflorim, la rându-ne. Unul venit din planuri joase se va materializa în
cuvinte, fapte, materie, distorsionate, departe de unicul adevår din care
ne-am nåscut.
Pilda lui Iisus cu semin¡ele, este una foarte gråitoare. La fel ¿i aceea cu
credin¡a cât un bob de mu¿tar. Con¿tien¡a mereu måritå este aducåtoare de
credin¡å. Interfa¡a între minte ¿i materie, care este gândul, capåtå consisten¡å
prin Credin¡å ¿i nu prin credin¡ele implementate de ego.
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A doua venire a lui Christos nu este neapårat una trupeascå, a¿a cum, cei
ce urmåresc mai mult litera Cuvântului decât spiritul lui, cred, ci una de
înviere spiritualå a tuturor mor¡ilor. Este vorba aici mai degrabå de cei mor¡i
în credin¡å, de cei care, chiar dacå trupul lor se mi¿cå ¿i pare viu, sunt mor¡i
spiritual. Este vorba de re-na¿tere, de învierea spiritualå care presupune
redescoperirea Cuvântului ¿i reînceperea lucrårii Duhului Sfânt în to¡i
oamenii. Pentru cå, a¿a cum a stabilit Dumnezeu, pe påmânt doar omul îl
poate ajuta pe om. Ceea ce presupune ca fiecare om så recunoascå în sine ¿i
în aproapele, scânteia divinå, så slåveascå pe Dumnezeu în fiecare fårâmå a
Crea¡iei Sale. Mul¡i oameni au în¡eles gre¿it faptul cå nåzuin¡a de a fi una cu
Dumnezeu ar fi un påcat. Orgoliul de a fi mai presus de al¡ii, de a te substitui
lui Dumnezeu, da, åsta e un påcat; dar nåzuin¡a de a fi din nou una cu
Dumnezeu, este înså¿i menirea omului. Oamenii reflecteazå prea pu¡in la
vorbele lui Iisus: “Ve¡i face tot ceea ce am fåcut eu ¿i chiar mai mult de atât”
sau “Eu ¿i cu Tatål UNA suntem”.
Iatå, deci puterea Cuvântului ¿i a lucrului Duhului Sfânt, care în via¡a
omului, datoritå liberului arbitru, odatå cu na¿terea egoului, s-a limitat în
gândirea noastrå la cuvânt cu “c” mic, fåcând necesarå apari¡ia limbajului.

II.

Condi¡iile de mediu ale lumii fizice lineare, care au fåcut posibilå
apari¡ia creatorului de iluzie care este egoul, a înfundat canalele
de comunicare cu Divinul ¿i acea capacitate divinå a oamenilor de a
comunica prin Cuvânt ¿i nu prin cuvânt, ¿i a fåcut necesarå crearea
limbajului, fie el al trupului, sau al semnelor vocale, nearticulate la început, al
semnelor vizuale ori de altå naturå. Astfel, limbajul a devenit un tålmaci al
Adevårului, limitat la condi¡iile de spa¡iu ¿i timp ¿i la gândirea analiticå
distorsionatå, subiectivå, crea¡ie a ego-ului. ¥n acest fel am ajuns la limitele
impuse de conven¡ionalitatea limbajului. Am pus nume lucrurilor ¿i fiin¡elor
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¿i le-am identificat cu numele lor. Astfel separarea a fost, pe zi ce trece, mai
mare. Atunci când numele nu erau de ajuns pentru a în¡elege “adevårul”, l-am
explicat prin alte cuvinte, care erau alte nume date altor no¡iuni, ¿i tot a¿a.
Nici nu se pune problema så explicåm în cuvinte ceea ce se aflå dincolo
de lumea noastrå fizicå, så putem explica în limitele limbajului inefabilul sau
cunoa¿terea instantanee ce ne-o oferå intui¡ia sau inspira¡ia. Ceea ce vine
instantaneu în mintea noastrå, devine în linear un lucru la trecut prin simpla
intonare a unei fraze explicative. Dacå ar fi så ne referim numai la cele palpabile
¿i tot putem vedea cu u¿urin¡å limita de comunicare a limbajului. De exemplu:
“Un scaun este un obiect cu trei sau patru picioare, pe care ne a¿ezåm pentru a
ne odihni sau pentru a desfå¿ura alte activitå¡i.” Dar un scaun nu este nici acest
lucru. Depinde de limbajul ¿i de pozi¡ia de pe care gândim ¿i explicåm. De
exemplu, un savant ar putea spune cå un scaun e o bucatå de materie, alcåtuitå
din mai mul¡i atomi, cu o anumitå maså atomicå, forma¡i la rându-le din
electroni ¿i nucleu, care electroni se mi¿cå fårå a li se putea determina locul din
cauza vitezei mari cu care se mi¿cå ¿i care se comportå în fel ¿i chip, în func¡ie
de felul în care sunt observa¡i, cå sunt ¿i particulå ¿i undå, etc.
