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Colec]ia HEXAGON

�...fiin]a omeneasc\ nu este numai trupul din carne [i oase condus de organul
cibernetic care este creierul, ci este o trinitate a unor asocieri de corpuri cuplate
`ntr-o admirabil\ organizare func]ional\ de natur\ energetic\ � trupul organic,
sufletul (ca ansamblu de corpuri constituite din materii subtile) [i eul spiritual
care ar trebui s\ fie adev\ratul conduc\tor, `ntruc^t este partea nemuritoare din
noi. Din p\cate, foarte pu]in\ lume cunoa[te aceast\ structurare fundamental\,
iar ignorarea ei continu\ s\ distrug\ `n mod inutil milioane [i milioane de vie]i.�

Florin Gheorghi]\

Nev\zu]ii de l^ng\ noi. Adev\rata [tiin]\ � sora religiei. Pasiona]i ai descifr\rii
necunoscutului. Elfii, z^nele, spiridu[ii, nimfele, gnomii, silfii, salamandrele �
ne[tiuta existen]\ a acestor fiin]e ascunse. Energia iubirii spirituale. Perceperi
extrasenzoriale. Via]a de dup\ via]\. Materii eterice � materii subtile.
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1. Capra, F., The Tao of Physics, edi]ia a III-a, Ed. Flamingo, 1992, tradus\ în limba
rom^n\ sub titlul Taofizica, Ed. Tehnic\, Bucure[ti, 1995.

Prefa]\

~n ultimele decenii ale acestui secol XX � în cadrul c\ruia cunoa[terea [tiin]ific\
îmbinat\ cu realiz\rile tehnologice a atins culmi extraordinare �, tot mai mul]i
oameni de [tiin]\ [i de cultur\ au relevat o constatare surprinz\toare: o parte din
concep]iile [i din cuno[tin]ele cele mai avansate ale tezaurului cognitiv modern pot
fi reg\site � cu exprim\ri foarte asem\n\toare � în vechi texte ale unor culturi
antice, precum [i în vechi tradi]ii transmise dintr-un trecut ne[tiut. Astfel de
�redescoperiri� încep de la profunde concepte ale cosmogoniei, se r\sfr^ng în
variate aspecte ale cunoa[terilor lumii materiale �v\zute�, ca [i ale celei �nev\-
zute� [i se extind p^n\ la intimit\]i [i legit\]i fundamentale ale materiei [i ale
energiei. Astfel de constat\ri f\cute de personalit\]i din diferite domenii ale
activit\]ilor umane accentueaz\ tot mai mult o p\rere care, de[i este înc\ aspru
judecat\ de forurile savante, se r\sp^nde[te totu[i, treptat, în opinia public\,
precum [i în considera]iile multor oameni de [tiin]\: pe P\m^nt, ar fi existat într-o
epoc\ anterioar\, ne[tiut\ îns\, o ampl\ dezvoltare cognitiv\ [i spiritual\ a ome-
nirii; aceasta s-ar fi destr\mat în urma unor cataclisme de mari propor]ii, l\s^nd
în urm\-i doar fr^nturi semnificative...

Poate c\ dintre �fizicienii liberali� ce resping dogmatismul unor concep]ii
anterioare � puse, de altfel, tot mai mult în dubiu �, cel care s-a exprimat mai
explicit în acest sens a fost cercet\torul Fritjof Capra, care specifica în una dintre
c\r]ile sale1 de mare succes:

�Am petrecut mul]i ani des\v^r[indu-mi studiile de fizic\ [i am fost implicat al]i
ani în munca de cercetare. ~n acest timp, am ajuns s\ m\ interesez de mistica
oriental\ [i s\ constat asem\n\rile acesteia cu fizica modern\. M\ fascinau mai ales
enun]\rile paradoxale din filosofia Zen, care îmi aminteau de paradoxurile teoriei
cuantice. La început, a face leg\tura între ele era un exerci]iu pur intelectual.
...Mai t^rziu a venit experien]a dansului lui Shiva. A fost urmat\ de experien]e
similare, care m-au ajutat treptat s\ în]eleg c\ viziunea asupra lumii pe care o
contureaz\ fizica modern\ este în acord cu aceea care str\bate din vechea în]elep-
ciune oriental\... Sper, de asemenea, s\ se afle printre cititorii acestei c\r]i [i
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fizicieni interesa]i de epistemologie [i care înc\ nu au luat contact cu filosofiile
religioase ale Orientului. Ei vor constata c\ mistica oriental\ ofer\ celor mai
avansate teorii cadrul filosofic adecvat�.

Pentru a accentua acest aspect al originii mult mai îndep\rtate a unor cunoa[teri
care [i ast\zi ne uimesc prin nivelul [i profunzimea lor, fizicianul american îl cita
[i pe un autor de o vast\ cultur\ � �reputatul sinolog� Richard Wilhelm �, care
constatase2 [i el vechimea [i amploarea unui tezaur cognitiv mult mai vechi dec^t
îns\[i epoca antic\:

�Cartea Schimb\rilor � I King în chinez\ � este indiscutabil una dintre cele mai
importante opere literare ale lumii. Originile sale se afl\ undeva în Antichitatea
mitic\; ea a constituit obiectul studiului celor mai eminen]i înv\]a]i ai Chinei,
p^n\ în zilele noastre. Aproape tot ce a avut cultura chinez\ mai important [i mai
bun în cele trei milenii de existen]\ [i-a g\sit sursa de inspira]ie în aceast\ carte
sau a influen]at interpret\rile care s-au dat acestui text. De aceea, s-ar putea spune
c\ I King s-a n\scut din în]elepciunea dob^ndit\ de-a lungul mileniilor�.

Cu mai mult curaj neconformist, anterior cu c^teva decenii, arheologul amator
englez, colonelul James Churchward, exprim^nd3 o aceea[i constatare privind
leg\tura direct\ dintre cunoa[terea [tiin]ific\ [i filosofiile religioase, precum [i
vechimea deosebit\ a acestei leg\turi, lansase [i o tulbur\toare ipotez\ asupra
localiz\rii în timp [i în spa]iu a unui ciclu anterior de civiliza]ie; de la acesta,
actuala omenire ar fi mo[tenit fr^nturile respective de cunoa[teri4 [i concep]ii,
care � p\strate cu grij\ de grupuri restr^nse de ini]ia]i � ar fi inspirat multe din
actualele performan]e:

�Arheologia relev\, accidental, c\ adev\rata [tiin]\ este sora religiei; ele sunt
inseparabile c\ci, f\r\ religie, omul este incapabil s\ în]eleag\ For]ele cosmice [i,

2. Wilhelm, R., The I Ching or Book of Changes, Ed. Routledge & Kegan, Londra, 1968.
3. Churchward, J., The Lost Continent of MU, Ed. Books, 1931, traducere în limba

rom^n\ sub titlul MU � continentul disp\rut, Ed. Saeculum, Bucure[ti, 1998; The Sacred
Symbols of MU, 1933.

4. Medicul Cabrera Darquena din ora[ul peruan Ica a colec]ionat peste unsprezece mii de
pietre gravate într-un trecut ne[tiut, care con]in cunoa[teri [tiin]ifice [i medicale supe-
rioare celor din zilele noastre � de exemplu, folosirea s^ngelui de femeie îns\rcinat\
pentru eliminarea efectului de respingere la transplantul de inim\, grefa de creier (!!) [.a.
Prezent^nd aceast\ �arhiv\ preistoric\� � ce ar constitui o adev\rat\ revolu]ie în istoria
omenirii �, autorul francez Robert Charroux considera c\ gravurile respective ar fi
p\strat în timp �cunoa[terile utile pe care «Str\mo[ii Superiori» au vrut s\ le transmit\
popoarelor sc\pate de potop sau de un mare cataclism necunoscut� (L�énigme des
Andes, Ed. R. Laffont, Paris, 1974).



7

neîn]eleg^ndu-le, el este incapabil s\ în]eleag\ [i Marea Iubire divin\ care ordo-
neaz\ Universul.
...At^t pl\cile Nacaal, c^t [i inscrip]iile mexicane dovedesc c\ a existat pe Terra
o cultur\ incomensurabil mai veche, în multe privin]e superioar\ celei prezente,
mai ales în ceea ce prive[te problemele [i lucrurile esen]iale, care de abia acum
intr\ în sfera noastr\ de preocup\ri. Pl\cile cu inscrip]ii confirm\ [i alte izvoare
vechi [i clarific\ faptul c\ acele culturi antice evoluate din India, Babilon, Persia,
Egipt [i Yucatan (Maya) pot fi considerate ca ultimul jar care se stinge încet al celei
mai vechi [i mai mari culturi, aceea a continentului-mam\.
...Scrierile inspirate [i sfinte din continentul scufundat MU au fost opera cea mai
mare [i mai profund\ redactat\ vreodat\ de om, con]in^nd o [tiin]\ care dep\[e[te
concep]iile omenirii de ast\zi�.

Dintre cele mai sugestive texte care demonstreaz\ straniul fapt c\ �în]elep-
ciunea-[tiin]\� a Antichit\]ii a fost doar �ultimul jar care se stinge� al unor ample
cunoa[teri cu mult mai vechi, este poate util s\ reamintim C\r]ile lui Hermes
Trismegistul. Scrierile5 atribuite acestui personaj, care ar fi tr\it într-o Antichitate
mult îndep\rtat\, în vechiul Egipt � apreciat drept �cel de trei ori în]elept� [i, prin
urmare, zeificat în epoca elenistic\ �, au eviden]iat o uimitoare filosofie [tiin]ific\
ce provenea în mod evident din cunoa[teri anterioare mult mai profunde. Iat\
c^teva enun]\ri din cadrul bogatelor sale considera]ii �enciclopedice�, care sunt
deosebit de semnificative:

�Nimic nu moare în lume, îns\ ceea ce a fost compus se divizeaz\. Aceast\
divizare nu este o moarte, ci o analiz\ a unei combina]ii; ]elul acestei analize nu
este distrugerea, ci reînnoirea. Ce este de fapt energia vie]ii? Aceasta nu este oare
mi[carea? Exist\ ceva imobil pe lume? Absolut nimic!... Or, tot ceea ce se
mi[c\ este viu, iar via]a universal\ este o transformare necesar\. ~n ansamblul
s\u, lumea nu se schimb\, îns\ toate p\r]ile ei se transform\. Nimic nu se distruge
[i nici nu se pierde� (Cartea I, cap. XII).

A[adar, cu mii de ani în urm\, conceptul fundamental al evolu]iei universale,
bazat\ pe continua mi[care a particulelor [i, respectiv, a structurilor materiei,
precum [i pe manifest\rile energetice inerente, era o �înv\]\tur\� bine cristalizat\,
cunoscut\ [i difuzat\ de în]elep]i înc\ dintr-o Antichitate îndep\rtat\. Din p\cate,
ulterior, cunoa[terea uman\ a tot continuat s\ decad\ � �jarul� a continuat s\
se sting\... Abia în a doua jum\tate a secolului al XVIII-lea, omul de [tiin]\
francez Lavoisier �a redescoperit� principiul conserv\rii materiei [i a energiei,
reformul^nd dup\ milenii o aceea[i cunoa[tere: �Nimic nu se pierde, totul
se transform\�!

5. Ménard, L., Hermès Trismégiste, Ed. de la Maisnie, Paris, 1977.

PREFA}|
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Dar dintre numeroasele concepte de �cunoa[tere superioar\� ce nuan]eaz\
caracterul cu adev\rat enciclopedic al C\r]ilor lui Hermes �cel de trei ori în]elept�,
iat\ [i o exemplificare a unui principiu care a fost �redescoperit� abia în ultimele
decenii ale secolului XX:

�Totul este unitatea, iar unitatea este totul...
Acest ansamblu care con]ine totul [i care este totul pune în mi[care lumea, tot ceea
ce este cuprins în natur\. ~n unitatea multipl\ a vie]ii universale, nenum\rate
specii care se deosebesc prin diferen]ele lor sunt unite în a[a fel, înc^t ansamblul
este unul [i totul provine din unitate� (Cartea a II-a, cap. I).

U[urin]a în sintetizarea unor idei ce îmbr\]i[eaz\ la un nivel savant at^t aspecte
specifice microcosmosului, c^t [i macrocosmosului � merg^nd p^n\ la universali-
tatea lor � eviden]iaz\, desigur, existen]a anterioar\ a unor teorii [i a unor concluzii
rezultate din fr\m^nt\ri logice � [i probabil [i experimentale � ale unor oameni de
[tiin]\ care au tr\it într-o epoc\ ce a precedat � poate cu mult timp � epoca
Antichit\]ii cunoscut\ de noi...

Dar iat\ cum a �reformulat� un om de [tiin]\ contemporan � dr. Iuri Sirkov,
din Moscova �, în spiritul teoriei fizice moderne a �supersimetriei�, un acela[i
concept filosofic exprimat de Hermes Trismegistul cu mii de ani în urm\, în baza
unor cunoa[teri mult anterioare:

�Este gre[it s\ c\ut\m în microcosmos cea mai mic\ � «ultima» � particul\ elemen-
tar\. Fiecare particul\ se compune din toate celelalte, de[i dimensiunile [i masele
celorlalte sunt mai mari dec^t dimensiunea [i masa particulei înse[i. Fizica din
zilele noastre formuleaz\ o tez\ radical nou\, dup\ care în microcosmos «Totul»
se compune din «Tot»�.

Nu este deci de mirare faptul c\ îns\[i în]elepciunea antic\ recuno[tea prea bine
[i afirma � cum reg\sim, de exemplu, în textul biblic �Eclesiastul� (I.9), redactat
în secolul al III-lea î.e.n. � o constatare la fel de valabil\ [i ast\zi: �Nu este nimic
nou sub soare�...

A[adar, s-ar p\rea c\ multe din cunoa[terile ob]inute prin fr\m^nt\ri, eforturi
[i chiar sacrificii de c\tre cercet\torii, speciali[tii [i savan]ii epocii noastre moderne
au mai fost descoperite înc\ într-un trecut ne[tiut, dar apoi au fost pierdute
pentru marea majoritate a omenirii ce a urmat; [i atunci, ca [i acum, au fost,
desigur, secole de fr\m^nt\ri, eforturi [i chiar sacrificii f\cute de genera]ii
de oameni p\m^nteni ce au edificat o civiliza]ie � poate mult mai înalt\ sub
diferite aspecte fundamentale �, fiind �[tears\� îns\ catastrofic din istoria cunos-
cut\ a umanit\]ii...

~n imensul întuneric al necunoscutului pe care oamenii moderni se str\duiesc
s\-l risipeasc\, s-ar p\rea astfel c\ exist\ totu[i o lumin\, care a str\lucit intens
�c^ndva�. Pentru marea majoritate a popula]iilor planetei, aceasta a r\mas îns\ ca
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un fond ce]os, leag\n al miturilor, al diferitelor tradi]ii [i al celor mai variate
legende; pentru cei care caut\ totu[i �s\ vad\� dincolo de obscuritatea obi[nu-
in]elor noastre în a g^ndi [i a ne duce via]a noastr\ cotidian\, ea apare ca o lic\rire
palid\, îndoielnic\; dar pentru unele grupuri restr^nse de �ini]ia]i� care au p\strat
cu rigurozitate de-a lungul mileniilor adev\rate �relicve sintetice� ale vechilor
cunoa[teri sau pentru unii cercet\tori moderni � pasiona]i ai descifr\rii necu-
noscutului � care au dep\[it cu deplin\ convingere limit\rile unui dogmatism
conservator, aceast\ lumin\ ancestral\ [i-a p\strat mereu o str\lucire proprie.

La începutul epocii moderne, un filosof european a consacrat o imagine cu o
ad^nc\ semnifica]ie: datorit\ acumul\rilor cognitive din toate domeniile preocu-
p\rilor umane, �sfera cunoa[terii� cre[te treptat în volum [i devine tot mai
luminoas\ în imensitatea spa]iului întunecat al �necunoscutului�. Desigur c\ pe
m\sura cre[terii suprafe]ei ei, num\rul punctelor de contact cu �întunericul� se
m\re[te [i el permanent, impun^nd mereu noi [i noi fr\m^nt\ri cognitive. Acest
aspect l-a f\cut pe marele om de cultur\ [i de [tiin]\ Johann Wolfgang von Goethe
s\ se exprime în mod vizionar: �Cu c^t [tiin]a se extinde mai departe, cu at^t se
ivesc mai multe probleme� (Maximen und Reflexionen, 579).

Totu[i, în contextul tulbur\toarei afirm\ri a unei alte forme anterioare de
civiliza]ie, care ar fi dep\[it în multe domenii chiar actualul nivel impresionant al
cunoa[terilor [tiin]ifice contemporane, imaginea sugerat\ de filosoful modern va
trebui s\ fie reconsiderat\ [i ea, pentru a fi [i mai sugestiv\: luminoasa sfer\ a
actualului tezaur al cunoa[terilor umane, care î[i cre[te tot mai spectacular volumul
[i str\lucirea, ar fi situat\ de fapt în centrul unei sfere radiante mai mari ce emite
îns\ un �alt fel de lumin\� [i care a împins mai departe hotarele contactelor cu
imensul întuneric al necunoscutului înc\ dintr-o epoc\ de mult timp trecut\...
Chiar dac\ aceast\ �coroan\ de alt\ lumin\�, ce înv\luie actuala sfer\ a cunoa[te-
rilor umane înc\ de pe vremea c^nd era ca �un bulg\re�, are aparent o luminozitate
mai slab\ [i chiar �ce]oas\� pentru cei mai mul]i, amplul s\u fond ideatic nu a fost
doar un simplu �leag\n�; marea sfer\ �anterioar\� a fost [i continu\ s\ fie o
bogat\ surs\ de energie spiritual\ [i cognitiv\ ce inspir\ [i contribuie mereu la
cre[terea volumului [i a str\lucirii �tinerei sfere moderne�. Totul se înt^mpl\ ca
[i în procesele fizice de �îmbog\]ire energetic\� a radia]iilor: treptat, emisia
sferei ancestrale [i-ar fi modificat calitativ domeniul spectral, trec^nd în timp �
datorit\ neîncetatului proces de evolu]ie spiritual\ a omenirii � de la o emisie
intens luminoas\ vizibil\, c\tre o emisie radiant\ mai pu]in vizibil\, dar cu un
con]inut energetic mai ridicat. ~n acest fel, �sfera noastr\� a fost mereu �stimulat\
energetic� în dezvoltarea ei de c\tre marea �sfer\ matrice� care ne-a fost l\sat\ ca
mo[tenire de str\mo[ii din ne[tiute genera]ii ale trecutului. Dar, în fapt, acest
proces de �stimulare� [i chiar de �alimentare� a depins mereu [i va depinde înc\
mult timp de modul în care �oamenii epocii moderne� au [tiut � [i vor [ti � s\
discearn\ � fie direct din vechea str\lucire, fie indirect din ceea ce ast\zi li se pare

PREFA}|
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�fondul ce]os� al miturilor, al legendelor [i al tradi]iilor � valorile reale ale
cunoa[terilor anterioare, care ne sunt înc\ �superioare� [i c\tre care trebuie s\
tind\ mereu oricare civiliza]ie uman\.

Desigur c\ amploarea problematic\ a acestor aspecte este imens\ [i, de aceea,
ea va continua s\ inspire, într-un fel sau altul, mul]imi de tratate, de c\r]i de
popularizare scientizat\ [i chiar de opere literare. ~ntr-un atare context extraordinar
de amplu, cartea de fa]\ va putea oferi doar anumite �incursiuni� în ceea ce ni se
pare înc\ �necunoscut� [i în ceea ce poate �a fost uitat�. Ea a fost inspirat\ îns\
de aceast\ �imagine filosofic\� a continuei dezvolt\ri a �str\lucitoarei sfere a
cunoa[terii contemporane� în cadrul acelei �sfere ancestrale� mult mai mari,
a c\rei radia]ie � de[i mai pu]in vizibil\ � pare a fi mai �subtil\�, mai bogat\ ca
�energie informa]ional\�. De aceea, reactiv^nd într-o manier\ actualizat\ diferite
cunoa[teri �uitate� � r\mase în tradi]ii [i legende pentru acei care p\streaz\ în
g^ndire doar imaginea �ce]ei mitice� �, le-am îmbinat cu necesare încerc\ri de
l\rgire a unor cunoa[teri moderne situate la �hotarul� actualei sfere de lumin\ [i
chiar dincolo de acesta. Dac\ unor cititori li se va p\rea c\ astfel de �incursiuni în
alte lumi� ar friza �fantasticul� sau altor cititori c\ ar între]ine �captivantul� în
detrimentul realit\]ilor recunoscute, îmi permit s\ le reamintesc o afirma]ie tot mai
des exprimat\ [i efectiv demonstrat\ în acest secol XX al uimitoarelor realiz\ri
umane: �ceea ce ast\zi ni se pare fantastic sau doar captivant, «m^ine» va fi
apreciat ca «real», va deveni întru totul «adev\rat»!�. ~n fapt, acesta este �sensul
unic� al cunoa[terii, al continuei dezvolt\ri a �sferei tezaur� ce caracterizeaz\
str\lucirea evolu]iei spirituale a fiec\rei forme de civiliza]ie, lumina sa fiind
singura mo[tenire care transcende timpul [i înse[i cataclismele planetare. {i, în
fond, este o obliga]ie întru totul fundamental\ pentru fiecare genera]ie de a reactiva
mereu [i de a contribui la amplificarea str\lucitoarei sfere, al c\rei volum [i al
c\rei con]inut de energie informa]ional\ nu vor fi niciodat\ limitate în imensitatea
spa]iului întunecat al necunoscutului ce trebuie destr\mat...

Autorul
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Nev\zu]ii de l^ng\ noi

�Ne este greu s\ renun]\m la concep]iile actuale [i la obi[nu-
in]e, pentru a reveni la cunoa[terile din vechime. Aparen]ele
ne farmec\ [i refuz\m s\ credem la ce este invizibil...�

Hermes Trismegistul (text antic � Cartea I, cap. IV)

�Descoperirea de c\tre Columb a unui nou continent terestru
este o realizare de mai mic\ importan]\ dec^t demonstrarea
unei forme de via]\ cu totul diferite ce s\l\[luie[te pe planeta
noastr\ [i care este separat\ de noi doar printr-o diferen]\
redus\ a vibra]iilor � ceea ce face ca perceperea lor în
domeniul func]ional al retinei noastre s\ nu fie chiar rar\.�

Sir Conan Doyle (The Coming of the Fairies)

De-a lungul unor [iruri ne[tiute de milenii � sute [i mii de milenii �,
majoritatea copiilor acestui P\m^nt, dar [i mul]imi felurite de oameni de cele
mai diferite v^rste au tot fost înc^nta]i de captivante povestiri [i legende
p\strate prin viu grai, genera]ie de genera]ie; pl\cerea care izvora dintr-un
ascunzi[ al sufletului omenesc era cultivat\ mereu printr-o împletire a palpi-
tantelor ac]iuni în care erau antrena]i cei mai diferi]i oameni [i diverse �fiin]e
misterioase�, cu elemente fie de un dramatism zguduitor, fie ale unui
�fantastic� acceptat mereu ca extrem de natural.

~ntr-adev\r, cercetarea atent\ a trecutului îndep\rtat arat\ c\ pentru oamenii
altor epoci �fantasticul� avea o nuan]\ mult diferit\ fa]\ de no]iunea conceput\
în epoca modern\; cele mai extraordinare fapte sau fenomene � oric^t de
impresionante ar fi fost � erau considerate ca �normale�, întruc^t erau rezultatul
interven]iilor unor fiin]e stranii, ce demonstrau mereu puteri superioare fa]\ de
posibilit\]ile omului. ~n veacurile noastre, aceast\ acceptare a fost îns\ detestat\
tot mai mult, fiind pus\ mereu pe seama unei totale lipse de cultur\ [i de
discern\m^nt analitic a celor din vechime. Investigarea mai am\nun]it\ a acestui
mod diferit de concepere eviden]iat la popula]iile din epoci mult anterioare
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relev\ totu[i un fapt aparent surprinz\tor: considerarea �fantasticului� ca
fiind întru totul �normal� provenea dintr-o �cunoa[tere empiric\� � prin foarte
numeroase contacte directe � a existen]ei naturale a diferitelor categorii de
�alte fiin]e cu chip [i trup de om�, al c\ror corp nu era îns\ �din carne [i oase�
[i care adesea manifestau puteri minunate. R\sfoind variatul tezaur mitologic [i
folcloric provenit din timpuri de mult trecute, pe care ne-am obi[nuit s\-l
consider\m cu at^ta u[urin]\ ca fiind produsul fanteziei umane [i al gustului
pentru fantastic, este totu[i de remarcat faptul c\ absolut în întreaga lume � la
toate popula]iile, indiferent de nivelul lor de cultur\ [i de civiliza]ie �, fondul
epic avea un acela[i con]inut: înt^lniri cu fiin]e care ap\reau [i disp\reau în
invizibil, tot felul de comunic\ri directe cu acestea, ba chiar [i anumite tr\iri
[i ac]iuni comune cu stranii conlocuitori. Din tezaurul extrem de bogat [i variat
al g^ndirii oamenilor din alte vremuri, iat\ în acest sens un exemplu foarte
semnificativ, extras dintr-o numeroas\ în[iruire de fapte similare consemnate
de cronicari antici ai marelui imperiu al �fiilor Cerului� [i redate cu discer-
n\m^nt modern de profesorul Yuan Ke1 � o autoritate a mitologiei chineze:

�~n Cartea mun]ilor [i m\rilor � Shanhaijing � (alc\tuit\ din optsprezece
volume ce au fost datate în secolele XXI-XVI î.e.n.) se scrie: «~n acel de[ert,
st\p^nitorul (împ\ratul) este p\zit nop]ile de [aisprezece duhuri cu m^inile
înl\n]uite, cu fe]i[oare mici [i umeri ro[ii». Comentatorul Yang Shen a ad\ugat:
«Asemenea f\pturi pot fi înt^lnite uneori la r\s\rit, printre barbari. Ele sunt
numite duhuri de noapte [i înt^lnirea cu ele nu i se pare nim\nui ciudat\».
...Ziua se ascundeau, iar nop]ile se iveau din nou. Oamenii le numeau
Yeyoushen � Duhurile care hoin\resc noaptea. Iar dac\ cineva le înt^lnea
noaptea în c^mpie pe aceste duhuri care mergeau ]in^ndu-se de m^ini, [tia c\ î[i
fac slujba (de paznici ocrotitori) [i nim\nui nu i se p\rea acest lucru ciudat�.

Dar poate c\ exemplificarea cea mai cunoscut\ de lumea din epoca istoriei
scrise a fost divinizarea unora dintre fiin]ele cu puteri miraculoase, sub denu-
mirea generic\ de �zei� � care tot coborau printre p\m^nteni [i apoi se duceau
din nou �în cer�; mul]imi de texte [i de opere de art\ din vechime demonstreaz\
în modul cel mai concludent c\ prezen]a acestora [i imixtiunea lor continu\ în
via]a oamenilor era un fapt cu totul normal, acceptat de toate nivelurile de
conduc\tori [i oameni cultiva]i, p^n\ la cel mai umil om. Acest aspect îl
reg\sim eviden]iat în mod elocvent de studiile [i lucr\rile moderne cu caracter
istoric, care au reconstituit nu numai via]a, ci [i concep]iile vechilor popula]ii,
prin descifrarea treptat\ a tezaurelor arheologice antice [i preistorice. Iat\, de

1. Yuan Ke, Miturile Chinei Antice, Ed. {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti, 1987.
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exemplu, unele concluzii sintetice ale istoricului francez Jean Deshayes, extrase
din volumul al doilea al lucr\rii2 sale Civiliza]iile vechiului Orient:

�~n mituri, ca [i în monumentele cu figuri sculptate, zeii apar mereu cu aspect
uman. De altfel, textele sumeriene, babiloniene sau biblice nu afirm\ oare, în
unanimitate, c\ oamenii au fost crea]i potrivit imaginii zeilor?
~n Mesopotamia [i în ]\rile învecinate se credea c\ omenirea a fost creat\ în
mod exclusiv pentru a-i sluji pe zei.
Cu toate precau]iile luate, oamenii de-atunci erau obseda]i tot timpul de ideea
c\ s-ar putea s\ nu-[i îndeplineasc\ îndatoririle fa]\ de zei, risc^nd astfel ca
m^nia acestora s\ se abat\ asupra lor.
Chiar [i oamenii cei mai umili î[i aveau zeul personal, obiect al unui cult
particular. Zeii ace[tia protectori erau un fel de interpu[i pe l^ng\ marile
divinit\]i inaccesibile, îi asistau pe oameni în lupta lor necurmat\ împotriva
demonilor, îi ajutau în toate împrejur\rile grele ale vie]ii [i, mai cu seam\, le
ofereau remedii împotriva p\catului.
Toleran]a religioas\, at^t de caracteristic\ p\g^nismului oriental, a dus la o
continu\ îmbog\]ire a personalit\]ii principalilor zei [i la o proliferare a
entit\]ilor divine, al c\ror num\r a atins o mie la hiti]i, pe c^nd în Asiria, în
sec. al VII-lea î.e.n. existau mai mult de dou\ mii cinci sute 3�.

Eruditul cercet\tor al miturilor vechilor popoare � profesorul Mircea Eliade �
a accentuat [i el acest aspect, pe care l-a reg\sit at^t în Antichitatea civiliza]iilor
mediteraneene, c^t [i în mitologia asiatic\4:

�Interpretarea chinez\ a mitului � zeii [i spiritele care descindeau pe p\m^nt ca
s\-i asupreasc\ pe oameni � este secundar\; majoritatea variantelor exaltau,
dimpotriv\, caracterul paradisiac al epocii primordiale, c^nd extrema apropiere
dintre Cer [i P\m^nt permitea zeilor s\ coboare [i s\ se amestece cu oamenii...
Reg\sim de-a lungul întregii istorii a Chinei ceea ce s-ar putea numi nostalgia
Paradisului, adic\ dorin]a de a reintegra, prin extaz, o «situa]ie primordial\»:
cea reprezentat\ de unitatea/totalitatea originar\ sau timpul în care zeii puteau
fi înt^lni]i direct�.

2. Deshayes, J., Les Civilisations de l�Orient Ancien, Ed. B. Arthaud, Paris, 1969,
trad. rom. la Ed. Meridiane, Bucure[ti, 1976.

3. Aceast\ proliferare ar putea rezulta [i din marele num\r de evenimente în care erau
implicate fiin]ele �miraculoase� ale unei alte lumi. Astfel, la azteci, unde nu exista
o astfel de toleran]\, au fost consemna]i o mie [ase sute de zei! (D. Nov\ceanu,
Precolumbia, Ed. Sport-Turism, Bucure[ti, 1975) (n.a.).

4. Eliade, M., Istoria credin]elor [i ideilor religioase, vol. 2, Ed. {tiin]ific\ [i
Enciclopedic\, Bucure[ti, 1986.
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Un mare num\r de povestiri [i legende provenite dintr-un trecut ne[tiut au
fost preluate astfel � în epoca modern\ � sub forma unor mitologii culte ale
diferitelor popoare, devenind capitole distincte ale [tiin]elor istorice contem-
porane; în paralel, înc\ din milenii anterioare, politeismul diferitelor mul]imi
de zei locali a fost transpus, în bun\ m\sur\, în marile religii ale erei noastre,
prin ierarhizarea anumitor categorii de îngeri5.

Dar tezaurul basmelor populare [i al miturilor cu nuan]e culte � transmis
din ad^ncul timpurilor [i îmbog\]it mereu pe parcursul genera]iilor cu noi [i
noi fapte similare � apare ca fiind mult mai variat. ~n afar\ de mul]imile de zei
cu puteri supraumane, care într-o anumit\ epoc\ �se amestecau cu oamenii�,
tradi]ii ad^nc înr\d\cinate � care [i ast\zi influen]eaz\ g^ndirea oamenilor din
multe p\r]i ale lumii � au eviden]iat existen]a [i a altor fiin]e ce �î[i f\ureau un
chip uman� atunci c^nd ap\reau un timp, pentru ca apoi s\ dispar\ din v\zul
oamenilor: elfii6, z^nele7, spiridu[ii, nimfele, gnomii, silfii8, salamandrele

5. Dionisie Ps.-Areopagitul, Ierarhia Cereasc\, Ed. Cartea Rom^neasc\, Chi[in\u,
1932; Franck, A., La Kaballe, Ed. Hachette, Paris; Al-Muedudi, S.A.A.,
Introducere în Islam, Timi[oara, 1995.

6. J. Chevalier [i A. Gheerbrant (Dictionnaire des symboles, Ed. R. Laffont, Paris,
1989) prezentau �elfii� astfel: �Divinit\]i aeriene, de origine nordic\, care fac
dansuri nocturne [i par a-i invita pe oameni s\ li se al\ture, dar, în realitate, le aduc
moartea. Anumite interpret\ri consider\ horele elfilor ca ni[te condens\ri energetice
provenite din Univers: de aici [i puterea lor de fascinare [i capacitatea lor de a face
s\ se deschid\ por]ile ce separ\ cele trei niveluri ale Universului [i, în special, cea
dintre lumea celor vii [i lumea mor]ilor. Ei ac]ioneaz\ asupra imagina]iei omului, pe
care o exalteaz\ prin vise [i apari]ii, antren^nd în dansul nocturn fiin]a sedus\ de
frumuse]ea lor�.

7. Cronicarul francez J. Froissart (1333-1404) aflase [i consemnase c\ în insula
Cefalonia existau o mul]ime de z^ne, care ap\rau ]ara de orice necaz [i c\ acestea
st\teau de vorb\ prietene[te cu femeile localnice.
Omul de cultur\ [i reformatorul suedez Olaus Petri-Magnus (1493-1552) scria [i el
c\ în ]ara sa sunt v\zute mereu multe z^ne: �Ele au drept locuin]\ pe[teri întunecate
în codrii cei mai ad^nci; uneori ele se arat\, vorbesc celor care le întreab\, dar apoi
dispar subit�.

8. Abatele francez Montfaucon de Villars punea pe seama unui conte Gabalis urm\toarea
defini]ie a �silfilor�: �spirite elementare, compuse din cei mai puri atomi ai aerului,
în care locuiesc. Aerul este plin de o nenum\rat\ mul]ime de popula]ii cu figur\
uman\, cam m^ndre în aparen]\, dar totu[i docile; în fapt, sunt mari amatoare de
[tiin]e, de lucruri subtile, îndatoritoare cu cei în]elep]i, dar du[mani ai celor r\i [i ai
ignoran]ilor�.
Cartea sa Le Comte Gabalis � editat\ în anul 1742 � a fost reeditat\ de c\tre
Ed. A.C. Nizat, Paris, în 1964.
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sunt doar c^teva dintre numeroasele denumiri care li s-au dat de locuitorii celor
mai diferite regiuni din toate continentele. ~n fapt, nu numai în vechime [i în
Antichitate au tot circulat povestirile despre înt^lnirile oamenilor cu acestea [i
despre comunic\rile lor directe, precum [i despre anumite fapte ale unor astfel
de fiin]e stranii, dar [i în Evul Mediu9, apoi în veacurile Rena[terii10 [i în îns\[i
epoca modern\11 reg\sim numeroase texte [i c\r]i ce descriu permanen]a
coabit\rii p\m^ntenilor cu asemenea fiin]e eterate.

Este, desigur, interesant de reamintit un eveniment foarte �ciudat� � la
prima vedere � petrecut în secolul al VIII-lea e.n. [i consemnat de cronicarii
timpului respectiv [i care a avut drept urmare emiterea unor edicte împ\r\te[ti
ce amenin]au grav � într-un mod care ast\zi ni se pare at^t de ridicol � pe
locuitorii lumilor nev\zute! Textul citat mai jos este un extras din introducerea
scris\ de omul de cultur\ englez A.H. Clough la o reeditare contemporan\
a operei scriitorului grec Plutarh (secolul I e.n.), citat\ de matematicianul
dr. J. Vallée (v. nota 11):

�Faimosul cabalist Zedechias [i-a pus în cap � în timpul domniei regelui Pepin
cel Blajin (715-768, n.a.) s\ conving\ lumea c\ Elementele (este vorba de cele
patru elemente ale filosofiei antice: aerul, apa, focul, p\m^ntul, n.a.) sunt
locuite de aceste fiin]e a c\ror natur\ o voi descrie. Faptul pe care dorea s\-l
realizeze era acela de a-i sf\tui pe Silfi s\ se arate oamenilor, în aer. {i ace[tia
au f\cut acest lucru într-un mod spectacular. Aceste fiin]e au fost v\zute în aer
sub form\ uman\, unii în ]inut\ de lupt\tori, merg^nd la pas, oprindu-se pe
crengile copacilor, sau f\c^nd un campament sub corturi magnifice; al]ii erau
pe cor\bii aeriene minunat construite, ale c\ror forma]ii zbur\toare se l\sau s\
pluteasc\ dup\ placul Zefirilor.
Dar ce s-a înt^mplat? B\nui]i c\ acel Ev ignorant voia s\ reflecteze asupra
acestor spectacole minunate? Oamenii au crezut imediat c\ vr\jitorii au luat în
st\p^nire aerul cu scopul de a st^rni furtuni [i de a face s\ cad\ grindina pe
recoltele lor. Savan]ii teologi [i juri[ti au fost imediat de aceea[i p\rere cu lumea.
{i împ\ratul a crezut la fel; [i aceast\ himer\ ridicol\ a mers într-at^t de departe,
înc^t în]eleptul Carol cel Mare [i dup\ el Ludovic cel Blajin au amenin]at cu

9. Froissart, J., Chroniques, text medieval din secolul al XIV-lea.
10. Olaus Petri-Magnus, Cronica Suedez\, editat\ în secolul al XVI-lea; Montfaucon de

Villars, Le Comte Gabalis; Les Génies assistants; Le Gnome irréconciliable,
reed. 1742; d�Argens, marquis, Lettres cabalistiques, [ase volume, editate în 1741.

11. Hartland, E.S., The Science of Fairy Tales, Londra, 1891; Wentz, E., The Fairy
Faith in Celtic Countries, Ed. Oberthur, Rennes, 1909; Vallée, J., Chroniques des
apparitions extra-terrestres, Ed. E.P. Donël, Paris, 1972.
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amenzi grele pe to]i acei presupu[i tirani ai aerului. Pute]i citi o relatare asupra
acestui subiect în primul capitol al Capitularelor acestor doi împ\ra]i�.

Dincolo de aspectele evident semnificative � at^t cu privire la existen]a
acestor lumi ale fiin]elor care apar [i dispar invizibil, c^t [i � respectiv � la
reac]ia lumii ignorante �, se mai distinge îns\ [i un detaliu care intrig\: au
existat ([i exist\, desigur, [i acum) ini]ia]i � care beneficiau [i de un anume gen
de mediumnitate �, ce puteau [i �[tiau� s\ intre în contact [i s\ converseze cu
fiin]e din lumile eterice! ~n veacurile anterioare, în lumea cult\ european\
aceast\ capacitate era considerat\ ca accesibil\ doar persoanelor care ar fi fost
ini]iate în cunoa[terile Cabalei ebraice. Iat\ în acest sens [i alte exprim\ri
semnificative:

Abatele Montfaucon � din ora[ul francez Villars � publicase în anul 1670
primul volum (v. nota 10) al unei c\r]i neobi[nuite, av^nd titlul Le Comte
Gabalis � Entretiens sur les sciences secrètes. Din cadrul acesteia, dr. J. Vallée
(citat mai sus) relevase urm\torul extras:

�Evreii aveau obi[nuin]a a numi aceste creaturi � care sunt între îngeri [i om �
Sadaim, iar grecii, schimb^nd literele între ele [i ad\ug^nd doar o silab\, i-au
denumit Daimones. Vechii filosofi considerau ace[ti demoni ca fiind ai unei
Rase aeriene ce st\p^nea elementele muritoare, dar care erau necunoscu]i în
acest secol de cei ce caut\ Adev\rul în vechiul s\u l\ca[ � adic\ în Cabala [i în
Teologia Evreilor �, aceia ce posed\ arta special\ de a fi în leg\tur\ cu acest
Popor aerian [i de a conversa cu to]i locuitorii aerului�.

Aceast\ idee o reg\sim p\strat\ p^n\ în secolul al XIX-lea. ~ntr-un gen de
dic]ionar enciclopedic, intitulat Repertoriu universal al fiin]elor, personajelor
[i al c\r]ilor, redactat de J. Collin de Plancy (tip\rit în a patra edi]ie în
anul 1845), la prezentarea silfilor se specifica:

�Marea Cabal\, sau Cabala în sensul modern propriu-zis, este arta stabilirii de
rela]ii cu spiritele elementelor... Salamandrele locuiesc în regiunea focului;
silfii, în spa]iul aerian; gnomii, în interiorul p\m^ntului; ondinele [i nimfele,
pe fundul apelor. Aceste fiin]e sunt compuse din cele mai pure p\r]i ale
elementelor pe care le locuiesc... acestor fiin]e le place s\ discute cu noi atunci
c^nd le chem\m. Cabali[tii ne asigur\ c\ zei]ele din Antichitate [i acele nimfe
care î[i luau so]i dintre muritori [i acei demoni � incubii [i succubii � [i aceste
z^ne care în timpurile moderne se arat\ sub clarul de Lun\ nu sunt dec^t silfi,
sau salamandre, sau ondine�.

Personalitate recunoscut\ a perioadei de trecere spre epoca modern\,
medicul [i alchimistul elve]ian Paracelsus (Theofrastus Bombastus von
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Hohenheim, 1493-1541) a etalat [i el, la vremea sa, variate cunoa[teri (mai
mult sau mai pu]in reale) privind aspecte ale vie]ii �spiritelor naturii�. ~n
cartea sa De nymphis, sylphis..., el a descris cu total\ convingere diferite
am\nunte din ne[tiuta existen]\ a acestor �fiin]e ascunse�, cu care considera c\
am coabita înc\ din timpuri preistorice. De[i el presupunea c\ ele ar m^nca12

[i ar bea la fel ca oamenii, necunoscutele entit\]i ar avea corpurile dintr-o
materie într-at^t de fin\, înc^t pot s\ p\trund\ [i s\ treac\ prin orice structur\
material\ din lumea noastr\. ~ncerc^nd s\ r\spund\ la întrebarea ce rost ar avea
existen]a fiin]elor respective, Paracelsus afirma c\ Dumnezeu i-a pus paznici
peste tot ceea ce exist\ în Natur\, întruc^t El nu a l\sat absolut nimic neprotejat.
Ca to]i ini]ia]ii din trecut, care ascundeau anumite cunoa[teri, medicul elve]ian
sus]inea c\ Dumnezeu a mai avut [i un alt g^nd atunci c^nd a creat aceste
entit\]i în general nev\zute, g^nd ce va r\m^ne îns\ ne[tiut [i care va fi revelat
doar la sf^r[itul timpurilor...

