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Cuvânt înainte
Am hotårât så scriu aceastå carte mânat fiind de obsesia a douå
verbe care, în dic¡ionar, înseamnå cam acela¿i lucru: „a fi“ ¿i „a exista“.
Percep¡ia mea despre ele, înså, e diferitå„. Eu îl folosesc pe „a exista“
legat de tot ceea ce poate fi perceput cu cele cinci sim¡uri, iar pe „a fi“
legat de fiin¡are, în¡eleaså ca „fiind“ ¿i dincolo de manifestare, înainte de
manifestare ¿i cuprinzînd, bineîn¡eles, manifestarea, adicå toate cele ce
existå. A¿adar, tot ceea ce existå este, dar nu tot ceea ce este existå
deja.
Gândul ¿i forma-gând sunt, dar nu existå încå pentru cele cinci sim¡uri.
Ele, în stare latentå, au poten¡ialul de „a coborî“ în existen¡å, în måsurabil. Sunt energie nemanifestatå. În plan manifestat energia poten¡ialå
¿i energia cineticå sunt egale, dar, în fapt, energia poten¡ialå din planul
nemanifestat este infinitå ¿i nemåsurabilå, gata så devinå o infinitate de
infinituri måsurabile de energie în planul manifestat.
Am încercat, deci, în aceastå carte så „traduc“ în câteva enun¡uri
(fraze) un drum nesfâr¿it, având trei puncte de sprijin: Via¡å, Adevår,
Luminå.
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[…]
M-am îmbåtat cu lauda seacå,
nu m-am gândit cå o så treacå
iute, ca roua diminea¡a.
Habar n-aveam ce dar e via¡a!
[…]
„La jumåtatea vie¡ii„ – Ioan Gyuri Pascu
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Via¡a este UNA ¿i VEªNICÅ
ªi o vedem în respira¡ia mårii.
Ci vie¡uirile sunt asemenea valului care se na¿te, se alcåtuie¿te
¿i care, oricât de tare s-ar seme¡i, ajunge så se topeascå, smerit,
în ve¿nica respira¡ie a mårii.

De aceea, Via¡a (ca ¿i marea) este måsura nemåsurabilå a netimpului,
iarå vie¡ile (ca ¿i valurile) sunt doar mici måsuri ale timpului
menit så segmenteze, întru experien¡å,
Infinitul.

Astfel, numele, trupurile ¿i min¡ile noastre
nu sunt SINELE,
ci doar aråtåri în timp ale SINELUI.
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A¿a cum marea cuprinde puzderia de vie¡uitoare dintr-însa,
a¿a si SINELE
cuprinde laolaltå tot ce vie¡uie¿te.
Astfel, în aritmetica manifestårii,
Infinitul a devenit zero ca så se facå doi
¿i, din doi, mereu så se nascå unu ¿i toate,
apoi, adunate la un loc,
unu så devinå
¿i ve¿nic så fie cuprinse în zero
care este Infinitul manifestat ;
cåci zero ¿i unu ¿i doi sunt acela¿i lucru,
doar instrumente ale lucrårii Infinitului sunt.
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Omul a plåsmuit cu mintea dorin¡a
care, la rându-i,
a plåsmuit plåcerea ¿i durerea.
De aceea, chiar ¿i na¿terea unui prunc vine dupå dorin¡å, plåcere ¿i
durere.

Plåcerea ¿i durerea,
douå aspecte ale suferin¡ei având ca mamå dorin¡a ¿i ca tatå egoul.

Când dorin¡a apare, apare ¿i suferin¡a.
Când dorin¡a dispare, råmân Via¡a, Adevårul ¿i Lumina.

15

Omul este copilul Luminii ¿i al Materiei.
Ce bine ar fi så-¿i iubeascå ambii pårin¡i.

Trecutul ¿i viitorul sunt douå instrumente de cuantificat plåcerea.
Bucuria de a fi mereu în prezent este nemåsurabilå ¿i este înså¿i
fericirea.
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Foto: Dave Parkhurst – ‘Alaska Naturally, Inc’®

Credin¡a este pomul roditor cu rådåcini puternice în adânc
care se då în mod necondi¡ionat Luminii
¿i ale cårui fructe se numesc miracole.
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Lumina este tot ceea ce este.
Dincolo de Luminå este Puterea ce-a rostit Cuvântul.
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Adevåratul artist este tålmaciul Luminii pe Påmânt ¿i tåmåduitorul
microcosmosului numit OM.
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