ªi atunci, care este adevårul? Ceva ce se cheamå scaun? ªi, dacå toate în
el se mi¿cå a¿a de rapid, atunci cum se face de stå ¿i eu pot så må a¿ez pe el?
Vede¡i, aceastå realitate care caracterizeazå gândirea noastrå linearå, face ca
orice limbaj så fie foarte limitat în tålmåcirea adevårului. Nu ¿tim, a¿adar, dacå
îl tålmåce¿te sau îl råstålmåce¿te.
Limbile sunt alte aspecte limitative ale limbajului. Så luåm tot exemplul
cuvântului scaun.
¥n limba maghiarå se spune “szék” – în române¿te, se cite¿te sec. Sec,
în limba românå înseamnå ceva fårå miez, acru în cazul vinului, etc. ¥n
englezå, scaun se spune “chair” – se cite¿te “cer”. ªtim cu to¡ii ce înseamnå
cer în limba românå.
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Norocul omului este cå existå ¿i limbaje universale, cum ar fi muzica
instrumentalå ¿i artele frumoase sau codul morse. Primele douå ¡inând mai
mult de gândirea inspiratå, ultimul fiind nåscut tocmai din nevoia de a avea
un limbaj care så uneascå toate limbile påmântului, ¿i a¿ zice cå ¡ine de
gândirea intuitivå a inventatorului.
ªi pentru cå vorbiråm de inventator, så luåm, pu¡in, cazul inven¡iilor, al
descoperirilor, cum îmi place mie så zic, cåci suntem co-creatori mai degrabå
prin faptul de a fi descoperitori ai unor forme-gând pe care mai apoi le
materializåm. Existå descoperiri care au nevoie de tot felul de teståri ¿i de
explica¡ii, de aplica¡ii pe care så le în¡elegem prin intermediul gândirii
analitice ¿i al limbajului. Legile din fizica linearå, cum ar fi, de exemplu, Legea
lui Arhimede, trebuie exprimatå, explicatå ¿i apoi omul o poate în¡elege
fåcând practic experien¡a.
Câtå vreme, becul lui Edison nu are nevoie så explice utilizatorului cum
¿i ce a fåcut inventatorul. Omul vede lumina ¿i a în¡eles mesajul becului. Nu
mai stå så vadå cum func¡ioneazå filamentul, pe ce principiu se aprinde, doar
dacå nu vrea så facå, la rându-i, becuri sau så le îmbunåtå¡eascå. Ca ¿i muzica,
astfel de mesaje nu se adreseazå procesårii efectuate de creier. Ah, cå pot
exista melodii sau tablouri care pot produce transformåri ¿i în creier ¿i la
nivelul glandelor pinealå ¿i pituitarå, pânå la influen¡area sistemului imunitar
¿i pânå la vindecåri (astfel încât medicina alopatå ar putea fi mai deschiså la
asemenea mesaje), asta-i altå discu¡ie. Despre artå vom avea înså un capitol
separat.
Ceea ce vroiam så ating în acest capitol, este faptul cå limbajul creat de
cuvântul cu “c” mic, a apårut în urma intrårii în uitare a Cuvântului.
Vorbeam în capitolul precedent de miracolele telekinetice ¿i telepatice.
¥n cazul mi¿cårii obiectelor cu ajutorul gândului, persoana respectivå
transmite informa¡ie energeticå de vibra¡ie foarte înaltå, ob¡inutå prin
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accesarea planurilor mai subtile, care ac¡ioneazå asupra materiei mai dense,
mai joase din punct de vedere vibra¡ional. Astfel, când omul va redobândi
Cuvântul, când va desfunda canalele de comunicare cu Divinitatea, va putea
din nou så materializeze ¿i så dematerializeze, la fel cum a fåcut-o atunci când
a fost creat. Vå da¡i seama, înså, acum, cu un egoism atât de dezvoltat, cu
meschinåria, cu interesele ¿i cu spiritul de competi¡ie ¿i de îmbogå¡ire atât de
dezvoltate, ce ar face oamenii dacå ar redobândi brusc aceste puteri!
Så nu crede¡i cå telekinezia, telepatia, chiar teleportarea nu vor putea fi
atinse de oricine. Dar, întâi, trebuie så redobândim valorile prin care lucreazå
Cuvântul: iubirea, compasiunea, generozitatea, altruismul.
De aceea, adevåra¡ii vindecåtori, adevåra¡ii Mae¿trii, sunt con¿tien¡i cå ei
sunt doar unelte ale lui Dumnezeu, prin care lucreazå Cuvântul ¿i Duhul
Sfânt. Oricine con¿tientizeazå aceste lucruri poate înfåptui ceea ce azi numim
miracole. Pânå atunci, înså, vom råmâne robii limbajelor ¿i ai conven¡iilor,
care nu fac altceva decât så ne separe ¿i så men¡inå în uitare faptul cå, de fapt,
“CU TOºII UNA SUNTEM”.