~n urm\ cu trei decenii, iat\ cum sintetiza eruditul autor englez W. Raymond
Drake13 o prezentare a �elfilor�, în baza tradi]iilor [i a textelor reg\site la
popoarele nord-europene:

�Inferiori zeilor, elfii aveau � totu[i � puteri miraculoase. Ca [i Cele[tii din
literatura sanscrit\, «elfii luminii» erau deosebit de frumo[i, fiind asocia]i
Soarelui; ei ap\reau în ve[minte delicate [i transparente [i locuiau în Alfheim,
dincolo de nori; aceste fiin]e înc^nt\toare se asem\nau cu silfii din Evul
Mediu. Cu totul opu[i erau «elfii nop]ii» � trolii [i piticii �, care tr\iau ca [i

12. Poate mai mult dec^t în oricare alt\ provincie a Fran]ei, în Bretagne legendele [i
tradi]iile despre z^ne au abundat at^t ca num\r, c^t [i ca detalieri ale interven]iilor
acestora în via]a oamenilor. Varietatea imixtiunilor respective era amplificat\ [i prin
existen]a unor �z^ne bune� [i a unor �z^ne rele�. Drept urmare, în popor se
cristalizase din veacuri trecute convingerea c\ de prietenia sau de sup\rarea acestora
depindea fericirea sau nenorocirea fiec\rei familii. De aceea, atunci c^nd venea
timpul ca o mam\ s\ nasc\, într-o camer\ mai izolat\ se preg\tea o mas\ cu diferite
m^nc\ruri considerate ca fiind pl\cute z^nelor � în special cu dulciuri; se spera astfel
c\ familia respectiv\ va fi onorat\ de vizita fiin]elor eterice [i c\ satisfac]ia acestora
la consumarea bun\t\]ilor va face ca ele s\ imprime nou-n\scu]ilor calit\]i deosebite.
Un acela[i gen de tradi]ie a existat de fapt [i la vechii romani, care aveau un mare
respect fa]\ de �carmente�; aceast\ tradi]ie a fost continuat\, de altfel, [i în ]ara noastr\,
prin credin]a în existen]a [i în interven]ia la fiecare na[tere a celor trei z^ne ursitoare.

13. W.R. Drake a publicat sinteze din mitologia diferitelor popoare din vechime, interpre-
tat\ într-o manier\ modern\ în cadrul unei serii de nou\ volume � intitulat\ generic
Gods and Spacemen in the Ancient Time; trei din aceste volume au fost traduse [i în
limba rom^n\, ap\r^nd în ciclul Astralii în Antichitate, la Ed. Polirom, Ia[i, în 1996,
1997 [i 1998.
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Ciclopii într-o singur\tate absolut\, sub p\m^nt; ei erau ur^]i la chip [i
defavoriza]i de soart\, dar, în schimb, st\p^neau [tiin]a subtil\ a puterilor
misterioase ascunse în metale... Despre femeile elfe, cunoscute la toate popoa-
rele sub numele de nimfe, fecioare-leb\d\ sau dakini, se spune c\ au avut multe
pove[ti tragice de iubire cu muritorii14; asemenea povestiri, înt^lnite în
folclorul tuturor popoarelor, surprind prin similitudinea cu basmele teutone,
sprijinind ideea c\, de fapt, noi am coexista pe planeta noastr\ cu o alt\ ras\,
secret\, despre care oamenii nu [tiu nimic...�.

{i popoarele Asiei au cristalizat în vechile lor tezaure mitice, precum [i în
cele ini]iatice, cunoa[terea existen]ei mul]imilor de �spirite ale naturii�, îmbi-
nat\ cu cele mai variate episoade epice rezultate din manifest\rile impresionante
[i din rela]iile directe cu fiin]ele eterate av^nd aparente trupuri de om, formate
îns\ din materii care treceau u[or din invizibil în vizibil � [i invers. Dar chiar
mai mult dec^t cele patru categorii cunoscute de popula]iile europene în raport
cu mediul specific în care [i-ar duce via]a aceste entit\]i (sub p\m^nt, în ape,
în aer, în locurile cu foc), oamenii Orientului îndep\rtat au vorbit mereu [i au
consemnat convingerile lor despre existen]a unor �spirite ale norilor� � care ar
influen]a manifest\rile atmosferice. (~n leg\tur\ cu acest aspect, este, desigur,
interesant de remarcat faptul c\ la vechii hiti]i � din Asia Mic\ � �Zeul
Furtunii� avea o importan]\ preponderent\, la fel cum [i la popula]iile pre-
columbiene din America Central\, �Zeul Ploii� Tlaloc a fost mii de ani unul
dintre zeii principali.)

Separat îns\ de toate aceste categorii de �spirite ale naturii� � care, conform
cunoa[terilor spiritualiste mai elevate, ar avea sarcini permanente legate de
desf\[urarea armonioas\ a tuturor proceselor fizico-chimice [i, respectiv,
biologice care au loc de milioane [i milioane de ani în Natur\ �, [tiin]ele
spirituale (ce î[i au originile din timpuri foarte îndep\rtate) afirm\ c\ exist\ [i
o treapt\ mai evoluat\ � cu atribu]ii ceva mai complexe. ~nc\ din vechea
cultur\ sanscrit\ a fost consemnat\ existen]a �lumii devasilor�, constituit\, de
asemenea, din fiin]e invizibile cu trupuri de tip uman, care, în func]ie de voin]a
lor, ar putea trece [i ele, temporar, în v\zul oamenilor; de]in^nd puteri
neîn]elese de p\m^nteni, manifest\rile lor specifice � spre deosebire de spiritele

14. Mitul convie]uirii temporare a unor fecioare-leb\d\ eterice cu b\rba]i p\m^nteni a
fost consemnat nu numai în texte din diferite col]uri ale lumii, dar a inspirat [i mari
opere muzicale moderne; este bine cunoscut\, desigur, muzica baletului �Lacul
lebedelor� compus\ de P.I. Ceaikovski, sau a operelor din cadrul tetralogiei lui
Richard Wagner, sau poemul simfonic al lui Saint-Saëns ce a individualizat baletul
�Moartea lebedei� (n.a.).
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naturii � ar fi îns\ în func]ie de nivelul de evolu]ie ob]inut de fiecare entitate în
parte. Fiind percepu]i înc\ din timpuri str\vechi ca av^nd o structur\ intim\
[i moduri de manifestare întru totul asemenea �îngerilor� din religiile erei
noastre, iat\ o prezentare sintetizat\ din cultura spiritualist\ a Orientului asiatic,
redat\ de c\tre ini]iatul indonezian15 C. Jinarajadasa:

�~n cerul superior tr\iesc Devasii de tipul cel mai elevat, cunoscu]i sub numele
de Devasi arupici � sau «Devasi f\r\ form\» �, pentru c\ materia corpurilor lor
apar]ine celor trei sub-planuri superioare ale materiei mentale � numit\ [i f\r\
form\ �, iar în aceast\ materie g^ndul nu se condenseaz\ în forme definite, ci
se exprim\ printr-o vibra]ie complex\ [i radiant\.
Pe cele patru sub-planuri inferioare, numite sub-planuri «rupice» sau sub-planuri
ale formei � pentru c\ aici g^ndul creeaz\ «g^nduri-form\» cu contururi nete,
tr\iesc Devasii kamici, sau Devasii «cu form\».
Pe planul astral se g\se[te o categorie inferioar\ de ~ngeri, numi]i Devasii
harnici � sau «Devasii dorin]ei» �, pentru c\ lumea astral\16 în care tr\iesc ei
este domeniul emo]iilor.
...Spiritele Naturii sau z^nele sunt pentru Devasi cam ceea ce sunt pentru noi
animalele domestice obi[nuite. Cu toate c\ speciile lor superioare sunt înzestrate
cu o mare inteligen]\, z^nele nu sunt înc\ individualizate, adic\ ele fac
parte dintr-un suflet colectiv � sufletul grup al z^nelor. Ele se individualizeaz\
lent [i devin ego-uri permanente gra]ie devotamentului cu care i-au servit
pe Devasi�.

Faptul c\ oamenii de pe întregul glob terestru men]in � înc\ din cele mai
vechi timpuri [i p^n\ în zilele noastre �, în tradi]ii, în mituri [i povestiri, c^t
[i în descrierile ini]iatice vechi [i contemporane, convingerea ob]inut\ mereu
pe cale empiric\ asupra realit\]ii acestor lumi invizibile implic\ un aspect
aparent surprinz\tor: în spa]iul terestru ar exista un num\r extraordinar de
mare de �spirite ale naturii� [i de �devasi�! {i, într-adev\r, ini]iatul citat mai
sus men]iona existen]a a miliarde de fiin]e nev\zute care, totu[i, atunci c^nd
vor sau c^nd sunt antrenate în ac]iuni demonstrative, �[tiu� s\ se fac\ v\zute
[i chiar s\ aib\ diferite rela]ii trec\toare cu lumea p\m^ntenilor.

Desigur c\ în acest veac în care cultura materialist\ scientizat\ continu\ s\
domine g^ndirea cotidian\, pentru o mare parte din contemporani astfel de

15. Jinarajadasa, C., Evolu]ia ocult\ a umanit\]ii, Ed. Herald, Bucure[ti, 1994.
16. ~n cunoa[terile spiritualiste, no]iunea de �astral� nu este legat\ de mul]imea a[trilor

din spa]iul cosmic; dup\ cum explica [i autorul citatului, în acest domeniu, aspectul
de �astral� provine din faptul c\ materia eteric\ specific\ �este sc^nteietoare [i
luminoas\ de la sine�, av^nd o luminozitate asem\n\toare cu cea a stelelor (n.a.).
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relat\ri [i considera]ii sunt apreciate ca apar]in^nd �povestirilor pentru copii�
sau confuzului domeniu al supersti]iilor. Exist\ totu[i [i multe, multe persoane
care s-au informat [i unele chiar s-au documentat într-un cadru lipsit de
prejudec\]i [i cu dorin]a deschis\ de a afla �s^mburele� de adev\r (realitatea
faptic\ sau fenomenologic\) ce se afl\ în miezul miturilor din întreaga lume,
precum [i în cunoa[terile de acest fel. Drept urmare, oameni de cultur\ din
diferite secole (astfel cum s-a exemplificat [i anterior), precum [i diver[i
ini]ia]i, abord^nd acest gen de evenimente [i de aspecte analitice, au scris texte
[i c\r]i prin care au oferit unele explica]ii accesibile nivelului contemporan de
în]elegere; în principal, astfel de scrieri au pornit de la tr\iri reale ale celor
mai diferi]i oameni, autorii lor constat^nd necesitatea dezv\luirii publice a
cazuisticii respective, a eviden]ierii structurii fizice at^t de deosebite a unora
dintre activit\]ile specifice percepute, precum [i a sensului existen]ei acestor
fiin]e în cadrul coabit\rii terestre, în planuri îns\ invizibile ochiului uman.

Cunoscutul scriitor britanic Sir Arthur Conan Doyle a publicat în anul 1923
o carte intitulat\ Venirea z^nelor17, care a st^rnit numeroase controverse,
întruc^t nu numai c\ textul privind existen]a [i manifest\rile spiritelor naturii
constituia un afront la adresa concep]iilor [tiin]ifice contemporane, dar oferea
în plus [i o provocare nemaiînt^lnit\ p^n\ atunci: era prima carte din lume
ce includea fotografii ale unor micu]e z^ne [i chiar a unui micu] gnom!
Tulbur\toarele înregistr\ri fuseser\ realizate în anul 1917 de dou\ fete tinere
din localitatea englez\ Cottingley; acestea ob]inuser\ cu greu de la tat\l lor
aparatul de fotografiat (care la vremea respectiv\ era totu[i un obiect mult
mai rar), pentru a-[i fotografia �prietenele� ce ap\reau [i disp\reau în aer [i cu
care stabiliser\ rela]ii apropiate.

Document^ndu-se ulterior asupra acestui captivant eveniment, iat\ cum
prezenta pe scurt scriitoarea francez\ Dorothée Koechlin de Bizemont desf\[u-
rarea faptelor ce au condus la ineditele fotografieri [i apoi la publicarea lor18:

�Cele dou\ feti]e, care pretindeau c\ v\zuser\ z^nele [i s-au jucat cu ele, nu
min]eau! (Se poate vedea pe fotografiile alb-negru c\ aceste feti]e aveau o aur\
foarte frumoas\... nicidecum aura minciunii.)
Ele se numeau Elsie [i Frances, erau veri[oare [i locuiau în Cottingley, în
comitatul Yorkshire, în nordul Angliei. De ani de zile povesteau p\rin]ilor c\
se jucau cu z^nele într-o v^lcea din spatele casei. P^n\ aici, nimic anormal
pentru ni[te feti]e englezoaice: în Anglia, copiii sunt l\sa]i s\ cread\ în z^ne,

17. Doyle, Sir A.C., The Coming of the Fairies, Ed. The Psychic Press, Londra, 1923.
18. Koechlin de Bizemont, D., L�Univers d�Edgar Cayce, vol. 3, Ed. R. Laffont, Paris,

1992; traducere în limba rom^n\ la Ed. Sagittarius, Ia[i, 1995.
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consider^ndu-se c\ este bine... {i, urc^nd în Sco]ia [i }ara Galilor, g\sim tot
mai mul]i oameni mari care î[i m\rturisesc, f\r\ fals\ ru[ine, credin]a în z^ne!
Acolo, toat\ lumea cunoa[te pe cineva care a v\zut una (cel pu]in)!
...~ntr-o zi, domnul Wright, tat\l lui Elsie, aduce acas\ o cutie magic\: un
aparat de fotografiat! Elsie îl cic\lea în fiecare zi pe t\ticul iubit: «D\-ne
aparatul s\ le fotografiem pe prietenele noastre, z^nele!». T\ticul era sceptic,
dar, b\iat bun, a sf^r[it prin a încredin]a pre]iosul aparat celor dou\ fete,
împreun\ cu o plac\ (înc\ nu existau pelicule pe atunci). Fetele au plecat
înc^ntate [i s-au întors seara, s\rind ca ni[te purici: z^nele veniser\ la înt^l-
nire! Li s-a f\cut o fotografie! T\ticul cel iubit, pu]in cam sceptic, nu s-a
gr\bit; au trecut zece luni p^n\ la developarea pl\cii. Apoi, într-o zi s-a
hot\r^t. {i iat\ [ocul: pe fotografie apar siluetele z^nelor dans^nd în jurul lui
Frances. Siderat, domnul Wright arat\ fotografia rudelor [i vecinilor. Unii
cred c\ a fost trucat\. Vorbe[te cu fotograful local care este îns\ categoric:
«Aceast\ fotografie, domnule, este autentic\: v\ imagina]i c\ nu dispunem la
ora actual\ de mijloacele tehnice pentru a face un asemenea trucaj!». T\ticul se
întoarce acas\ din ce în ce mai perplex � [i d\ din nou aparatul fetelor, cu un
teanc de pl\ci de aceast\ dat\. {i iar noi fotografii de z^ne, reu[ite... ~n acele
momente a intervenit Sir Arthur Conan Doyle. El a aflat de la o prieten\ a
veri[oarei lui t\ticu de existen]a acestor fotografii. Face cercet\ri... Face
expertiza fotografiilor în cele mai bune laboratoare din Londra � care, în
unanimitate, îl în[tiin]eaz\ c\ nu este nici urm\ de trucaj. Atunci î[i public\
ancheta [i este un succes imens în toat\ Anglia.
...Unii au criticat vehement fotografiile, aduc^nd ca argument faptul c\ z^nele
pe care le vedem acolo au «o înf\]i[are modern\».
...De ce ar fi avut ele o costuma]ie din alt\ epoc\? Maurice Magre, care a
studiat mult aceast\ chestiune, a r\spuns: «Spiritele Naturii... iau înf\]i[area
oamenilor pe care obi[nuiesc s\-i vad\».
...Alte m\rturii merg exact în acela[i sens. De exemplu, cea a prietenei mele
Anne Denieul, scriitoare [i sociolog\:
«Nu credeam mai ales în existen]a z^nelor. Auzisem despre ele vorbindu-se ca
de o realitate indiscutabil\... Dar într-o zi, am început s\ �v\d�... Vedeam ca
în filigran, nu neap\rat alb-negru, o entitate în dou\ dimensiuni, f\r\ grosime �
chiar numai o idee din acea entitate, pe care am exprimat-o imediat cu o
rapiditate fulger\toare. Recuno[team, denumeam, dar imaginea se destr\ma...
Iat\ ce mi s-a înt^mplat într-o diminea]\ de prim\var\... M\ g\seam foarte
prozaic în buc\t\rie, unde îmi preg\team micul dejun, c^nd am v\zut, la
în\l]imea fe]ei mele, o fiin]\ mititic\ de-o palm\19, îmbr\cat\ cu un corse]el [i

19. Dac\ în veacuri anterioare astfel de observ\ri [i de rela]ii directe au constituit baza
unor �basme�, dar [i a unor c\r]i culte � scrise la nivelul de cunoa[tere al fiec\rei
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cu o fusti]\ înc^nt\toare, cu p\r lung [i cu aripi transparente, ca de fluture dup\
form\, [i de libelul\ dup\ structur\.
...A disp\rut destul de repede, dar am z\rit-o de mai multe ori pe drum, apoi
în cas\, în decursul c^torva zile, ca [i cum m-ar fi urmat».
Aceast\ m\rturie mi se pare cu at^t mai interesant\20 cu c^t autoarea ei este o
universitar\ cultivat\, din secolul XX. Cunosc^nd-o, sunt sigur\ c\ este vorba
de o experien]\ autentic\�.

Autorul francez Roger de Lafforest, care a publicat mai extins relatarea
respectiv\ � în cartea sa Présences des invisibles (Ed. R. Laffont, Paris) �,
a redat [i o alt\ m\rturie interesant\, aceea a pictori]ei franceze Catherine de
Limbourg-Stirum; iat\ un extras suficient de semnificativ:

�C^nd aveam între patru [i [ase ani, vedeam Z^nele în mod obi[nuit. Apari]iile
lor erau frecvente, dar scurte, fugitive, îns\ în orice caz foarte precise. Fratele
meu [i cu mine ardeam de dorin]a de a le înt^lni. Vorbeam adeseori despre ele
[i le chemam cu glas tare, rug^ndu-le s\ nu se ascund\. ~n fapt, nu [tiam dac\
acestea erau Z^ne; noi le numeam a[a. Erau «f\pturi mici, din Natur\», a c\ror
m\rime nu dep\[ea 20-30 de centimetri, foarte bine propor]ionate, cu mi[c\ri
vioaie [i gra]ioase, cu aripi transparente de libelule. ~ntre noi, le spuneam
�piticu]ii�. C^teodat\, pe nea[teptate, ap\rea unul pe care îl vedeam foarte
aproape de mine, adev\rat, ca din carne [i oase, dar apoi disp\rea la fel de brusc�.

Sir A.C. Doyle a publicat [i o a doua edi]ie a provocatoarei sale c\r]i, în
cadrul c\reia a completat textul [i ilustra]ia cu relat\rile [i fotografiile primite
de la o t^n\r\ doamn\ din Germania. Aceasta � d-na Else Jung � nu numai c\
reu[ise prin anii �20 s\ stabileasc\ �rela]ii prietene[ti� cu ni[te fiin]e mici din
lumea invizibil\ � ale c\ror trupuri eterice colorate le vedea în anumite intervale
de timp �, dar ob]inuse [i acordul acestora de a le fotografia. Pentru englezi
îns\ � în primul r^nd �, documentele fotografice ob]inute de tinerele fete de la

perioade �, în secolul XX s-au amplificat mijloacele de între]inere a tradi]iilor [i a
cuno[tin]elor respective: în paralel cu r\sp^ndirea c\r]ilor cu basme [i, respectiv, a
diferitelor c\r]i documentare, s-au turnat [i filme foarte sugestive; filmul în culori
�Tom Dege]el� este urmat în zilele noastre de seriale de desene animate cu acela[i
gen de subiecte, fiind difuzate de televiziunile din întreaga lume (n.a.).

20. Personal am v\zut o fotografie �ciudat\� ob]inut\ [i în Rom^nia, în urm\ cu dou\
decenii, undeva pe un deal din vestul ]\rii; mai distan]at de persoanele pozate, l^ng\
un tufi[, a fost înregistrat\ [i o stranie prezen]\ invizibil\: dou\ femei [i un b\rbat �
de dimensiuni reduse mult � p\reau c\ stau de vorb\; îmbr\c\mintea p\rea a fi
dintr-un secol anterior. De[i erau �în lumea lor�, coexistau nev\zu]i în acela[i cadru
natural cu p\m^ntenii ce ap\reau ca ni[te uria[i pe l^ng\ fiin]ele respective... (n.a.).
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Cottingley au f\cut epoc\ [i au constituit subiectul de anchet\, analiz\ [i
prezent\ri editoriale [i din partea altor autori21.

Legat de fotografiile respective, precum [i de imagini asem\n\toare ob]inute
ulterior, este poate interesant de relevat explica]ia dat\ de Sir Arthur Conan
Doyle cu privire la fenomenul fizic al surprinderii de c\tre peliculele foto-
sensibile a unor astfel de prezen]e obi[nuit invizibile, c^t [i însu[i modul în
care vedea el consecin]ele înmul]irii inerente a documentelor fotografice de
acest gen; iat\ ce scria în acest sens în prefa]a primei edi]ii a c\r]ii The Coming
of the Fairies:

�Min]ii umane îi vine greu s\ accepte existen]a la suprafa]a acestei planete a
unei popula]ii poate la fel de numeroase ca [i rasa uman\, popula]ie care î[i
desf\[oar\ activitatea în felul s\u, desp\r]it\ de noi doar printr-un nivel vibra-
toriu diferit. C\ci noi nu vedem obiectele dec^t în limitele culorilor spectrului
nostru vizibil, în timp ce dincolo de el exist\ infinite vibra]ii colorate22, pe care
nu le putem vedea23. Dac\ vom concepe c\ poate exista o ras\ de fiin]e alc\tuite
din materie, ale c\ror unde prea scurte sau prea lungi nu pot, din acest motiv,
s\ fie percepute de noi, aceste fiin]e r\m^n invizibile pentru noi24 except^nd
cazul c^nd am putea s\ intr\m pe aceea[i lungime de und\ � sau s-o adapt\m
lungimii undelor noastre. Exact acest lucru înseamn\, de altfel, mediumnitatea:
mediumul este capabil s\-[i modifice vibra]iile, intr^nd pe alte lungimi de und\�.

~n prefa]a celei de-a doua edi]ii, scriitorul englez oferea cititorilor [i o
viziune de larg\ deschidere spiritual\:

�Trebuie s\ m\rturisesc c\ dup\ luni de g^ndire, sunt incapabil s\ concep
adev\rata semnifica]ie a acestui eveniment (fotografierea z^nelor, n.a.). Sunt
clare una sau dou\ consecin]e. Experien]ele copiilor trebuie s\ fie luate mult

21. Gardner, E.L., Fairies � The Cottingley Photographs, Ed. The Theosophical
Publishing House, Londra; Hodson, G., Fairies at Work and Play, Observed by the
Author, Ed. The Theosophical Publishing House, Londra; Pauchard, A., The Other
World, Ed. Rider & Co., Londra; Swarowski, D., Life � A Miracle, Ed. Sieben
Quellen, Innsbruck, 1982.

22. Valentina � rom^nca oarb\-clarv\z\toare � din Ia[i afirma c\ în lumea eteric\ �
invizibil\ nou\ � exist\ o bog\]ie de culori, mult mai frumoase dec^t cele percepute
de ea înainte de orbire (n.a.).

23. Dincolo de radia]iile luminii ro[ii, respectiv ale celei violete.
24. Demonstrarea acestei realit\]i fizice fundamentale a fost prezentat\ de autor în

urm\toarele c\r]i: Straniile Inteligen]e invizibile, Ed. Institutul European, 1993 [i
Fides, 1996; Lumi invizibile, Ed. Polirom, Ia[i, 1996; OZN eterice, Ed. Polirom,
Ia[i, 1997; Fenomenul Valentina, Ed. Polirom, Ia[i, 1997 (n.a.).

NEV|ZU}II DE LÂNG| NOI



INCURSIUNI ~N ALTE LUMI24

mai în serios. Aparatele fotografice trebuie s\ le stea la îndem^n\. Alte cazuri
foarte autentice vor fi astfel ob]inute. Aceste fiin]e mici (spiritele naturii) ce
apar ca exist^nd în apropierea noastr\, care sunt separate de noi doar printr-o
mic\ diferen]\ a vibra]iei, ne vor deveni familiare. G^ndul la ele, chiar dac\ nu
le vedem, va ad\uga la farmecul fiec\rui p^r^u [i al fiec\rei v\i [i va oferi o
atrac]ie romantic\ pentru fiecare plimbare rustic\. Recunoa[terea existen]ei lor
va zdruncina g^ndirea materialist\ a secolului XX din împotmolirea sa în
f\ga[ul ei rigid [i o va face s\ admit\ c\ existen]a respectiv\ este o vraj\ [i un
mister al vie]ii. Descoperind acest lucru, lumii nu-i va fi at^t de greu s\ accepte
mesajul spiritual sus]inut prin fapte fizice, mesaj care a fost exprimat at^t de
conving\tor [i mai înainte. Eu am v\zut toate aceste fotografii, dar pot exista
cu mult mai multe25. C^nd Columb a tras clopotul de rug\ciune pe ]\rmul
Americii, care ochi profetic a v\zut c^t de mult avea s\ afecteze destinele lumii
noul continent? Se pare c\ [i noi acum suntem pe ]\rmul unui continent nou,
care îns\ nu este separat de oceane, ci de condi]ion\ri psihice subtile, care pot
fi totu[i dep\[ite. Eu privesc în viitor cu venera]ie�.

Totu[i, dup\ mai bine de [ase decenii, epilogul setului de fotografii f\cute
de feti]ele din Cottingley a fost redat sub o form\ total diferit\, de c\tre un alt
scriitor renumit. Dotat cu talent literar dublat de o fantezie bogat\, Arthur C.
Clarke [i-a bazat captivantele sale scrieri SF [i pe o variat\ documentare � cu
tenta unui cercet\tor adev\rat. Prin continua abordare a fantasticului scientizat,
era întru totul normal ca [i el s\ abordeze într-un anume mod straniul domeniu
al lumilor invizibile. {i fiindc\ ecoul c\r]ii lui Sir Conan Doyle s-a men]inut
decenii întregi, c\ut^nd s\ p\trund\ în fondul fenomenelor insuficient în]elese,
A.C. Clarke a reu[it s\ o g\seasc\ [i s\ discute cu una din cele dou\ feti]e
autoare ale fotografiilor de la Cottingley; aceasta era îns\ b\tr^n\ acum.

~ntr-un comentariu filmat � reluat [i de un post de televiziune din ]ara
noastr\ �, acest �cavaler al SF-ului modern�, relat^nd discu]ia avut\ cu
�eroina� respectiv\, afirma c\ aceasta i-a povestit cu un accent de umor un
�secret� ascuns de-a lungul întregii sale vie]i: pentru a-i convinge pe cei din
jurul lor despre rela]iile cu fiin]ele invizibile existente în natur\, împreun\ cu
veri[oara ei au t\iat din reviste imagini de z^ne [i ale unui gnom pe care,
pun^ndu-le între crengi de arbu[ti [i pe iarb\, le-au fotografiat! Deci, pozele
respective nu au fost ni[te trucaje de laborator fotografic, în schimb, au fost un

25. Sir A.C. Doyle a promis la un moment dat so]iei sale c\ dup\ moarte îi va demonstra
existen]a sufletului în lumea eteric\ invizibil\, printr-o înregistrare fotografic\ similar\
ca fenomen fizic cu înregistrarea z^nelor. {i, într-adev\r, nu mult timp dup\ decesul
s\u, i-a oferit so]iei confirmarea respectiv\ (v. fig. 8 A din cartea OZN eterice,
Ed. Polirom, Ia[i, 1997) (n.a.).
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trucaj �inspirat� [i de amplu efect, imaginat din joaca unor copile... Totu[i,
în video-comentariul respectiv, Arthur C. Clarke a ad\ugat o completare
foarte semnificativ\, care a îmbog\]it fondul cognitiv al dezv\luirii respective:
chiar dac\ fotografiile de la Cottingley au fost trucate de acele copile,
el cuno[tea alte documente fotografice întru totul veridice, care înregistra-
ser\ în mod real astfel de prezen]e invizibile, despre a c\ror existen]\ era
pe deplin convins!

Dar dac\ diferi]i scriitori care s-au documentat � sau chiar s-au implicat �
în aceast\ tulbur\toare convie]uire din timpuri ancestrale [i p^n\ în clipele
noastre ne-au oferit secol de secol, deceniu de deceniu, viziunea at^t de
necesar\ a unor cunoa[teri mult mai ample, desigur c\ la fel de instructive sunt
[i specific\rile � verificate ca onestitate � persoanelor care au participat
direct la astfel de evenimente; [i aceasta cu at^t mai mult cu c^t în domeniul
respectiv � doar aparent foarte straniu, dar în realitate foarte natural �, oamenii
care �v\d� sau �intr\ în rela]ii apropiate� cu fiin]e din lumile eterice (invizibile
pentru marea majoritate dintre noi) beneficiaz\ în mod evident de aptitudini
suplimentare mediumatice [i chiar de anumite capacit\]i de clarvedere. Dar
dac\ vreun cititor mai crede c\ evocarea [i rela]iile directe [i prietene[ti cu
�spiritele naturii� au intrat în legende, c^t [i în istorie doar ca un produs al
imagina]iei populare � care ar fi dominat g^ndirea oamenilor din veacurile [i
mileniile trecute �, el se în[al\ singur... Pentru a se edifica asupra veridicit\]ii
neîn]elesei realit\]i fundamentale � ce îndep\rteaz\ în mod inerent aprecierea
simplist\ c\ tot ce s-a spus [i s-a scris despre �lumea� respectiv\ nu ar fi dec^t
�fantezii� �, cei mai sceptici ar trebui s\ se duc\ în Anglia [i s\ viziteze
�gr\dinile de la Findhorn�; culturile vegetale de acolo constituie [i acum o
demonstra]ie întru totul real\, care a uimit [i a tulburat numero[i oameni de
[tiin]\ [i speciali[ti, c^t [i pe to]i cei care le-au vizitat din curiozitate sau m\car
s-au informat de la distan]\ asupra lor.

Publicat\ în zeci de reviste [i în multe c\r]i26 din diferite ]\ri, ciudata
�poveste modern\� a gr\dinilor respective î[i are începuturile în anul 1962,
l^ng\ mica localitate pesc\reasc\ Findhorn � din nordul Angliei.

26. MacLean, D., The Findhorn Garden, Ed. Harper & Row, 1975; To Hear the Angels
Sing, Ed. Findhorn Foundation, 1980. Aceste c\r]i au fost traduse în limba francez\
[i publicate de Ed. Le Souffle d�Or, Barret-le-Bas, sub titlurile: Les Jardins de
Findhorn [i Le Chant des Anges; Caddy, E., La petite voix, Ed. Le Souffle d�Or,
Barret-le-Bas; Giovetti, P., Gli Angeli, Ed. Mediterranee, Roma, 1989, tradus\ [i în
limba rom^n\ la Ed. Ram, Bucure[ti, 1997, sub titlul ~ngerii; Koechlin de Bizemont, D.,
L�Univers d�Edgar Cayce, vol. III, Ed. R. Laffont, Paris, 1992, tradus [i în limba
rom^n\ la Ed. Sagittarius, Ia[i, 1995.
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Nereu[ita vie]ii familiale a determinat-o pe canadiana Dorothy MacLean s\
ajung\ în acel col] de ]ar\, ca func]ionar\ la un mic hotel. ~n timpul liber, una
dintre noile ei prietene a înv\]at-o s\ fac\ medita]ii spirituale. Dar dup\ un
timp, brusc, o voce interioar\ a început �s\-i porunceasc\� s\ scrie cele ce
dorea s\ i le comunice. ~ns\ acela[i fenomen straniu i-a survenit [i colegei sale,
Eileen � so]ia lui Peter Caddy; �mesajele� respective aveau s\ produc\ o
cotitur\ radical\ în via]a acestora, f\c^nd ca prietenia lor s\ evolueze c\tre un
neprev\zut cu totul insolit. ~n fapt, neobi[nuitul s-a declan[at dup\ un [omaj
prelungit care i-a adus � at^t pe Dorothy, c^t [i pe familia Caddy � în situa]ia
de a nu mai avea resurse materiale nici pentru hran\; atunci, �vocile� le-au
recomandat ambelor prietene acela[i lucru dezolant: s\ cultive terenul din jur,
cu legume... Dar cum s\ se apuce de gr\din\rit într-un p\m^nt nisipos [i
pietros, aflat într-un climat nordic cu adev\rat vitreg [i, în plus, f\r\ ca
vreunul din ei s\ se priceap\ la a[a ceva?...

V\z^nd ezitarea plin\ de sl\biciune a acestora, vocile parc\ s-au schimbat la
timbru [i au intervenit tot mai poruncitoare, ca ni[te fiin]e nev\zute. Cine
erau oare aceste prezen]e nev\zute, care se manifestau într-un mod at^t de
neobi[nuit?

Fa]\ de modul de manifestare a acestora, cele dou\ femei aflate în suferin]a
lipsurilor materiale le-au considerat ca fiind îngeri [i le-au denumit cu termenul
generic din literatura spiritualist\: �devas�. Din acele momente, Dorothy
MacLean a început s\ scrie dict\ri tot mai ciudate:

�Da, e[ti menit\ s\ cooperezi la aceast\ gr\din\. ~ncepe s\ te g^nde[ti la
spiritele naturii [i la spiritele lor superioare. Bran[eaz\-te, armonizeaz\-te cu
ele; este o solicitare at^t de neobi[nuit\ pentru ele, înc^t le vei trezi interesul.
Vor fi extrem de bucuroase s\ g\seasc\ în sf^r[it ni[te membri ai rasei umane
doritori s\ le cear\ ajutorul... ~n lumea nou\ care va veni, aceste t\r^muri vor
fi complet deschise oamenilor sau, mai bine spus, oamenii se vor deschide
c\tre ele. C\uta]i contactul cu glorioasele regnuri ale Naturii, pun^ndu-v\ în
aceast\ c\utare întreaga inteligen]\ [i întreaga simpatie. {i afla]i c\ aceste fiin]e
sunt Fiin]e de Lumin\, doritoare s\ ajute � îns\ nu au încredere în oameni, care
caut\ tot ce este fals�.

Au urmat felurite �mesaje� prin care micul grup era instruit îndeaproape
cum s\ execute lucr\rile necesare, despre care la început nu avea nici cea mai
vag\ idee. Dar ca aspect remarcabil în comunic\rile respective era insisten]a

Impresionat\ de revel\rile [i realiz\rile lui Dorothy MacLean, autoarea francez\
Koechlin de Bizemont a prezentat astfel prima carte a canadienei: �Este una din
c\r]ile cele mai importante ale genera]iei noastre�(!).
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asupra unei componente pe care noi, cei mul]i, o desconsider\m cu u[urin]\;
nimeni nu-i instruie[te nici pe adul]i [i nici pe tineri asupra acesteia: necesitatea
manifest\rii unei prietenii sincere, a unei dragoste deschise fa]\ de toate fiin]ele
vegetale! ~n fapt, cu to]ii ar trebui s\ [tim, s\ sim]im [i s\ ne comport\m ca
atare fa]\ de o realitate esen]ial\: �energia iubirii spirituale� este una din
for]ele primordiale ale cosmosului, este fundamental\ în ansamblul întregii
Crea]ii universale, fiind generat\ continuu de Divinitate ca �o und\ purt\toare�
a tuturor rela]iilor intime ce au loc în imensul cadru al variatelor forme de
via]\! Din p\cate îns\, noi, oamenii, nu intuim [i nu sim]im acest lucru,
majoritatea dintre noi l\s^nd reflexele biologice-materialiste s\ resping\ astfel
de g^ndiri... Iat\ ce scria Dorothy MacLean în acest sens:

�Pu]in c^te pu]in, spiritele naturii ne-au înv\]at cum s\ ar\m terenul, cum s\-l
sem\n\m, cum s\ trat\m fiecare fel de cereale, de legume, cum s\ le hr\nim,
c^nd s\ le culegem [i cum. Terenul a început s\ se fertilizeze [i s\ ofere roade.
Devasii ne-au explicat c\ radia]iile emise de gr\dinar contribuie la cre[terea
plantelor, c\ for]ele emo]ional-sentimentale care vindec\ solul pot fi o hran\
adev\rat\ pentru vegetale. Unele persoane le stimuleaz\ astfel cre[terea, dar
altele le-o fr^neaz\, pe c^nd altele le-o blocheaz\ pur [i simplu. Ei ne-au
repetat c\ gr\dinile au nevoie de dragoste [i de sentimente tinere, ca [i copiii�.

~ntr-unul dintre mesajele de acest fel, comunicarea era foarte ferm\:

�Dac\ omul g^nde[te c\ este o parte a unei vie]i unice, el poate transmite atunci
multe vibra]ii, mult\ energie. Plantele sunt recunosc\toare pentru ap\, dar sunt
mai ales pentru iubirea ce poate înso]i apa�.

Treptat, în terenurile at^t de s\race cultivate de micul grup s-au dezvoltat
plante de o vigoare deosebit\, roadele ob]inute fiind de m\rimi nemaiv\zute �
de exemplu, verze de c^te 20 de kilograme! Variatele plante, flori [i chiar
pomi fructiferi � pe care nimeni nu i-ar fi putut aclimatiza în zona aceea arid\
[i friguroas\ � au condus la �miracolul� unei adev\rate �gr\dini exotice�, de
o vigoare uimitoare. Desigur c\ s-a dus vestea despre �ciud\]enia de la
Findhorn� [i, astfel, au început s\ vin\ speciali[ti [i vizitatori care r\m^neau
uimi]i de �fenomenele� respective, f\r\ a le putea g\si îns\ explica]ii pe linia
actualelor cunoa[teri [tiin]ific-materialiste. Dar au fost printre ace[tia [i per-
soane care s-au sim]it puternic atrase de realiz\rile extraordinare datorate
substratului spiritual al rela]iilor sincere cu �lumea fiin]elor naturii� [i, respec-
tiv, cu �lumea devasilor�, r\m^n^nd definitiv al\turi de micul grup ini]ial.
Treptat, s-a format o comunitate local\, ce a extins continuu �gr\dinile din
Findhorn� cu ajutorul benefic al entit\]ilor senzitive [i potente din lumile
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nev\zute; în paralel, s-a ajuns [i la instituirea �Funda]iei Findhorn�, care
organiza expuneri privind posibilit\]ile demonstrate ale colabor\rii dintre
�lumea oamenilor� [i lumea �spiritelor naturii� [i care a editat [i c\r]i (v. nota 26)
apreciate de cei care au în]eles profunda semnifica]ie a faptelor respective.

Pe parcurs, în cadrul mesajelor pe care cele dou\ prietene � Dorothy [i
Eileen � continuau s\ le primeasc\, însu[i nivelul filosofic al ideilor transmise
a crescut, adesea comportamentul comun al oamenilor fiind mustrat în mod cu
totul justificat:

�Copacul care va cre[te din s^mbure con]ine întregul s\u proiect înscris în
s\m^n]\. Acest proiect este sub protec]ia devasilor [i se manifest\ în frumuse]ea
florilor [i în s\n\tatea fructelor. Acesta este cuv^ntul devenit materie; la fel
este în întreaga crea]ie, între]inut\ în echilibru de niveluri de via]\ pe care voi
nu sunte]i capabili s\ le percepe]i cu nivelul limitat al con[tiin]ei voastre, la
care continua]i s\ v\ men]ine]i din ignoran]\�.

Un alt deva-înger comunica o aceea[i idee:

�Dac\ voi, oamenii, dori]i s\ ne domina]i pe noi � elementele naturii �, înv\]a]i
mai înt^i s\ v\ domina]i pe voi în[iv\, natura voastr\ turbulent\ [i viziunea
voastr\ limitat\. Apoi, fi]i uni]i între voi, fi]i plini de iubire în numele
Domnului, fi]i apropia]i a[a cum suntem [i noi, [i minunile se vor realiza�.

Iat\ [i o alt\ exprimare foarte semnificativ\:

�...[tiu foarte clar ce am de f\cut: trebuie s\ manifest c^mpuri de for]\,
oric^te obstacole vor fi, c\ci sunt multe în lumea infestat\ de om. Regnul
vegetal nu are nici un resentiment fa]\ de cei pe care îi hr\ne[te; dar omul ia
cu nep\sare ceea ce i se d\ruie[te, f\r\ m\car s\ mul]umeasc\. Acest mod al lui
nu ne place [i ne face s\-i fim ostili. ~n general, oamenii parc\ nu ar [ti încotro
se duc [i pentru ce. Dac\ ar [ti, ce mari produc\tori de energie ar fi! Dac\ ar
fi pe calea cea bun\, c^t de bine am fi putut coopera cu ei!�...

~n fapt, în paralel cu instruirile at^t de benefice pentru lucrarea [i îngrijirea
gr\dinii [i a pomilor, care conduceau la recolte impresionante, criticile fa]\ de
lipsa g^ndirii spiritualizate [i a cunoa[terilor mai evoluate ale oamenilor f\ceau
[i ele parte din �lec]iile� transmise cu cele mai bune inten]ii:

�Cum pute]i fi at^t de obtuzi [i s\ nu [ti]i c\ întreaga con[tiin]\ a P\m^ntului
particip\ la suferin]ele fiec\rui individ în parte? C\, de asemenea, aceast\
con[tiin]\ se exalt\ la bucuria fiec\rei fiin]e, particip^nd [i ea? Acest principiu
al unit\]ii este exprimat [i reprezentat pretutindeni. Noi dorim s\ subliniem
clar faptul c\ fiin]a voastr\ este legat\ în mod total de întreaga lume [i c\ voi
nu pute]i maltrata P\m^ntul f\r\ a v\ face r\u vou\ în[iv\. Unitatea este
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global\, pentru c\ tot ce exist\ este Crea]ia lui Dumnezeu. Cine perturb\
proiectul global al P\m^ntului, echilibrul anotimpurilor [i armonia tuturor
manifest\rilor materiale perturb\ opera sacr\ [i distruge speran]ele legate de
viitorul omului. V\ surprinde uneori violen]a elementelor? Ele vor deveni [i
mai violente dac\ omul nu-[i va transforma atitudinea fa]\ de adev\ruri!�.

(Acest mesaj aparent filosofic transmis în anii anteriori nu a fost cumva o
viziune profetic\ a consecin]elor violente care se deruleaz\ în ultimele decenii?
Oare înmul]irea [i cre[terea în intensitate a cutremurelor, a taifunurilor [i a
ploilor care provoac\ mari inunda]ii [i mari alunec\ri de terenuri nu sunt
reac]ii planetare �tot mai violente�, datorate manifest\rilor tot mai perturba-
toare [i mai lipsite de respect ale oamenilor, fa]\ de armonia care trebuie
cultivat\ cu profund\ convingere în întreaga Crea]ie?)

Gr\dinile de la Findhorn au fost [i sunt o �realitate material\� care a uimit
mul]imi de oameni, dep\[ind [i sfid^nd încerc\rile de explicare a impresio-
nantelor fenomene biologice doar prin cunoa[terile docte contemporane. Dar
�realitatea� respectiv\ nu este numai una din at^t de numeroasele demonstra]ii27

ale poten]elor superioare de care dispun lumile invizibile ce convie]uiesc cu
noi în spa]iul planetar. Aceasta este totodat\ [i o demonstra]ie a c^t de benefice
pot deveni rela]iile bazate pe cunoa[terea acestor lumi, pe un respect [i o
dragoste spiritual\ reciproce, pe o comportare loial\ a oamenilor nu numai
fa]\ de semenii lor, ci [i fa]\ de tot ceea ce este via]\ [i fa]\ de îns\[i fiin]a
astral\ care este planeta28 P\m^nt; numai prin transformarea comportamentului

27. ~n cartea OZN eterice (Ed. Polirom, Ia[i, 1997) am prezentat [i ilustrat faptul c\
lumile invizibile cu care coexist\m în spa]iul terestru ne ofer\ permanent � înc\ din
cele mai vechi timpuri [i p^n\ în zilele noastre � variate demonstra]ii ale vie]uirii lor
[i ale capacit\]ilor superioare de utilizare a materiilor dense [i a celor eterice, precum
[i a unor bogate spectre de energii specifice. Astfel, de exemplu, aceasta este originea
tulbur\toarelor manifest\ri ale OZN � men]ionate înc\ din Antichitate �, la fel ca [i
ale mul]imilor celor mai varia]i zei, îngeri, fiin]e miraculoase etc. ~n secolul XX
astfel de demonstra]ii s-au multiplicat spectacular [i prin �dictarea telepatic\� a zeci
de c\r]i, c^t [i prin �transcomunic\rile� înregistrate pe benzi magnetice completate
cu stranii imagini pe ecrane de televizor.

28. Cunoa[terea ini]iatic\ a faptului c\ P\m^ntul este �trupul� unei �con[tiin]e cosmice�
elevate a fost transpus\ par]ial într-o ipotez\ [tiin]ific\ modern\ prin �teoria P\m^n-
tului viu� � denumit\ [i �ipoteza Gaia�.
Geofizicianul englez James Lovelock, sus]inut pe parcurs de Lynn Margulis, reputat\
biolog\ american\ (de la Universitatea din Boston) [i apoi de unele grupuri de
oameni de [tiin]\, a demonstrat în mod doct c\ P\m^ntul î[i regleaz\ în mod optimizat
diferite procese specifice: aceast\ reglare s-ar efectua prin intermediul �ra]iunii
colective� a mul]imilor de fiin]e din diferite regnuri biologice, care ar ac]iona dup\
principiul cibernetic al �retroac]iunii selective�.
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oamenilor c\tre o astfel de atitudine se va putea men]ine [i dezvolta armonia
(lipsit\ de violen]ele naturii) mediului în care tr\im [i a însu[i mediului cosmic �
proiectat\ înc\ din începuturi în imensitatea întregii Crea]ii. Iat\, a[adar, c\
dup\ milioane de ani de coexisten]\ cu fiin]ele lumilor nev\zute, omenirea
terestr\ mai trebuie s\ primeasc\ înc\ [i acum variate lec]ii de comportare
corect\ � material\ [i spiritual\ �, întruc^t dup\ at^tea epoci de existen]\
planetar\ oamenii nu au ajuns înc\ s\ fie con[tien]i de apartenen]a la un imens
[i admirabil �Tot� [i de r\spunderea individual\ [i colectiv\ ce rezult\ din
aceast\ apartenen]\...

Dar în acest secol XX at^t de scientizat [i de materialist, grupul [i apoi
pasionata comunitate de la Findhorn nu constituie un exemplu izolat al rela]iilor
directe dintre oameni [i fiin]e ale lumilor invizibile. Iat\, de exemplu, ce î[i
amintea [i ce afirma renumitul clarv\z\tor american Edgar Cayce, care a uimit
o lume întreag\ prin �lecturile� sale din timpul somnului [i al st\rilor de trans\
hipnotic\29, desf\[urate de-a lungul mai multor decenii din prima jum\tate a
secolului XX:

�Odat\, privind pe fereastr\, am v\zut z^ne care m\ chemau afar\ s\ m\ joc cu
ele. De data aceea, mama le-a v\zut bine [i nu m-a oprit s\ ies la ele. Aceasta
s-a repetat un anotimp întreg, adic\ o var\ întreag\�.
�S\ descriu elfii din copaci, z^nele din p\duri, sau ceea ce mi se pare a fi
îngeri, prezen]e, în frumuse]ea [i minunile care le înso]eau, n-a[ putea s\ o fac,
c\ci mi s-ar p\rea un sacrilegiu� (Lectura 464-12 � supliment).
�Gnomii, spiridu[ii, z^nele, v^rcolacii nu sunt «elementali». Sunt entit\]i f\cute
din elemente, care sunt � ca entit\]i � la fel de exact definite ca [i fiin]ele umane
ce tr\iesc în lumea material\� (Lectura 1265-3).
�Persoana era cineva foarte priceput s\ colaboreze cu lumea nev\zut\, cu
energiile elementare. Era în leg\tur\ cu z^nele, cu toate aceste fiin]e care nu se
exprim\ sub o form\ material\ [i pe care numai cei bran[a]i la infinit le pot
observa� (Lectura 2547-1).

La prima vedere, este foarte stranie aceast\ exprimare plin\ de în]eles
ini]iatic; �numai cei bran[a]i la infinit le pot observa�... Dar [i al]i autori
au sesizat repetat existen]a unei capacit\]i extinse a domeniului vizual ce
o posed\ unele persoane care v\d efectiv fiin]e din lumile eterice, chiar
dac\ aceast\ posibilitate deosebit\ se manifest\ pe un interval limitat în timp.
Astfel, de exemplu, autorul francez Maurice Magre, document^ndu-se

29. Koechlin de Bizemont, D., L�Univers d�Edgar Cayce, trei volume, Ed. R. Laffont,
Paris, 1985-1992; traducere în limba rom^n\ la Ed. Sagittarius, Ia[i, 1993-1995.
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în acest domeniu, se exprima într-o carte scris\ cu mult\ pasiune30, în
modul urm\tor:

�Ceea ce la noi este considerat supersti]ie [i legend\ era un adev\r în urm\ cu
trei mii de ani.
Legendele vorbesc întotdeauna despre dansurile z^nelor p\durii sau ale piticilor
P\m^ntului; to]i aceia c\rora li s-a îng\duit s\ vad\ Spiritele Naturii spun c\
ele au o fire foarte vesel\. Natura î[i des\v^r[e[te opera în bucurie [i aceast\
bucurie predomin\ pe m\sur\ ce con[tiin]a se dezvolt\ la regnurile superioare.
Acum îns\ ele nu se mai las\ z\rite de creaturile umane, care ucid cu pl\cere.
Ele [tiu c\ [i cea mai inocent\ fiic\ de om nu se va g^ndi, atunci c^nd se duce
în locurile în care tr\iesc ele, dec^t s\ smulg\ sau s\ rup\ ceea ce ele au creat
cu dragoste [i care este iubirea lor � florile.
~n vremea c^nd p\durile erau lini[tite [i c^nd vegeta]ia se dezvolta liber,
chintesen]a vie a lumii vegetale se materializa [i putea deveni vizibil\ pentru
acei oameni ajun[i la clarvederea lumii subtile care ne înconjoar\. Toate
popula]iile, chiar [i cele primitive, vorbesc despre aceste creaturi timide,
fugitive, binevoitoare, care sunt Spiritele Naturii [i toate le atribuie acelea[i
calit\]i [i acelea[i defecte�.

Legat de aceast\ capacitate deosebit\ a unor persoane de a vedea [i chiar de
a intra în comunicare cu fiin]e ale lumilor invizibile, iat\ o explica]ie par]ial\
prezumat\ de doamna Else Jung, în cadrul unui text intitulat �Experien]a mea
cu Spiritele Naturii� � publicat în cartea autorului austriac D. Swarovski
(v. nota 21):

�Pentru a face credibile � pe c^t posibil � înt^lnirile mele cu spiritele naturii,
trebuie s\ men]ionez c\ am fost înzestrat\ cu capacit\]i de medium, care s-au
manifestat singure între anii 20 [i 30 ai vie]ii mele. ~n anumite perioade, eram
capabil\ s\ v\d mai multe lucruri dec^t ceilal]i oameni. Aceast\ facultate mi-a
fost testat\ în mod [tiin]ific în mai multe r^nduri de c\tre cercet\tori ai
domeniului � din Berlin �, unde am tr\it c^]iva ani. Unul dintre acei profesori
credea c\ este important de stabilit � în leg\tur\ cu obi[nuin]a mea de a vedea
gnomi, z^ne, fiin]e ale copacilor [i elementali, sau cu aceea de a citi cu u[urin]\
pasaje din texte ascunse pe care nu le cuno[team � dac\ fenomenul era ob]inut
cu ajutorul razelor infraro[ii. Astfel de teste repetate de multe ori, pe diferite
c\i, reu[eau întotdeauna. Dar nu numai c\ eu puteam s\ v\d fiin]ele naturii
men]ionate mai sus, dar am fost capabil\ chiar s\ le [i fotografiez.

30. Magre, M., La Clé des choses cachées, Ed. Fasquelle, Paris.
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Acum sunt convins\ c\ era posibil s\ ob]in acele fotografii numai datorit\
radia]iei mele personale; drept urmare, ac]ion^nd ca medium, prin aceast\
radia]ie f\ceam ca puterea de reac]ionare a emulsiei filmului s\ devin\ deosebit
de sensibil\�.

Desigur c\ încerc\rile f\cute de speciali[tii din Berlin de a stabili dac\
radia]ia emis\ de mediumul temporar care a fost doamna Else Jung era din
domeniul undelor infraro[ii au condus la rezultate negative; în fapt, investi-
ga]iile respective f\ceau parte doar din primele experien]e de investigare
[tiin]ific\ a domeniului radiant al energiilor at^t de neîn]elese ale manifest\rilor
parapsihice. Multitudinea de experimente cu caracter [tiin]ific31 care s-au
efectuat în diferite ]\ri în deceniile care au urmat, cu dorin]a de a se identifica
domeniul radiant specific, a demonstrat (în special prin ecran\rile masive
folosite) c\ în astfel de fenomene se manifest\ un cu totul alt spectru energetic �
mult mai activ [i mai penetrant �, care nu a putut fi îns\ identificat de [tiin]a
modern\ nici p^n\ în zilele noastre...

De[i s-a eviden]iat ca un ini]iat mult avansat, [i indonezianul C. Jinarajadasa
m\rturisea c\ nu a identificat sursele intime ale proceselor energetice cu totul
deosebite care îi diferen]iaz\ pe mediumi [i pe clarv\z\tori de oamenii obi[-
nui]i. El se exprima în acest sens � în cadrul acelora[i considera]ii analitice
referitoare la lumile nev\zute, citate anterior � în urm\torul mod:

�~n ceea ce prive[te lumea mai vast\ [i invizibil\ care ne înconjoar\, eu tratez
acest subiect nu din auzite, ci din propriile observa]ii [i cuno[tin]e directe. Nu
[tiu ce capacit\]i speciale posed\ centrii creierului meu fa]\ de cei ai unui om
obi[nuit; sunt îns\ con[tient de faptul c\ exist\ permanent în jurul meu o lume
invizibil\.
...Cuno[tin]ele culese de savan]ii de tradi]ie ocult\ ne arat\ c\ lumea noastr\
fizic\ nu reprezint\ dec^t o parte din lumea real\ [i c\ în ea, [i dincolo de ea,
exist\ numeroase lumi invizibile. Fiecare din aceste lumi este material\; ele
nu sunt doar o reprezentare a spiritului, ci sunt alc\tuite din materie. Materia
din care este creat\ lumea invizibil\ este mult mai subtil\ dec^t materia cu care
suntem obi[nui]i.
...Misterul vie]ii [i al mor]ii va fi dezlegat atunci c^nd fiecare persoan\ va
putea observa în felul acesta lumile invizibile.
...Trei tipuri distincte de entit\]i aflate în curs de evolu]ie î[i împart aceste lumi:
1. Fiin]ele omene[ti (în aceast\ categorie sunt cuprin[i oamenii [i animalele).

31. Ostrander, S. [i Schroeder, L., Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain,
Ed. Prentice-Hall, New York, tradus\ în limba rom^n\ la Ed. Ulpia Traiana, Bucure[ti,
1997, cu titlul Parapsihologia.
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2. Devasii sau ~ngerii, împreun\ cu Spiritele Naturii.
3. Via]a «Esen]ei elementale».
...Evolu]ia entit\]ilor cunoscute sub numele de Devas sau ~ngeri este cu totul
diferit\ fa]\ de via]a din lumile vizibile [i invizibile�.

~ntr-o anumit\ m\sur\ mai explicit, pictorul englez Benjamin Creme � care
a relevat o ampl\ erudi]ie în domeniile cunoa[terilor ini]iatice privind lumile
eterice [i problemele evolu]iei spirituale � a oferit la r^ndul s\u elemente
informative32 întru totul semnificative:

�� Z^nele, gnomii etc. sunt «constructorii inferiori», care utilizeaz\ substan]ele
din planurile eterice [i astral pentru a crea [i a asigura dezvoltarea vegeta]iei
P\m^ntului.
� Devasii sunt în mod efectiv «constructorii activi» care lucreaz\ în mod
inteligent cu substan]a, pentru a crea formele a tot ceea ce vedem.
� Devasii sunt folosi]i foarte des pentru vindec\ri, în special devasii verzi [i
viole]i � numi]i [i «devasii umbrei» �, dar nu numai ei în mod exclusiv.
� Devasii sunt «fiicele sentimentului». Ei ac]ioneaz\ cu sentimentul [i lucreaz\
s\-l perfec]ioneze, în timp ce noi, oamenii, folosim mentalul pe care trebuie
s\-l ducem la perfec]iune.
� Exist\ dou\ mari linii paralele de evolu]ie care, într-un viitor îndep\rtat, vor
fuziona... Fiecare o completeaz\ pe cealalt\, regnul uman reprezent^nd aspectul
masculin, iar cel al devasilor aspectul feminin al uneia [i aceleia[i realit\]i.
� Evolu]ia devasilor urmeaz\ o linie distinct\, paralel\ cu cea pe care o urmeaz\
oamenii.
� Evolu]ia devasilor este foarte complex\, fiind totodat\ inferioar\ [i superioar\
celei a oamenilor. Multe dintre aceste entit\]i sunt înalt evoluate, fiind acum
dincolo de nivelul uman � prin care ele au trecut odinioar\.
� Membrii cei mai senzitivi ai rasei umane, care vor înv\]a s\-i invoce, s\-i
perceap\ [i s\-i contacteze, vor primi de la ei o înv\]\tur\ [i o formare...�.

}in^nd cont de înaltul nivel ini]iatic la care Benjamin Creme î[i oferea
cunoa[terile sale explicative � în cadrul zecilor de conferin]e expuse în întreaga
lume [i, respectiv, în c\r]ile sale traduse în principalele limbi �, este de relevat
o repetare foarte autorizat\ a aceleia[i afirma]ii stranii f\cute în anul 1640 de
abatele Montfaucon, reg\sit\ apoi � în anul 1845 � [i la ini]iatul J. Collin de
Plancy � cita]i anterior. Totu[i, spre deosebire de ace[tia, B. Creme nu limiteaz\
tulbur\toarea posibilitate de contactare a devasilor � respectiv, a îngerilor � ca

32. Creme, B., Maitreya�s Mission, vol. 1, Ed. Share International Foundation, Londra,
1986, tradus în limba rom^n\ de Asoc. Invent-Terra Nova, Ia[i, 1999.
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fiind accesibil\ numai ini]ia]ilor Cabalei, ci o consider\ în mod cu totul real ca
o posibilitate general\, specific\ �membrilor senzitivi ai rasei umane care vor
înv\]a s\-i invoce�. Or, astfel de invoc\ri de tip �[amanic� sunt cunoscute în
multe col]uri ale lumii înc\ din vechime, în cadrul � într-adev\r mai restr^ns �
centrelor de instruire care cultiv\ [i aprofundeaz\ cunoa[terile spiritualiste. De
altfel, aceste rela]ii deosebite dintre îngeri afla]i pe trepte superioare ale
capacit\]ilor specifice [i oameni au fost cunoscute înc\ din timpuri str\vechi.
Iat\ cum relua în urm\ cu peste cincisprezece secole teologul cre[tin Dionisie
Pseudo-Areopagitul aspectul de fond al acestor rela]ii, intrate în tradi]ii
ancestrale (Ierarhia Cereasc\, cap. IV.2):

�Din aceast\ pricin\, ordinele sfinte ale fiin]elor cere[ti particip\ la comuniunea
dumnezeiasc\ într-o m\sur\ mai mare dec^t lucrurile care au numai existen]\
(material\), dec^t fiin]ele nera]ionale sau dec^t cele ra]ionale de felul nostru.
C\ci ele îl imit\ pe Dumnezeu în chip supranatural [i doresc s\-[i transforme,
potrivit acestuia, fiin]area lor spiritual\; de aceea, ei se bucur\ de o mai
str^ns\ comuniune cu divinitatea, fiind [i mai st\ruitori [i r^vnind întotdeauna
spre cele superioare; apoi, pe c^t cu putin]\, fiind încorda]i în dragostea cea
divin\ [i neschimb\toare, ei se înal]\ sus [i primesc în sine str\lucirea izvorului
de ob^r[ie, într-un chip nematerial [i netulburat; ei se c\l\uzesc dup\ acestea
[i î[i st\p^nesc întreaga lor via]\ în chip spiritual. C\ci aceste (fiin]e) ajut\ mai
înt^i [i în mod felurit la participarea lui Dumnezeu; [i iar\[i lor li se descoper\
mai înt^i [i în felurite chipuri partea cea tainic\ a divinit\]ii; de aceea, s-au
învrednicit ele, înaintea celorlalte fiin]e [i în mod deosebit, de numele de
îngeri, pentru c\ ele au str\lucit mai înt^i iluminarea divin\ [i prin ele ni s-au
mijlocit nou\ revela]iile, care dep\[esc puterea noastr\ de cunoa[tere. A[a de
pild\ legea, cum înva]\ teologia, ne-a fost dat\ nou\ prin îngeri [i îngerii au
c\l\uzit pe str\mo[ii no[tri spre cele divine, înainte de lege [i dup\ lege; fie c\
ei îi înv\]au ce trebuie f\cut [i îi c\l\uzeau, sco]^ndu-i din r\t\ciri [i dintr-o
via]\ f\r\ de sfin]enie, c\tre drumul cel drept al adev\rului; fie c\ le explicau
ori le descopereau ca ni[te vestitori unele r^nduiri sfinte sau vedenii tainice ale
misterelor celor mai presus de lume, sau unele profe]ii divine�.

Totu[i, ini]ia]ii cunosc bine faptul c\ � spre deosebire de îngerii superiori �
în lumea fiin]elor invizibile exist\ [i categorii de devasi � îngeri � care nu au
ajuns înc\ la nivelul oamenilor superiori. Dar, în fond, at^t `n lumea fiin]elor
spirituale încarnate ca oameni, c^t [i `n cea a devasilor, absolut toate fiin]ele
respective sunt inserate str^ns într-un amplu [i continuu proces evolutiv; acest
proces este gigantic, necuprins de mintea noastr\, fiind îns\[i motiva]ia fun-
damental\ a Marelui Univers, conceput ca atare [i edificat de acea Inteligen]\
Absolut\ pe care o numim Divinitate. Explicit^nd comparativ aceste aspecte,
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iat\ cum le contura ini]iatul englez Benjamin Creme în continuarea textului
men]ionat mai sus:

�Evolu]ia devasilor se desf\[oar\ printr-o cre[tere neîncetat\ a con[tien]ei a
ceea ce este � aici [i acum �, a ceea ce exist\ în manifestarea viului, în materie,
în vibra]ii, a tot ceea ce îi poate ap\rea spiritului ca ceva ce a fost creat. ~n
acestea se situeaz\ experien]ele lor. Ei simt via]a [i materia în fiecare clip\ [i
î[i dezvolt\ con[tien]a a ceea ce sunt ei. De fapt, [i noi oamenii facem acela[i
lucru gra]ie sistemului nostru senzorial-material, îns\ noi mergem mai departe.
Cel pu]in, devasii afla]i p^n\ la nivelul uman nu analizeaz\ experien]ele lor, nu
le «mentalizeaz\». Pe parcursul evolu]iei lor le devine specific\ o con[tien]\
senzorial\ de o sensibilitate extrem\ [i de un înalt nivel, extins\ la cea mai fin\
varia]ie a vibra]iilor. Ei evolueaz\ progresiv c\tre o percepere din ce în ce mai
subtil\ a ceea ce exist\ acum.
~n evolu]ia devic\, acest proces nu are limite; aceasta este natura existen]ei [i
a dezvolt\rii lor: cu c^t experimenteaz\ mai mult, cu at^t se ridic\ evolutiv.
Noi, oamenii, avem sarcina mai dificil\, aceea de a dezvolta intui]ia a ceea ce
exist\ în crea]ie, dar [i a ceea ce nu este înc\ manifestat, a ceea ce trebuie s\
mai fie, ce ar putea s\ fie, poate, a ceea ce este creat prin ac]iunea mentalului...
F\c^nd s\ intervin\ facultatea mental\, omenirea, omul, poate evolua într-un
alt tip de crea]ie, `n care devasilor le este înc\ imposibil s\ existe. De aceea,
aceste dou\ linii de evolu]ie sunt paralele, ele avanseaz\ [i progreseaz\ împreun\;
totu[i, Planul prevede c^ndva unirea «fiilor mentalului» cu «fiicele senza]iei»,
ale «sentimentului». Dar acest fapt este departe înc\, foarte departe în timp�.

Cine caut\ s\ se informeze mai mult în astfel de problematici � doar aparent
stranii, datorit\ lipsei noastre de informare, de cunoa[tere, îns\ deosebit de
reale în fondul lor faptic � constat\ c\ asemenea concep]ii [i elemente expli-
cative s-au perpetuat mereu de-a lungul veacurilor în diferite moduri; acest
aspect eviden]iaz\ un fapt esen]ial: �undeva� a existat � din timpuri ne[tiute �
un acela[i filon ancestral al unor �cunoa[teri fundamentale�.

Poate c\ cea mai categoric\ eviden]\ a existen]ei unui �filon arhaic�33 al
cunoa[terii coexisten]ei fundamentale [i a permanentelor leg\turi extrem de
str^nse [i de necesare dintre �lumea noastr\, vizibil\� [i �lumile invizibile� a
fost constituit\ de continua transmitere a acestora, nu numai pe linia marilor
religii, ci [i prin numeroasele grupuri de ini]iere care cultivau �Misterele�34 �
organizate mereu pe aproape întregul glob terestru, din Antichitate [i p^n\ în

33. Churchward, J., Le monde occulte de MU, Ed. J�ai Lu, Paris, 1972.
34. Eliade, M., Istoria credin]elor [i ideilor religioase, vol. II, Ed. {tiin]ific\ [i

Enciclopedic\, Bucure[ti, 1986.
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zilele noastre. Astfel, acum se [tie bine faptul c\ întregul con]inut ini]iatic,
ritualurile, modul de organizare, de mobilare, de decorare a actualelor Loji
masonice � [i înse[i însemnele majore purtate de F.F.\ la �lucr\ri� � sunt
aproape acelea[i ca cele ale anticelor �Mistere egiptene�. De[i se mai afirm\
uneori c\ originea francmasoneriei se trage dintr-o ini]iativ\ a în]eleptului rege
evreu Solomon (973-933 î.e.n.) � legat\ de construirea marelui templu de la
Ierusalim �, mul]i cercet\tori au eviden]iat c\ întregul ansamblu al ritualului
masonic a fost consacrat cu mult înainte în cadrul acelor Mistere foarte riguros
organizate în vechiul Egipt � care, [i ele la r^ndul lor, ar fi fost preluate de la
popula]ii mult mai vechi35. Continuitatea organiz\rii, a dot\rii [i a ritualurilor
Lojilor dup\ tradi]iile egiptene a fost demonstrat\ documentar [i de o perso-
nalitate a Lojii-Mam\ din Anglia � ini]iatul clarv\z\tor C.W. Leadbeater �
care la un moment dat a ajuns la gradul de Venerabil al Lojii. Iat\ unele extrase
din instructiva sa carte36 în care a dezv\luit o parte din sensul [i con]inutul
vechilor � dar actualelor � Mistere, ale c\ror ritualuri se bazeaz\ efectiv pe
leg\tura [i colaborarea esen]ial\ dintre �lumea oamenilor� [i �lumile paralele
invizibile�! Aceast\ stranie leg\tur\, men]inut\ mereu ca un mare �secret�, î[i
avea de fapt un ]el cosmic comun � al nostru [i al �lor� �, acela al realiz\rii
unei continue evolu]ii de ordin spiritual; printr-o atare �conlucrare�, grupurile
vechilor ini]ia]i [i, respectiv, ale actualilor francmasoni � selecta]i ca [i la
grupurile antice care oficiau �Misterele� în mare secret, în func]ie de dorin]a
[i de receptivitatea la ini]iere � ar contribui împreun\ cu grupuri de fiin]e
invizibile (!) la realizarea amplului Plan al evolu]iei cosmice, stabilit din
începuturi de Marele Arhitect al Universului:

�~n biserica cre[tin\, serviciul divin începe prin ridicarea unei vaste forme-
-g^nd, destinat\ s\ constituie un fel de acumulator sau de condensator pentru

35. Unele secte masonice consider\ c\ fondatorii lor au tr\it în milenii anterioare. De
exemplu, �Ordinul Libert\]ii� afirma c\ întemeietorul organiza]iilor de ini]iere
secret\ � transpuse în epoca noastr\ în Lojile masonice � ar fi fost Moise (deci în
jurul anilor 1250 î.e.n.). Ordinul francmasonic �Cavalerii prusieni� sus]inea c\
originea organiza]iilor masonice s-ar situa în timpul lucr\rilor de la Turnul Babel, pe
c^nd o alt\ sect\ îl aprecia drept fondator pe biblicul Noe (Dictionnaire des Êtres, des
Personnages, des Livres, Ed. J. Plancy, Bruxelles, 1845).
Neconformistul cercet\tor al trecutului omenirii J. Churchward ajunsese îns\ la
concluzia c\ organiza]iile de ini]iere secret\ ar proveni de la vechea civiliza]ie
dezvoltat\ pe continentul MU � scufundat în Oceanul Pacific în urm\ cu circa
cincizeci de mii de ani �, francmasoneria modern\ fiind continuatoarea acesteia.

36. Leadbeater, C.W., Le côté occulte de la Franc-maçonnerie, Ed. Avar, Paris, tradu-
cere în limba rom^n\ la Ed. Herald, Bucure[ti, 1995.
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for]a spiritual\; ea poate fi p\strat\ pentru a nu se risipi în mod inutil în spa]iul
înconjur\tor; în francmasonerie trebuie luate acelea[i precau]ii. ~n ambele
cazuri este invocat ajutorul entit\]ilor care, tr\ind în planurile subtile, sunt
obi[nuite s\ lucreze cu energiile acelor niveluri [i s\ le dirijeze; exist\ totu[i
o oarecare diferen]\ între metodele adoptate de religia cre[tin\, pe de o parte,
[i cele ale vechilor Mistere egiptene � care stau la baza francmasoneriei �, pe
de alt\ parte.
~n cre[tinism, sunt invoca]i ~ngerii sublimi, a c\ror dezvoltare spiritual\ este cu
mult superioar\ fa]\ de cea a noastr\.
~n francmasonerie, este invocat, de asemenea, ajutorul angelic, dar ~ngerii la
care facem apel sunt mai apropia]i de propriul nostru nivel de dezvoltare [i de
inteligen]\ [i fiecare dintre ei aduce cu sine o serie de subordona]i care s\ le
execute ordinele.
Pretutindeni ne înconjoar\ o imens\ evolu]ie invizibil\, pe care o putem
considera ca fiind paralel\ cu cea a noastr\. Dup\ cum linia noastr\ de evolu]ie
traverseaz\ regnul vegetal, animal [i uman, iar apoi ne conduce la dezvolt\rile
supraumane ale Adeptului, tot astfel aceast\ evolu]ie paralel\ traverseaz\
diferite regnuri elementale: mai înt^i cel al spiritelor naturii, iar apoi cel al
devasilor [i al îngerilor. ~n acest mare regn angelic exist\ mai multe grade de
inteligen]\ [i sfin]enie...
...~n francmasonerie se face îns\ apel la fiin]e invizibile situate la nivelul
oamenilor, sau foarte pu]in deasupra; acestea sunt înso]ite de asisten]i apar]i-
n^nd regnului spiritelor naturii sau chiar regnului elementalilor.
...dar ceea ce trebuie s\ fie bine în]eles este c\ nu numai devasii [i spiritele
naturii, ci [i alte creaturi ciudate (fig. 1, n.a.) [i pe jum\tate con[tiente �
numite elementali � care exist\ pe arcul evolutiv descendent în fiecare din
aceste planuri consimt s\ r\spund\ [i chiar r\spund la invocarea cuprins\ în
formula laconic\ pronun]at\ la deschiderea Lojii. Enumerarea ofician]ilor ca
r\spuns la primele întreb\ri ale Ven.\ este o modalitate de a le trezi aten]ia, un
apel care traverseaz\ diferitele regnuri ale naturii [i astfel devasii, spiritele
naturii [i elementalii sunt în[tiin]a]i c\ li se va oferi ocazia... Folosirea lor
într-o lucrare ca cea masonic\ este una din principalele metode aplicate evolu]iei
lor, a[a se face c\ ele r\spund apelurilor cu mare bucurie.
...Dintre aceste întreb\ri, prima lucreaz\ ca un apel adresat unei anumite
categorii de deva, cea de care este nevoie; acest deva apare imediat [i, ca o
adev\rat\ c\petenie, ia conducerea spiritelor naturii [i a elementalilor care nu
înt^rzie s\ apar\. A doua întrebare îi adun\ în jurul acestui deva pe supu[i; sub
influen]a sa, ace[tia se a[az\ în ordinea dorit\. De exemplu, c^nd este men]ionat
al doilea Exp.\, un fream\t str\bate nivelurile astralului; ...un deva care are
ca vehicul inferior un corp din materie astral\ (numit în budism Kama-deva)
apare imediat [i se a[az\ deasupra capului celui de al doilea Exp.\.
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~n acela[i timp, este chemat s\ ia parte la lucrare [i un grup de spirite ale naturii
cu trupuri din materie astral\, precum [i o mare mas\ de natur\ elemental\,
apar]in^nd celui de-al treilea din marile regnuri elementale. Atunci c^nd este
pus\ întrebarea relativ\ la îndatoriri, c\petenia deva se înconjoar\ de supu[ii
s\i astrali, îi a[az\ în ordine [i, în acela[i timp, f\c^ndu-se st\p^n pe masa
difuz\ de natur\ elemental\, o adun\ în forma-g^nd de care este nevoie pentru
îndeplinirea lucr\rii cerute�.

[O atare descriere pare la prima vedere ca o povestire plin\ de fantezie � de
genul Lampa lui Aladin. Totu[i, cititorul a re]inut desigur c\ C.W. Leadbeater
era clarv\z\tor (din celelalte c\r]i ale sale se poate constata c\ avea capacit\]i
deosebite de vizionare în lumea invizibil\), astfel c\, în fapt, el relata manifest\-
rile respective din perceperi directe � de la fiecare [edin]\ � ale compor-
tamentelor fiin]elor nev\zute care veneau s\ participe la �lucr\rile comune�.
O ilustrare sugestiv\ de acest gen, aceea a sosirii diferitelor entit\]i la servicii
religioase, am inserat-o `n cartea Lumi invizibile � fig. 57 [i 58; dar la fel de
impresionant\ este [i participarea c^torva zeci de fiin]e �luminoase� invizibile
la o expunere de ini]iere spiritual\, surprins\ în Bucure[ti (fig. 2).]

�Primul Exp.\ este reprezentat tot de o c\petenie deva, al c\rei vehicul
inferior este alc\tuit din materia subplanurilor inferioare ale planului mental
(un Rupa-deva), care folose[te spiritele naturii [i elementalii de la nivelul
planului s\u. ...Conduc\torii devas care corespund celor trei ofician]i principali
sunt numi]i în Orient Arupa-devas; ei posed\ con[tiin]\ [i m^nuiesc for]ele
speciale ale planului pe care îl reprezint\ fiecare.
...C^nd, în sf^r[it, se schimb\ ultimele întreb\ri [i r\spunsuri, Loja întreag\
palpit\ de via]a elementalilor, care ard de dorin]a de a începe viitoarea lucrare,
oricare ar fi aceasta. Nivelul de dezvoltare [i de inteligen]\ al elementalilor, ca
[i al spiritelor naturii venite de la diferite niveluri sunt extrem de inegale. Dar
Loja prezint\ aspectul cel mai frenetic atunci c^nd grupurile se reunesc [i c^nd,
ar\t^ndu-[i culorile distinctive, fiecare plute[te deasupra capului oficiantului
care îl reprezint\ în planul fizic.
...C^t despre ofician]ii mai mult sau mai pu]in inferiori, o u[oar\ clarviziune
este suficient\ pentru a vedea aceste fiin]e c\ut^ndu-[i în zbor locurile care le
sunt desemnate, fiecare grup av^nd aparen]a unei sfere sau a unui nor luminos.�

[~n fapt, se pare c\ acolo unde se adun\ oameni pentru a discuta în comun
lucruri deosebite, sau chiar la concerte, apar globuri radiante sau �nori lumi-
no[i�, invizibili pentru marea majoritate a oamenilor (fig. 3).]

�Acest nor este gri-violet pentru Acop.\, c\r\miziu pentru cel de al doilea
Exp.\ [i galben pentru primul Exp.\. Definirea nuan]elor corespunz\toare
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celor trei ofician]i principali este îns\ un lucru dificil, c\ci fiecare pare s\ aib\
toate culorile posibile în acela[i timp. S-ar putea spune c\ galbenul de aur
predomin\ în sfera celui de al doilea Supr.\ [i un albastru viguros-electric în
cea a primului Supr.\. Globul luminos al Ven.\ este cel mai str\lucitor din
toate, reunind rozul, auriul, albastrul [i verdele, fiecare din aceste culori
str\lucind mai viu dec^t ale altora în unele momente ale ceremoniei. Rev\rsarea
de energie devine posibil\ datorit\ devasilor; totodat\, în plan fizic, fiecare
oficiant al Lojii trebuie s\ participe la lucrare potrivit facult\]ilor sale. Dac\
oficiantul se str\duie[te s\ se ridice la în\l]imea acelui deva care îl reprezint\,
[i dac\ el permite energiei s\ treac\ liber\ prin el însu[i, ad\ug^nd acestui
curent energia propriei sale voin]e, atunci el va alc\tui împreun\ cu deva un
singur tot. Nu numai c\ atunci va deveni un canal larg deschis pentru for]a
divin\, dar el însu[i va descoperi în îndeplinirea lucr\rii un mare ajutor [i o
mare for]\.
...Deva care îl reprezint\ pe Ven.\ este un înger al celei de a 7-a raze (cititorul
va g\si ulterior, în textul c\r]ii, explicarea problemei celor [apte raze � n.a.),
din momentul în care, împreun\ cu mul]imea lui de asisten]i � îngeri [i elemen-
tali �, el preia conducerea general\. C\peteniile tuturor celorlalte grupuri mai
mici î[i concentreaz\ aten]ia [i totul este gata pentru momentul suprem în care
se va deschide Loja.
...Venerabilul, care lucreaz\ în numele Marelui Arhitect al Universului, declar\
Loja deschis\ [i se aprind toate luminile. Dar lumina fizic\ nu este singura care
str\luce[te în acel moment c\ci, de la primele cuvinte ale Ven.\, deva care îl
reprezint\ î[i ridic\ sceptrul [i toate cele [apte grupe de spirite ajut\toare, care
p^n\ atunci nu erau � pentru clarv\z\tor � dec^t ni[te nori lumino[i, încep s\-[i
r\sp^ndeasc\ propriile culori naturale, în toat\ str\lucirea [i frumuse]ea lor.
Fiecare grup, cuprins instantaneu într-o raz\ de lumin\ însufle]it\, planeaz\
deasupra oficiantului fizic [i de acolo î[i revars\ puterea asupra lui, ori de c^te
ori acesta este chemat s\ ia parte la ceremonie. ~n general, reprezentantul deva
plute[te mereu deasupra locului special rezervat oficiantului [i c^nd acesta se
deplaseaz\ în Loj\ pentru a-[i îndeplini lucrarea, raza de lumin\ nu-l p\r\se[te
niciodat\, iar intensitatea ei cre[te în momentele în care oficiantul lucreaz\.
...dar nu trebuie uitat c\ fiecare Loj\ masonic\ regulamentar constituit\ este
încredin]at\ unui înger al celei de a {aptea Raze.
...~n momentul deschiderii Lojii, toate entit\]ile prezente, îngeri, spirite ale
naturii, creaturi elementale [i devas, î[i împr\[tie culorile lor str\lucitoare.�

Se pare îns\ c\ unele aspecte importante ale semnifica]iei spirituale
[i chiar ale unei anumite etici, care decurg din �colaborarea [i întrajuto-
rarea� dintre oameni [i fiin]e ale lumilor invizibile � din cadrul ritualurilor
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francmasonice � au fost totu[i deformate [i chiar pierdute de-a lungul mileniilor.
~n cartea sa, C.W. Leadbeater critica discret aceast\ situa]ie:

�Din nefericire, masonii moderni au pierdut din vedere ceea ce s-ar putea numi
caritate interioar\, adic\ puterea planurilor superioare de care ei pot s\ dispun\.
Cu greu ar putea în]elege dac\ li s-ar spune: «Trebuie s\ emi]i curen]i de
energie mental\; aceasta trebuie s\ fie una din formele voastre de caritate».
Este regretabil c\ aceast\ datorie interioar\ este adesea ignorat\, deoarece
efectele sale pozitive sunt imense [i fiecare F.\ ar putea beneficia de ele...
Cum este [i firesc, Lojile masonice nu se afl\ toate la acela[i nivel intelectual;
sunt unele care î[i consacr\ mai mult timp banchetelor [i mai pu]in studiului�.

O aceea[i pierdere semnificativ\ a constatat-o [i Maestrul Djwhal Khul
Tibetanul, care, în una din c\r]ile redactate împreun\ cu ini]iata englez\
A.A. Bailey � ap\rut\ sub numele acesteia37 �, remarca:

�Masoneria, a[a cum a fost ea instalat\ la origine, în noaptea timpurilor [i cu
mult înainte de influen]a ebraic\ asupra sa, a fost organizat\ în baza indica]iilor
directe primite din Sirius [i copiat\ � pe c^t posibil � dup\ anumite institu]ii
existente acolo.
...De-a lungul veacurilor, tradi]ia masonic\ a fost p\strat\, schimb^ndu-se îns\
din c^nd în c^nd denumirile [i interpret^ndu-se din nou Formulele Puterii;
drept consecin]\, s-a îndep\rtat tot mai mult de frumuse]ea [i inten]iile sale
originare.
Acum a venit îns\ timpul, conform legii ciclice [i în vederea preg\tirii noii ere,
ca francmasonii care au în]elegere spiritual\ s\ trebuiasc\ s\ opereze anumite
modific\ri�.

Iat\ deci c\ în secolul XX � al nostru � a fost dezv\luit în mod larg unul din
�marile secrete� ale omenirii: realitatea nu numai a existen]ei, ci chiar aceea
a conlucr\rii permanente dintre entit\]ile invizibile ale planurilor cu zon\ri
specifice ale materiilor eterice [i oamenii lumii vizibile! Acest �mare secret� �
men]inut ca atare sub jur\m^nt [i sub amenin]area pedepsei capitale timp de
mii, de zeci de mii de ani � a stat la baza însu[irii cunoa[terilor superioare doar
de c\tre acei oameni � pu]ini la num\r � care [i-au în]eles sensul existen]ei lor
terestre [i însu[i sensul unic ce domin\ întreaga Crea]ie � acel Plan divin al
continuei perfec]ion\ri, al evolu]iei tuturor �formelor� ce populeaz\ micro- [i
macrocosmosul. Nu este deci deloc înt^mpl\tor faptul c\ asemenea idei le
g\sim tot mai des exprimate înc\ din primele decenii ale acestui veac, al\turi

37. Bailey, A.A., Rayons et Initiations, Ed. Lucis Trust, Geneva, 1988.
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de alte manifest\ri care ni se par înc\ stranii, înse[i înregistr\rile fotografice
ale unor fiin]e din lumile invizibile fiind un semnal al deschiderii generale spre
orizontul realit\]ilor fundamentale. Astfel, de exemplu, legat de aceast\ at^t de
pu]in [tiut\ �întrajutorare� � pe linia continuei evolu]ii legice � cercet\torul
englez dr. Edward L. Gardner scria urm\toarele considera]ii � în cartea sa
citat\ la nota 21:

�Cele dou\ curente ale vie]ii evolutive � uman [i devic �, cu toate c\ în unele
aspecte sunt opuse, sunt � în mod vital [i într-o manier\ admirabil\ � comple-
mentare. Cu tipuri orizontale [i � respectiv � verticale de con[tien]\, aceste
curente pot fi considerate foarte bine ca urzeala [i b\t\tura texturii mani-
fest\rilor vie]ii. Mul]imile devasilor sunt inspirate de con[tien]a legii divine;
acestea «tr\iesc numai îndeplinind voin]a Tat\lui» � astfel cum afirma o veche
exprimare �, îns\ «con[tien]a» fiec\rei categorii este limitat\ strict la acea
por]iune a schemei naturii în care fiecare grup a fost angajat în timp. De
cealalt\ parte, omul are ca sens al responsabilit\]ii individuale capacitatea de a
analiza critic, de a-[i exercita libertatea de ac]iune [i de alegere, precum [i
controlul extensiv �orizontal� asupra unui foarte larg registru al domeniilor
naturii. Problema care le st\ în fa]\ [i sarcina ce trebuie îndeplinit\ este � at^t
pentru omenire, c^t [i pentru devasi � s\ se cunoasc\ mai bine unii pe al]ii.
~n prezent, [tim foarte pu]in despre activitatea devasilor, dar via]a devic\ �
în mediul lor � este adesea desconsiderat\ [i chiar tulburat\ de ignoran]a
omeneasc\, prin intruziuni brutale�.

Parcurg^nd diferitele citate exemplificative inserate pe parcursul textului,
cititorul a putut s\ constate, desigur, c\ în paralel cu mul]imile de pove[ti, de
credin]e populare, de tradi]ii, de mituri (care în veacul nostru au intrat în
variate texte istorice [i literare), s-a format [i o literatur\ cu totul deosebit\:
c\r]i care popularizeaz\ [i chiar analizeaz\ scientizat o ampl\ realitate � pe c^t
de impresionant\, pe at^t de ascuns\ �, aceea a lumilor nev\zute ale �spiritelor
naturii� [i ale �devasilor�. Amploarea acestei doar aparent fantastice realit\]i
nu poate fi exprimat\ în cifre, c\ci chiar dac\ de-a lungul epocilor istorice [i
preistorice au existat oameni care reu[eau din c^nd în c^nd s\ vad\ astfel de
entit\]i, nici un om nu a putut s\ afle c^te miliarde de fiin]e eterice de acest fel
populeaz\ în mod nev\zut spa]iul terestru. Necunoa[terea actual\ este, de fapt,
la fel de extins\ ca [i acum o mie cinci sute de ani, atunci c^nd aprecieri
în acest sens au fost scrise în textele atribuite teologului cre[tin Dionisie
Pseudo-Areopagitul; dar acestea reluau la r^ndul lor o viziune apreciativ\
consemnat\ într-un text biblic mult mai vechi, atribuit proorocului Daniil.
Iat\ cum se exprima teologul în capitolul XIV.1 al scrierii citate anterior
(Ierarhia Cereasc\):
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�Din Daniil capitolul VII.10 înv\]\m c\ num\rul îngerilor este foarte mare,
dar nu este infinit, ci m\rginit; totu[i este mai mare dec^t poate fi în]eles de
oameni, este cunoscut numai de Dumnezeu [i dep\[e[te num\rul tuturor celor
care au corp.
{i acest lucru este vrednic, dup\ credin]a mea, de aten]ie spiritual\; c\ anume,
tradi]ia scripturilor vorbe[te de mii [i miriade de miriade de îngeri, repet^nd [i
multiplic^nd de multe ori pe cele mai înalte dintre numerele noastre [i, prin
aceasta, l\s^nd s\ se în]eleag\ în mod clar c\ ordinele fiin]elor cere[ti nu pot
fi socotite de noi. C\ci o[tirile fericite ale spiritelor celor mai presus de lume
sunt numeroase, dep\[ind simetria slab\ [i limitat\ a numerelor noastre
materiale...�.

~ns\ o parte imens\ a lumilor invizibile, parte care de fapt ni s-a eviden]iat
mereu în mod deosebit, prin diverse manifest\ri � numai aparent � stranii, dar
în sine foarte naturale [i normale, este, desigur, mul]imea extraordinar\38 a
sufletelor omene[ti; de foarte mult timp, din negura vremurilor trecute, pe
diferite c\i s-au ob]inut tot mai multe cunoa[teri asupra marii popula]ii a
�omenirii de dincolo�, cunoa[teri care au fost men]inute îns\ într-o regretabil\
ascundere39; în totalitatea lor, acestea constituie îns\ �o [tiin]\ paralel\�

38. ~n secolul XX au fost ob]inute [i prezentate public pentru prima oar\ estim\ri ale
popula]iei sufletelor umane care ar exista în spa]iul terestru. At^t ini]iatul german
O.E. Bernhardt (Abd-ru-shin) � în volumele traduse [i în limba rom^n\ sub titlul
~n Lumina Adev\rului �, c^t [i ini]iatul englez B. Creme � în Maitreya�s Mission �
au indicat o aceea[i valoare informativ\: 60 miliarde de entit\]i de tip uman, care se
încarneaz\ treptat, în baza unor legit\]i bine definite!

39. ~n vechile scrieri sacre s-a transmis de-a lungul mileniilor o aceea[i recomandare de
limitare maxim\ a difuz\rii cunoa[terilor spiritualiste, datorit\ nivelului extrem de
sc\zut al evolu]iei spirituale a fiin]elor omene[ti. Iat\, de exemplu, ce îi recomanda
Hermes �cel de trei ori în]elept� fiului s\u Tat, cu multe milenii în urm\ (Cartea
a IV-a, cap. I): �Amintindu-]i aceste principii... evit\ s\ le spui mul]imii; nu c\ a[
vrea s\ le interzic de a le cunoa[te, îns\ eu nu vreau s\ te expui zeflemelilor... Aceste
lec]ii trebuie s\ aib\ pu]ini auditori, sau mai bine s\ nu aib\ deloc. Ele con]in ceva
deosebit, prin care cei r\i ar putea fi împin[i înc\ mai mult spre r\utate. Trebuie deci
s\ te p\ze[ti de mul]ime, care nu va în]elege valoarea acestor înv\]\turi�.
{i în textul antic al Talmud-ului ebraic exist\ o specificare similar\, care era legat\
de ascunderea explicit\rii ideii de Divinitate exprimate printr-un nume format din
dou\sprezece litere: �~ns\ c^nd num\rul de necredincio[i a crescut, (numele) nu a
mai fost spus dec^t celor mai discre]i dintre preo]i... Cel care a fost instruit asupra
acestui secret, [i îl p\streaz\ cu vigilen]\ în inima lui, poate s\ conteze pe iubirea lui
Dumnezeu [i pe respectul oamenilor�. ~ntr-un alt text antic ebraic � Sepher Ietzirah �,
este specificat\ o interdic]ie la fel de categoric\ în privin]a �misterelor spirituale�:
�~nchide gura ta pentru a nu vorbi [i inima ta pentru a nu g^ndi la aceste lucruri;
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deosebit de extins\ [i de profund\, reactualizat\ periodic [i îmbog\]it\ mereu.
De-a lungul unui întreg [ir de milenii, complexa problematic\ a lumii sufletelor
de tip uman a tot fost considerat\ ca fiind un domeniu exclusiv al diferitelor
religii locale. Dar, pe m\sura trecerii timpului, oamenii au în]eles treptat c\
fundamentul fiec\rei religii const\ într-o doctrin\ cu caracter etic, care reco-
mand\ respectarea unor legi �revelate� [i � drept urmare � considerate ca
av^nd origine divin\; men]inerea unei morale sociale s\n\toase, care s\ se
încadreze în armonia conceput\ pentru întreaga crea]ie, a devenit astfel un
mijloc major de atingere a scopului fundamental al existen]ei cosmice a fiin]elor
omene[ti: continua evolu]ie a con[tiin]ei [i a capacit\]ilor extraordinare ale
nucleului spiritual ce define[te fiecare fiin]\ uman\ în parte. Dar pentru
atingerea acestui scop esen]ial al vie]uirii noastre planetare, la fel de necesar\
este [i extinderea permanent\ a cunoa[terilor admirabilelor principii legice
care stau la baza a tot ceea ce exist\ pe P\m^nt [i în cosmos, multiplele realit\]i
perceptibile ar\t^ndu-ne mereu ad^nca perfec]iune a g^ndirii creatoare a
Divinit\]ii, specia omeneasc\ fiind doar o p\rticic\ dintr-un �Tot� ce frizeaz\
infinitul cosmic. Cu c^t fiecare dintre noi va descoperi, va cunoa[te [i va
în]elege mai mult [i mai bine profunzimea g^ndirii inteligente care a stat la
baza form\rii [i însufle]irii fiec\rui atom, a fiec\rei celule, a fiec\rei flori sau
insecte, a fiec\rui animal sau a fiec\rui om, a fiec\rei planete sau stele,
a fiec\rei galaxii [i a fiec\rui univers, cu at^t va sim]i mai intens în intimitatea
fiin]ei sale necesitatea respect\rii preceptelor morale, precum [i a apropierii de
Creatorul divin printr-o continu\ în\l]are sufleteasc\ � acea evolu]ie spiritual\
prin care ne determin\m însu[i propriul parcurs ca pelerini cosmici atemporali.

Totu[i, în veacurile ce au preg\tit sf^r[itul celui de al doilea mileniu al erei
noastre, se pare c\ � spre deosebire de mileniile anterioare � mari p\r]i din
omenire � at^t din zonele lipsite de cultur\, c^t [i din regiunile în care au fost
atinse culmi ale cunoa[terilor [tiin]ifice � �au uitat� care este adev\rata
structur\ a fiin]ei umane [i care este adev\ratul sens al existen]ei sale terestre.
Dar, ca [i în alte ere, dup\ perioade prelungite de �uitare�, au survenit [i acum
�reactiv\ri� extrem de necesare. Separat de alte �metode�, care pentru mult\
lume continu\ s\ fie �stranii� (v. OZN eterice, Ed. Polirom, Ia[i, 1997), de-a
lungul secolului XX s-a dezvoltat [i o ampl\ literatur\ de �instruire ini]iatic\�
destinat\ în fine mul]imilor de oameni de pe întregul glob terestru; printre alte
efecte, aceasta a f\cut ca lumea s\ redescopere � cu reticent\ uimire � c\

dac\ inima ta s-a slobozit, adu-o la locul ei�. ~ntr-un text ebraic foarte vechi � Mi[na �
interdic]ia privind �tainele cerului� este total\: �Este oprit de a explica «Geneza» la
dou\ persoane, chiar [i la una singur\, «Mercabah» sau istoria carului ceresc, afar\
de cazul c^nd el ar fi un om în]elept [i care în]elege prin el însu[i�.
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�în]elepciunea antic\� � l\sat\ ca mo[tenire în vechi texte sacre, filosofice sau
epice � indica înc\ din multe milenii anterioare asemenea cunoa[teri superioare,
precum [i adev\ratele solu]ii pentru alegerea c\ilor optime ce duc spre viitor.

Pentru omenirea contemporan\ îns\, o simpl\ redescoperire teoretic\ a
cunoa[terilor în]elepciunii din vechime � reformulate la nivelul actual de cultur\
scientizat\ � nu este totu[i suficient\. Fondul problemei � criza psihic\ (cu
ample efecte socio-economice) a oamenilor contemporani � const\ în fapt în
cerin]a tot mai stringent\ ca fiecare fiin]\ omeneasc\ s\ devin\ în stare s\-[i
ofere singur\ r\spunsuri la întreb\rile legate de ceea ce oamenii �au uitat�, c^t
[i de a-[i reconsidera atitudinea etic\ fa]\ de lumile vizibile [i cele invizibile în
a[a mod înc^t s\ se recupereze prelungita înt^rziere a evolu]iei spirituale
individuale [i colective. Pentru fiecare om, un prim pas � foarte necesar � ar
consta în ie[irea din ignoran]a propriei structuri vitale, reg\sind în mod cult
ceea ce oamenii din vechime [tiau foarte bine [i aplic^nd practic cerin]ele ce
decurg implicit: fiin]a omeneasc\ nu este numai trupul din carne [i oase
condus de organul cibernetic care este creierul, ci este o trinitate a unor
asocieri de corpuri cuplate într-o admirabil\ organizare func]ional\ de natur\
energetic\ � trupul organic, sufletul (ca ansamblu de corpuri constituite din
materii subtile) [i �eul spiritual� care ar trebui s\ fie adev\ratul conduc\tor,
întruc^t este partea nemuritoare din noi. Din p\cate, foarte pu]in\ lume cunoa[te
aceast\ structurare fundamental\, iar ignorarea ei continu\ s\ distrug\ în
mod inutil milioane [i milioane de vie]i... Acea recomandare antic\ �Gnothi
seauton!� � �cunoa[te-te pe tine însu]i!� �, care fusese preluat\ ca o deviz\
vital\ de filosoful grec Socrate cu cinci veacuri înaintea erei noastre, este mai
actual\ dec^t oric^nd, fiind un reper obligatoriu al devenirii noastre.

De[i mul]imi de oameni de pe întinsul globului recunosc faptul c\ în
intimitatea fiin]ei proprii exist\ [i �sufletul�, foarte, foarte pu]ini dintre ei [tiu
ceva despre el... Oare c^te persoane, chiar din mediul nostru, care �accept\�
aceast\ realitate fundamental\, ar putea r\spunde la întreb\ri normale, specifice
etapei în care ne afl\m: �Cum arat\ sufletul?�... �Din ce «e f\cut» sufle-
tul?�... �Cum este el legat, o via]\ întreag\, de trupul din carne?�... �Cum se
transmit în mod reciproc informa]iile intime specifice, între trup [i suflet,
astfel înc^t func]ionalitatea întregii noastre fiin]e s\ fie asigurat\ mereu at^t
de reu[it?�... �Manifest\rile noastre psihice sunt produse de creier sau de
suflet?�... �C^nd moare trupul organic, moare [i sufletul? Dac\ nu moare,
unde se duce dup\ înmorm^ntarea trupului? Cu ce se hr\ne[te el «acolo» [i «ce
face» în existen]a sa desc\rnat\ at^t de pu]in [tiut\?�. {i întreb\rile pot
continua, desigur, mult [i mult mai amplu...

~ntruc^t p\rin]ii � în marea majoritate a omenirii � nu [tiu s\ r\spund\ la
astfel de întreb\ri, iar în [coli nu exist\ o instruire în acest sens, doar o parte
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din slujitorii unor religii put^nd r\spunde la unele dintre acestea, tinerii de pe
întreg P\m^ntul intr\ în via]\ f\r\ o preg\tire at^t de necesar\ în acest sens �
m\car elementar\; [i totu[i, de[i înv\luit\ de ignoran]\, problematica este
fundamental\ pentru vie]uirea noastr\...

Dar [i mai pu]ini oameni pot r\spunde la întreb\ri similare privind �nucleul
spiritual�, adev\ratul �eu superior�, adev\rata noastr\ fiin]\ cosmic\ nemu-
ritoare. {i totu[i, r\spunsuri la ambele categorii de întreb\ri au fost scrise înc\
din Antichitate, au fost transmise [i mereu îmbog\]ite genera]ie de genera]ie,
iar în acest secol XX au fost oferite mul]imilor de oameni printr-o literatur\
�de specialitate�, ce con]ine o detaliere tot mai profund\, tot mai scientizat\,
a �cunoa[terilor spirituale�.

Aceast\ ignoran]\ regretabil\, de propor]ii planetare, care contrasteaz\ mai
mult dec^t oric^nd cu nivelul avansat al [tiin]elor docte � limitat îns\ numai la
studierea materiei dense [i a aspectelor strict bio-chimice ale materiei vii �, se
datoreaz\ în mare m\sur\ unui fapt obiectiv: at^t sufletul, c^t [i �eul spiritual�
fiind constituite din materii subtile de o fine]e extraordinar\, invizibile, nu au
putut fi puse în eviden]\ nici prin cele mai performante aparate [i instala]ii
moderne de cercetare. S-a extins îns\ [i un evident aspect subiectiv: g^ndirea
doct\ a ultimelor secole a alunecat tot mai mult spre concep]ii materialiste
exclusiviste, consider^nd ca �real� doar ceea ce era sesizabil prin sim]urile
obi[nuite ale trupului organic [i prin aparatele care amplificau aceste sim]uri,
în timp ce tot ceea ce ]inea de lumile invizibile [i de înse[i componentele
invizibile ale fiin]ei umane era respins ca �no]iuni idealiste� [i ca fantezii [i
supersti]ii ale oamenilor din vechime.

~ntr-adev\r, înc\ din timpuri foarte îndep\rtate, oamenii erau întru totul
convin[i de existen]a sufletului; arheologia modern\ � din ultimele dou\
secole � a relevat pe larg acest fapt, întruc^t devenise întru totul evident\
aceast\ credin]\ prin chiar extraordinara grij\ cu care cei din vechime amenajau
mormintele [i le dotau cu �cele trebuincioase mortului în lumea de dincolo�.
Or, speciali[ti ai domeniului afirm\ c\ obiceiul de a face morminte ar fi fost
identificat la popula]ii umane care ar fi vie]uit cu mai mult de trei sute de mii
de ani în urm\... Introducerea în morminte � al\turi de trupul decedatului �
a unor obiecte utile (vase cu hran\, arme, podoabe) care se practic\ ceva mai
t^rziu, dar înc\ din paleoliticul superior, este o dovad\ foarte clar\ a preocu-
p\rilor privind asigurarea necesit\]ilor vitale [i a înse[i obi[nuin]elor avute
�aici� pentru sufletele plecate �pe un alt t\r^m de existen]\�. Mormintele
faraonilor din Valea Regilor, ale diferi]ilor împ\ra]i chinezi sau ale regilor
inca[i din zona andin\ a Americii de Sud ne impresioneaz\ [i ast\zi, at^t prin
minunatele tezaure [i veritabilele opere de art\ descoperite, c^t [i prin profun-
zimea credin]ei colective în existen]a [i continuitatea vie]uirii sufletului dup\
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decesul trupului organic. Dar chiar mai mult dec^t at^t, cu multe mii de ani în
urm\, egiptenii, ca [i popula]iile din întregul Orient asiatic, cuno[teau faptul
c\, separat de trupul organic muritor, în fiin]a omeneasc\ exist\ asociat\ [i o
trinitate de corpuri invizibile. Descifrarea unor texte antice egiptene scrise
hieroglific pe papirusurile altor milenii a revelat printre at^tea aspecte ale
trecutului [i aceast\ surprinz\toare cunoa[tere a structurii intime ce compune
entitatea uman\ [i a  modului în care ceea ce noi numim �suflet� continu\ s\-[i
duc\ existen]a40 în alte planuri de vie]uire colectiv\:
� �ka� � corpul eteric (dublul eteric); parcurg^nd diferite scrieri antice care

explicitau aceast\ cunoa[tere, egiptologul Gaston Maspéro41 reda astfel sinteza
specific\rilor hieroglifice: �ei spuneau c\ acesta este construit dintr-o substan]\
mai pu]in dens\ dec^t materia corpului organic, o proiectare colorat\ � dar
aerian\ � a individului, pe care îl reproduce îns\ tr\s\tur\ cu tr\s\tur\�;

� �akh� � o component\ care se destram\ [i ea dup\ un timp (acesta fiind
corpul astral) [i despre care în scrierile vechi se afirm\ c\ �apar]ine cerului,
dup\ cum trupul apar]ine p\m^ntului� (iat\ c\ în]elepciunea antic\ ajunsese
la perfec]iunea exprim\rii doar în c^teva cuvinte, poetic chiar, a unei
realit\]i fizice fundamentale!). Hieroglifa care îi corespundea acestei com-
ponente era o pas\re ibis;

� �ba� � o a treia parte constitutiv\ a fiin]ei omene[ti care, dup\ moartea tru-
pului, continu\ s\ vie]uiasc\ în mod independent, f\r\ a-i mai fi necesar un
trup din carne [i oase. Hieroglifa simbolic\ din texte era o pas\re cu cap de om.
Totu[i, ca în orice credin]\, în decursul timpului egiptenii antici au introdus

[i unele interpret\ri subiective. Astfel, s-a r\sp^ndit o concep]ie local\, cu
urm\ri spectaculare: dac\ ulterior cele trei componente s-ar reuni din nou,
omul respectiv ar putea tr\i la nesf^r[it. Dar aceast\ noutate dogmatic\ impunea
ca în �reg\sirea comun\� s\ fie inclus [i trupul decedat. Drept urmare, s-a pus
la punct [i s-a cultivat cu o grij\ remarcabil\ acea tehnic\ a îmb\ls\m\rilor [i
a protej\rii trupurilor decedate sub form\ de mumii. Pentru a se oferi condi]ii
favorabile men]inerii ulterioare a asocierii intime, s-au construit pentru regi
acele mastaba [i apoi piramide, iar mai t^rziu s-a extins amenajarea unor
spa]ioase morminte subterane, amplasate în diferite v\i42 mai izolate, în care

40. Chi]ulescu, G. [i Tr., {apte monumente celebre ale arhitecturii antice, Ed. Tehnic\,
Bucure[ti, 1965.

41. Maspéro, G., L�Egypte, Ed. Librairie Hachette, Paris, 1911.
42. Sub dealurile st^ncoase de pe malul vestic al Nilului, au fost s\pate veacuri de-a

r^ndul vaste �apartamente� pentru numeroase genera]ii de defunc]i; frescele inte-
rioare [i obiectele g\site constituie adev\rate muzee ale Antichit\]ii. Sunt renumite
cele din �Valea Regilor�, din �Valea Reginelor�, din �Valea Nobililor� sau din
�Valea Me[te[ugarilor boga]i�.
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sufletele defunc]ilor (de diferite ranguri sociale) s\ vin\ [i s\ locuiasc\ al\turi
de trupurile minu]ios preg\tite prin mumificare. ~n marea majoritate a acestor
morminte, bine ascunse, frescele murale pictate cu mii de ani în urm\ aveau ca
teme specifice scene ale supravie]uirii deceda]ilor într-o via]\ etern\. De aceea,
în textele antice mormintele respective erau denumite, cu un acela[i pl\cut
lirism filosofic, �locuin]e ale eternit\]ii�.

Totu[i, ini]ia]ii egipteni [tiau foarte bine c\ sufletele nu aveau s\ r\m^n\ s\
vie]uiasc\ în spa]ioasele �muzee� ascunse, textele hieroglifice cu caracter
religios43 relev^nd o cunoa[tere mai apropiat\ a modului de desf\[urare a
existen]ei în lumea invizibil\. O dat\ plecat din convie]uirea trupeasc\, sufletul
trebuia s\ str\bat\ dou\ zone distincte: �Duat� � un spa]iu întunecat [i sediu
al diferitelor pericole �, iar apoi �Amenti� � în cadrul c\ruia s-ar afla �C^mpiile
Preaferici]ilor�, precum [i �C^mpiile P\cii�. ~ns\ dup\ dificila str\batere a
Duat-ului, fiecare suflet trebuia s\ fie supus judec\rii faptelor sale terestre. ~n
numeroase fresce din impresionantele �apartamente� s\pate în piatra dealurilor
învecinate v\ii Nilului, c^t [i în diferite papirusuri ce au consemnat cunoa[terile
ini]iatice ale egiptenilor antici, scena judec\rii sufletului a fost tipizat\ într-o
aceea[i reprezentare simbolic\, diversele imagini diferind doar prin unele
stiliz\ri artistice: o dat\ sufletul adus de zeul Anubis în marea sal\ a zei]ei
Maat, zeul Toth îi c^nt\rea inima decedatului (inima simboliz^nd partea din
trup care a înregistrat g^ndurile, sim]\mintele [i faptele celui judecat) în fa]a a
patruzeci [i doi de judec\tori. ~n func]ie de rezultatul c^nt\ririi [i de p\rerile
tribunalului, decizia final\ era stabilit\ de Osiris � divinitatea suprem\ ce
st\p^nea �lumea de dincolo�: faptele rele aveau s\ re]in\ sufletul în �Lacul de
Foc� pentru o purificare prelungit\, pe c^nd faptele bune aveau s\ deschid\
calea spre c^mpiile din �frumosul Amenti�. Iat\ c^t de pl\cut se exprimau cu
mii de ani în urm\ vechii egipteni, cu o aparent\ simplitate, asupra acestui
subiect44 care ast\zi este at^t de necunoscut contemporanilor:

�Aici încep c^ntecele
Care povestesc cum pleac\ Sufletul
Spre ziua Prealuminat\;
C^ntece de laud\ [i slav\ încep aici,

43. Herodot, marele istoric grec al Antichit\]ii (secolul al V-lea î.e.n.), scria � în cartea
a XI-a, cap. 37 � urm\toarea caracterizare: �Egiptenii sunt foarte religio[i, cu mult
mai mult dec^t restul oamenilor�.

44. Cartea egiptean\ a mor]ilor, versiunea E.A. Wallis Budge, tradus\ în limba rom^n\
la Editura Sophia, Arad, 1993.
Cartea este o colec]ie de 192 texte antice egiptene scrise pe papirusuri g\site în
diferite situri arheologice [i reunite ca av^nd o aceea[i tem\: �C\l\toria sufletului în
lumea de dincolo�.
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Despre Intrarea [i P\trunderea
Sufletului în gloriosul Neter-Kert
{i în frumosul t\r^m Amenti,
Rena[terea sa întru Spirit,
C\l\toria minunat\
Pe T\r^mul de Dincolo�.

Dar ini]ia]ii din Egiptul antic nu afirmau aceste concepte doar la nivelul
unor cuno[tin]e elementare; cunoa[terile lor spirituale erau mult mai ample,
mai profunde, c\ci ei st\p^neau efectiv (în baza unor evidente experiment\ri
îndelungate, efectuate înc\ din vremuri mult anterioare) [i manevrarea dirijat\
a capacit\]ilor energetice specifice ale corpurilor invizibile ce compun fiin]a
uman\, put^nd face �miracole�. ~ns\ este demn de relevat [i faptul c\ asemenea
cunoa[teri i-au condus pe ace[tia la o g^ndire [i la concep]ii filosofice care ne
uimesc [i ast\zi prin superioritatea ce o etaleaz\ fa]\ de majoritatea ideilor
filosofice contemporane nou\. {i ca o culme a profunzimii lor ideatice, ini]ia]ii
antici �[tiau� c\ astfel de cunoa[teri vor continua s\ fie superioare chiar [i fa]\
de cele ale �oamenilor din viitor�, care numai dup\ milenii aveau s\ ajung\ s\
descifreze scrierile hieroglifice. Iat\ ce dorea s\ ne transmit\ în acest sens � cu
mai mult de trei milenii în urm\, în jurul anului 1320 î.e.n. � în]eleptul Anana
([eful scribilor [i consilier al regelui egiptean Seti II), printr-un text scris pe un
papirus45 ce a fost reg\sit în secolul al XIX-lea:

�Citi]i, voi cei care îl ve]i descoperi în timpurile viitoare, dac\ zeii vo[tri v-au
dat puterea de a-l citi. Citi]i, o, voi copii ai viitorului [i afla]i secretele
trecutului, care pentru voi e departe, dar în realitate e at^t de aproape.
Oamenii nu vin numai o dat\ pentru a disp\rea apoi pentru totdeauna; ei
tr\iesc mai multe vie]i, în locuri diferite, îns\ nu întotdeauna în aceast\ lume.
{i între fiecare dintre aceste vie]i exist\ un v\l de întuneric.
...Religia noastr\ ne înva]\ c\ tr\im etern. Or, eternitatea neav^nd sf^r[it, nu
poate s\ aib\ nici început, e ca un cerc; drept urmare, dac\ un fapt este
adev\rat, [tiind c\ tr\im etern, [i cel\lalt trebuie s\ fie la fel de adev\rat, acela
c\ noi am tr\it dintotdeauna.
...Ad\p^ndu-ne la pu]ul f\r\ fund al în]elepciunii care este ascuns\ în esen]a
fiec\rui om, noi z\rim doar fr^nturi de adev\r, care ne dau nou\, celor ce
suntem ini]ia]i, puterea de a face minuni.
...To]i zeii trimit darurile lor de iubire pe acest p\m^nt, f\r\ de care noi am
înceta s\ mai exist\m. Credin]a mea m\ înva]\ poate mult mai multe lucruri
dec^t a voastr\, m\ înva]\ c\ via]a nu se sf^r[e[te cu moartea [i c\ iubirea, fiind
sufletul vie]ii, trebuie s\ persiste în mod etern�.

45. Churchward, J., Le monde occulte de MU, Ed. J�ai Lu, Paris, 1972.
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Mai vechi dec^t afirma]iile at^t de sugestive din anticul Papirus Anana par
a fi p\r]ile esen]iale din cunoa[terile cuprinse în textele reunite în C\r]ile lui
Hermes Trismegistul, atribuite acelui personaj mitic46 apreciat de contemporanii
s\i, c^t [i de genera]iile care au urmat ca fiind �cel de trei ori în]elept�. Dup\ cum
afirma istoricul roman de origine greac\ Diodor din Sicilia (secolul I î.e.n.),
�autorul� textelor respective ar fi fost zeul egiptean Thot, al c\rui nume a fost
transformat [i oficializat în epoca greco-roman\ � dar cu acelea[i atribute divine �
sub denumirea de Hermes Trismegistul. Ambii au r\mas în mitologie ca
fiind cunosc\tori ai tainelor cere[ti, patroni ai medicinei, ai în]elepciunii secrete
a castei preo]ilor, ai unor [tiin]e ca astronomia [i astrologia etc. Apologetul
cre[tin Lactan]iu (secolul al IV-lea e.n.), fiind uimit de profunzimea [i vastitatea
cunoa[terilor con]inute în textele antice ale C\r]ilor lui Hermes Trismegistul,
scria la timpul s\u: �Hermes a descoperit, nu [tiu cum, aproape întregul adev\r!�.

Totu[i, cred c\ este interesant pentru cititor s\ afle, din însu[i textul antic,
�cum� a descoperit autorul mitic �aproape întregul adev\r�. {i aceasta cu at^t
mai mult cu c^t numeroase alte texte sacre ale altor popoare sau alte texte
ini]iatice scrise, de asemenea, înc\ din vechime47, precum [i de-a lungul

46. Cercet\torul francez dr. Louis Ménard, coment^nd traducerea complet\ a C\r]ilor
Hermetice (Ed. Guy Trédaniel � Ed. de la Maisnie, Paris, 1977), nu a evitat
întrebarea: �Dar cine este acest Hermes Trismegistul, sub numele c\ruia ne-au
parvenit aceste c\r]i? Este acesta un om sau este un Zeu? Pentru comentatori, se
pare c\ ar fi [i unul [i altul. Aspectele multiple ale zeului grec Hermes l-au f\cut s\
fie confundat cu mai mul]i zei egipteni. (De aceea)... se spune c\ au fost mai mul]i
Hermes. Conform lui Manethon (istoric egiptean din secolul al III-lea î.e.n. � n.a.),
Zeul Thot, primul Hermes, ar fi scris pe stele din piatr\ sau pe coloane principiile
[tiin]elor, cu caractere hieroglifice. Dup\ potop, un al doilea Hermes, fiu al unui
înger bun [i p\rintele lui Tat, ar fi tradus aceste inscrip]ii în grece[te�.

47. Din diferite texte antice, c^t [i din tradi]ii foarte vechi, s-a eviden]iat faptul c\ pe
întregul glob terestru, fiin]e din lumi invizibile au comunicat înc\ dintr-un trecut
foarte îndep\rtat cu oameni capabili s\ le perceap\ prezen]a [i s\ preia spre difuzare
diferite cunoa[teri superioare, la nivelul de în]elegere atins în fiecare epoc\. De exemplu,
iat\ o relevare semnificativ\ reg\sit\ [i în Antichitatea Americii Centrale; studiind
hieroglifele maya[e, cercet\torul francez Paul Arnold scria: �O important\ varietate
a acestor preo]i clarv\z\tori este reprezentat\ printr-un cap av^nd o ureche enorm\ �
uneori [i cu un occipital foarte dezvoltat: este preotul care aude vocile cere[ti. Acestui
dar i se adaug\ adesea [i darul clarvederii prin ochiul mistic, independent de urechea
dispropor]ionat\... To]i preo]ii cuno[teau starea secundar\ în care comunicau cu lumea
supraterestr\ [i contribuiau la ghidarea mor]ilor�. Eruditul cercet\tor sesizase îns\
aceast\ reprezentare [i în Antichitatea chinez\: �Dar la fel, scrierea arhaic\ chinez\
reprezenta «omul care percepe vocea cerului» printr-o ureche mare, prins\ de silueta
corpului omenesc, capul s\u fiind îns\[i urechea� (Le Livre des Morts Maya,
Ed. R. Laffont, Paris, 1978, traducere în limba rom^n\ la Ed. Antet, Bucure[ti, 1996).
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veacurilor [i chiar în secolul XX, au fost redactate printr-o aceea[i �manier\
stranie�: prin comunic\ri primite de la diferite entit\]i evoluate din lumile
invizibile � care se preocup\ [i de evolu]ia spiritual\ a fiin]elor omene[ti (astfel
de comunic\ri s-au efectuat mereu fie prin �discu]ii directe�, fie prin auzul
unei voci interioare, fie prin psihoscriere � scriere automat\); în acest sens, de
exemplu, pentru noi, rom^nii, sunt întru totul elocvente cele trei volume48 ale
profesorului bucure[tean Scarlat Demetrescu, care � dup\ cum afirma autorul �
au fost scrise în baza unui acela[i gen de comunic\ri, din partea unui �duh�
evoluat. Iat\ îns\ cum explica �cel de trei ori în]eleptul� antic, înc\ din primele
aliniate ale C\r]ii I, transa meditativ\ prin care a fost ini]iat, pentru a l\sa
omenirii o valoroas\ confirmare � dintr-un trecut îndep\rtat � a cunoa[terilor
unor mari adev\ruri fundamentale:

�Reflectam într-o zi asupra fiin]elor; g^ndirea mea plutea în în\l]imi [i toate
senza]iile mele trupe[ti îmi erau amor]ite, ca în somnul greu ce urmeaz\ dup\
o mas\ bogat\ sau dup\ o oboseal\ foarte mare. {i deodat\ mi s-a p\rut c\ o
fiin]\ imens\, f\r\ contururi fixe, m\ striga pe nume [i îmi spunea:
� Ce vrei tu s\ auzi [i s\ vezi, ce vrei tu s\ afli [i s\ cuno[ti?
� Cine e[ti tu? i-am r\spuns eu.
� Eu sunt Poimandres (îndrum\torul omului), Inteligen]a suveran\. Eu sunt
peste tot cu tine [i [tiu ce dore[ti.
� Vreau, i-am r\spuns eu, s\ fiu instruit cu privire la fiin]e, s\ în]eleg natura
lor [i s\-L cunosc pe Dumnezeu.
� Prime[te în g^ndirea ta tot ceea ce vrei s\ [tii [i te voi instrui.
La aceste cuvinte, el [i-a schimbat aspectul [i imediat, într-o clip\, mi-a fost
descoperit totul [i am v\zut un spectacol de nedescris. Totul a devenit o lumin\
dulce [i pl\cut\, care mi-a fermecat vederea�.

~n finalul acestei � doar aparent � stranii comunic\ri ce a fost prologul unei
ini]ieri deosebit de ample care s-a produs îns\ �instantaneu� într-o manier\ de
neîn]eles pentru noi, Inteligen]a Superioar\ i-a dezv\luit lui Hermes [i un scop
misionar al întregii viziuni ini]iatice. Totu[i, în ultimul aliniat al relat\rii
antice reg\sim un tulbur\tor fenomen de natur\ spiritual\, care într-adev\r ne
uime[te: în diferite epoci, anumi]i oameni �ale[i� în func]ie de nivelul evolu]iei
lor spirituale [i, respectiv, de capacit\]ile lor suprasenzoriale deosebite au
primit vaste ini]ieri sau poten]e creative remarcabile, în intervale de timp
extrem de scurte � fie în cursul unor �visuri extraordinare�, fie în timpul unor
transe meditative. Fa]\ de amploarea � cantitativ\ [i calitativ\ � informa]iilor

48. Demetrescu, S., Din tainele Vie]ii [i ale Universului, edi]ia a II-a, Ed. Emet Art,
Oradea, 1993.
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preluate, �înregistrarea� pe suportul ne[tiut al memoriei personale pare s\ se
fi efectuat de fiecare dat\ cu o �vitez\� impresionant\, de c\tre o �inteligen]\
superioar\� ce de]inea o stocare informa]ional\ mult mai bogat\. De exemplu,
asem\n\toare fenomenului relatat de Hermes Trismegistul (Thot?), pot fi
reamintite at^t ini]ierea [i transmiterea principalelor �sure� ale Coranului,
care au fost preluate de Mahomed de la îngerul Gjibrail (arhanghelul Gabriel),
c^t [i c\l\toria sa ini]iatic\ �în cer� � despre care Mircea Eliade49 consemna:

�Dup\ unii, Profetul, c\lare pe animalul înaripat, a contemplat Iadul [i Raiul
[i s-a apropiat de tronul lui Allah. C\l\toria a avut loc instantaneu; ulciorul pe
care Mahomed l-a r\sturnat la plecare nu î[i golise întregul con]inut p^n\ c^nd
s-a întors în înc\pere. O alt\ tradi]ie vorbe[te despre o scar\ pe care, ajutat de
îngerul Gabriel, Mahomed ar fi suit p^n\ la por]ile Cerului. El a ajuns în fa]a
lui Allah [i a aflat din gura sa c\ a fost ales, dintre ceilal]i profe]i, [i c\ el,
Mahomed, este «prieten» al Domnului. Dumnezeu i-a încredin]at Coranul [i o
anumit\ [tiin]\ esoteric\, pe care Mahomed nu trebuia s\ o comunice credincio-
[ilor. Aceast\ c\l\torie extatic\ va juca un rol central în mistica [i teologia
musulman\ ulterioar\�.

Exemple similare din vechime sunt cu mult mai numeroase, dar astfel de
fenomene se înt^mpl\ [i în zilele noastre. Un caz semnificativ este cel al
muncitoarei agricole Beryl Lovell, care a doua zi dup\ un vis nocturn a devenit
brusc o talentat\ sculptori]\. Investig^nd fenomenul, parapsihologul Gordon
Martinson declara c\ �Beryl Lovell reprezint\ cazul unei femei care a avut în
vis un contact cu spiritul unei sculptori]e care a tr\it acum peste opt sute de
ani... Contactul s-a realizat printr-o c\l\torie spa]io-temporal\ într-un atelier
din castel, în urma c\reia femeia a dob^ndit calit\]i artistice; pe acestea, de
fapt, le poseda, dar au fost revitalizate�.

Dar poate c\ textul antic pe care ni l-a transmis Hermes Trismegistul este cu
mult mai sugestiv dec^t înse[i relat\rile contemporane. Dup\ transmiterea extrem
de rapid\ a amplelor cunoa[teri ini]iatice � pe care le reg\sim în cele patru
C\r]i antice în care [i-a cristalizat tezaurul informa]ional ce i-a fost �impri-
mat� �, �Inteligen]a Superioar\� i-a dat [i o sarcin\ similar\ cu cele care aveau
s\ fie transmise în mileniile ulterioare, prin aceea[i metod\, [i altor ini]ia]i �
dintre care unii au r\mas în tradi]ii cu denumirea de profe]i:

�� Ce a[tep]i acum? Tu ai aflat totul [i acum numaidec^t s\ le ar\]i oamenilor
calea, astfel ca prin tine Dumnezeu s\ salveze lumea uman\.

49. Eliade, M., Istoria credin]elor [i ideilor religioase, vol. III, Ed. {tiin]ific\ [i
Enciclopedic\, Bucure[ti, 1988.
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Vorbind astfel, Poimandres a disp\rut, al\tur^ndu-se puterilor (cere[ti). {i eu,
binecuv^nt^nd pe Tat\l tuturor lucrurilor [i aduc^ndu-i mul]umiri, m-am ridicat
înt\rit de El, cunosc^nd acum natura Universului [i marea viziune. {i am
început s\ predic oamenilor frumuse]ea religiei [i a ~nv\]\turilor în]elepte:
Oo, voi, popoare, voi, oameni n\scu]i de P\m^nt, c\zu]i în be]ia [i somnul
ignor\rii lui Dumnezeu, scutura]i-v\ de toropeala sim]urilor voastre, trezi]i-v\
din abrutizarea voastr\.
Pentru ce, oo, voi, oameni n\scu]i de P\m^nt v\ abandona]i mor]ii, în timp ce
a]i putea ob]ine nemurirea? Reveni]i-v\, voi ce merge]i în gre[eal\, care
l^ncezi]i în ignoran]\; îndep\rta]i-v\ de razele întunericului, apropia]i-v\
nemurirea renun]^nd la corupere.
...C\ci flagelul ignoran]ei inund\ întreg P\m^ntul, corupe sufletul închis în
trup [i îl împiedic\ s\ intre în portul salv\rii sale�.

Dar Cartea I � ca, de altfel, [i celelalte C\r]i ale lui Hermes Trismegistul �
ofer\ [i în zilele noastre un con]inut instructiv, cu un real caracter �enciclo-
pedic�. Al\turi de cunoa[teri cu un evident fond [tiin]ific (principiul conserv\rii
materiei [i al energiei, relativitatea timpului, mi[carea permanent\ a particule-
lor elementare [i a tot ce exist\ în Univers, problema vidului etc.), textul antic
ne-a transmis [i cunoa[teri spiritualiste fundamentale, structurate într-un sistem
filosofic cu adev\rat valoros. Astfel, de exemplu, referitor la alc\tuirea asocia-
tiv\ � din trup vizibil [i corpuri invizibile � a fiin]ei umane, elementele cognitive
oferite cu mii de ani în urm\ sunt la fel de utile [i în zilele noastre, întruc^t chiar
[i la acest sf^r[it de secol XX, sub aspectul inform\rii spiritualiste, �flagelul
ignoran]ei inund\ înc\ întregul P\m^nt�; iat\ unele extrase semnificative:

�� singurul dintre toate fiin]ele care tr\iesc pe P\m^nt, omul, este dublu:
muritor prin trup, e nemuritor prin propria-i esen]\.
� Omul a primit de la via]\ [i de la lumin\ sufletul s\u [i inteligen]a sa;
sufletul îi vine de la via]\, iar inteligen]a de la lumin\. (Cine parcurge textele
C\r]ilor lui Hermes Trismegistul, remarc\ faptul c\ termenul de �inteligen]\�
se refer\ la �Eul spiritual�, la no]iunea curent\ de �spirit� � n.a.)
� ...to]i cei care se vor cunoa[te pe ei în[i[i vor ajunge la binele perfect; dar
cel care, printr-o sim]ire gre[it\, î[i va iubi doar trupul, acela va r\t\ci în
întuneric [i va fi supus mereu prin sim]uri la condi]iile mor]ii.
� Omul se compune dintr-un trup [i un suflet.
� Iat\ cum este constituit sufletul omului: inteligen]a este în ra]iune, ra]iunea
în suflet, sufletul în eteric, etericul în corp.
� ...Acest sistem de înveli[uri exist\ în corpul terestru. Inteligen]a nud\ (�Eul
spiritual� � n.a.) nu s-ar fi putut stabili într-un trup de p\m^nt [i acest trup
folositor nu putea con]ine în mod simplu o astfel de parte nemuritoare [i nici s\
poarte o astfel de valoare. Inteligen]a [i-a luat sufletul ca înveli[; sufletul,
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care [i el însu[i este divin, s-a învelit cu etericul, iar etericul s-a r\sp^ndit în
trupul animal.
� ...Etericul, p\trunz^nd prin vene, artere [i s^nge, face ca trupul animal s\ se
mi[te [i îl sus]ine � pentru a vorbi pe în]eles. Unii au crezut chiar c\ s^ngele ar
fi sufletul; aceast\ p\rere este îns\ o în]elegere gre[it\ a naturii; trebuie [tiut
c\ etericul se retrage mai înt^i c\tre suflet [i numai dup\ aceea s^ngele se
încheag\, venele [i arterele se golesc [i trupul animal moare�.

(Clarv\z\torii dota]i cunosc bine acest proces fizic al îndep\rt\rii prealabile
a corpurilor din materii subtile invizibile � care alc\tuiesc �aura� �, cu c^teva
zile înaintea decesului unei persoane. Or, în]elep]ii Egiptului antic cuno[teau
cu multe mii de ani în urm\ producerea real\ a acestui fenomen invizibil
celor mul]i!)

�...C^nd inteligen]a (Eul spiritual � n.a.) p\r\se[te trupul p\m^ntesc, ea se
îmbrac\ imediat cu un înveli[ de foc, pe care nu l-a putut p\stra atunci c^nd
s\l\[luia în acest corp de p\m^nt; c\ci p\m^ntul nu suport\ focul, doar o
sc^nteie din acesta ajung^nd s\-l ard\. (Aceasta s\ fie oare cauza acelor extrem
de ciudate combustii subite care ard total � sau par]ial � trupurile diferitelor
persoane ce se �aprind� instantaneu?50 � n.a.) ~ns\ inteligen]a, cea mai subtil\
dintre g^ndirile divine, are drept corp cel mai subtil dintre elemente: focul.�

(~n fapt, în concep]ia antic\ a celor patru �elemente fundamentale� � din
care unul este �focul� �, nu era vorba de focul obi[nuit, ci de o anumit\
categorie de materie invizibil\ care, sub ac]iunea radia]iei nucleului spiritual
sau a altor radia]ii specifice, reda impresia unui �înveli[ de foc�; întruc^t în
zilele noastre au început s\ fie înregistrate de pelicule fotosensibile astfel de
realit\]i ale lumii invizibile, pentru edificarea cititorului, am introdus în
ilustra]ie un astfel de document fotografic � fig. 4.)

�...Exist\ o comunicare între suflete; cele ale Zeilor comunic\ împreun\ cu
cele ale oamenilor, acestea cu cele ale animalelor. Cele mai puternice au grij\
de cele mai slabe: Zeii de oameni, oamenii de animalele f\r\ ra]iune [i
Dumnezeu de to]i, c\ci el dep\[e[te totul [i totul îi este inferior. Lumea e
supus\ lui Dumnezeu, omul e supus lumii, animalele oamenilor, dar Dumnezeu
este deasupra tuturor [i cuprinde totul. Razele lui Dumnezeu sunt energiile,
razele lumii sunt crea]iile, razele omului sunt artele [i [tiin]ele... Astfel este
organizarea universal\, consecin]\ a unit\]ii, a c\rei inteligen]\ p\trunde toate
lucrurile. C\ci nimic nu este mai divin dec^t inteligen]a.

50. Randles, J., Spontaneous Human Combustion, 1992, traducere în limba rom^n\ la
Ed. Domino, T^rgovi[te, 1997.
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...Sufletul f\r\ inteligen]\ (Eul spiritual � n.a.) nu ar putea nici vorbi [i nici
ac]iona. Atunci c^nd inteligen]a p\r\se[te sufletul, acesta nu mai vede nimic,
nu mai aude nimic [i se aseam\n\ unui animal f\r\ ra]iune. Aceasta este
puterea inteligen]ei. ~ns\ ea nu sus]ine sufletul vicios [i îl las\ ata[at trupului,
care îl trage îns\ în jos. ~n astfel de situa]ii, un om nu se mai poate spune c\ e
om. Dar omul este un animal divin care ar trebui s\ fie comparat nu cu alte
animale terestre, ci cu acelea ale cerului, pe care le numim Zei... Astfel am
putea spune c\ omul este Zeu muritor [i c\ un Zeu ceresc este un om nemuritor.�

Iat\ ce înseamn\ cunoa[tere [i în]elepciune: doar în c^teva fraze, chiar
poetice, o admirabil\ schem\ a ontologiei cosmice!

Poate c\ cel mai bogat tezaur al cunoa[terilor filosofice antice privind
originea, structurarea complex\ a fiin]ei omene[ti (din trup organic [i corpuri
invizibile), precum [i despre însu[i sensul existen]ei sale s-a p\strat în arhivele
templelor asiatice, în special în cele din India [i din Tibet. Textele indiene ale
Vedelor � din mileniul II î.e.n. �, ce au transcris vechi cunoa[teri transmise
oral prin genera]ii de ini]ia]i antici care comunicau prin practici de tip yoghin
[i cu lumea nev\zut\, s-au cristalizat în mileniul urm\tor în textele filosofice
ale Upani[adelor. Conform tradi]iei, acestea ar fi fost rodul51 � ca [i în cazul
C\r]ilor lui Hermes Trismegistul � unor �revela]ii� (sruti). Dar în Mundaka
Upani[ad II � partea I � se specifica faptul c\ [i Vedele au fost consemnate de
ini]ia]i tot prin �revela]ii�. Dintre textele mileniului I î.e.n., astfel cum evi-
den]ia eruditul profesor rom^n T. Simenschy, �Katha Upani[ad este una din
Upani[adele cele mai vechi [i mai importante. Ea se bucur\ de un renume
considerabil în India [i e bine cunoscut\ de acei care studiaz\ literatura
sanscrit\�. Iat\ unele extrase � din traducerea52 f\cut\ de acest profesor � care,
într-o aceea[i exprimare pitoreasc\ specific\ mileniilor anterioare, redau la
nivelul de în]elegere al epocii respective o cunoa[tere complex\ � pe care o
putem considera ca superioar\ chiar [i în zilele noastre:

�Sufletul, care este atot[tiutor, nu se na[te [i nici nu moare; el nu provine
din nimic... Nen\scut, ve[nic, perpetuu, str\vechi, el nu e omor^t c^nd e
omor^t trupul.
Sufletul, mai subtil dec^t ceea ce este subtil [i mai mare dec^t ceea ce este
mare, e a[ezat în cavitatea (pieptului) fiec\rei fiin]e. Cine este liberat de
dorin]e, acela, lipsit de întristare, prime[te prin favoarea Creatorului întreaga
m\re]ie a sufletului.

51. Eliade, M. [i Culianu, I., Dic]ionar al religiilor, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1993.
52. Simenschy, T., Cultura [i filosofia indian\, Ed. {tiin]ific\ [i Enciclopedic\,

Bucure[ti, 1978.
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C^nd omul [ade, el (sufletul) merge departe, c^nd doarme, el umbl\
pretutindeni.
~n]eleptul care g^nde[te c\ sufletul e f\r\ corp între trupuri, c\ e statornic între
cele nestatornice, c\ e mare [i atotstr\b\t\tor nu se întristeaz\.
El afl\ c\ sufletul este cel care st\ pe car, trupul este carul, intelectul este
vizitiul, iar mintea � fr^ul. Omul al c\rui vizitiu e în]elept [i a c\rui minte e în
fr^u ajunge la cap\tul drumului, la l\ca[ul suprem al lui Vi[nu.
C\ci mai presus de sim]uri sunt lucrurile lor; mai presus de lucruri, mintea;
mai presus de minte, intelectul; mai presus de intelect, marele suflet.
Sufletul acesta, ascuns în toate fiin]ele, nu se manifest\. Dar e v\zut de mintea
ascu]it\ [i subtil\ a acelora cu clarvedere.
Mare c^t degetul cel gros, sufletul [ade în mijlocul corpului (fiind) st\p^nul
trecutului [i al viitorului.
El este acela care duce în sus [i las\ în jos suflarea vital\. Pe acest pitic
(sufletul e mic c^t degetul cel gros) a[ezat la mijloc îl ador\ to]i zeii.
C^nd sufletul, care st\ în trup, se desface de el [i se libereaz\, ce mai
r\m^ne atunci?
~n]elep]ii care contempl\ în\untrul fiin]ei lor pe acela care e unul, sufletul
l\untric al tuturor fiin]elor, care î[i modific\ forma lui unic\ dob^ndesc fericirea
ve[nic\; ceilal]i, nu.
~n]elep]ii care contempl\ în\untrul fiin]ei lor pe acela care e ve[nic între cele
trec\toare, inteligen]a între inteligen]e, care de[i e unul îndepline[te dorin]ele
multora dob^ndesc pacea etern\; ceilal]i, nu.
Natura lui (a sufletului) nu poate fi privit\; nimeni nu-l poate vedea cu ochii.
El se manifest\ în inim\ [i în minte, prin g^ndire. Cei care [tiu aceasta devin
nemuritori.
G^ndul c\ (sufletul) exist\, precum [i ideea despre natura lui adev\rat\ fac cu
putin]\ în]elegerea sa. Natura adev\rat\ (a sufletului) devine clar\ atunci c^nd
s-a în]eles c\ el exist\.
Puru[a, sufletul l\untric, ...s\ se [tie c\ e pur, c\ e nemuritor�.

~n anticele Upani[ade se eviden]iaz\, poate mai mult dec^t în oricare alte
scrieri vechi, faptul c\ adev\rata �persoan\� din om este �atman� � Sinele
superior, Eul spiritual. Or, credin]a fundamental\ exprimat\ mereu în aceste
texte vechi era c\ �atman� � partea nepieritoare din om � este constituit
din aceea[i substan]\ subtil\ din care este compus\ îns\[i fiin]a universal\
suprem\ � Brahman; de aici [i acea g^ndire generalizat\ c\ în final, Eurile
spirituale se vor contopi cu imensul corp al lui Brahman.

Cercet^nd originea antic\ a acestei opinii � care se reliefeaz\ ca fiind de o
înalt\ factur\ cognitiv\ la baza unei profunde cosmogonii �, eruditul Mircea
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Eliade constata53 c\ acest concept provenea din texte scrise cu peste o mie de
ani înaintea Upani[adelor:

�Ca [i în Puru[a din Rig Veda X.90, Brahman se reveleaz\ ca fiind imanent [i
transcendent în acela[i timp, distinct de Cosmos [i totu[i omniprezent în
realit\]ile cosmice. ~n plus, ca «atman», el s\l\[luie[te în inima omului, ceea ce
implic\ identitatea dintre «Sinele» uman adev\rat [i Fiin]a universal\... Dup\
unii, «Sinele» celor care au în]eles simbolismul esoteric al celor «cinci focuri»
vor traversa diversele regiuni cosmice p^n\ la «lumea Fulgerului». Acolo
înt^lnesc o «persoan\ spiritual\» («puru[a manasah», adic\ «n\scut\ din spirit»);
aceasta îi va conduce p^n\ la lumile lui Brahman, unde vor tr\i îndelung [i de
unde nu se vor mai reîntoarce... Dar dup\ alte interpret\ri, unirea lui «atman»,
dup\ moarte, cu Fiin]a universal\ (Brahman) constituie întruc^tva o «nemurire
impersonal\»: «Sinele» se contope[te cu sursa sa originar\, Brahman.
...Chandogy Upani[ad (III.13.7) spune: «lumina care str\luce[te dincolo de
Cer, dincolo de tot, în lumile cele mai înalte, dincolo de care altele nu mai
exist\, este într-adev\r aceea[i lumin\ care str\luce[te [i în interiorul omului
(antoh puru[a)».
Brahadaranyaka Upani[ad (IV.3.7) identific\, [i ea, pe «atman» cu persoana
care se afl\ în inima omului, sub forma unei «Lumini în inim\». (Ini]ia]ii [i
clarv\z\torii cunosc bine faptul c\ nu este vorba de inim\ ca organ carnal, ci de
inima din materie subtil\ a corpului eteric, ce apare într-adev\r luminoas\, la
acela[i nivel, dar în partea dreapt\ a toracelui � n.a.)
...Este important s\ preciz\m îns\ c\ medita]iile asupra identit\]ii «atman-
-Brahman» constituie efectiv un «exerci]iu spiritual», [i nu un [ir de ra]iona-
mente. Sesizarea Sinelui propriu se înso]e[te de experimentarea «luminii
interioare», lumina fiind prin excelen]\ at^t imaginea lui «atman», c^t [i a lui
«Brahman».
...Identitatea «atman-Brahman» i-a ajutat pe rsi s\ descifreze misterul Crea]iei
[i, totodat\, propriul mod de existen]\ al lui «atman»�.

~n miile de ani care s-au scurs de la scrierea acestor texte � concepute ca
adev\rate cristaliz\ri ale unor îndelungate observ\ri [i experiment\ri tot mai
îndr\zne]e, ce au stimulat [i în nenum\rate milenii anterioare fr\m^nt\ri ale
min]ilor mai luminate �, cunoa[terile respective s-au dezvoltat în cadrul unor
adev\rate sisteme filosofice. Domin^nd treptat at^t g^ndirea religioas\, c^t [i
cea laic\ a popula]iilor str\vechiului Orient, acestea au influen]at direct [i
concep]iile vechilor civiliza]ii indo-europene [i mediteraneene. {i iat\ c\ în

53. Eliade, M., Istoria credin]elor [i ideilor religioase, vol. I, Ed. {tiin]ific\ [i
Enciclopedic\, Bucure[ti, 1986.
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cursul secolului XX, imaginea hegelian\ a spiralei evolu]iei umane s-a conturat
la un alt nivel, printr-o nou\ penetrare în Occident a filosofiilor respective54,
dar cu un con]inut mult mai scientizat � corespunz\tor saltului plin de av^nt al
cunoa[terilor [tiin]ifice generale. ~n fapt, concep]iile spiritualiste orientale s-au
afirmat tot mai mult în acest veac al nostru [i ca o completare tot mai necesar\
a credin]elor religioase existente, c^t [i a unui echilibru psiho-social intim � la
fel de necesar sub avalan[a stresului cotidian generat de rapida înmul]ire a
popula]iilor de pe întregul glob terestru. ~n modul cel mai real, elementele de
cunoa[tere oferite sub o alur\ mai doct\ de filosofiile spiritualiste verificate
milenii de-a r^ndul în Orient vin s\ înt\reasc\ [i s\ amplifice direct fondul
profund al religiilor contemporane [i nu s\-l contrazic\55. Doar cei care nu au
analizat cu discern\m^nt [i obiectivitate detalierile acestor �doctrine
complementare� au impresia c\ ar exista diferite contradic]ii...

Iat\, de exemplu, unele extrase din ideile filosofice cristalizate în Orientul
indian [i oferite în mod sintetic Occidentului � dup\ mii de ani de la redactarea
Vedelor [i a Upani[adelor �, de c\tre ini]iatul indian Bodhablukshu Brahmacharin
sub numele de J.C. Chatterji56:

�{ti]i, desigur, vechea maxim\ socratic\ «Cunoa[te-te pe tine însu]i!» � care
ne recomanda direct cunoa[terea aprofundat\ a propriei noastre naturi. {i exact
cu aceea[i inten]ie, marele nostru înv\]\tor, Cristos, cerea ucenicilor s\ caute

54. Fizicianul american Fritjof Capra, studiind [i vechi filosofii orientale, a ajuns la o
concluzie care a început s\ fie acceptat\ de tot mai mul]i oameni de [tiin]\ contempo-
rani: cunoa[terile oferite de acestea apar ca av^nd un fond cognitiv foarte asem\n\tor
celui al [tiin]ei moderne! Iat\ cum se exprima în primul capitol al apreciatei sale
c\r]i The Tao of Physics (Ed. Flamingo, edi]ia a III-a, 1992), tradus\ [i în limba
rom^n\ sub titlul Taofizica (Ed. Tehnic\, Bucure[ti, 1995):
�...elementele de baz\ ale modului oriental de a concepe lumea sunt în acela[i timp
[i elementele de baz\ ale viziunii pe care o configureaz\ fizica modern\. Ele vor s\
arate c\ g^ndirea oriental\ [i, mai general, abordarea mistic\ ofer\ un fundament
solid [i relevant, din punct de vedere filosofic, teoriilor [tiin]ifice contemporane:
o concep]ie despre lume în care descoperirile [tiin]ifice se pot afla în perfect\ armonie
cu idealul de spiritualitate [i cu credin]ele religioase.
...Aceast\ carte î[i propune s\ amelioreze imaginea [tiin]ei, demonstr^nd c\ exist\ o
perfect\ armonie între în]elepciunea Orientului [i [tiin]a Occidentului. Ea dore[te s\
arate cititorului c\ fizica modern\ merge dincolo de tehnologie, c\ drumul s\u � sau
taofizica � poate fi un drum spiritual, o cale spre cunoa[tere [i spre împlinire�.

55. Brune, F., Christ et Karma, Ed. Dangles, 1995, traducere în limba rom^n\ la
Ed. Univers Enciclopedic, Bucure[ti, 1998.

56. Chatterji, J.C., Filosofia esoteric\ a Indiei, traducere în limba rom^n\ la Ed. Ram,
Aninoasa, Gorj.
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~mp\r\]ia lui Dumnezeu în ei în[i[i. Numai printr-o întoarcere în noi în[ine
vom g\si Adev\rul.
...în corpul nostru fizic recunoa[tem dou\ principii: materia grosier\ [i vitali-
tatea. Aceast\ vitalitate poate primi numele de principiu eteric.
...Materia eteric\ specializat\ care îi serve[te de baz\ sau de «vehicul» va lua
numele de «corp eteric».
...Nu e greu pentru nimeni s\ recunoasc\ o diferen]\ între corp [i inteligen]\...
Materialistul, de fapt, nu recunoa[te aceast\ diferen]\; el crede c\ mentalul nu
este distinct fa]\ de trup. Dar chiar [i el trebuie s\-[i dea seama de faptul c\
«mentalitatea» constituie cel pu]in un mod special de energie, mod distinct de
ceea ce numim energie fizic\.
Iat\, deci, în om, o prim\ distinc]ie evident\: trup [i mental sau, în termeni
mai uzuali, corp [i suflet.
...Dac\ ne oprim un moment pentru a analiza mentalul, vom g\si c\ [i el însu[i
sufer\ modific\ri [i nu r\m^ne deloc sta]ionar. Pasiunile vin [i se duc, st\rile
suflete[ti se succed, ondulatorii [i diverse; din an în an, intelectul propriu se
dezvolt\ sau se voaleaz\.
...Astfel, constat\m c\ toate elementele mentalului variaz\; [i aceste varia]ii
fiindu-ne, evident, «cunoscute», înseamn\ c\ în mod necesar înd\r\tul
mentalului exist\ «ceva» [i mai stabil. Or, acest «ceva» este elementul spiritual,
ale c\rui caracteristici sunt iubirea, sacrificiul, abnega]ia [i toate virtu]ile
superioare, care îl disting în mod esen]ial pe om fa]\ de animal. Aceste
sentimente ne dau, ocazional, cea mai mare fericire [i de aceea, adeseori, omul
consider\ acest factor ca fiind realmente «el însu[i», adev\rata sa fiin]\.
Dac\ analiz\m la r^ndul ei [i aceast\ natur\ spiritual\, vom afla c\ [i ea se
schimb\. Spiritualitatea poate cre[te [i ea cu timpul. Te dezvol]i în abnega]ie,
în iubire, cultiv^nd astfel de virtu]i... {i e clar c\ noi percepem [i aceste
schimb\ri. ~nd\r\tul naturii noastre spirituale exist\ deci «ceva» care percepe [i
schimb\rile din p\r]ile superioare ale fiin]ei noastre. Acela este «Eul» omului,
e «martorul unic» care înregistreaz\ toate varia]iile spiritului, ale mentalului [i
ale trupului.
...Cei doi factori care compun trupul nostru fizic au fost denumi]i în vechime �
în sanscrit\ � «Sthula Bhuta» � respectiv, corpul grosier [i «Prana» = vitalitatea.
Observa]i c\ ace[ti factori, de[i separabili, sunt principii constitutive fizice
[i nu hiperfizice ale naturii noastre. Ele nu corespund dec^t planului fizic
al Universului.
«Mentalul» � întrebuin]^nd acest termen în sensul s\u cel mai larg � poate fi
divizat la r^ndul s\u în trei componente, toate separabile unele fa]\ de celelalte.
Mai înt^i, [ti]i c\ în fiecare dintre noi exist\ emo]ii, sentimente, pasiuni.
Acestea sunt doar unul din aspectele vie]ii mentale, aspect care se extinde de la
senza]ia animal\ p^n\ la emo]iile [i sentimentele cele mai complexe ale omului
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evoluat. Aceast\ parte a naturii noastre mentale este cunoscut\ sub numele de
sensibilitate; numele s\u sanscrit este «Kama» = dorin]\; materia care serve[te
drept baz\ acestor st\ri energetice (senza]ii, dorin]e, emo]ii, sentimente, pasiuni)
este mai subtil\ dec^t cea a corpului eteric [i a primit uneori în Occident
numele de «materie (corp) astral\» � din cauza luminozit\]ii sale proprii.
Apoi, [tim c\ în mentalul nostru mai exist\ [i un alt factor, cel care ra]ioneaz\,
calculeaz\, compar\. E ceea ce numim noi «intelect» � sau mental intelectiv.
El corespunde aspectului inferior al principiului care în sanscrit\ este
numit «Manas» (în latine[te «Mens»); noi îl numim deci «Manas inferior»
(mentalul inferior).
Dincolo de acest compartiment mai exist\ un altul care nu calculeaz\, care nu
c^nt\re[te pro [i contra, care nu discut\, nici nu reac]ioneaz\, ci afirm\ intuitiv:
«Eu [tiu c\ acest lucru este adev\rat sau c\ acela e fals; nu [tiu de ce, dar am
convingerea intim\ c\ a[a este». Acest factor e ra]iunea pur\ sau con[tiin]a.
El constituie individualitatea proprie a omului; poate fi denumit deci sufle-
tul omului. ~n sanscrit\, acesta este aspectul superior al lui «Mens», este
«Manas superior».
G\sim deci în regiunea mental\ trei componente:
� Natura pasional\ [i emo]ional\ sau a senza]iilor � Kama.
� Mentalul calculator sau intelectul � Manas inferior.
� Mentalul afirmativ, sufletul sau con[tiin]a � Manas superior. ~n plus, Manas

superior � corpul cauzal � p\streaz\ întip\rirea tuturor activit\]ilor (memoria)
care au ajuns s\-l impresioneze.

~n ceea ce prive[te «natura spiritual\»... comport\ [i ea diviziuni [i subdiviziuni,
dar acestea nu pot fi percepute dec^t de omul ajuns într-o stare foarte înalt\ de
evolu]ie.
La fel este [i cu «Eul». {i El are trei aspecte, dar în starea actual\ a omenirii
acestea nu pot fi înc\ deosebite unele de altele. Numai omul perfect poate �
singur � s\ le cunoasc\ [i s\ le disting\:
� Elementul spiritual sau «Buddhi» � cuv^nt ce semnific\ «~n]elepciunea».
� Adev\ratul [i singurul subiect în Eul omului este numit în literatura spiri-

tualist\, mai scurt, «Atma», dar în cele mai vechi c\r]i hinduse e numit
«Mahatma». Atma înseamn\ ceea ce atinge tot, ce con]ine tot�.

Aceast\ structurare invizibil\ a complexului de corpuri din materii subtile
care alc\tuiesc fiin]a uman\ a p\truns în literatura informativ\ occidental\ înc\
de la începutul veacului XX; fiind preluat\ [i �verificat\� de studio[i [i de
experimentatori europeni, o reg\sim pe parcursul � [i p^n\ la finele � acestui
secol, reluat\ competent [i de autori occidentali, ce au devenit �ini]ia]i� at^t
printr-o documentare aprofundat\, c^t [i prin experimente proprii. Astfel, de
exemplu, fizicianul francez Patrick Drouot � care la maturitate [i-a descoperit
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[i [i-a dezvoltat remarcabile capacit\]i de bioenergoterapeut [i, respectiv, de
vizionare par]ial\ a fiziologiei corpurilor subtile � descria în una57 din inci-
tantele sale c\r]i o tulbur\toare realitate:

�Prin abordarea sofisticat\ a biologiei moleculare, g^ndirea [tiin]ific\ clasic\
concepe corpul fizic ca fiind o serie de sisteme chimice care se întrep\trund.
Or, este interesant s\ constat\m c\ speciali[tii din avangarda [tiin]ei sugereaz\,
întocmai ca misticii orientali, c\ natura solid\ a materiei nu este dec^t o iluzie
a sim]urilor. Aceast\ perspectiv\ descrie materia ca pe o substan]\ compus\ din
particule, care nu sunt dec^t puncte de lumin\ rece. Dualitatea und\-particul\
a materiei tinde progresiv c\tre un nou model de fiin]\ uman\ ca sistem
energetic inteligent. ~nv\]\turile mistice orientale ajung la aceast\ viziune
consider^nd corpul fizic ca începutul unui lan] de sisteme energetice, [i nu
cap\tul lui. Aceste sisteme energetice subtile ocup\ un loc preponderent în
func]ionarea global\ a fiin]ei umane.
...Travers^nd experien]ele de expansiune a con[tiin]ei, î]i dai seama c\ nu
exist\ dec^t un voal între condi]ionarea noastr\ de moment [i natura noastr\
veritabil\ [i atemporal\. Astfel, atunci c^nd observ\m existen]a c^mpurilor
energetice, a acestor corpuri de lumin\, reg\sim un limbaj vechi care, de fapt,
este un suport mai bun de comunicare. Este o limb\ universal\, aceea a luminii.
Ne d\m seama atunci c\ transferurile de informa]ii de la un strat energetic la
altul se prezint\ ca o transmisie de coduri, mai precise [i mai globale dec^t
limbajul nostru curent. Diferen]a dintre materia fizic\ a trupului [i materia
eteric\ (a celorlalte corpuri) este deci în principal o diferen]\ de frecven]\
(a vibra]iilor)...
...Corpul eteric � sau primul corp subtil � vibreaz\ la o frecven]\ foarte
apropiat\ de cea a corpului fizic... ~n corpul eteric s-ar afla 72.000 de canale �
nervi de lumin\ �, pe care yoghinii le numesc nadis-uri, iar tibetanii tza...
Acest prim corp energetic este deci vitalizant... Prima observare relev\ c\
acest corp eteric este o interfa]\ între energiile înalte (ale celorlalte corpuri)
[i trupul fizic.
...Exist\ [apte chakre în corpul eteric, acestea fiind asociate trupului fizic.
Fiecare chakr\ din corpul eteric este în leg\tur\ cu un plex nervos major [i cu
o gland\ endocrin\ principal\.
...~n expresia sa total\, corpul eteric este o form\ energetic\ ce sus]ine corpul fizic.
Corpul astral � al treilea corp al omului ([i al doilea corp subtil) � este
vehiculul sentimentelor. Acest corp se compune din materie astral\, fiind un
c^mp energetic ce vibreaz\ cu o frecven]\ [i mai ridicat\ dec^t corpul eteric...

57. Drouot, P., Guérison spirituelle et immortalité, Ed. du Rocher, Paris, 1993, traducere
în limba rom^n\, Vindecare spiritual\ [i nemurire, Ed. Sagittarius, Ia[i, 1994.
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El nu poate fi v\zut dec^t de persoane care au început s\-[i activeze anumite
poten]e. Din 1986 am început s\-l percep � la 50-60 de centimetri în jurul
trupului fizic � ca o cochilie luminoas\, str\lucitoare. El înconjoar\ trupul fizic
[i pe cel eteric [i p\streaz\ o form\ umanoid\.
...Yoghinii vorbesc despre el ca fiind corpul emo]ional, corpul dorin]elor.
...Pentru cei care îl percep, el are o structur\ multicolor\ care se rote[te, în
func]ie de starea intim\. Culorile lui arat\ calitatea [i intensitatea sentimentelor
persoanei [i dac\ ele sunt structurale sau conjuncturale.
...Con[tiin]a unei persoane se poate deplasa [i interac]iona cu mediul exterior
prin corpul astral, atunci c^nd trupul fizic este inactivat sau adormit. La nivelul
energetic astral, anumite g^nduri, con[tiente sau nu, exist\ ca ni[te c^mpuri
distincte � numite [i «forme-g^nd» �, cu configura]ii, culori [i caracteristici
proprii.
...Corpul mental este c^mpul energetic prin care spiritul î[i g\se[te expresia.
El vibreaz\ la o frecven]\ [i mai subtil\ dec^t corpul astral. Dimensiunea
mental\ interac]ioneaz\ constant cu anumite aspecte ale personalit\]ii în cursul
existen]ei, iar energia sa hr\ne[te fiecare experien]\ din via]\, chiar [i atunci
c^nd nu suntem antrena]i în specula]ii intelectuale sau g^ndire con[tient\.
Corpul mental este oval, mai mare [i mai pu]in dens dec^t corpul astral.
Culorile [i calit\]ile sale arat\ interesele unei fiin]e umane.
...Corpul cauzal. Sub multe aspecte, acesta este c^mpul cel mai apropiat de
ceea ce noi numim con[tiin]\ superioar\. El este compus dintr-o substan]\
subtil\ cu o frecven]\ vibratorie [i mai înalt\ dec^t cea a c^mpului mental.
Corpul cauzal este într-adev\r mai vizat dec^t toate celelalte corpuri precedente
de crearea [i transmiterea g^ndurilor. Ne g\sim în domeniul ideilor abstracte...
Corpul cauzal este în leg\tur\ cu esen]a lucrurilor [i a cauzelor reale, ascunse
dup\ aparen]e. El este lumea realit\]ilor. ~n acest plan nu mai lucr\m cu emo]ii,
idei [i concep]ii, ci numai cu cauzele esen]iale.
...Corpul cauzal con]ine ceea ce noi am dob^ndit din via]\ în via]\ [i se
dovede[te a fi un amestec al calit\]ilor celor mai înalte ale Sinelui: intui]ie,
cunoa[tere direct\, creativitate, credin]\ etc. Ar putea fi numit ca adev\ratul
vehicul al con[tiin]ei Eului. Unii clarv\z\tori percep corpul cauzal palid [i
foarte eterat, av^nd culori irizate ca acelea ale baloanelor de s\pun... La acest
nivel, Eul nu mai este comprimat, nu mai este închis în limitele obi[nuite ale
spa]iului-timp [i ale cauzalit\]ii. El este în stare s\ tr\iasc\ universalitatea vie]ii
[i s\ perceap\ «de ce?»-ul lucrurilor ascunse în noi.
...Mai exist\, în fine, înc\ dou\ c^mpuri de con[tien]\ (care dep\[esc cadrul
c\r]ii): corpul budic [i � cel de al [aptelea � corpul atmic.
Fiecare corp corespunde unei lumi. ~ncep^nd cu lumea a cincea � lumea
cauzal\ �, ie[im din ceea ce tradi]ia mistic\ nume[te lumile reîncarn\rii, pentru
a intra în lumile celor trezi]i, adic\ ale Akashei cosmice�.
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Aceste caracteriz\ri descrise de fizicianul francez � în parte percepute prin
experimentele proprii � schi]eaz\ în mod elocvent maniera în care cunoa[terile
superioare ancestrale au fost mereu reactualizate, epoc\ de epoc\, în raport cu
progresul nivelului de în]elegere al fiec\rei genera]ii în parte. Or, difuzarea
at^t de larg\ a acestor cunoa[teri � care a fost declan[at\ în cursul acestui
secol XX, [i în special c\tre finele lui � indic\ în chip foarte sugestiv un anume
fapt: prin av^ntul general ce a întronat cultura [i [tiin]a ca factori determinan]i
ai vie]uirii sociale, omenirea a intrat într-o nou\ faz\ a evolu]iei sale � aceea a
�dezvolt\rii intelectului�; de la nivelul acestei trepte, devine mai accesibil\
în]elegerea sensului (at^t de ascuns p^n\ acum) existen]ei sale terestre [i
cosmice. De[i suntem înc\ în etapa de început a acestei noi faze � cores-
punz\toare dezvolt\rii acelui �Manas inferior� care exist\ în fiin]a noastr\ �,
se întrevede o evident\ etap\ de progres spiritual general, care justific\ schim-
barea esen]ial\ de metod\: trecerea de la îndelungatul sistem de ini]iere numai
a unor grupuri restr^nse de persoane �selectate�, la �trezirea� prin informare
[i instruire a unor mul]imi de oameni � în special a celor receptivi, care
intuiesc marile realit\]i fundamentale ce rezid\ în structura fiin]ei umane [i în
continua convie]uire a lumilor vizibile cu cele invizibile. Pe aceast\ linie, s\
mai urm\rim unele aspecte � at^t de utile cunoa[terii generale, care au fost
oferite de J.C. Chatterji:

�~ncep^nd de la superior în jos, g\sim c\ «Des\v^r[itul» (Atma), sub cele trei
aspecte ale sale, este singurul principiu din noi care este etern... dar, cobor^nd
din grad în grad, p^n\ la trupul fizic, reg\sim principii a c\ror via]\ este din ce
în ce mai scurt\.
...Astfel, corpul nostru grosier (solid, lichid, gazos) este factorul cel mai
efemer din constituirea fiin]ei noastre. La deces, îl l\s\m înd\r\tul nostru,
dup\ ce dublul eteric s-a separat de el. De fapt, moartea nu este altceva dec^t
aceast\ separare a trupului grosier fa]\ de dublul eteric � care este vehiculul
vitalit\]ii. O ie[ire în exterior a acestui «dublu» � chiar par]ial\ � este de-ajuns
pentru a produce insensibilitatea trupului. ~n fapt, în aceasta const\ ac]iunea
produs\ de anestezice. C^nd, de exemplu, se administreaz\ cloroform unui
pacient, clarv\z\torul poate observa cum dublul eteric a ie[it par]ial din trup,
sub forma unui nor alb\strui. Separarea complet\ aduce îns\ moartea: princi-
piul vital nu mai poate ac]iona asupra organismului [i for]ele fizico-chimice,
intr^nd liber în joc, aduc degradarea treptat\ a cadavrului.
La pu]in timp dup\ moarte, dublul eteric este p\r\sit [i el, ca un al doilea
cadavru. El e inert [i va pluti un timp în vecin\tatea cadavrului din materie
grosier\. El va disp\rea, de altfel, pe m\sur\ ce se descompune trupul organic.
Vederea «fantomei» eterice nu e prea greu de ob]inut, c\ci pu]in\ supraexcitare
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nervoas\ � produs\ de fric\ � ajunge uneori s\ fac\ vizibile formele eterice.
Dar dac\ trupul este supus inciner\rii � dup\ obiceiul hindus �, dublul eteric se
dezagreg\ imediat.
L\s^nd înapoia sa aceste dou\ înveli[uri exterioare, fiin]a omeneasc\ p\streaz\
toate celelalte corpuri. Nu survine nici o schimbare în personalitatea sa veri-
tabil\; moartea nu o atinge. Omul e tot a[a de viu, numai c\ el nu se mai poate
face sim]it de noi, pentru c\ nu mai are înveli[ fizic. El exist\ în continuare
într-o form\ mai subtil\, pe care omul obi[nuit nu o percepe deloc. Aceast\
form\ nu e mai pu]in real\ (fig. 5 � n.a.), e tot a[a de real\ ca, de exemplu,
radia]iile infraro[ii sau cele ultraviolete ale spectrului solar, care nici ele nu
sunt percepute de ochii no[tri din carne�.

~n textul biografic ini]iatic Jetsün Kahbum, scris în secolul al XII-lea e.n. de
ini]iatul tibetan Dorje-Tagpu Rechung (tradus în limba rom^n\ sub titlul
Milarepa, marele yoghin tibetan, Ed. Informa]ia, Bucure[ti, 1991), reg\sim
una dintre cele mai vechi referiri privind �forma� fiin]ei umane dup\ separarea
[i p\r\sirea trupului organic [i apoi a celui eteric; descrierea respectiv\ este
foarte sugestiv\ prin realismul [i veridicitatea unei observ\ri colective de c\tre
grupul de discipoli deveni]i clarv\z\tori a fenomenelor specifice survenite la
incinerarea trupului renumitului yoghin Milarepa (care a tr\it în a doua jum\tate
a secolului al XI-lea e.n.):

�C^nd corpul p\m^ntesc absorbit a fost
A r\mas totu[i o relicv\ substan]ial\ de forma unui ou
{i aceasta un chaitya deveni, emi]^nd o glorioas\ str\lucire.

...Dup\ îndurerata rug\... a cobor^t o str\lucitoare relicv\ asemenea unui ochi
(fig. 6 � n.a.), la fel de mare c^t un ou... To]i discipolii au întins m^na cu
ner\bdare, fiecare revendic^nd-o pentru el. ~ns\ relicva s-a ridicat înapoi
pe firmament [i... deveni un chaitya de cristal limpede [i transparent, cam de
45 centimetri în\l]ime�.

~n continuarea textului, se specific\ faptul c\ acest chaitya con]inea �forma�
celui ce fusese magistrul Milarepa!

O �comunicare� la fel de clarificatoare, oferit\ ini]iatului rom^n
prof. S. Demetrescu, a fost redat\ de acesta în cadrul operei sale (citat\
anterior � v. nota 48):

�Noi, duhurile superioare, suntem sferice. Dar c^nd doresc s\ vin la tine, emit
o prelungire, ca [i cum ar fi o m^n\, o palm\, [i cu ea apuc � prin puterea
g^ndului [i a voin]ei mele � o cantitate de fluid din zonele doi [i trei.
...A[adar, noi, duhurile din prima zon\, avem o form\ sferic\, dar cu un mic
apendice în partea noastr\ inferioar\ (fig. 7 � n.a.)... La duhurile din zona
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albastr\, aceast\ proeminen]\ (fig. 8 � n.a.) este foarte dezvoltat\. ~n fine,
duhurile ro[ii din zona a treia au dezvoltate lateral patru apendice, corespunz\-
toare membrelor noastre. Aceste duhuri schi]eaz\ forma uman\, av^nd o sfer\
ce corespunde capului� (fig. 9 � n.a.).

Dar [i în zilele noastre sunt reactivate direct astfel de cunoa[teri, de care au
beneficiat din timpuri str\vechi ne[tiute [iruri de clarv\z\tori [i de ini]ia]i, care
s-au n\scut mereu � genera]ie de genera]ie � la mai toate popula]iile de pe
întinsul globului terestru. Un astfel de exemplu este în cartea Fenomenul
Valentina (Ed. Polirom, Ia[i, 1997), unde am redat descrierea foarte realist\,
în cuvinte foarte simple, a transform\rilor ce se produc în �forma� fiin]ei
umane dup\ decesul trupului organic; descrierea respectiv\ a fost urmarea
particip\rii, cu ani în urm\, a oarbei-clarv\z\toare din municipiul Ia[i � care
pe atunci beneficia de perceperi extrasenzoriale mult mai extinse � la o
înmorm^ntare, unde a vizionat în direct fazele de separare a �fiin]ei umane
invizibile� de primele dou\ �trupuri-vehicule� supuse decesului terestru. Iat\
c^teva extrase sugestive din relatarea acesteia:

�S\ v\ spun îns\ mai mult: ce v\d eu dup\ ce trupul omului moare � c\ci
numai trupul moare, nu [i omul, fiindc\ sufletul lui r\m^ne viu.
Dup\ ce trupul moare, aceast\ floare a omului � de aici, din piept � se face sub
form\ de glob de lumin\ [i r\m^ne timp de patruzeci de zile sau patruzeci [i
c^teva zile, în leg\tur\ foarte str^ns\ cu noi. Murind cineva din familie, noi
nu-l mai vedem, dar este între noi [i ne vede tot ce facem, ce vorbim [i orice.
Dup\ aceste patruzeci de zile î[i caut\ culoarea, adic\ stratul de culoare de
sus � din cer � care îi la fel cu culoarea globului lui; acolo se va a[eza [i va
r\m^ne c^t i-o h\r\zit Dumnezeu. Cele mai frumoase [i mai luminoase globuri,
care-s mai u[oare, ajung sus de tot, p^n\ plutesc în stratul auriu. Toate globurile
din stratul auriu ne ajut\ aici pe noi, pe p\m^nt.
...S\ v\ spun îns\ ce-am v\zut la înmorm^ntarea d-lui profesor S.V. de la
Universitate.
...deasupra sicriului � înc\ de la intrare � am v\zut o form\ f\cut\ parc\ din
fum. {i forma parc\ [tia, c\ venea la mul]imea oamenilor, pe deasupra lor, se
apropia deasupra nevestei mortului, mergea la fata d^nsului [i o m^ng^ia, iar
apoi revenea deasupra sicriului.
...C^nd p\rintele o ie[it pe u[\, s\ plece afar\, forma nu voia deloc s\ ias\ din
biseric\... Da ea nu st\tea deloc lini[tit\, se tot foia în p\r]i, se d\dea de-a
dura, era tare zbuciumat\.
...{i c^nd s-o auzit p\m^ntul dat [i f\cut gr\mad\ (peste sicriu), forma de fum
s-o dus deasupra mul]imii... Pe urm\, zbuciumat\, o venit deasupra gropii [i
de-acolo s-o ridicat în sus, sus de tot; [i cu c^t se ridica mai sus, cu at^ta se
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transforma în lumin\. Deci, disp\rea fumul formei [i sus, sus de tot, s-o f\cut
ca o stea... Da� dup\ aceea, iar o cobor^t... (Cititorul a remarcat, desigur,
totala asem\nare dintre detaliile oferite de textul scris cu opt secole în urm\,
undeva, în Tibet, [i cele �vizionate� de oarba-clarv\z\toare Valentina, în zilele
noastre, la o distan]\ de peste cinci mii de kilometri � n.a.) ...Da� razele de
lumin\ care veneau de la globul care era acum luminos nu mergeau la toat\
lumea, ci numai la cei apropia]i mortului.
Deci, nu-i adev\rat c\ omul moare. El tr\ie[te mereu. Dup\ aceea, floarea lui
se transform\ într-un glob, mai întunecat sau mai luminos, care se duce [i st\
cu altele de acela[i fel, în stratul culorii sale, sau mai coboar\ printre noi.
Dar s\ v\ mai spun ce-am mai v\zut în cimitir... C^nd s-o oprit ma[ina [i
ne-am dat jos în fa]a unui morm^nt, au cobor^t de sus, deasupra morm^ntului,
trei globuri. Unul era auriu, cu verde la mijloc, altul era de un alt verde, iar al
treilea era albastru... Privindu-le, am f\cut leg\tura cu ce-am v\zut la globuri
[i am spus c\ acolo erau înmorm^ntate trei persoane... {i a[a o fost...�.

~ns\, dup\ aceste at^t de semnificative detalieri contemporane, cunoscute,
de altfel, din cele mai vechi timpuri de clarv\z\torii [i ini]ia]ii întregii istorii
ne[tiute a omenirii, s\ revenim � în continuare � la elementele de �[tiin]\
spiritual\� oferite de ini]iatul indian J.C. Chatterji:

�Acei pe care îi numim «mor]ii no[tri» continu\ s\ existe sub forme cu vibra]ii
mai subtile. Noi nu putem r\spunde acestor vibra]ii [i de aceea nu sesiz\m
prezen]a lor (fig. 10 � n.a.).
...Primul fenomen care se produce în om, dup\ ce au fost p\r\site cele dou\
înveli[uri fizice (trupul organic [i corpul eteric), este reorganizarea corpului
s\u astral, care va trebui s\-i serveasc\ de vehicul în noul mediu în care va
locui. Va fi re]inut mai mult sau mai pu]in timp în aceast\ lume astral\, dup\
for]a mai mult sau mai pu]in mare a naturii sale pasionale. Dac\ întreaga sa
via]\ a consacrat-o ca s\-[i sature pe deplin pasiunile, atunci [ederea îi va fi
foarte îndelungat\ în aceast\ regiune, care corespunde cu purgatoriul cre[ti-
nilor58. Asta întruc^t corpul astral este ]esut chiar din substan]a emo]iilor [i a
pasiunilor [i, dac\ în timpul vie]ii lucr\m la fortificarea acestui corp, dup\
moarte el va fi pentru noi un înveli[ de lung\ durat\ [i durabil, o închisoare
puternic\ av^nd ziduri groase.
Dar orice lucru pieritor are un sf^r[it [i, mai devreme sau mai t^rziu, omul
î[i va p\r\si [i înveli[ul s\u astral. Prin purificarea suferit\ (în intervalul

58. Ca [i teologul francez François Brune (citat în aceast\ carte), [i profesorul englez
Mac Gregor � doctor în teologie � a ajuns la o atare convingere, public^nd o carte
foarte semnificativ\; traducerea în limba francez\ a ap\rut sub titlul Enquête sur
l�existence de la réincarnation, Ed. Filipacci, Paris, 1995.
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respectiv), omul va trece în planul mental � numit [i lumea cereasc\. (Observ\m
c\ este vorba de schimb\ri de stare [i nu de schimb\ri de loc, în sensul în care
este în]eles de obicei acest cuv^nt.) ~n planul mental nu va duce cu el � din
natura astral\ � dec^t tendin]ele sau germenii laten]i a c\ror dezvoltare, la
reîntoarcerea în planul fizic, va determina alc\tuirea unui nou corp astral la
noua sa întrupare.
Aici iar\[i, [ederea sa va fi mai îndelungat\ sau mai scurt\, potrivit vie]ii sale
pe p\m^nt. Dac\ via]a sa intelectual\ a fost puternic\; dac\ a g^ndit mult [i
nobil; dac\ a cultivat sentimentele cele mai înalte; dac\ s-a consacrat studiului,
[tiin]ei, artei, literaturii; în fine, [i mai cu seam\, dac\ a dus o via]\ de abne-
ga]ie, el va vie]ui foarte mult timp în aceast\ regiune a «Manasului inferior».
...Toat\ vie]uirea noastr\ în aceste regiuni nu este dec^t continuarea, dezvol-
tarea vie]ii noastre terestre.
...Astfel deci, omul trece mai înt^i în planul astral, iar apoi în cel mental
(inferior). V\ reamintesc înc\ o dat\, c\ e o chestiune de schimbare de stare [i
nu o schimbare de loc. Ceea ce eu numesc lumea cereasc\ exist\ peste tot,
p\trunde tot. ~ntr-un cuv^nt, omul recolteaz\ în parte, în aceste diverse st\ri,
ceea ce a sem\nat în starea de fiin]\ fizic\ terestr\.
{i c^nd perioada cereasc\ (Manasul inferior) e terminat\, el p\r\se[te [i aceast\
stare, pierz^nd [i corpul mental inferior, tot a[a cum a p\r\sit [i pe celelalte.
El leap\d\ deci, r^nd pe r^nd, patru cadavre.
...Pe urm\, vine pentru om epoca unei noi întrup\ri... Pentru moment, vreau
numai s\ v\ ar\t c\ dup\ deces, omul pierde treptat cele patru principii
inferioare ale sale [i c\, la rena[tere, el pleac\ din planul sufletului, învelit
numai în «corpul cauzal».
C^nd vine timpul rena[terii, el atrage în jurul s\u un nou înveli[ din planul
«Manas inferior». Apoi, din aproape în aproape, se îmbrac\ cu un nou corp
astral, care va servi exprim\rii naturii sale sensibile. ~n fine, înveli[ul eteric [i
trupul grosier vor fi formate de el la s^nul mamei.
Astfel, formele subtile (invizibile) ale omului se nasc primele [i sunt ultimele
care se dezagreg\; cu c^t substan]ele respective sunt mai subtile, cu at^t sunt
mai durabile. Vom vedea c\, în plus, sfera lor de ac]iune se întinde mai
departe. De fapt, clarv\z\torul vede în jurul fiec\rui om un halo de form\
ovoid\... «Aura» (acesta e numele care se d\ acestui halo subtil) nu este dec^t
extensia principiilor superioare în afara corpului fizic, pe care ele îl înconjoar\
cu un nimb str\lucitor [i colorat (v\zut astfel de clarv\z\tori).
...Omul arunc\ deci, r^nd pe r^nd, trupul, corpul vitalit\]ii, corpul senza]iilor,
chiar [i corpul intelectului, [i toat\ partea de memorie care corespunde acestor
principii e astfel pierdut\. Dar Manasul superior � corpul cauzal � p\streaz\
înregistrarea tuturor celor care au ajuns s\-l afecteze pe el. {i pentru c\ acest
corp supravie]uie[te intact întregii serii de reîntrup\ri, dac\ reu[i]i s\ stabili]i
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o leg\tur\ între el [i creierul material, ve]i putea s\ v\ aminti]i de existen]ele
voastre succesive�.

De[i din textul c\r]ii sale rezult\ evident c\ ini]iatul indian J.C. Chatterji
cuno[tea prea bine �aspectele� înveli[urilor-corpuri ce compun p\r]ile spiri-
tuale superioare ale fiin]ei omene[ti specifice �~naltei Realit\]i� umane, la
începutul secolului XX, c^nd s-a publicat acest volum, el a limitat totu[i
elementele ini]iatice la nivelul unei prime etape de informare, pentru a le face
mai accesibile publicului occidental neinformat.

~n schimb îns\, un alt ini]iat al Orientului, instruit, de asemenea, în cunoa[-
terea profund\ a vechii [tiin]e spirituale oferite de Upani[ade [i, în plus,
st\p^nind cu competen]\ bazele teoretice ale fizico-chimiei veacului nostru,
a extins în mod util sinteza privind atributele acelor componente superioare ale
fiin]ei noastre; exprim\rile sale sunt în fapt deosebit de valoroase, întruc^t
reluarea vechilor cunoa[teri a filtrat-o prin deosebitele sale capacit\]i de
clarvedere în ample domenii ale lumilor eterice invizibile. Dar iat\ cum reda la
r^ndu-i � într-o carte59 proprie � cunoa[terile respective:

�Individualitatea este «Sinele superior» � «Daimon»-ul lui Platon; ea posed\
trei atribute fundamentale: Manas superior (Mentalul abstract); Buddhi (Intui-
]ia) [i Atma (Spiritul). Termenii: Activitate; ~n]elepciune; Voin]\ exprim\,
de asemenea, acest caracter fundamental triplu al Sinelui superior.
~n schimb, Personalitatea este «Sinele inferior»; ea se compune din func]iile fizice,
din natura astral\ (sau natura dorin]elor) [i din Manas inferior (Mentalul concret),
precum [i din «vehiculele» (corpurile) în care se manifest\ aceste activit\]i.
...Individualitatea creeaz\ o Personalitate în vederea încarn\rii ei aici, pe
P\m^nt. Personalitatea posed\ deci trei vehicule: corpul mental (inferior),
corpul astral [i corpul fizic. Fiecare dintre aceste trei corpuri, considerate
corpuri inferioare, reprezint\ un aspect al Ego-ului.
...Individualitatea � manifestat\ în corpul cauzal � nu este îns\ dec^t o mani-
festare par]ial\ a tuturor calit\]ilor pe care le are. ~n spatele Mentalului superior
(sau abstract) exist\ Buddhi (Intui]ia divin\), iar în spatele acestui plan exist\,
la un nivel [i mai înalt, Atma (Spiritul divin din om). Dar Manas superior,
Buddhi [i Atma reprezint\, la r^ndul lor, reflectarea unor atribute [i mai
înalte: cele ale «Monadei», ale acelui «Fiu care se afl\ la s^nul Tat\lui S\u».
Monada este aceea care creeaz\ Individualitatea�.

A[adar, cel de al treilea �aspect� al �naturii spirituale� � al p\r]ii superioare
nemuritoare din fiin]a omeneasc\ �, despre care J.C. Chatterji spunea c\
oamenii de la începutul secolului XX nu-l pot în]elege, este îns\[i �Monada�;

59. Jinarajadasa, C., Evolu]ia ocult\ a umanit\]ii, Ed. Herald, Bucure[ti, 1994.

NEV|ZU}II DE LÂNG| NOI



INCURSIUNI ~N ALTE LUMI68

originea cosmic\-divin\ a acesteia, c^t [i intimitatea ei structural\ [i func]ional\
nu pot fi concepute, într-adev\r, de modul nostru obi[nuit de a g^ndi [i nici chiar
de cele mai avansate g^ndiri docte. Intelectul nostru fiind limitat în capacit\]ile
sale prin logica sa specific materialist\, nu poate imagina cum un mic nucleu
dintr-o substan]\ invizibil\ [i necunoscut\ este capabil s\ demonstreze extra-
ordinare poten]e energetice; dar chiar mai mult, nu poate imagina cum aceste
poten]e pot fi modulate prin �voin]a� [i �con[tiin]a� proprie lui � care mereu
se dezvolt\ �, sau cum poate emite �idei creative-formative� [i �g^ndiri-infor-
ma]ii�, recept^nd [i prelucr^nd totodat\ mul]imi imense de informa]ii preluate
din mediul apropiat sau chiar de la distan]e cosmice de neimaginat; în plus, la
fel de greu de conceput este [i acea �evolu]ie spiritual\� specific\ fiec\rui
nucleu în parte, care, oferind o �maturizare�, permite � la dep\[irea unui
anume prag � dominarea cu total\ autoritate a oric\rei structuri materiale, c^t
[i a formelor de energie cunoscute de [tiin]a modern\...

Dar astfel de sinteze extrase din texte ale ini]ia]ilor orientali cita]i sunt doar
schi]\ri ale unor cunoa[teri mult mai ample, care se ridic\ într-adev\r la
nivelul unor �[tiin]e spiritualiste�. Spre deosebire îns\ de veacurile anterioare,
la acest sf^r[it de secol XX [i de mileniu, s-a tradus [i s-a difuzat în întreaga
lume o bogat\ literatur\ a domeniului, care poate s\-l introduc\ treptat pe
cititorul interesat în diferitele capitole ale acestor [tiin]e � considerate înc\
�paralele� în raport cu [tiin]ele oficiale. Este îns\ de remarcat un aspect de
care trebuie ]inut cont: în mare parte, �cunoa[terile superioare� au fost
ob]inute experimental [i nu deductiv � [i anume, prin perceperi [i vizion\ri
directe; acestea au parvenit at^t de la nesf^r[itul [ir de clarv\z\tori � mai mult
sau mai pu]in dota]i în perceperea lumilor invizibile �, c^t [i de la ini]ia]ii care
[i-au educat [i perfec]ionat �percep]iile extrasenzoriale�, precum [i trecerea
temporar\ în �alte st\ri de con[tiin]\�.

Abord^nd aceast\ literatur\ [i studiind în paralel un bogat documentar
fotografic pe care l-am tot primit de-a lungul anilor, la un moment dat eviden]ele
respective mi-au fost confirmate de anumite descrieri foarte realiste ce mi-au
fost f\cute în cursul anului 1995 de oarba-clarv\z\toare Valentina (din muni-
cipiul Ia[i). Aceasta, orbind la v^rsta de nou\ ani [i jum\tate în urma unui
accident, a r\mas f\r\ instruire [colar\ [i f\r\ acces la cunoa[teri suplimentare;
[i totu[i, ea descria pe atunci � f\r\ urme de fantezie � perceperea efectiv\
a structur\rii componentelor nev\zute care constituie fiin]a omeneasc\ în
ansamblul ei. Din perioada vizion\rilor sale veridice, iat\ totu[i unele extrase,
care demonstreaz\ o realitate ce a fost expus\ repetat [i în textele celor mai
diferi]i autori60 ai domeniului:

60. Leadbeater, C.W., L�Homme Visible et Invisible, Ed. Rhéa, Paris, 1920.
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�Omul are în jurul lui [apte culori. Primul strat, de l^ng\ trupul omului, este
de culoare verde, fie mai închis, fie mai deschis. Acolo, în acel strat, eu v\d
care sunt organele bolnave�.

Este, evident, vorba de �corpul (dublul) eteric�, acel �c^mp energetic�
structurat din materie eteric\ specific\, organizat\ prin ansamblul chakrelor [i
al miilor de nadis-uri � care, împreun\, vitalizeaz\ direct trupul organic.

�� S\ trecem la al doilea strat. Acesta e roz. Dar [i rozul \sta difer\ de la om
la om. Poate fi un roz luminos [i frumos sau un roz sidefiu.
...Atunci c^nd omul e speriat � sau cum spun domnii, c\ e emo]ionat �, stratul
doi, cel roz, se face tare îngust.
...C^nd se termin\ culoarea roz, îmi apare tot a[a, pe o distan]\ mic\, aburul
acela � ceva alb, transparent. Are o l\]ime c^t palma. Aburul \sta, care e între
toate straturile, e cam egal la toate.�

Cititorul a reg\sit, desigur, în cuvintele ei mai simple, o evident\ concordan]\
cu vechile cunoa[teri, care denumeau acest �c^mp energetic� (structurat [i el
cu chakre proprii) ca fiind �corpul emo]ional� sau �corpul dorin]elor� � din
Evul Mediu alchimi[tii încep^nd s\-l denumeasc\ �corpul astral� �, datorit\
luminozit\]ii materiei sale eterice de o alt\ compozi]ie.

�� Dup\ aceea, apare un alt strat, cel de al treilea, care e albastru; e un
albastru frumos, ca cerul. Aici se v\d g^ndurile omului.
...Dar s\ vede]i ce u[or se schimb\ culorile în aur\ atunci c^nd g^ndurile nu
sunt curate...�

Se recunoa[te [i în acest caz, cu u[urin]\, coresponden]a cu descrierile
autorilor cita]i anterior referitoare la �corpul mental inferior� � acel �Manas
inferior� al g^ndirilor obi[nuite, stimulate de interesele [i dorin]ele materialiste
ale vie]ii de zi cu zi.

�� Stratul patru � \sta e foarte important în via]a noastr\; el e de culoare violet.
...De fapt, la to]i oamenii, cel mai frumos [i mai puternic e stratul violet. Pe
el st\ însemnat ce o fost, dar [i ce o s\ tragem în via]\.
...{i stratul violet vibreaz\ tot timpul. De fapt, toate straturile din jurul trupului
nostru se tot h^]^n\, se tot leag\n\ în jurul nostru.�

De[i oarba-clarv\z\toare a sesizat c\ pe acest �c^mp energetic� colorat este
înregistrat trecutul [i �programul� nostru viitor, fa]\ de importan]a pe care i-o
eviden]ia, se deduce direct c\ este vorba de �corpul cauzal� care, a[a cum
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relevau [i textele citate anterior, demonstreaz\ poten]e func]ionale mult mai
ample, mai complexe61.

�� Dup\ el urmeaz\ stratul cinci care la culoare e ca spicul de gr^u copt, dar
e mai luminos, e un galben auriu. ~n stratul cinci se reflect\ reu[ita sau
nereu[ita g^ndurilor din stratul trei.
...Dup\ aceea, vine stratul [ase, pe care tot omul îl are verde. Dar nu e un
verde care s\ semene cu primul strat. E un alt verde, e diferit; e un verde mai
u[or, mai curat, mai transparent, e ceva foarte frumos. Cu \sta m\ ajut eu.
...De aceea pot eu s\ le spun oamenilor cu care vorbesc la telefon, sau atunci
c^nd iau în m^n\ o poz\ a cuiva, sau un obiect avut de cineva, c\ci prin stratul
[ase plecat, eu pot s\ v\d ceea ce am fost întrebat\.
...Dup\ stratul [ase iar este un lat de palm\ de abur alb. Stratul [apte care
urmeaz\ este [i el colorat, dar la fiecare om are tot alt\ culoare. Pe acest strat
se vede foarte bine pentru ce-i venit fiecare om pe P\m^nt. Culoarea lui e în
func]ie de cum g^ndim noi [i se schimb\, chiar cu pete mari, dup\ cum
g^ndim. El poate fi [i portocaliu, [i albastru, [i verde.
...Deci, din straturile de culori se vede totul!�

~n fapt, aceste vizion\ri ale �c^mpurilor energetice� alc\tuite din materii
subtile specifice � care sunt componente esen]iale ale fiin]ei omene[ti � au tot
fost percepute de mii � sau poate de sute de mii � de ani, de cei �dota]i� sau
�ajuta]i� s\-[i dezvolte capacit\]ile extrasenzoriale (pe care le avem cu to]ii,
dar nu [tim s\ le activ\m). O interesant\ demonstrare a acestui aspect �ances-
tral� mi-a fost dat �s\ o descop\r� în misterioasa zon\ breton\ a dolmenelor [i
a mul]imilor de menhire gigante, cunoscut\ în special prin impresionantele
aliniamente de st^nci-statui de la Carnac. Vizit^nd marele dolmen-tumul din
insula Gavrinis (din golful Morbihan) � ce pare a fi fost un str\vechi l\ca[
ascuns, de oficiere a ini]ierilor �, am privit ca to]i vizitatorii [i gravurile
în relief de pe monoli]ii culoarului de acces, datate arheologic în mileniul
al IV-lea î.e.n. Aten]ia mi-a fost îns\ atras\ în mod deosebit de acele siluete
umane �îmbr\cate� în mai multe r^nduri de �cojoace�; num\r^nd � la fiecare
gravur\ � c^te �înveli[uri� aveau, am constatat c\ num\rul lor era acela[i:
[apte! ~ntreb^nd despre sensul reprezent\rilor respective pe muzeografa ce

61. Autorul rom^n Silviu Rusu releva cu peste cinci decenii în urm\ (în 1945), în cartea
sa Lumea invizibil\ (din colec]ia �Studii Orientale�), referindu-se la aceast\ parte
component\ a fiin]ei noastre, un acela[i aspect ca [i cel men]ionat mai sus: �Corpul
permanent, netrec\tor, adev\ratul l\ca[ al Ego-ului, este corpul cauzal. ~n acesta se
depoziteaz\ toate rezultatele tuturor experien]elor [i ale eforturilor din toate exis-
ten]ele temporale�.
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d\dea explica]ii grupurilor de vizitatori, aceasta nu a [tiut s\ spun\ ce semni-
fica]ie aveau ciudatele �ve[minte� [i de ce num\rul lor era de [apte. Gravurile
milenare demonstreaz\ îns\ un fapt care ar trebui s\ ne dea mai mult de
g^ndit: oamenii de acum [ase mii de ani � sau poate mai mult... � cuno[teau
prea bine realitatea celor [apte corpuri subtile din jurul trupului organic al
omului, pe c^nd, în zilele noastre, nici m\car oamenii mai cul]i nu o mai [tiu...

Cit^nd pe un neconformist cercet\tor al trecutului omenirii, ini]iatul-clarv\-
z\tor englez C.W. Leadbeater scria62 urm\toarele cu privire la aceste cunoa[teri
ob]inute de oameni înc\ din timpuri str\vechi:

�...la drept vorbind, s-ar putea merge spre o Antichitate înc\ [i mai veche.
J. Churchward ne asigur\ c\ unele semne parvin de acum [ase sute de mii de
ani. Foarte posibil, c\ci lumea este cu mult mai b\tr^n\ dec^t ne închipuim.
Trebuie s\ admitem c\ existen]a unui simbol... dovede[te cel pu]in c\ într-o
epoc\ at^t de îndep\rtat\, oamenii g^ndeau ca noi, încerc^nd s\-[i expun\
g^ndurile în acela[i limbaj simbolic folosit [i în epoca actual\�.

Totu[i, [i în procesul perceperilor superioare prin �cel de al treilea ochi�,
respectiv prin �ochiul spiritului�, în vizionarea acestor corpuri subtile de c\tre
clarv\z\tori intervine în paralel [i fenomenul fundamental al relativit\]ii; în
fapt, orice percepere, de c\tre orice persoan\, are [i o parte subiectiv\, fiind în
func]ie de �observator�, [i anume în func]ie de �parametrii calitativi ai siste-
mului de receptare a informa]iilor� (care cu toatele ne parvin sub forma celor
mai diferite unde vibratorii), precum [i de cei ai �sistemului de traducere� a
informa]iilor pe care este capabil s\ le recep]ioneze. De aceea, nuan]ele de
culori men]ionate de diferi]i clarv\z\tori sunt adesea diferite chiar [i pentru o
aceea[i persoan\ investigat\. De exemplu, J.C. Chatterji men]iona urm\toarele
despre culoarea corpului eteric:

�C^nd se administreaz\ cloroform unui pacient (pentru anestezie total\), clar-
v\z\torul poate observa «dublul eteric» dat afar\ par]ial din trup, sub forma
unui nor alb\strui� (Valentina îl percepe îns\ într-o nuan]\ de verde...).

La r^ndul s\u, cunoscutul radiestezist rom^n C.L.C. Claudian Dumitriu,
prezent^nd plan[a c^mpurilor biofizice umane, a eviden]iat pentru fiecare corp
subtil cu totul alte63 culori: corpul eteric � ro[iatic, apoi, în ordinea respectiv\
a celorlalte � portocaliu, galben, verde, albastru, indigo, violet.

62. Leadbeater, C.W., Le côté occulte de la Franc-maçonnerie, Ed. Ayar, Paris,
traducere în limba rom^n\ la Ed. Herald, Bucure[ti, 1995.

63. Dumitriu, Cl., �O Nou\ {tiin]\�, în revista Radiestezia, nr. 2/1993, Bucure[ti.
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Astfel de diferen]e provin în primul r^nd din faptul c\ �vizionarea� fiec\rui
clarv\z\tor traverseaz\ propriile corpuri subtile colorate (a c\ror materie eteric\
[i stare energetic\ momentan\ difer\ desigur de la om la om) [i, în acest mod,
se produce o alterare, specific\ fiec\rui vizionar în parte. Accentu^nd acest
aspect, C.W. Leadbeater remarca urm\toarele64:

�Nu trebuie s\ se uite niciodat\ c\, de fapt, fiecare îl vede pe altul prin
intermediul propriilor «vehicule» [i, astfel, se afl\ oarecum în condi]iile unui
observator care prive[te un peisaj printr-o sticl\ colorat\. At^t timp c^t nu a
înv\]at s\ ]in\ cont de aceast\ influen]\, clarv\z\torul va fi tentat s\ considere
ca predominante � în persoana pe care o observ\ � caracteristicile pe care el
însu[i este mai dispus s\ le remarce; îi va trebui îns\ o anumit\ practic\ atent\
pentru a se debarasa de alterarea vizual\ produs\ prin acest factor personal [i
a deveni apt s\ citeasc\ de o manier\ clar\ [i exact\�.

~ntr-adev\r, fa]\ de acest aspect al subiectivit\]ii percep]iilor în raport cu
�parametrii intimi� ai fiec\ruia dintre noi, nu putem evita un g^nd confuz [i
totu[i logic: totul e at^t de relativ în modul în care sesiz\m mediul din jurul
nostru [i, probabil, întregul Univers, înc^t realitatea adev\rat\ ar putea s\
difere fa]\ de percep]iile noastre subiective. Pe bun\ dreptate, în]eleptul indone-
zian C. Jinarajadasa se exprima (v. nota 59) cu deplin\ [i modest\ sinceritate:

�Dup\ ce m\ uit cu ochii fizici la lumea noastr\, la cerul ei, la locuin]ele
oamenilor, aceasta îmi apare ca o adev\rat\ iluzie, o «maya», [i ea nu are nici
o calitate c\reia con[tiin]a mea s\-i poat\ asocia calificativul de «real\»�.

Dar la originea vizion\rii unor culori diferite pentru un acela[i corp subtil,
mai intervine [i un aspect total obiectiv, o fenomenologie specific\ �fiziologiei�
intime a corpurilor invizibile. Clarv\z\torii au observat întotdeauna o vibrare
continu\ [i modific\ri permanente ale nuan]elor [i chiar ale culorilor respective
(pe întregul corp subtil sau pe por]iuni, sub forma unor �pete� mobile) în raport cu
starea psihic\-emo]ional\ sau cu g^ndurile care domin\ con[tiin]ele. ~n plus,
�st\rile energetice� specifice la un moment dat unui anumit corp subtil pot influen]a
[i celelalte corpuri eterate; toate aceste varia]ii �invizibile� se manifest\ cel
mai adesea prin modific\ri bru[te, care îns\ pot s\ dureze în coloritul unora sau
altora dintre componentele subtile ale fiin]elor noastre. ~n cartea sa citat\ mai
sus, C.W. Leadbeater se exprima astfel referitor la acest aspect obiectiv:

�Ne putem imagina cu u[urin]\ cantitatea aproape de nenum\rat a combina]iilor
[i a modific\rilor la care toate aceste tente de culori pot s\ dea na[tere, pentru

64. Leadbeater, C.W., L�Homme Visible et Invisible, Ed. Rhéa, Paris, 1920.
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a exprima cu cea mai mare exactitate nuan]ele cele mai delicate ale caracterului
[i ale sentimentelor celor mai complexe [i mai fugitive.
...Trebuie s\ ]inem cont c\ toate aceste corpuri subtile ocup\ un acela[i spa]iu
[i c\ se întrep\trund unele cu altele.
...Culorile sunt produse urm^nd întotdeauna un proces ascendent: omul percepe
o impresie oarecare din exterior [i, în r\spuns, se formeaz\ în el un curent
emotiv de o anumit\ spe]\; at^t timp c^t emo]ia persist\, tipul particular de
vibra]ie care o reprezint\ va predomina în corpul astral. Dup\ un timp, emo]ia
trece [i culoarea ce o reprezint\ se risipe[te � totu[i nu total: corpul astral
con]ine un anumit procent de materie care vibreaz\ normal la frecven]a specific\
a acestei emo]ii [i fiecare explozie emotiv\ violent\ m\re[te `ntr-o anumit\
m\sur\ propor]ia respectiv\.
...Culorile relativ permanente ale corpului astral indic\ persisten]a anumitor
vibra]ii care, cu timpul, ac]ioneaz\ [i asupra corpului mental, cre^nd vibra]ii
de un caracter asem\n\tor [i la nivelul superior.
...Culoarea care exprim\ o calitate dominant\ în corpul cauzal o va exprima,
de asemenea, [i în corpul mental [i chiar în corpul astral, îns\ tenta în acestea
va fi mai pu]in delicat\, mai pu]in luminoas\ [i mai pu]in eterat\ � pe m\sur\
ce cobor^m.
...Vom men]iona, în fine, un fapt demn de aten]ie: facult\]ile psihice dezvoltate
sau în curs de dezvoltare au drept indiciu culori care sunt dincolo de spectrul
vizibil, astfel c\ este imposibil ca s\ fie reprezentate cu nuan]e specifice acestuia.
Culorile ultraviolete denot\ dezvoltarea celor mai elevate [i mai pure calit\]i,
în timp ce combina]iile triste ale tentelor infraro[ii relev\ perversitatea omului.
~naintarea pe calea spiritual\ se v\de[te nu numai prin prezen]a în aur\ a unor
culori corespunz\toare, dar [i prin str\lucirea mai luminoas\ a diverselor
corpuri-vehicule, prin cre[terea dimensiunii lor [i prin claritatea mai mare a
contururilor lor�.

Din diferitele citate inserate, cititorul a remarcat cu siguran]\ un fapt
esen]ial: existen]a fiin]ei umane are un sens deosebit de profund, îns\[i aceast\
structurare ontologic\ a sa fiind conceput\ într-o schem\ deosebit de complex\,
pentru a putea deservi în mod optim gama ascendent\ a etapelor ce trebuie
parcurse în îndelungata sa evolu]ie:

�A]i venit pe acest P\m^nt pentru a atinge perfec]iunea spiritual\. Scopul
acestei na[teri umane este ob]inerea con[tiin]ei divine. }elul vie]ii este Reali-
zarea Sinelui. Omul nu este un animal dominat de sim]uri. ~n natura sa esen]ial\,
Omul este o fiin]\ ve[nic liber\, ve[nic pur\, ve[nic perfect\, nemuritoare,
spiritual\� (Autobiografia lui Swami Shivananda, Ed. Ram, Bucure[ti, 1996).
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Dar pentru a deveni �ve[nic pur, ve[nic perfect�, fiecare dintre noi trebuie
s\ parcurg\ un drum extrem de lung, pres\rat permanent cu mul]imi variate de
�experien]e instructive�; acestea sunt fie mai mult sau mai pu]in dure, fie mai
mult sau mai pu]in pl\cute, dup\ cum singuri ne comport\m [i ni le atragem
karmic; în esen]a proceselor intime îns\, toate experien]ele tr\ite au rolul de
a trezi [i dezvolta poten]ele înc\ ascunse ale nucleului spiritual, elimin^ndu-i [i
rafin^ndu-i treptat pornirile inferioare � p^n\ la ajungerea fazei în care Eul
superior domin\ total orice manifestare, deplin con[tient de marile valori
spirituale s\dite în el de Absolutul Divin.

Pentru o în]elegere mai apropiat\ a necesit\]ii fundamentale a continuei
evolu]ii spirituale � ca sens al existen]ei noastre cosmice [i, respectiv, terestre �
ar fi poate util\ o redare foarte succint\ a unor r\spunsuri la c^teva întreb\ri
care ne fr\m^nt\ pe fiecare dintre noi, de[i le alung\m mereu din g^ndurile
zilnice: �~n fond, cine suntem noi, oamenii? De unde am venit pe acest
P\m^nt? Ce rost are o via]\ at^t de agitat\?�. Dintre textele diferi]ilor autori cu
evident\ autoritate în domeniu, am extras c^teva pasaje sugestive, ale ini]iatului
german O.E. Bernhardt, care a redat (sub pseudonimul Abd-ru-shin) într-un
cadru mult mai extins problematica fundamental\65 a existen]ei fiin]elor umane:

�V-am vorbit deja despre a doua subdiviziune � o subdiviziune inferioar\ �
care se afl\ în partea spiritual\ a Crea]iei.
...Dar nu din acel plan au ie[it spiritele de evolu]ie ale postcrea]iei, dintre care
voi, oamenii acestui P\m^nt, face]i, de asemenea, parte. Ele s-au n\scut numai
dintr-un precipitat al acestui plan [i nu posed\ for]a de a se dezvolta prin ele
însele f\r\ impuls exterior.
Acest precipitat este compus din gr\un]e de s\m^n]\ de spirit � germenii de
spirit � din care s-au n\scut spiritele umane de evolu]ie, din diferitele planuri
ale materiei.
...Am f\cut s\ se remarce deja c\ în afar\ de ceea ce a luat form\ în Crea]ie,
exist\ de asemenea curen]i care parcurg aceast\ Crea]ie... ace[tia sunt curen]ii ce
parcurg Crea]ia, ca [i fluviile care br\zdeaz\ P\m^ntul [i ca [i curen]ii atmosferici.
...exist\, de asemenea, dou\ genuri de curen]i care str\bat Crea]ia: curen]i de
esen]ialitate [i curen]i spirituali!
...Fiecare din ace[ti curen]i are sarcini bine precizate, care corespund în mod
exact genului respectiv. Putem spune chiar c\ aceste sarcini preced genului.
~n acest fel, printre altele, un curent spiritual conduce germenii de spirit � at^t
timp c^t ace[tia sunt incon[tien]i � pe drumul care îi duce spre o posibilitate
a evolu]iei.

65. Abd-ru-shin, Im Lichte der Wahrheit, trei volume, Ed. Gralsbotschaft, Stuttgart,
traduse în limba rom^n\ la Ed. Funda]ia Graalului, Timi[oara, 1993-1997.
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Pe acest drum, aspirarea la a deveni con[tient ac]ioneaz\ asupra germenului de
spirit stimul^ndu-l [i împing^ndu-l înainte, în timp ce fluviul curentului spiritual
ac]ioneaz\ duc^ndu-l.
...Procesul de cobor^re a germenilor de spirit continu\ f\r\ întrerupere în
cadrul Crea]iei.
...Germenul de spirit înconjurat astfel de îngrijirile ajutoarelor din esen]ia-
litate, înc\ incon[tient, î[i urmeaz\ impulsul care îl împinge mereu mai departe,
pentru a putea s\ ajung\ la autocon[tien]\, p^n\ ce înt^lne[te în materia subtil\
o densitate care nu-i mai permite s\-[i urmeze cursa incon[tient\, fapt ce îi
întrerupe cobor^rea. ~n acest loc trebuie s\ r\m^n\ pentru a se trezi în vederea
evolu]iei sale, înainte de a putea s\-[i urmeze drumul.
...~n fapt, în planul în care germenii de spirit, în prima lor deplasare, incon-
[tient\, sunt literalmente opri]i printr-o densitate bine determinat\ a materiei
subtile � ea îns\[i parcurs\ de curen]i esen]iali �, se desf\[oar\ anumite
experimente pentru spiritul uman; acestea privesc pe de o parte drumul care îi
permite s\ coboare în diferite planuri ale materiei în vederea evolu]iei sale, iar
pe de alt\ parte, drumul reîntoarcerii sale c\tre în\l]imi, atunci c^nd evolu]ia sa
îl va fi f\cut s\ ob]in\ maturitatea necesar\.
...At^t timp c^t spiritul uman nu tr\ie[te dec^t în stadiul de con[tien]\ a
existen]ei sale, el trebuie s\-[i p\streze numele de germen de spirit, chiar dac\
înveli[ul s\u [i-a luat deja forma uman\. Numai în cursul evolu]iei sale
ulterioare � care îl duce la con[tien]\ � înceteaz\ de a mai fi un germen de spirit
uman, pentru a deveni un spirit uman!
...Pentru aceasta am men]ionat deja c\ e o distan]\ mare de la con[tien]a
existen]ei p^n\ la autocon[tien]a uman\. Numai aceasta ultim\ antreneaz\
facultatea de a lua decizii în mod liber [i con[tient, ceea ce implic\, de
asemenea, [i întreaga responsabilitate.
...Astfel, prin peregrinarea lor prin materia subtil\ [i materia dens\ � care sunt
din ce în ce mai îndep\rtate de Lumin\, ace[ti germeni de spirit evolueaz\ lent
c\tre devenirea spiritual\ con[tient\, date fiind fric]iunile [i loviturile rezultate
din densitatea [i ap\sarea acestor planuri, care, în fapt, contribuie nu numai
s\-i trezeasc\ [i s\-i înt\reasc\, ci s\-i [i constr^ng\�.

Din p\cate, foarte, foarte mult\ lume nu are înc\ o în]elegere clar\ a
no]iunii de �evolu]ie spiritual\�. Desigur, în mare m\sur\, la nivelul actual de
formare [i de informare a intelectului nostru, acesta nu poate sesiza [i cuprinde
fenomenele energetice specifice fazelor progresive ale �evolu]iei�, care se
produc în intimitatea nucleului spiritual (de[i acest nucleu este adev\rata noastr\
fiin]\). Totu[i, pentru o apropiere fa]\ de fenomenele respective, ceea ce
trebuie s\ concepem în mod normal este faptul c\ alura proceselor de maturizare
spiritual\ este redat\ de modul individual de �a g^ndi� � [i anume de a g^ndi

NEV|ZU}II DE LÂNG| NOI



INCURSIUNI ~N ALTE LUMI76

tot mai con[tient [i mai responsabil, pe linia unei etici superioare combinat\ cu
linia unor cunoa[teri superioare progresive. Este o necesitate total obiectiv\ ca
g^ndirea noastr\ s\ ajung\ s\ respecte din ce în ce mai con[tient con]inutul [i
sensul progresiv al legit\]ilor universale, stabilite înc\ din începuturile Crea]iei
de Atotputernicia divin\. {i cine nu le cunoa[te trebuie s\ înceap\ prin a dori
[i a vrea s\ le afle, s\ le cunoasc\. De aceea, diferen]a dintre �o g^ndire
pozitiv\� [i �o g^ndire negativ\� � indiferent dac\ fiin]a uman\ este încarnat\
în mediul materiei dense sau se afl\ �dincolo�, ca o entitate a lumii invizibile �
se eviden]iaz\ direct prin �calitatea� energiei-g^nd emise; vorbele [i faptele �
bune sau rele � sunt doar un derivat al g^ndirii: sunt numai transpuneri sonore
sau materiale ale variatelor �emisii-g^nduri� generate în raport cu nivelul de
maturizare spiritual\. Or, întruc^t toate fenomenele care se produc în spa]iul
Crea]iei au la baz\ legit\]i universale imuabile, [i în acest caz, de asemenea, se
aplic\ normal ceea ce fizica modern\ a eviden]iat teoretic [i experimental:
o energie radiat\ este �calitativ-superioar\� (are poten]e energetice mai ridicate)
cu c^t lungimea de und\ este mai mic\ [i, respectiv, frecven]a specific\ este
mai mare. Astfel, de exemplu, radia]iile ro[ii sau infraro[ii (din acea parte a
spectrului cu lungimea de und\ mai mare) sunt cunoscute ca forme de �energie
inferioar\�, adesea fiind denumite �forme de energie degradat\�. Or, în lumea
materiilor eterice invizibile, situa]ia este întru totul asemenea; �energia-g^nd�
model^nd din aceste materii acele �forme-g^nd�, majoritatea clarv\z\torilor
percep mul]imi de astfel de �forme�, care, în fapt, au culori specifice în raport
cu �calitatea� energiei con]inute în g^ndirile respective: cu c^t un g^nd
este mai inferior � mai dep\rtat de legile divine, care prin îns\[i esen]a lor
stimuleaz\ continuu valorile spirituale superioare ale armoniei, ale binelui
altruist, ale iubirii spirituale �, cu at^t culoarea �formei� va fi mai ro[ie, mai
închis\, merg^nd spre maro, gri [i negru. Invers, un g^nd av^nd un con]inut
superior, urm\rind binele [i dezvoltarea liber\ a tot ceea ce este în jurul nostru
(indiferent c\ este vorba de p\m^nt, plante, animale, spirite ale naturii, oameni,
îngeri), g^nd care con]ine radia]ia dorin]ei pentru armonia din Crea]ie, pentru
frumosul etic sau artistic, pentru progresul spiritual propriu [i general, va avea
nuan]e tot mai luminoase � încep^nd de la galbenul sidefiu, la verde, albastru,
violet, p^n\ la albul auriu sau cel str\lucitor. Mai mult, înse[i culorile [i
nuan]ele radiate de corpurile noastre invizibile, c^t [i cele ale entit\]ilor
neîncarnate � care populeaz\ lumile invizibile � caracterizeaz\ în mod direct
nivelul de maturizare spiritual\, exact în acela[i mod. Majoritatea clarv\z\-
torilor au perceput mereu acest fapt fundamental, confirmat demonstrativ în
ultimele dou\ decenii de �probe materiale� care conving pe orice sceptic [i pe
cei neinforma]i: unele înregistr\ri fotografice documentare � total obiective �
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au surprins, în cele mai diferite locuri din lume, prezen]ele unor entit\]i
globulare foarte divers colorate, care sta]ionau sau se aflau în deplasare local\
(fig. 11). Dintre numeroasele exemple documentare, iat\ dou\ imagini mai
sugestive, care eviden]iaz\ diferen]ele de nivel evolutiv prin înse[i diferen]ele
culorilor energiilor radiate de corpurile entit\]ilor invizibile surprinse
înt^mpl\tor în locurile respective:

� un grup de vreo dou\zeci de entit\]i ro[ii, nev\zute, dar înregistrate de
pelicula fotosensibil\ pe dou\ cli[ee consecutive, au ]inut s\ demonstreze
deasupra ora[ului francez Gennevilliers c\ [tiu s\ se comporte inteligent,
aliniindu-se în [ir indian (fig. 12);

� dar [i dou\ entit\]i, ale c\ror corpuri invizibile radiau o frumoas\ lumin\
violacee, s-au l\sat fotografiate cu ocazia botezului unui copil din
Bucovina (fig. 13). (Cititorul a re]inut desigur afirma]ia ini]iatului englez
B. Creme privind devasii verzi [i viole]i care, printre multiple activit\]i,
îi ajut\ pe oameni influen]^nd benefic s\n\tatea acestora.)

Referindu-se la �via]a de dup\ via]\�, ini]iatul indian J. Chatterji men]iona
(într-un extras citat anterior) c\ fiin]ele umane � dup\ decesul terestru �
�leap\d\� pe r^nd patru dintre corpurile-vehicule temporare [i continu\ s\-[i
duc\ existen]a diferite perioade în planul astral [i apoi în planul mentalului
inferior: �Toat\ vie]uirea noastr\ în aceste regiuni nu este dec^t continuarea,
dezvoltarea vie]ii terestre... Pe urm\, vine pentru om epoca unei noi întrup\ri...�.

~n fond, ce sunt aceste �planuri�? De fapt, to]i ini]ia]ii din întreaga
lume cunosc realitatea [i semnifica]ia natural\ a acestora, explic^ndu-le cu
to]ii la fel. ~n cartea sa Filosofia esoteric\ a Indiei, prezentarea lor a fost
asociat\ � întru totul normal � cu înse[i substan]ele specifice ale corpurilor
noastre invizibile:

�...exist\ în Univers o serie de principii corelative, corespunz^nd diferitelor
principii ale naturii umane. Astfel:
1. Elementul fizic grosier, în noi, corespunde materiei solide, lichide [i gazoase
care ne înconjoar\. Principiul nostru eteric corespunde eterului sau principiului
vital universal. Cele dou\ împreun\, materia [i eterul, constituie planul fizic al
Universului.
2. Principiul senza]iei de la noi corespunde unui acela[i principiu universal,
astralul sau planul astral.
3. Principiul nostru al intelectului [i al sufletului nostru corespunde principiului
intelectiv [i sufletului Universului; cele dou\ împreun\ constituie planul mental
al cosmosului.
4 [i 5. Tot a[a, elementul spiritual [i Eul omului corespund planului spiritual
sau buddhic [i, respectiv, planului nirvanic.

NEV|ZU}II DE LÂNG| NOI



INCURSIUNI ~N ALTE LUMI78

Unele dintre aceste planuri au fost numite, în limbaj teologic: Cer, Purgatoriu,
Infern. Purgatoriul este o parte a planului astral; Cerul este planul mental al
Universului�.

Acela[i mod de prezentare îl reg\sim în toate textele domeniului, ca,
de exemplu, [i în c\r]ile lui C.W. Leadbeater66 sau în volumele ini]iatului
rom^n prof. S. Demetrescu67. La începutul secolului XX, autorul englez
afirma urm\toarele:

�Atomii nu sunt totu[i ultimii, dec^t numai din punctul de vedere al planului
nostru fizic... îns\ atunci c^nd sunt sf\r^ma]i astfel, ei ne dau o materie
apar]in^nd unei regiuni diferite a naturii... Materia respectiv\ nu este deloc
simpl\, ci este [i ea complex\; se constat\ c\ aceasta exist\, de asemenea,
într-o serie de st\ri specifice ei, corespunz^nd oarecum st\rilor materiei dense,
fapt pentru care [i în acest caz le numim la fel: solide, lichide [i gazoase sau
eterice. Continu^nd procesul de subdiviziune, se ajunge la un alt atom...
atomul acelei regiuni pe care spirituali[tii au numit-o Lumea Astral\.
Procesul se mai poate repeta înc\; subîmp\r]ind acest atom astral, ne afl\m în
prezen]a unei alte lumi, mai elevat\ [i mai subtil\, dar tot material\... Rezultatul
final este c\ investiga]iile noastre ne mai conduc înc\ o dat\ la un atom...
atomul celei de a treia mari regiuni a naturii, pe care teosofia o denume[te
Lumea Mental\.
At^t c^t putem s\ [tim noi, pentru aceste posibilit\]i de subdivizare nu exist\ o
limit\ real\, dec^t în raport cu posibilit\]ile noastre de observare. Se [tie bine
totu[i c\ putem fi siguri de existen]a unui num\r considerabil de regiuni
diferite68, fiecare fiind, într-un anumit sens, o lume în ea îns\[i; într-un sens
mai larg, vedem îns\ c\ toate aceste regiuni formeaz\ p\r]i ale unui tot prodigios.
~n literatura domeniului, aceste regiuni diferite ale naturii sunt denumite adesea
drept planuri... Nu trebuie s\ ni le imagin\m îns\ ca fiind suprapuse ca
rafturile unei biblioteci, ci mai degrab\ c\ ele umplu toate un acela[i spa]iu,
interpenetr^ndu-se unele cu altele�.

O sintez\ asem\n\toare a fost redat\ [i de autorul rom^n Silviu Rusu, în cadrul
studiului s\u Lumea invizibil\ (publicat în colec]ia �Studii Orientale�, în 1945):

66. Leadbeater, C.W., L�autre côté de la mort, Ed. Rhéa, Paris, 1904; L�Homme
Visible et Invisible, Ed. Rhéa, Paris, 1920.

67. Demetrescu, S., Din tainele Vie]ii [i ale Universului, Ed. Emet Art, Oradea, 1993.
68. Prezent^nd mai detaliat aceste cunoa[teri, prof. S. Demetrescu men]iona în opera sa

c\ numai în atmosfera fluidic\ a P\m^ntului (care s-ar extinde cu o grosime de circa
700.000 km) ar exista 81 de tipuri diferite de particule specifice materiilor eterice �
la scar\ cosmic\ num\rul acestora fiind cu mult mai mare.
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�...disociind ultimul atom fizic, se ob]ine un alt atom... ~n felul acesta s-a
dovedit c\ sunt în total [apte atomi de baz\, care au dat na[tere la [apte planuri
de materie. Aceste planuri sunt:

a) Planul fizic
Materia fizic\, examinat\ nu numai în partea sa vizibil\, ci [i în cea nev\zut\,
prezint\ [apte subplanuri de materie.
Trei din aceste subplanuri sunt cunoscute [i îndeob[te perceptibile cu sim]urile
noastre (subplanul solid, subplanul lichid, subplanul gazos).
Mai exist\ înc\ alte patru subplanuri, agregarea materiei fiind din ce în ce mai
subtil\ [i mai imperceptibil\ sim]urilor noastre obi[nuite. Aceste subplanuri
poart\ numele colectiv de subplanuri eterice, f\r\ ca materia eteric\ a acestora
s\ fie aceea care este cunoscut\ ca eter interstelar...

b) Planul astral
Planul astral se împarte [i el în [apte subplanuri, care corespund subplanu-
rilor fizice.
Atomul astral este at^t de mic, înc^t trece f\r\ piedic\ prin spa]iile interatomice
ale materiei fizice. Corpurile de o varietate infinit\ pe care le compune materia
astral\ pot circula liber prin spa]iu, p\trunz^nd f\r\ dificultate prin orice
corp fizic...
Materia astral\ este at^t de fluid\, înc^t ea vibreaz\ la impulsul sentimentelor
[i al pasiunilor... Materia astral\ este luminoas\ prin sine [i este felurit colorat\.

c) Planul mental
...Materia planului mental este într-at^t de subtil\, înc^t interpenetreaz\ materia
planului astral, tot a[a cum materia astral\ o interpenetreaz\ pe cea fizic\.
Planul mental are [i el [apte subplanuri. ...Materia mental\ vibreaz\ la g^ndirea
omeneasc\. Acea activitate a Ego-ului care se nume[te g^ndire produce vibra]ii
în materia mental\ [i pl\m\de[te forme dintr-însa. Cum g^ndirea este, aproape
f\r\ excep]ie, colorat\ de sentimente (nobile sau, invers, grosolane), formele
se creeaz\ simultan pe planul mental [i pe cel astral; ocup^nd acela[i spa]iu, se
creeaz\ o singur\ form\, care con]ine at^t materie mental\, c^t [i astral\,
r\sp^ndind vibra]iile care i-au fost imprimate at^t pe planul mental, c^t [i pe cel
astral. Aceste fenomene se numesc «forme-cuget» (termenul generalizat în
cursul acestui secol, men]ionat [i anterior, este îns\ cel de «forme-g^nd» � n.a.).
Ele sunt benefice sau malefice, dup\ for]a care le-a creat, f\r\ s\ aib\ îns\
inteligen]\ [i f\r\ s\ poat\ ac]iona din proprie voin]\. Ele sunt ca ni[te
acumulatori electrici, care pot reda energia ce a fost depozitat\ în ele. Durata
lor depinde de energia cu care a g^ndit [i a sim]it omul respectiv c^nd le-a creat.

d) Celelalte planuri
Planul imediat superior planului mental se nume[te planul buddhic. De[i acest
plan, ca de altfel [i cele trei superioare lui au o aceea[i împ\r]ire în subplanuri,
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ele nu mai prezint\ ceea ce am putea numi diviziune... Planul buddhic este
planul unit\]ii totale. Aici este l\ca[ul Ego-ului, care domiciliaz\ într-un corp
numit «corpul cauzal». Acest corp nu moare niciodat\; în el acumuleaz\ Ego-ul
toate experien]ele dob^ndite în toate vie]ile sale succesive de pe p\m^nt.
Cele trei planuri superioare sunt at^t de îndep\rtate de tot ceea ce putem
concepe noi în actualul stadiu al nostru de evolu]ie, înc^t nu ne ocup\m de ele.
...aceast\ subîmp\r]ire a materiei în diferite planuri [i subplanuri formeaz\,
sub un anume aspect, o lume aparte � pentru fiecare diviziune în sine �, dar
într-un sens mai înalt, toate sunt p\r]i componente ale unui singur tot unitar.
Unde sunt aceste lumi nev\zute?
Ele ne înconjoar\ la fiecare pas [i pretutindeni, cu toate c\ sunt nev\zute...
Fiecare dintre ele e plin\ de via]\, tot at^t de intensiv\ ca [i via]a lumii fizice
a noastr\, pe care o cunoa[tem�.

Iat\ în finalul acestui extras o concluzie care � de[i pentru cei neinforma]i
poate ap\rea ca o fantezie � constituie o realitate fundamental\ pentru cei
ini]ia]i [i pentru cei care au sim]it nevoia s\ se informeze [i chiar s\ se
introduc\ în bogata literatur\ spiritualist\. De fapt, acela[i lucru îl spunea [i
C.W. Leadbeater atunci c^nd specifica � într-un extras citat anterior: �devasii
[i spiritele naturii, dar [i alte creaturi ciudate [i pe jum\tate con[tiente � numite
elementali � exist\ pe arcul evolutiv descendent din fiecare aceste planuri�!
Or, at^t ini]ia]ii � în primul r^nd �, c^t [i bun\ parte dintre clarv\z\tori au
constatat înc\ din cele mai vechi timpuri c\ miliardele de entit\]i umane
(v. nota 38) � sufletele care alc\tuiesc �omenirea nev\zut\� a P\m^ntului [i
a[teapt\ s\ se încarneze � vie]uiesc [i ele în aceste planuri [i subplanuri;
diferen]ierea l\ca[urilor în care s\l\[luiesc mul]imile de suflete omene[ti este
f\cut\ în baza unei legit\]i extrem de simple, întregul edificiu al Crea]iei av^nd
la baz\ o selec]ie energetic\ elementar\, în func]ie de lungimea de und\, de
frecven]a ce caracterizeaz\ informa]ional fiecare entitate. ~n fapt, criteriul
respectiv este întru totul acela[i ca cel pe care l-am men]ionat anterior, acela al
�modului de a g^ndi� manifestat prin undele emise în fenomenul spiritual �
înc\ at^t de neîn]eles � al �g^ndirii�. Totu[i, la fiin]ele umane exist^nd procesul
ciclic al reîncarn\rilor, intervin unele faze tranzitorii care deriv\ din înse[i
legit\]ile care determin\ ciclicitatea respectiv\. Astfel, s\ re]inem o anumit\
specificare esen]ial\ din textul citat al lui J. Chatterji referitoare la continuarea
vie]ii sufletelor celor deceda]i pe p\m^nt:

�Primul fenomen care se produce în om, dup\ ce au fost p\r\site cele dou\
înveli[uri fizice (trupul de carne [i corpul eteric), este reorganizarea corpului
s\u astral, care va trebui s\-i serveasc\ de vehicul în noul mediu în care va
locui. Va fi re]inut � mai mult sau mai pu]in � în aceast\ lume astral\, dup\
for]a mai mult sau mai pu]in mare a naturii sale pasionale...
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...mai devreme sau mai t^rziu, omul î[i va p\r\si [i înveli[ul s\u astral. Prin
purificarea suferit\, omul va trece în planul mental � numit [i lumea cereasc\.
...Aici iar\[i, [ederea sa va fi mai îndelungat\ sau mai scurt\... Dac\ via]a sa
intelectual\ a fost puternic\; dac\ a g^ndit mult [i nobil; dac\ a cultivat
sentimentele cele mai înalte; dac\ s-a consacrat studiului, [tiin]ei, artei,
literaturii; în fine, [i mai cu seam\, dac\ a dus o via]\ de abnega]ie, el va
vie]ui foarte mult timp în aceast\ regiune a «Manasului inferior»69.
...Pe urm\ va veni pentru om epoca unei noi întrup\ri...�.

~ntr-o atare complexitate a structur\rii �lumilor de dincolo� � cu cele 49 de
subplanuri ale sale �, bazat\ pe criteriul calitativ al radia]iilor intime [i pe o
�fizic\ a materiilor eterice� care e înc\ at^t de necunoscut\ [i at^t de dificil de
abordat, e normal s\ ne întreb\m în sine: oare în care din cele [apte subplanuri
ale astralului voi s\l\[lui eu dup\ deces, sau cutare [i cutare suflet? {i mai
apoi, în care din cele [apte subplanuri ale mentalului inferior m\ voi duce eu
[i în care se vor duce ei, ca s\ ne continu\m existen]a, invizibili pentru cei
r\ma[i pe p\m^nt?

Legit\]ile cosmice divine sunt pe c^t de obiective � dar categorice �, pe at^t
de simple [i logice, astfel cum a rezultat, de altfel, [i din extrasele citate
anterior: fiecare suflet va ajunge [i va r\m^ne în acel subplan în care vibra]iile
g^ndirii sale vor fi asemenea cu cele ale unui anumit tip de atomi � sau de
particule � ai materiei eterice din planul astral [i, respectiv, din planul mental.
Fenomenul fizic al �rezonan]ei� va interveni automat [i în mod autoritar,
nefiind necesar\ nici o interven]ie exterioar\ deosebit\. Orice încercare de
ridicare �mai sus�, la un subplan sau chiar la un plan ai c\rui atomi sau
particule au specific\ o frecven]\ vibratorie superioar\ se va solda cu o
respingere � similar\ cu o arsur\ �, la fel cu aceea c^nd întindem m^na sau
încerc\m s\ p\trundem într-un spa]iu mult mai fierbinte. Unii clarv\z\tori au
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69. Intervalele de s\l\[luire în �planurile� lumii invizibile a sufletelor umane variaz\ de
la om la om, în func]ie de nivelul evolu]iei sale spirituale [i, respectiv, de g^ndurile
[i faptele din vie]ile anterioare, care îi vor determina con]inutul vie]ilor viitoare.
Astfel, pentru a-[i compensa �o karm\ grea�, unele suflete vin la reîncarnare doar la
c^]iva ani dup\ decesul anterior. O medie oarecum specific\ �erei Pe[tilor� (care
acum e pe terminate) a fost men]ionat\ de autorul S. Rusu (în studiul citat mai sus):
�Primul moare corpul dens; dublul eteric, ca un tovar\[ credincios, îl urmeaz\ [i se
descompune treptat, în curs de c^teva s\pt\m^ni de la moartea corpului fizic. Omul,
Ego-ul, î[i continu\ via]a în corpul astral. Acest corp astral continu\ s\ tr\iasc\ înc\
cca 30-35 ani, dup\ care e p\r\sit [i el de Ego [i se descompune lent. Urmeaz\ o via]\
lung\ în corpul mental, care dureaz\ între 100-700-1200 ani, dup\ cum a fost de
intens\ [i de înalt\ spiritualitatea omului în via]a tr\it\ pe p\m^nt� (n.a.).
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perceput aievea astfel de respingeri prin �arsuri energetice�, suferite de diferite
entit\]i globulare ce eviden]iau o g^ndire (o emisie radiant\) de o frecven]\ mai
joas\, manifestat\ printr-o culoare ro[iatic\ a corpului propriu, atunci c^nd
încercau s\ se ridice c\tre planuri ale c\ror particule radiau în albastru-violet.
De fapt, acela[i fenomen de respingere l-ar suferi [i entit\]ile care au �îmbr\c\-
mintea� verde sau albastr\, dac\ ar încerca s\ se ridice c\tre planurile mai
înalte ale c\ror particule tot mai subtile demonstreaz\ poten]e energetice
sporite, radiind în albul auriu sau în cel str\lucitor.

Poate c\ una dintre cele mai sugestive prezent\ri ale l\ca[urilor sufletelor
umane aflate în spa]iul lumilor invizibile ce vie]uiesc deasupra solului terestru
a fost ob]inut\ de autorul rom^n Adam Ramon prin comunic\ri spirituale de un
pitoresc inedit. Redarea acestei prezent\ri70 a eviden]iat leg\tura direct\ dintre
g^ndirea cotidian\ [i, respectiv, vorbele [i faptele zilnice [i situarea ulterioar\ �
dup\ decesul trupului � fie într-o zon\ în care chinurile mustr\rilor de con[tiin]\
sunt cele specifice �iadului�, fie în zone opuse, în care �fericirea� spiritual\
domin\ existen]a în spa]iul fluidic terestru. Iat\ o redare sintetic\ a caracteris-
ticilor relevate (pe care am inserat-o [i într-un alt cadru � în Lumi invizibile),
cu men]iunea c\ autorul rom^n a utilizat ni[te termeni mai semnificativi, care
difer\ fa]\ de cei anteriori: �planurile� au fost denumite �inele fluidice�, iar
�subplanurile� au numele de �sfere� (num\rul lor fiind, desigur, acela[i):

� Primul inel fluidic
� sfera înt^i: ar putea fi denumit\ pe drept cuv^nt �iadul�. Entit\]ile de aici

av^nd un corp sufletesc foarte dens, simt înc\ suferin]ele fizice. Multe
�duhuri� î[i purific\ aici vehiculele îngreunate de o via]\ terestr\ tr\it\ în
desf\t\ri carnale, dominat\ de senzualitate. �Nu am cuvintele necesare s\
descriu oroarea care domne[te în aceast\ sfer\�;

� sfera a doua: apar]ine tot iadului [i re]ine în ea pe to]i cei care au fost
lega]i de crime [i abuzuri r\zboinice;

� sfera a treia: este l\ca[ul sinuciga[ilor; este inclus\ tot în regiunea iadului;
� sfera a patra: ho]ii, bandi]ii, mincino[ii sunt locuitorii acestei sfere care

]ine tot de iad;
� sfera a cincea: ateii, anarhi[tii, nihili[tii sunt aceia care s\l\[luiesc aici;
� sfera a [asea: este sfera avari]iei [i a egoismului;
� sfera a [aptea: este l\ca[ul spiritelor cu o atitudine primitiv\. (Dac\ un

spirit, aflat înc\ pe o treapt\ inferioar\ a evolu]iei, cade prad\ influen]elor
negative înc\ înainte de a-[i fi dezvoltat inteligen]a, el devine în lumea
organic\ un om-animal, crud [i primitiv.)

70. Adam Ramon, Sfere cere[ti, Ed. Emet Art, Oradea, 1994.
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� Al doilea inel fluidic
Este zona purific\rii fantasmelor; este dominat înc\ de lumea castelor,
a dogmelor religioase artificial concepute de oameni, precum [i a rigidi-
t\]ii sistemelor sociale introduse în diferite epoci.

� Al treilea inel fluidic
Este zona purific\rii orgoliilor, a arogan]elor, a ateismului, a infidelit\]ii.
Dup\ ce s-a reu[it trecerea treptat\ prin primele [ase sfere, în cel de al
[aptelea subplan al acestui inel se ajunge la o �rafinare� mai important\
a corpului sufletesc, prin �dezbr\carea� unui înveli[, cel al corpului
dorin]elor. Numai entit\]ile ajunse la aceast\ sfer\ vor putea trece dup\
un anumit timp, prin corectare [i purificare, c\tre niveluri superioare.

� Al patrulea inel fluidic
Este zona înv\]\turilor superioare.

� sfera întâi: este un subplan în care se efectueaz\ studii, în special [tiin]a
t\m\duirii. Entit\]ile de aici ob]in capacitatea de a c\l\tori [i pe alte
planete ale sistemului nostru solar;

� a doua sfer\: de aici coboar\ spre P\m^nt energiile magnetismului
mediumurilor, precum [i capacit\]ile spirituale;

� a treia sfer\: cuprinde în spa]iul ei înv\]\tori [i discipoli. Entit\]ile
respective aduc pe P\m^nt pacea [i ac]ioneaz\ împotriva r\zboiului [i a
diferitelor conflicte, influen]^nd sufletele oamenilor;

� a patra sfer\: este o zon\ a [tiin]ei, a studiilor [i a cercet\rilor profunde.
Aceasta constituie un laborator care ofer\ mijloacele necesare pentru a fi
cercetate particulele cele mai elementare, esen]a lucrurilor. Aici este
reprezentat\ fiecare ramur\ a [tiin]ei;

� a cincea sfer\: este subplanul cercet\rii [i al înv\]\rii energiilor electro-
magnetice [i a celor specifice materiilor eterice (a energiei odice);

� a [asea sfer\: este re[edin]a spiritelor p\cii, ale celor �buni�, care vor
influen]a spre bine sufletele oamenilor;

� a [aptea sfer\: este spa]iul de preg\tire pentru trecerea în inelul fluidic
urm\tor, cu rafinarea unuia dintre înveli[urile perispiritului.

� Al cincilea inel fluidic
Este un adev\rat laborator complex al [tiin]elor cosmice.

� sfera înt^i: este l\ca[ul unor spirite foarte inteligente, care influen]eaz\
g^ndirea oamenilor. Ele studiaz\ în special efectele luminii [i ale sune-
tului. Entit\]ile de aici pot c\l\tori pe alte planete [i concep mijloacele de
comunicare între aceast\ sfer\ [i alte planete. (Este interesant faptul c\
reg\sim o aceea[i specificare men]ionat\ [i în textele Maestrului Djwhal
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Khul Tibetanul: de la nivelul celei de �a cincea ini]ieri�, entit\]ile
respective înva]\ s\ construiasc\ din materii eterice [i s\ materializeze
orice obiect � inclusiv OZN-urile!);

� sfera a doua: este locul unde s\l\[luiesc entit\]ile care fac descoperiri
prin c\l\torii (fie terestre, fie interplanetare);

� sfera a treia: este subplanul savan]ilor [tiin]elor spirituale legate de
natur\ (fizica, chimia, biologia etc.), c^t [i de astrologie;

� sfera a patra: este sfera muzicii, a iubirii superioare, a moralit\]ii, fiind
o re[edin]\ a spiritelor pure;

� sfera a cincea: sfera poeziei [i a scrisului, în care predomin\ puterea
imagina]iei;

� sfera a [asea: l\ca[ul artelor [i al talentului. Aici, frumosul este perfect,
întruc^t este pur spiritual;

� sfera a [aptea: este locul de adunare al spiritelor care au atins perfec]iunea
specific\ acestui al cincilea inel fluidic prin erudi]ie [i care transmit
oamenilor g^ndiri sublime.

� Al [aselea inel fluidic
Este zona în care domne[te lumina iubirii.

� sfera înt^i: aici este subplanul entit\]ilor care conduc revela]iile prin
mediumuri de înalt\ puritate [i înalt\ evolu]ie spiritual\;

� sfera a doua: entit\]ile acestei sfere r\sp^ndesc pe P\m^nt s\m^n]a
iubirii divine;

� sfera a treia: fiin]ele de aici sunt îngerii m^ng^ietori pentru suferinzi [i
pentru cei dispera]i; sunt spiritele virtu]ii divine;

� sfera a patra: este l\ca[ul entit\]ilor vindec\toare de boli [i al celor care
aduc bucurie [i fericire pe P\m^nt;

� sfera a cincea: aici vie]uiesc entit\]ile bun\t\]ii [i ale îndur\rii;
� sfera a [asea: spiritele acestei sfere au dificile misiuni justi]iare; în

rarele lor cobor^ri pe p\m^nt, aduc metode de corec]ie [i de pedepsire a
celor r\t\ci]i;

� sfera a [aptea: este locul de adunare al spiritelor mai evoluate din acest
strat sferic, care se preg\tesc pentru plecarea în diferite misiuni sau
pentru trecerea în stratul superior.

� Al [aptelea inel fluidic
Este stratul fiin]elor de con[tiin]\ superioar\, plan în care se produce
desprinderea de influen]ele vie]ii terestre. ~n cel de-al [aptelea subplan al
acestui inel fluidic survine eliberarea de tot ce a însemnat pentru ele
P\m^ntul [i via]a planetar\.
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Urm\rind diferitele aspecte de fond ce caracterizeaz\ în fapt ascensiunea
spiritual\ a fiec\rui suflet omenesc, pe un parcurs care va trebui s\ fie str\b\tut
de fiecare dintre noi � mai degrab\ sau mai t^rziu �, cititorul a putut remarca
dependen]a esen]ial\ fa]\ de nivelul de dezvoltare a con[tiin]ei [i, în paralel, al
unor cunoa[teri superioare. Din acest punct de vedere, în literatura spiritualist\
modern\ s-au mai dezv\luit o serie de fenomene procesuale care înso]esc
�programul evolu]iei individuale�, eviden]iindu-se faptul c\ fiecare treapt\ care
va permite trecerea de la un plan la altul presupune [i o �ini]iere� specific\.
Acest mod de a releva progresul spiritual a fost expus în mod deosebit, într-o
manier\ adesea scientizat\, într-o serie de volume �dictate� de Maestrul Djwhal
Khul Tibetanul [i redactate pentru publicare de autoarea englez\ Alice A. Bailey.
Iat\ cum a fost definit\ aceast\ transformare continu\ a entit\]ii spirituale
umane în prima din c\r]ile71 rezultate din colaborarea respectiv\:

�Ini]ierea, sau procesul de a te supune unei expansiuni a con[tiin]ei, face parte
din dezvoltarea normal\ a procesului evolutiv, v\zut\ pe o scar\ larg\ [i nu din
punctul de vedere al individului. Privit\ sub aspectul individual, ea cap\t\ o
semnifica]ie mai îngust\; este momentul în care omul con[tientizeaz\ ce a
acumulat (în baza propriului s\u efort, dar sprijinit de sfatul [i sugestiile
înv\]\torilor veghetori ai rasei) [i c\ posed\ un anumit domeniu de cunoa[tere
de natur\ subiectiv\, din punct de vedere al planului fizic.
...Aceste momente de cre[tere cognitiv\ inteligent\ înso]esc Monada evolutiv\
tot timpul...
...Fiecare ini]iere marcheaz\ trecerea într-o clas\ superioar\, marcheaz\ str\lu-
cirea mai clar\ a focului interior [i tranzi]ia de la un punct de polarizare la
altul; implic\ recunoa[terea unit\]ii � care spore[te mereu � cu tot ceea ce
tr\ie[te, precum [i unitatea esen]ial\ a Eului cu toate celelalte Euri. Din aceasta
rezult\ un orizont care se l\rge[te continuu, p^n\ ce include sfera Crea]iei.
...S-a spus c\ primele dou\ ini]ieri au loc pe planul astral, dar afirma]ia este
incorect\. Ele sunt sim]ite într-adev\r în mod profund în corpurile astral [i
mental inferior, afect^nd controlul lor... Dar s\ nu se uite niciodat\ c\ ini]ierile
majore sunt luate în corpul cauzal sau � separat de acest corp � în planul
buddhic sau planul atmic�.

O exprimare mai legat\ [i de aspectele transform\rilor de fond energetic,
care se produc în intimitatea fiin]ei umane prin trecerea �pragurilor� diferitelor
ini]ieri în cadrul �programului� existen]ei noastre cosmice [i terestre, a fost
astfel redat\ de ini]iatul englez B. Creme:

71. Bailey, A.A., Initiation � Human and Solar, traducere în limba rom^n\ la Ed. Neuron,
Foc[ani, 1995.
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�Procesul evolutiv are ca un prim scop s\ acordeze unele cu altele frecven]ele
vibratorii ale corpurilor-vehicul fizic, astral [i mental, p^n\ ce acestea formeaz\
un tot armonios, o personalitate integrat\. Acest proces care conduce la o
armonizare a vibra]iilor este în fapt la originea acelor crize mari ce ne jaloneaz\
evolu]ia [i pe care le numim ini]ieri� (Maitreya�s Mission, vol. I).

Prezent^nd în mod original � sub aspect istoric [i faptic � imensa contribu]ie
a M^ntuitorului Isus Cristos la trecerea omenirii c\tre o alt\ treapt\ de evolu]ie
spiritual\, A.A. Bailey a relevat72 în via]a [i jertfa Sa [i un aspect legat de
importan]a în]elegerii treptelor de ini]iere:

�Cristos a venit [i a f\cut publice, prin via]a Sa [i prin momentele suferin]elor
Sale, cele cinci mari procese ale ini]ierii... El a f\cut s\ se realizeze un nou pas
înainte de înv\]\tura spiritual\, f\c^nd-o accesibil\ maselor. Astfel a fost
perpetuat\ continuitatea Revela]iei. Buddha a ar\tat regulile care trebuie urmate
de discipolii care se preg\tesc pentru Misterele ini]ierii, în timp ce Cristos ne-a
indicat etapa urm\toare [i ne-a ar\tat în ce const\ procesul de ini]iere, încep^nd
de la momentul unei noi na[teri în regatul lui Dumnezeu, p^n\ la cel al învierii
finale la adev\rata via]\. Opera Sa a fost unic\, la epoca Sa [i în locul S\u
special, c\ci ea a marcat consumarea trecutului [i intrarea întregii omeniri
într-o er\ absolut nou\.
...Cristos a exteriorizat Misterele, pentru ca întreaga omenire s\ le poat\
cunoa[te. De atunci, acestea au încetat s\ mai fie proprietatea secret\ a ini]ia]ilor.
...El a demonstrat, în fa]a lumii, drama ini]ierii, astfel ca simbolismul acesteia
s\ poat\ p\trunde în con[tiin]a uman\.
...~ntreg trecutul omenirii a culminat în El; în El g\se[te prezentul solu]ia
necesar\ [i însu[i viitorul este simbolizat prin via]a Sa [i prin moartea Sa.
Drept urmare, cele trei linii � ale trecutului, prezentului [i viitorului � se
înt^lnesc în El [i ~i dau o semnifica]ie unic\�.

Dar care este de fapt �con]inutul� treptelor de ini]iere prin care fiin]ele
umane trebuie s\ urce � mai repede sau mai încet � spre culmea terestr\ a
con[tiin]ei lor cosmice, a cunoa[terii legilor divine [i a profunzimilor Crea]iei,
c^t [i a poten]elor energetice superioare cu care au fost dotate din începuturi �
dar care au stat ascunse milioane [i milioane de ani?

Pentru o apropiere de aceste cerin]e at^t de pu]in cunoscute [i totu[i at^t de
imperative, iat\ în primul r^nd o prezentare a amplelor explica]ii73 oferite de
Maestrul Djwhal Khul Tibetanul prin colaborarea cu A.A. Bailey, pentru

72. Bailey, A.A., De Bethléem au calvaire, Ed. Lucis, Geneva, 1974.
73. Bailey, A.A., Rayons et Initiations, Ed. Lucis Trust, Geneva, 1988.
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îndelungatul dar esen]ialul [ir al �ini]ierilor� care transform\ evolutiv mani-
fest\rile Monadei74 � adev\rata noastr\ fiin]\ uman\:

�Calea ini]ierii a fost numit\ uneori Calea Eliber\rii [i asupra acestui aspect
esen]ial al procesului ini]iatic caut s\ v\ atrag aten]ia. Am semnalat în mod
constant c\ acesta nu este un amestec de auto-satisfac]ii în realizarea sinelui, de
ceremonial [i de recuno[tin]\ ierarhic\. Este mai mult un proces extrem de dur
de lucru cu tine însu]i, în timpul c\ruia ini]iatul devine ceea ce este... Ini]iatul
se afl\ mereu în compania celor care l-au precedat; el nu este respins, ci este
observat, este remarcat [i apoi e pus la lucru.
Este, de asemenea, o serie progresiv\ de eliber\ri... Acestea sunt rezultatul
Deta[\rii, al absen]ei pasiunilor [i al Discern\m^ntului. ~n acela[i timp, aspi-
rantul impun^ndu-[i [i o Disciplin\, face posibil\ munca dur\ necesar\ pentru
a face fiecare pas. Aceste patru «tehnici» sunt precedate de o serie de deziluzii
care, atunci c^nd sunt în]elese, nu-i mai las\ aspirantului nici o alt\ posibilitate
dec^t aceea de a avansa într-o Lumin\ mai mare.
V\ doresc s\ studia]i ini]ierea sub unghiul eliber\rii [i s\ o vede]i ca un proces
de eliber\ri ob]inute cu mare dificultate...
Dac\ ve]i vrea s\ studia]i cele nou\ ini]ieri [i s\ le vede]i sub acest unghi, ve]i
vedea cum fiecare dintre ele indic\ în mod clar un pas de realizare; ve]i vedea
c\ orice problem\ a ini]ierii ofer\ o frumuse]e nou\ [i c\ apare ca justific^nd în
plus durerea [i lupta pe care le implic\ realizarea�.

O sintez\ a explicit\rilor respective este îns\ cu totul util\ fa]\ de lipsa de
informare pe aceast\ linie:

� Ini]ierea înt^i � denumit\ simbolic �Na[terea� � marcheaz\ începutul
unui mod de via]\ schimbat: este începutul unui fel nou de a g^ndi [i de a
percepe con[tient, care va conduce treptat la eliberarea de dominarea dorin]elor
trupului fizic [i a poftelor sale. O atare schimbare nu înseamn\ eliminarea

74. ~n volumul Ini]ierea uman\ [i solar\ (v. nota 71), este redat\ urm\toarea defini]ie a
Monadei: �Unicul, Spiritul triplu, pe propriul s\u plan. ~n spiritualism, înseamn\
adesea Triada unificat\: Atman, Buddhi [i Manasul superior � Voin]a Spiritual\,
Intui]ia [i Inteligen]a superioar\ � respectiv, partea nemuritoare a omului care se
reîncarneaz\ în mediile inferioare [i progreseaz\ prin ele p^n\ la gradul de om [i de
aici, c\tre scopul final�.
Ini]iatul englez B. Creme prezenta astfel acest termen: �Noi suntem în mod esen]ial
Monade, sc^ntei din Dumnezeu, acestea trebuind s\ manifeste divinitatea la infimul
lor nivel individual. De]inem în noi poten]e ale acestei divinit\]i [i procesul prin care
le manifest\m este acela al reîncarn\rii... Suntem Monade de Voin]\, de Iubire sau
de Inteligen]\. Monadele se reflect\ în sufletele proprii, care se diferen]iaz\ în [apte
energii sau raze distincte�.
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cerin]elor naturale, ca, de exemplu, impunerea unei abstinen]e sexuale, ci o
st\p^nire normal\ a acestora, îmbinat\ cu o dirijare a g^ndirii tot mai mult
c\tre activit\]i creative. Astfel de transform\ri impun îns\ eforturi intime
con[tiente, o adev\rat\ �lupt\ cu sinele�, care poate dura multe vie]i (reîncar-
n\ri numeroase). O dovad\ c\ ob]inerea acestei trepte nu e deloc u[oar\ rezult\
direct [i dintr-o specificare a lui Benjamin Creme: din cei peste cinci miliarde
de locuitori ai P\m^ntului, dup\ milioane de ani de existen]\ a rasei umane, în
acest ultim deceniu al secolului XX (respectiv al mileniului al doilea al erei
noastre) doar circa 850.000 de oameni încarna]i au ob]inut prima ini]iere...

Sub aspectul intimit\]ii energetice a fiin]ei umane, transformarea modului
de a g^ndi va genera un proces lent de dirijare sporit\ a energiei de la centrul
(chakra)75 sacral c\tre centrul de la g^t. Evit^nd astfel abuzurile [i consacr^nd
energii ale corpului la o folosire superioar\, se va instaura [i o via]\ ordonat\.
O reglare evident\ a vie]ii fizice survine în etapa în care personalitatea este
suficient de integrat\ [i de coordonat\, centrul ajna (dintre spr^ncene) devenind
mai activ [i pe cale de a fi condus de suflet; în trupul organic va surveni o
solicitare gradual\ a glandei epifize, care îi este asociat\ acestui centru. Treptat,
[i centrul (chakra) capului se va activa. ~ns\ numai atunci c^nd se stabile[te o
�linie de lumin\� între cei doi centri � respectiv, între glanda pineal\ (epifiza)
[i corpul pituitar (glanda hipofiz\) � devine posibil\ ob]inerea ini]ierii înt^i
în mod efectiv.

� Ini]ierea a doua � denumit\ [i �Botezul� � este una din treptele importante,
întruc^t se refer\ la acel aspect al personalit\]ii care genereaz\ cele mai multe
dificult\]i tuturor oamenilor; aceasta relev\ necesitatea domin\rii naturii
emo]ionale [i a sensibilit\]ii egoiste a sinelui inferior. Reac]iile naturale la

75. ~nc\ din timpuri str\vechi, ini]ia]ii [i o parte din clarv\z\tori au cunoscut existen]a a
[apte centre de preluare [i distribuire a energiilor specifice, centre care exist\ în
fiecare corp invizibil ce alc\tuie[te fiin]a uman\. Dintre clarv\z\torii care percep
ace[ti centri, majoritatea îi �v\d� pe cei ai corpului eteric. Pe l^ng\ acea �hart\�
chinez\ veche de circa cinci mii de ani � care îi reprezint\ �, o dovad\ a vechimii
cunoa[terii lor sunt [i denumirile sanscrite care s-au generalizat [i în literatura
spiritualist\ modern\ � încep^nd cu însu[i termenul de �chakra�:
� centrul sacral (de la baza coloanei vertebrale): Muladhara;
� centrul splinei: Svadhisthana;
� centrul plexului solar: Manipura;
� centrul inimii: Anahata;
� centrul de la g^t: Visuddha;
� centrul din frunte: Ajna;
� centrul din cre[tetul capului: Sahasrara.
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încerc\rile Eului de a controla tendin]ele [i manifest\rile astrale provoac\
adesea suferin]e intime, cu v^rtejuri de energie nest\p^nit\ a iluziilor [i a
mirajelor psihice. Acest �conflict interior� care se continu\ într-un îndelungat
proces de transformare intim\ va face ca energiile primite de chakra plexului
solar � care în parte sunt distribuite [i chakrei de sub diafragm\ (centrul
splenic) � s\ fie dirijate treptat c\tre centrul din zona inimii. ~n acest context,
se va produce o alt\ polarizare a g^ndirii [i a manifest\rii fiin]elor omene[ti
care se preg\tesc pentru ob]inerea celei de a doua ini]ieri. Chiar dac\ egoismul,
dorin]ele [i emo]iile mai continu\ s\ se eviden]ieze, în sufletul acestora vor
ap\rea tot mai dese nemul]umiri fa]\ de propriile atitudini [i fapte �inferioare�.
~ncetul cu încetul, acele �miraje� (g^ndiri subiective [i nerealiste, încep^nd de
la dorin]ele de posesie material\, la emo]ii nest\p^nite, gelozii, p^n\ la [ovinis-
mul na]ionalist) vor putea fi risipite [i treptat eliminate prin atitudini de
devo]iune fa]\ de valorile etice, fa]\ de idealuri nobile etc. Ini]ia]ii mai avansa]i
cunosc bine faptul c\ aceast\ perioad\ de transform\ri intime � dintre prima [i
a doua ini]iere � este cea mai lung\, dar c\ totu[i nu este cea mai dur\, ea
desf\[ur^ndu-se de-a lungul multor reîncarn\ri [i unor [ederi prelungite în
planul astral. {i acest aspect este unul din motivele care au condus ca, actual-
mente, num\rul de oameni de pe P\m^nt care au ob]inut ini]ierea respectiv\ s\
fie numai de circa 240.000...

� Ini]ierea a treia � �Transfigurarea� � este considerat\, de fapt, ca fiind
prima ini]iere major\. Scopul ei este eliberarea de vechea autoritate egoist\ a
personalit\]ii. (Primele dou\ ini]ieri prezentate mai sus sunt apreciate de fiin]ele
superioare doar ca simple trepte de început ale evolu]iei spirituale, cu rol de a
preg\ti trupul ini]iatului s\ poat\ primi un flux energetic mult crescut, ce-i va
reveni o dat\ cu ini]ierea a treia.) Personalitatea trebuie s\ ajung\ s\ se purifice
[i s\ devin\ insensibil\ la atrac]iile materiale ale celor trei planuri (fizic, astral
[i mental inferior); dorin]ele [i poftele fizice vor fi limitate la strictul necesar,
mentalul superior devenind tot mai receptiv la idei, la intui]ii, la impulsurile
sufletului; în paralel, î[i va îndeplini tot mai extins sarcina de interpret al
adev\rului divin [i transmi]\tor al inten]iilor lumii superioare. Aceast\ ini]iere
apare deci ca un prim punct culminant.

Pe parcursul modific\rilor intime este stimulat centrul ajna (dintre spr^n-
cene). O dat\ ob]inut\ treapta respectiv\, ini]iatul va începe s\ se dirijeze în
mod con[tient [i creativ � prin intermediul chakrei ajna � c\tre binele oame-
nilor, pentru întreaga omenire. Dac\ dirijarea este con[tient\ înseamn\ c\
chakra respectiv\ a început s\ fie condus\ de însu[i nucleul spiritual. {i cum
�energia urmeaz\ g^ndirea�, în decursul vie]ii, aceasta îl va determina s\ se
concentreze tot mai mult în sine pentru a ajunge s\ dirijeze în mod con[tient
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toate energiile divine afluente. Planul mental devenind c^mpul s\u principal de
ac]iune, va ajunge la cunoa[terea spiritual\ [tiin]ific\, lucr^nd ca un adev\rat
om de [tiin]\. Va trebui s\ sus]in\ îns\ în permanen]\ eforturile preg\titoare,
în vederea ob]inerii acestei trepte. Este evident c\ [i mai pu]ini oameni care
tr\iesc pe solul planetar au reu[it s\ realizeze a treia treapt\ de ini]iere: mai
pu]in de trei mii...

� Ini]ierea a patra � �Marea Renun]are� sau (dup\ un termen introdus de
cre[tini) �Crucificarea�. (De[i acest ultim termen este asociat torturii [i mor]ii,
nu acesta este cazul pe linia treptelor evolu]iei spirituale.) Scopul eforturilor
intime care vor duce la ob]inerea acestei trepte este eliberarea de orice interes
privind sinele, cu dominarea iubirii spirituale [i cu renun]area la via]a personal\
în beneficiul �marelui Tot�. ~n cursul acestui proces intim, bazat pe eforturi
permanente de autodirijare, îns\[i con[tiin]a sufletului î[i pierde importan]a,
f\c^ndu-[i loc o stare de con[tiin]\ mai universal\, mai aproape de Mentalul divin.

Sub aspectul intimit\]ii energetice, transform\rile care survin treptat conduc
la stabilirea unei leg\turi directe între cele trei corpuri spirituale [i corpul
mental, precum [i cu creierul fizic. Dar acestea fac ca la un anume moment s\
se constate c\ nu mai sunt necesari vechii centri de energii [i c\ însu[i corpul
cauzal � corpul sufletului � nu mai este util; drept urmare, dup\ decesul
trupului fizic [i apoi dup\ p\r\sirea celor trei corpuri subtile �inferioare�, este
abandonat [i corpul cauzal care se va dezintegra [i el. Acest act mare de
�renun]are� are o importan]\ major\: discipolul nu mai are nimic în el care
s\-l mai lege de cele trei lumi ale evolu]iei umane: fizic\, astral\, mental\. De
la a patra ini]iere, entitatea uman\ î[i continu\ existen]a pe planurile buddhice
ale planului fizic cosmic � acestea fiind mediul intui]iei. ~n timpul care urmeaz\,
contactul s\u cu cele trei lumi p\r\site va mai fi doar în mod voluntar, cu
scopuri de �servire� a celor mul]i �de jos�. Fiind acum o fiin]\ a lumii
invizibile superioare, nu se va mai reîncarna dec^t doar dac\ va veni în omenire
cu o misiune special\, benefic\ pentru p\m^nteni. Existen]a [i-o va continua
prin astfel de manifest\ri ale iubirii spirituale, devenind �Maestru� � sau, dup\
vechea denumire oriental\, devenind �Arhat�.

Totu[i, Maestrul Tibetan a repetat o aten]ionare: aceast\ treapt\ de ini]iere
nu poate fi ob]inut\ dec^t prin continuarea acelei �lupte cu sinele�, cu
renun]area la absolut tot ce este material; aceasta este necesar\ întruc^t �dup\
o lege a planetei noastre ([i numai dac\ [ti]i, dup\ o lege a sistemului nostru
solar), nimic nu poate fi ob]inut dec^t prin lupt\ [i conflict � lupt\ [i conflict
asociate pe planeta noastr\ cu suferin]\ [i durere �, care totu[i dup\ ini]ierea
a patra vor fi eliminate. V\ cer s\ reflecta]i la aceast\ Ini]iere a Renun]\rii,
amintindu-v\ în mod permanent în via]a voastr\ cotidian\ c\ acest proces de
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renun]are, implic^nd crucificarea sinelui inferior, nu este f\cut posibil dec^t
prin practicarea cotidian\ a deta[\rii. Acest cuv^nt, «deta[are», este îns\ ter-
menul oriental ce corespunde «renun]\rii». V\ cer, de asemenea (pe c^t vi se va
p\rea de curios), s\ v\ obi[nui]i cu g^ndul la crucificare, s\ v\ obi[nui]i cu
suferin]a [i cu deta[area, [tiind c\ sufletul nu sufer\ de fapt cu nimic [i c\ nu
va mai fi nici o durere [i nici o tulburare pentru Maestrul care a ob]inut
eliberarea. Mae[trii au renun]at cu totul la ce era material. Ei s-au ridicat în
afara celor trei lumi prin propriile eforturi�.

Dar sunt foarte pu]ini p\m^nteni care în decursul unor întregi epoci istorice
[i al unui lung [ir de încarn\ri au reu[it s\ ob]in\ [i a patra ini]iere: printre cei
peste cinci miliarde de locuitori ai P\m^ntului, sunt doar cca 450 de Arha]i...

� Ini]ierea a cincea � �Revela]ia�. Pentru a ob]ine aceast\ treapt\ supe-
rioar\, ini]iatul trebuie s\-[i concentreze voin]a în fondul g^ndirii sale, pentru
a reu[i s\ se elibereze total de �orbirea vie]ii terestre�, ceea ce îi va oferi
treptat, iar\[i, o nou\ viziune. Aceast\ percep]ie diferit\, mai complex\, îi
�reveleaz\ o alt\ Realitate�, cu totul deosebit\ de ceea ce a sim]it [i a cunoscut
p^n\ atunci; constat^nd o libertate total\, prin renun]area at^t la cele trei lumi
c^t [i la corpul cauzal, se afl\ acum într-o lume nou\, care îi va impune
experien]e cu totul noi. Manifest\rile sale vor fi în mod general pe linia
energiilor spirituale, continu^ndu-[i existen]a în planul buddhic, într-un �corp
de lumin\�. Va dezvolta astfel rolul energiei în dezv\luirea �revela]iei�,
precum [i rolul Voin]ei (ca energie dirijat\) în ob]inerea succesiunilor revela-
toare [i de manifestare. ~n acest mod, devine un �Adept�. La acest nivel de
ascensiune spiritual\, fiind con[tient c\ activitatea proprie nu mai este depen-
dent\ de vechea no]iune a �timpului terestru�, [i-o va dirija cu profund\ iubire
pentru servirea permanent\ a tot ce este viu, pe linia Planului divin, fapt ce îi
va asigura continuarea ascensiunii sale spirituale. Dar pentru realizarea diferi-
telor sale ac]iuni în consens cu Fiin]ele superioare care interpreteaz\ Planul
divin, Maestrul are acum [i o alt\ poten]\ care pentru noi este cu totul uimi-
toare: �Maestrul poate s\-[i construiasc\ un corp76 gra]ie c\ruia el poate s\
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76. Trupurile de manifestare fizic\ realizate de Mae[tri (instantaneu sau prelucrate mai
complex într-un oarecare interval de timp) printr-un act de voin]\ au r\mas cu vechea
denumire sanscrit\: �mayavirupa�. ~n finalul c\r]ii Initiation � Human and Solar
(tradus\ la Ed. Neuron, Foc[ani, 1995) definirea era urm\toarea:
Mayavi-Rupa � în sanscrit\: �form\ iluzorie�. Corp de manifestare pe care adeptul
îl creeaz\ printr-un act de voin]\, pentru uzul s\u în cele trei lumi. Nu are nici o
leg\tur\ material\ cu corpul fizic. Este spiritual [i eteric [i trece peste tot f\r\
dificultate. Este construit prin puterea �mentalului� inferior din tipul cel mai elevat
de materie astral\.
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intre în leg\tur\ cu discipolii s\i sau cu oameni care au ob]inut ini]ieri supe-
rioare; desigur, c^nd este necesar, El î[i construie[te acest corp cu forma [i
imaginea trupului uman [i aceasta o face instantaneu, printr-un act de voin]\� (!!).

� Ini]ierea a [asea � �Decizia�. ~nc\ de la trepte de ini]iere anterioare,
merg^nd în cursul a numeroase vie]i de renun]\ri [i de eforturi intime, fostul
discipol a înv\]at repetat s\ fac\ alegeri corecte [i s\ ia hot\r^ri pe baza unor
motiva]ii spirituale. Dar la nivelul ini]ierii a [asea (c^t [i pentru urm\toarele
trei ini]ieri) � bazate pe �alte Realit\]i� �, manifest\rile specifice [i modul de
continuare a existen]ei spa]iale dep\[esc în mod practic capacitatea noastr\
(înc\ at^t de limitat\) de în]elegere a acestora. Iat\ cum se exprima în acest
sens, într-o manier\ enigmatic\, Maestrul Djwhal Khul:

�La a [asea ini]iere, Mae[trii se afl\ în fa]a altor domenii de servire, în care ei
vor trebui s\ comunice, s\ înt\reasc\ [i s\ ilumineze ceea ce deja a fuzionat,
ceea ce este puternic [i plin de lumin\, îns\ care mai are totu[i nevoie de ceea
ce Ei pot aduce pentru a exprima «Totul» înglob^nd totul.
...La aceast\ Ini]iere a Deciziei, Maestrul se poate angaja pe oricare din cele
[apte C\i, hot\r^nd care îi va fi viitorul c^mp de servire�.

Cele [apte C\i ce stau în fa]a alegerii Adep]ilor, din care fiecare conduce
la obiective distincte în raport cu via]a noastr\ planetar\, sunt urm\toarele:

� C\rarea Servirii terestre � care conduce la planul astral cosmic (deci
superior planului fizic cosmic al nostru);

� C\rarea lucr\rii magnetice � care conduce, de asemenea, la planul astral
cosmic;

� C\rarea preg\tirii pentru a deveni Logoi planetari � conduce la niveluri
superioare ale planului mental cosmic;

� C\rarea c\tre Sirius � conduce la planul astral cosmic;
� C\rarea Razei � conduce, de asemenea, la corpul astral cosmic;
� C\rarea c\tre Logosul nostru � conduce la planul buddhic cosmic;
� C\rarea St\rii absolute de Fiu � conduce la planul mental cosmic.

Ini]iatul englez B. Creme îl explicita (în Maitreya�s Mission, vol. III) astfel:
�Pentru noi, acest corp fizic este un mare secret, cel mai important aspect, pe c^nd
pentru Mae[tri este numai ceva tranzitoriu din ansamblul manifest\rilor proprii. De la
nivelul s\u de realizare divin\, Maestrul poate coborî invers pe puntea antahkaranei,
poate repeta procesul respectiv [i, adun^nd împreun\ materii din planurile mental,
astral-emo]ional [i eteric-fizic, poate s\-[i introduc\ în acestea con[tiin]a Sa.
...mayavirupa este, de asemenea, o «form\-g^nd», în sensul c\ este o crea]ie a
g^ndirii [i a voin]ei, trupul acesta nefiind n\scut ca în modul obi[nuit�.
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Prelu^nd sarcinile care revin din �decizia� de a alege o �c\rare� sau alta,
Adeptul devine �Chohan� (de asemenea un vechi termen sanscrit). Dar
astfel cum specifica Maestrul Djwhal Khul, ini]ierea a [asea nu poate fi
ob]inut\ dec^t atunci c^nd voin]a Maestrului s-a contopit cu cea a Logosului
planetar într-o �fuziune divin\�. Iat\ îns\ [i o alt\ specificare ce ne uime[te
[i ne dep\[e[te nu numai cunoa[terea [i în]elegerea, ci [i ceea ce am putea
imagina:

�Este interesant de re]inut c\ la aceast\ a [asea ini]iere survine un moment de
interes istoric fundamental. To]i Mae[trii ini]ia]i de gradul [ase se reunesc în
consiliu [i to]i împreun\ � înainte de a decide C\rarea ce o vor urma (care îi va
îndep\rta probabil de C\rarea Servirii terestre) � decid m\surile pe care le
propun s\ fie luate de Ierarhie, m\suri care � în mod radical [i permanent � vor
afecta planeta pe care au tr\it [i muncit... Ei sunt aceia care, în totalitate � la
un moment istoric sau la altul � formeaz\ grupul ce ia hot\r^rile definitive
privind omenirea. Astfel, hot\r^rea luat\ de acest grup de ini]ia]i a fost aceea
care a pus cap\t vechii civiliza]ii a atlan]ilor; decizia pe care o vor lua acum
va genera mari schimb\ri în civiliza]ia noastr\ modern\�.

� Ini]ierea a [aptea � �~nvierea� � este în fapt treapta de eliberare de orice
atrac]ie a continu\rii existen]ei în contextul fenomenelor specifice celor [apte
planuri ale vie]ii planetare. Este o �p\r\sire� a planului fizic cosmic terestru
[i o �ridicare� deasupra acestuia. Ini]ierea este ob]inut\ într-o zon\ pe care
Maestrul Tibetan o nume[te sugestiv drept �planul logoic� sau �planul con-
[tiin]ei Seniorului Lumii�. ~n fapt, înc\ de la a cincea ini]iere adeptul a aflat c\
via]a în cadrul unei �forme� (al unui trup) este în realitate �o moarte�. La a
[aptea ini]iere este respins\ orice dorin]\ de a avea �o form\�, ini]iatul devenind
�un punct concentrat de lumin\ vie� (!?). �El [tie acum, într-o manier\ inexpri-
mabil\ pentru noi, c\ tot ceea ce ESTE e via]\ [i c\ aceast\ via]\ [i adev\rata
ei plenitudine fac din el o parte integrant\ a CEEA ce se afl\ în afara vie]ii
planetare; el poate acum s\ participe la aceast\ Existen]\ extraplanetar\, unde
tr\ie[te, se mi[c\ [i î[i are Fiin]a Sa, la fel ca [i Logosul planetar.�

~n aceast\ zon\ i se completeaz\, de asemenea, revela]ia [i cu perceperea la
alt nivel a faptului c\ planeta noastr\ [i Logosul planetar nu sunt dec^t o parte
a �marelui TOT�.

� Ini]ierea a opta � �Tranzi]ia�. La aceast\ treapt\, în intimitatea �fiin]ei de
lumin\� se mai produce o eliberare, [i anume, de reac]iile con[tiin]ei (a[a cum
în]elegem noi acest cuv^nt) [i chiar de îns\[i sensibilitatea r\mas\ în structura
fiin]ei treapt\ de treapt\, survenind iar\[i o alt\ stare de percepere; dup\ cum
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explica Maestrul, în no]iunile noastre ar putea fi comparat\ cu o form\ de
recuno[tin]\ superioar\ combinat\ cu o �compasiune� superioar\.

(~n fapt, nu numai c\ no]iunile [i cuvintele noastre nu ofer\ în]elegerea
noilor st\ri �tr\ite� în planurile superioare, dar însu[i Maestrul Djwhal Khul �
care se afla pe treapta celei de-a cincea ini]ieri atunci c^nd a dictat con]inutul
acestui volum � recuno[tea cu sinceritate deplin\: �~n studiul acestor ini]ieri
superioare � despre care nu am nici cea mai mic\ experien]\ personal\ �, nu
pot s\ fac altceva dec^t s\ v\ clarific mentalul vostru, ca, de altfel, [i pe al
meu, utiliz^nd expresii ale vechilor cunoa[teri [i ale înv\]\turii orale c\reia îi
este permis s\ p\trund\ în mentalul oamenilor�.)

Ca etap\ de progres spiritual, la ini]ierea a opta i se dezv\luie Adeptului
respectiv planul activit\]ii planetare. Survine, de asemenea, [i o manifestare
energetic\ ce dep\[e[te modul nostru de în]elegere, care const\ într-o �stranie�
participare a tuturor Mae[trilor sau Ini]ia]ilor ce au ob]inut aceast\ a opta
ini]iere, av^nd drept scop stimularea poten]elor de preluare a revela]iilor.
Maestrul Tibetan se exprima în acest sens în urm\torul mod:

�S-ar putea spune c\ Ei ar juca rolul unei lentile prin care trece lumina vie ce
face posibil\ revela]ia; Ei îndeplinesc totodat\ func]iile necesare de protejare.
Aceast\ protec]ie este strict necesar\ c\ci, la aceast\ ini]iere, adeptul este f\cut
s\ vad\ nu numai binele etern care sus]ine planul planetar, dar îi permite, de
asemenea, «s\ vad\ ceea ce este ascuns dincolo de poarta puternic pecetluit\,
c^t [i s\ intre în contact cu r\ul cosmic, c\ci acesta nu-i mai poate face nici un
r\u». Totu[i, El mai are nevoie de protec]ia Celor cu care este capabil s\ se
asocieze. Ceea ce înseamn\ planul planetar, nu [tiu; dar c^nd spun c\ o parte
din acest plan este de a da curs liber luminii [i iubirii într-un univers mai vast
[i de a elibera sistemul solar de atacurile r\ului cosmic, eu afirm un adev\r�.

� Ini]ierea a noua � �Refuzul�. Ajuns în fa]a acestei trepte, nimic nu-l mai
leag\ pe ini]iatul respectiv de activit\]ile planetare; aceast\ ultim\ treapt\ îi
confer\ eliberarea de orice atrac]ie, chiar de cea a planurilor superioare
men]ionate anterior. De[i fiin]a sa este dominat\ de iubire, fiind poate tentat s\
r\m^n\ la planeta tr\irilor sale pentru a o servi în mod superior, al\turi de
Salvatorii Lumii care au hot\r^t s\ aleag\ C\rarea terestr\, o dat\ ajuns în fa]a
consiliului ini]ia]ilor de grad superior, el va manifesta Marele Refuz. Acor-
d^ndu-i-se ini]ierea, el intr\ pentru prima oar\ în contact cu ceea ce este numit
�Soarele Spiritual Central�. ~n acest mod, va percepe c\ se conecteaz\ la
planul sistemului solar, �Inima Soarelui� revel^ndu-i calitatea ce o va de]ine în
sistemul nostru solar...
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Urm\rind succesiunea gradat\ a �ini]ierilor� expuse în sinteza actualizat\
de mai sus, cititorul a putut constata c\ ampla suit\ de transform\ri ale modului
de a g^ndi, îmbinat\ cu ascunse modific\ri în structur\rile energetice ale fiin]ei
umane constituie, în fapt, sensul major al vie]uirii continue a omului în diferitele
planuri [i subplanuri ale lumilor invizibile terestre. Importan]a procesual\ a
ini]ierilor a fost relevat\ de Maestrul Tibetan într-un mod foarte sugestiv:

�Ini]ierea este într-adev\r numele dat revela]iei sau unei viziuni care atrage
discipolul mereu înainte, c\tre o Lumin\ tot mai mare. Este un proces de
recunoa[tere a Luminii, de folosire a Luminii, pentru a p\trunde într-o lume
mereu mai clar\. ~n cadrul acestei Lumini, el afl\, vede [i absoarbe ceea ce
p^n\ atunci i-a fost obscur, secret [i necunoscut. Progresarea � merg^nd de la
o zon\ mai slab luminat\ a manifest\rii divine, la o zon\ a gloriei celeste �,
acesta este mersul pe Calea Evolu]iei�.

NEV|ZU}II DE LÂNG| NOI
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Cele [apte raze

�Eu vãd esenþa noþiunii de proces ca fiind datã de enunþul:
«Nu numai cã orice se schimbã, dar totul este o continuã
miºcare de curgere».
...este însã foarte dificil sã nu cãdem în tendinþa aproape
universalã de a trata cunoaºterea noastrã ca pe un set de
adevãruri de bazã împietrite...
Este oare posibil sã eliminãm aceastã contradicþie, în sensul
de a înþelege nu doar realitatea, ci ºi întreaga cunoaºtere ca
fundatã pe miºcare de curgere?�

David Bohm (Plenitudinea lumii ºi ordinea ei)

ªtim atât de puþine lucruri...
Deºi în secolul XX [tiinþa a fãcut un salt imens, pe cât de amplu, pe atât de

spectacular, totuºi cantonarea ei exclusiv în domeniul materiei dense ºi al
energiilor specifice acesteia a limitat cunoaºterea generalã doar la o pãrticicã a
unei Realitãþi terestre ºi cosmice cu mult mai extinse...

Poate cã exemplul cel mai evident este dat de însãºi fiinþa noastr\, pe care
o cunoaºtem relativ puþin ca manifestãri ale psihicului sãu atât de complex ºi
ceva mai extins sub aspectul ei organic ºi al fiziologiei acestor organe, pânã la
biochimia substanþelor rezultate din combinaþiile elementelor chimice încadrate
în tabelul lui Mendeleev ºi, respectiv, pânã la fizica particulelor elementare ce
compun atomii materiei dense. Prea puþini sunt încã aceia care ºtiu totuºi mai
mult, care cunosc, într-o mãsurã mai mare sau mai restrânsã, aspectele pre-
zentate în capitolul anterior sau despre �fizica materiilor eterice�. ªi chiar
dacã existã grupuri de oameni care �ºtiu mai mult�, numãrul lor raportat la
cele peste cinci miliarde de locuitori ai Pãmântului reprezintã un procent
penibil de mic...

Necunoscând structurile corpurilor noastre din materii subtile ºi modul lor
de funcþionare strict energetic, studiile docte moderne care se referã la inter-
acþiunile dintre mediu ºi fiinþa umanã investigheazã doar modul în care factorii
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geofizici sau cei cosmici � specifici exclusiv materiei dense ºi, respectiv,
câmpurilor ºi radiaþiilor numai de naturã electricã ºi magneticã � influenþeazã
trupul carnal alcãtuit din þesuturi ºi celule derivate din aceeaºi categorie
de materie.

Cititorul a putut constata însã din capitolul anterior � cât ºi din literatura
spiritualistã disponibilã � faptul cã pãrþi importante ale omenirii din mileniile �
ºi poate din zecile de milenii � anterioare au cunoscut cu mult mai mult din ceea ce
astãzi este �necunoscutul contemporan�. ªi dacã, de exemplu, harta centrilor
de acupuncturã � veche de cinci milenii � este o dovadã istoricã a cunoaºterii
privind relaþiile energetice dintre trupul carnal ºi corpul eteric, astrologia
anticã demonstreazã o cunoaºtere mult mai extinsã a influenþelor energetice
preluate de corpurile subtile ale fiinþei umane, atât de la �corpurile subtile ale
Pãmântului�, cât ºi de la radiaþiile complexe ale Soarelui, ale planetelor-surori,
ale diferitelor constelaþii galactice, pânã la curenþii-fluvii de energie ce provin
din radiaþia Sferei divine. Acest gen de elemente cognitive care depãºesc total
actuala cunoaºtere doctã se evidenþiazã a fi capitole distincte ale unei �ºtiinþe
superioare� care, în mod cu totul logic, se va contopi cu ºtiinþa modernã a
materiei dense ºi a energiilor ei specifice; abia dupã depãºirea acestui prag, se
va dezvãlui o �metaºtiinþã� care va fi baza progresului omenirii viitoare.

Deºi a revenit la modã ºi se doreºte a fi o �punte� între trecut ºi prezent,
totuºi astrologia actualã � ºi anume acea preocupare condusã cu discernãmânt
ºi seriozitate (eliminând redactãrile stereotipe de horoscoape cu caracter comer-
cial) � nu s-a situat încã la nivelul vechilor cunoaºteri. ªi aceasta, din cauzã cã
majoritatea astrologilor contemporani nu au preluat decât pãrþi ale unor scheme
antice, limitate în special la sistemul nostru solar. În plus, chiar dacã se oferã
elemente întru totul veridice, marea majoritate a astrologilor actuali nu au
capacitatea de a afla elemente specifice determinante, cum ar fi:

� nivelul de evoluþie spiritualã atins de fiecare ins în parte. Chiar dacã doi
sau mai mulþi oameni s-au nãscut exact la aceeaºi datã ºi la aceeaºi orã,
caracterele lor ºi înseºi vieþile lor vor diferi mult, în raport cu nuanþele
specifice ale maturitãþii � sau ale imaturitãþii � spirituale a fiecãrui suflet
în parte; or, un atare aspect poate fi perceput doar de astrologii dãruiþi cu
o clarviziune deosebitã;

� de asemenea, �încãrcãtura karmicã� rezultatã din ºirul de vieþi anterioare
diferã total de la individ la individ, în modul cel mai ascuns. Chiar dacã
aceastã �încãrcãturã� contribuie la fixarea datei � ºi chiar a orei � de
naºtere, �programul karmic� depãºeºte cu mult condiþionãrile astrologice,
fiind preponderent în desfãºurarea vieþii fiecãruia dintre noi.
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O interesantã reliefare a acestui aspect a fost redatã de iniþiatul german
O.E. Bernhardt (Abd-ru-shin) în volumul II al operei 1 sale, în care arãta
urmãtoarele:

�Dacã o radiaþie a unui astru este defavorabilã unei persoane în raport cu
«tiparul sãu astrologic», un atare efect se resimte numai dacã în programul
karmic este prevãzutã afectarea acesteia ca urmare a aplicãrii «legii cauzei ºi a
efectului» pentru un gând sau/ºi o faptã nocive, anterioare. Deci, radiaþia
astralã vine sã întãreascã procesul energetic al «arderii secvenþei karmice»
existente în programul vieþii persoanei respective. Dar dacã aceasta nu are
înregistrate astfel de secvenþe care trebuie sã fie «ºterse» din caseta corpurilor
subtile, oricât ar fi de nefavorabilã radiaþia astrului, nu i se întâmplã nimic,
chiar dacã astrologul a determinat schematic aºa ceva. Desigur, fenomenul de
«barare» este la fel ºi în situaþii inverse: la configuraþii astrale cu radiaþii favora-
bile, acestea nu au efecte benefice dacã încãrcãtura ºi, respectiv, programul karmic
al persoanei impun secvenþe neplãcute în perioadele respective ale vieþii�.

De altfel, O.E. Bernhardt adãuga ºi alte elemente pe care astrologii obiºnuiþi
nu au cum sã le cunoascã ºi care, de asemenea, influenþeazã caracterele
oamenilor ºi caracteristicile vieþii acestora � de la caz la caz �, diferenþiindu-le,
chiar dacã diverse persoane s-au nãscut exact sub aceeaºi incidenþã cereascã:

�În orice caz, stabilirea unei scheme astrale nu-i oferã omului decât un folos
redus. Într-adevãr, la radiaþiile astrelor ar trebui adãugate ºi radiaþiile solului,
care sunt specifice diferitelor regiuni ale Pãmântului. De altfel, trebuie în mod
absolut luatã în considerare ºi materia vie subtilã, cu toate activitãþile care se
desfãºoarã acolo: de exemplu, lumea formelor-gânduri, aceea a karmei, curen-
þii emiºi în materie de forþele cosmice nocive, cât ºi de cele ale Luminii, ºi încã
alte multe lucruri.
...Într-adevãr, nu trebuie luat în considerare numai micul numãr de astre
de care dispun astãzi astrologii pentru calculele lor. Existã ºi alte astre,
nenumãrate, a cãror existenþã în[iºi astrologii o ignorã ºi care totuºi atenueazã
sau intensificã efectele, le contracareazã ºi le deplaseazã. Rolul acestora este
într-atât de important, încât schema astralã definitivã poate fi total contrarã
aceleia pe care ar fi capabil sã o stabileascã chiar [i cel mai bun astrolog�.

În fapt, existã cu adevãrat dirijãri de energii cosmice despre care astrologii
obiºnuiþi nu au, în general, nici cea mai vagã idee � fiind ºtiute doar de unii
astrologi ce au cunoºtin]e esoterice extinse ºi au, totodatã, ºi darul clarvederii;

1. Abd-ru-shin, Im Lichte der Wahrheit, Ed. Gralsbotschaft, Stuttgart, 1987, traducere
în limba românã la Ed. Fundaþia Graalului, Timiºoara, 1996.
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or, astfel de fenomene au influenþe determinante asupra oamenilor ca indivizi,
dar ºi asupra omenirii întregi. Iatã ce dezvãluia în acest sens Maestrul Djwhal
Khul, prin intermediul lui A.A. Bailey 2:

�Toþi Maeºtrii primesc un antrenament atent cu privire la manevrarea ener-
giilor... Maestrul este instruit învãþând sã manevreze energiile extraplanetare,
care sunt însã circumscrise printr-un cerc solar ce nu poate fi depãºit. Maeºtrii
care s-au decis sã urmeze cea de a doua Cãrare (cea a lucrãrii magnetice) sunt
învãþaþi sã stãpâneascã ºi sã orienteze energiile sistemice, precum ºi anumite
energii emanate din constelaþia Balanþei sau cele ale unei stele din Ursa Mare.
În stadiile cele mai avansate ºi când este mult mai evoluat decât indicã termenul
de «Maestru», El lucreazã în mod conºtient pe planul mentalului cosmic.
Activitãþile sale se vor orienta atunci spre corelarea energiilor care vin din Ursa
Mare cu cele ce vin de la constelaþia Pleiadelor, în dubla lor relaþie cu sistemul
nostru solar ºi, doar în mod auxiliar, cu Pãmântul nostru.
...La rândul ei, Ierarhia este influenþatã actualmente de trei mari constelaþii:
a) Vãrsãtorul... Aceastã energie este «forþa executoare» a universalitãþii.

Aceasta priveºte, desigur, viitorul;
b) Taurul, ce oferã energia... care dã iluminarea. Aceasta priveºte prezentul;
c) Peºtii, care radiazã energia Inspiraþiei Salvatorului Lumii. Este câmpul de

forþã în cadrul cãruia trebuie sã acþioneze celelalte douã energii. Aceasta
este rezultatul trecutului.

...Astfel, cum astrologii esoteriºti ºtiu, survine un ciclu de viaþã în care
discipolul avanseazã, plecând însã într-un alt sens pe Roata Vieþii, pe roata
zodiacalã; în loc de a progresa a[a cum merg acele ceasornicului, el începe sã
progreseze în sens invers; el aflã astfel cã aspectul material al naturii sale
poate încã sã mai fie condiþionat de forþele care se scurg prin aceastã materie,
conform horoscopului sãu ºi dupã modul exoteric al revoluþiei zodiacale. În
acelaºi timp însã, discipolul primeºte curentul de energie provenind de la roata
inversatã. ...În consecinþã, el primeºte douã feluri de curenþi de energie,
mergând în direcþii opuse, ceea ce face sã aparã creºterea conflictului în viaþa
sa ºi în circumstanþele acesteia.
...Roata zodiacalã este în ea îns\ºi, în mod esenþial, un centru cosmic de energie.
...Multitudinea influenþelor zodiacale are în final douã efecte: ...resimþite în
centrul (chakra) capului ºi în centrul inimii fiecãrui iniþiat�.

Accentuând necesitatea extinderii cunoaºterilor în acest domeniu prin
relansarea învãþãmântului unei �Noi Astrologii� (bazatã, de fapt, pe vechile
cunoaºteri mult mai ample), Maestrul Tibetan a mai punctat încã douã condiþionãri

2. Bailey, A.A., Rayons et Initiations, Ed. Lucis Trust, Geneva, 1987.
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importante, necunoscute cu totul de cãtre cei care doresc sã li se facã
horoscoape ºi prea puþine ºtiute chiar de marea majoritate a astrologilor:

�Aceastã nouã astrologie a fost ignoratã pânã acum cu bunã ºtiinþã de astrologii
care mi-au citit învãþãtura (cu excepþia a patru astrologi). ...Eu am dat destule
elemente, astfel încât astrologul deschis spiritual putea sã þinã cont de ele,
pentru a stabili în mod ferm bazele astrologiei viitoare. Exactitatea celor date
de mine va fi verificatã în decursul timpului, când astrologii care vor studia
horoscopul persoanelor avansate (spiritual) ºi al discipolilor vor folosi influ-
enþele planetelor esoterice aºa cum le-am indicat eu, ºi nu ale planetelor
obiºnuite, a[a cum se procedeazã în general.
Dar exactitatea deducþiilor acestora va depinde în mod obligatoriu de propriul
nivel de evoluþie spiritualã ºi de aptitudinea de a recunoaºte o persoanã avansatã
(în evoluþie), un discipol sau un iniþiat, atunci când îi va întâlni ºi le va întocmi
horoscopul. ...Dacã ei, astrologii, nu sunt suficient de avansaþi, ar putea sã
considere prea uºor ca fiind avansate chiar persoane care sunt încã departe de
a fi doar simpli aspiranþi. În acest caz, horoscopul va fi inexact�.

Dacã fiecare dintre noi ar putea vizualiza fluxurile energetice extrem de
variate care �curg� permanent din cer � atât din sistemul nostru solar, la care
se adaugã energiile anumitor constelaþii sub dirijarea cu scopuri precise din
partea unor entitãþi superioare, pe fondul miliardelor de radiaþii 3 emise de
nenumãratele miliarde de stele ºi, respectiv, de peste un miliard de galaxii ale
spaþiului investigat astronomic pânã acum �, am avea senzaþia unei realitãþi
foarte stranii: suntem fiecare �o formã materialã� strãbãtutã simultan de
mulþimi neºtiute de radiaþii, având cele mai diferite lungimi ºi frecvenþe de
undã, precum ºi intensitãþi foarte variate. Este deci întru totul normal ca unele
dintre acestea sã intre în rezonanþã directã � sau prin armonice � cu substanþele
fiecãruia dintre corpurile fiinþei noastre, precum ºi cu cei ºapte centri energetici
specifici fiecãruia din cele ºapte corpuri subtile ºi, respectiv, cu însuºi nucleul
spiritual. Or, dacã fiecare radiaþie care ne traverseazã ne transmite ºi informaþii �
pe care ºtim sau nu sã le �traducem� �, acele unde care intrã în rezonanþã cu
pãrþi sau elemente componente ale fiinþei noastre ne vor aduce nu numai mesaje
informaþionale, dar vor produce [i micro-procese energetice specifice. Efectele
unor asemenea fenomene intime � despre care nu suntem conºtienþi în mod

3. În cadrul unui studiu întocmit � în anul 1975 � pentru NASA, în vederea dimensionãrii
�Proiectului SETI� (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), astronomul american
dr. F. Drake (directorul Centrului Naþional de Astronomie de la Arecibo) estimase cã
emisiile radiate în spaþiul cosmic ce ar trebui cercetate pe rând sunt de ordinul a douã
sute de milioane de miliarde de miliarde!
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normal, la fel cum nu conºtientizãm în mod obiºnuit nici funcþionarea organelor
interne � vor consta în amplificarea � în bine sau în rãu � diferitelor pre-
dispoziþii proprii care urmeazã sã se manifeste conform �programului personal�
sub forma unor trãsãturi de caracter sau a unor modificãri organice, dar ºi a
înºiruirii �anumitor� evenimente, în decursul vieþii. De aceea, era întru totul
realã afirmaþia iniþiatului german O.E. Bernhardt cu privire la rolul parþial al
energiilor generate de planete în cadrul diferitelor scheme astrologice, energii
care pot interveni efectiv doar când survine rezonanþa cu �elementele de
program imprimate� în fiinþa noastrã subtilã.

Sub acest aspect al influenþãrii fiinþelor umane prin radiaþii ºi, respectiv,
prin efectul rezonanþei, ºtiinþa spiritualistã a relevat de mult timp un fapt
esenþial � dar aceastã cunoaºtere a r\mas accesibilã doar unor grupuri restrânse
de iniþiaþi: determinarea caracteristicilor psihice, a predispoziþiilor spre talente
sau vicii, spre anumite acþiuni sau activitãþi, a inteligenþei ºi a înseºi structurãrii
trupului organic � deci a vieþii fiecãrei fiinþe omeneºti � rezultã direct din
influenþele �celor ºapte raze�!

Dar despre care radiaþii, despre care raze ºtiau cei din vechime cã au
�puteri� atât de deosebite, cãci, în fapt, nu era vorba de radiaþiile �celor
ºapte planete 4 sacre�?

Iatã cum explicita aceastã problemã � pe cât de puþin ºtiutã, pe atât de
importantã pentru întreaga omenire � iniþiatul englez Benjamin Creme 5:

�ªtiinþa modernã a demonstrat vechea axiomã fundamentalã a esoterismului,
conform cãreia în ansamblul Universului manifest nu exist\ nimic altceva decât
energii, aflate în relaþii unele cu altele, fiecare având un nivel vibrator propriu.
ªtiinþa spiritualistã postuleazã cã aceste energii se repartizeazã în ºapte curenþi
sau «raze», a cãror interacþiune la toate nivelurile de frecvenþe creeazã sistemele
solare, galaxiile ºi universurile. Miºcarea acestor ºapte raze, care se face
dupã cicluri spiralate, conduce orice Fiinþã «în» ºi «în afarã» de manifestare,
o coloreazã ºi o satureazã cu calitãþile lor ºi cu atributele lor specifice. Aceasta
este la fel de valabil pentru un grãunte de nisip, ca ºi pentru orice om sau
pentru un sistem solar. Fiecare razã este exprimarea unei Vieþi 6.

4. Planetele din sistemul nostru solar al cãror Logos a obþinut un nivel de evoluþie
corespunzãtor celei de a treia iniþieri sunt considerate în esoterism ca fiind �planete
sacre�. În ordinea evoluþiei lor, acestea sunt: Uranus, Mercur, Vulcan, Venus,
Jupiter, Neptun, Saturn.

5. Creme, B., Maitreya�s Mission, vol. I, Ed. Share International, Londra, 1986,
tradus în limba românã de Asoc. Invent-Terra Nova, Iaºi, 1999.

6. Maestrul Djwhal Khul afirmase acelaºi fapt, dar într-o exprimare iniþiaticã: �Fiecare
din cele ºapte grupuri planetare este prezidat de unul din cele ºapte Spirite din faþa
Tronului, prin unul din cei ºapte Seniori ai Razei� (n.a.).
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În ceea ce priveºte sistemul nostru solar, aceste ºapte energii 7 sunt expresia a
ºapte mari Vieþi încarnate pe ºapte stele care formeazã constelaþia Ursa Mare.
În sistemul nostru solar, dintre aceste raze primeazã cea de a 2-a. Drept
urmare, celelalte ºase raze sunt considerate ca sub-raze ale acestei energii de
bazã. Prin manipularea acestor sub-raze, Logosul solar a creat toate varietãþile
de viaþ\ din sistemul sãu.
...aceste forþe, pe fiecare plan, condiþioneazã natura noastrã ºi fac din noi ceea
ce suntem. Razele constituie tipuri particulare de energii, accentul fiind pus pe
calitatea fiecãrei energii, mai degrabã decât pe forma pe care ea o creeazã.
A spune despre un om, sau despre o naþiune, sau despre o planetã cã sunt «pe»
raza 1 sau a 2-a, înseamnã cã acestea sunt «colorate» prin calitatea razei
respective ºi cã o exprimã ca atare. În consecinþã, existã ºapte tipuri de fiinþe
umane, în funcþie de razele prin care sunt influenþate.
În cadrul Planului Logosului, razele intrã în manifestare în mod ciclic ºi, prin
influenþa lor, sunt la originea succesiunii civilizaþiilor ºi a culturilor care
marcheazã ºi mãsoarã evoluþia raselor.
...Fiecare fiinþã umanã se aflã pe una sau pe alta din cele ºapte energii ºi este
guvernatã prin cinci raze de bazã:
� raza sufletului, care rãmâne aceeaºi de-a lungul a nenumãraþi eoni;
� raza personalitãþii, care se schimbã de la o încarnare la alta, pânã când se

dezvoltã toate calitãþile intime;

În cartea Le côté occulte de la Franc-maçonnerie (citatã în capitolul anterior), iniþiatul
englez C.W. Leadbeater evidenþia o cunoaºtere foarte veche a importanþei
fundamentale a �celor ºapte raze� ce ar fi dirijate de ºapte entitãþi superioare:
�În tabloul Lojii se poate vedea steaua cu ºapte colþuri aºezatã deasupra scãrii care
urcã pânã la cer: ea este un simbol al celor ºapte mari linii potrivit cãrora viaþa urcã
din treaptã în treaptã, înainte de a se uni cu Divinul în mod total, ºapte modalitãþi prin
care omul poate atinge perfecþiunea ºi, în sfârºit, cele ºapte raze sau emanaþii ale lui
Dumnezeu, prin care El a umplut întreg Universul cu strãlucirea vieþii Sale. Aceastã
stea traduce, de asemenea, ideea creºtinã a celor ºapte mari Arhangheli, a celor ªapte
Spirite care stau dinaintea tronului lui Dumnezeu. Ea mai reprezintã, de asemenea,
un simbol al omului perfect � Adeptul � cãci, devenind stãpânul celor cinci lumi, el
dispune de ºapte puteri; el ºi-a dezvoltat natura sa pânã la limitele perfecþiunii
umane, pe cele ºapte raze, pe cele ºapte linii de activitate ale vieþii divine�.

7. Este interesant de constatat cã în structurarea ºi chiar în organizarea fundamentalã a
Creaþiei, �modulul de ºapte� este regãsit foarte des (ca, de altfel, ºi �modulul de
trei�): lumina albã se descompune în ºapte culori spectrale; cele ºapte planuri cu
câte ºapte subplanuri fiecare, ale lunilor invizibile; cele ºapte corpuri subtile ale
fiinþei umane, cu câte ºapte chakre fiecare; cele ºapte planete sacre; cele ºapte
rase-rãdãcinã ale omenirii; cele ºapte grupuri majore ale Ierarhiei; cele ºapte Entitãþi
Superioare din faþa tronului lui Dumnezeu; cele ºapte raze cosmice etc. (n.a.).
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� raza care conduce corpul mental;
� raza ce condiþioneazã vehiculul (corpul) astral � sau emoþional;
� raza corpului fizic � incluzând creierul.

Razele variazã ciclic. Fiecare dintre ele acþioneazã în mod privilegiat prin
intermediul unui anumit centru (chakra)... determinând în ansamblu structura
psihicã ºi a trupului, natura astralã (emoþionalã), precum ºi calitatea mentalului.
Acestea ne predispun la anumite atitudini de spirit, cât ºi la anumite puteri ºi
slãbiciuni, care sunt «virtuþile» ºi «viciile» razelor. De asemenea, «coloreazã»
personalitatea noastrã ºi îi dau o tonalitate generalã pe plan fizic. Razele
personalitãþii sunt acelea care guverneazã manifestarea noastrã în timpul celei
mai mari pãrþi a experienþei evolutive de pe acest Pãmânt, însã, o datã parcurse
douã treimi din aceastã Cale, raza sufletului începe sã domine comportamentul
nostru ºi sã se exprime prin acesta.
«Omule, cunoaºte-te pe tine însuþi», spuneau grecii antici. «Omule, cunoaºte-þi
razele», spune esoteristul. Cunoaºterea propriilor raze ne oferã o vedere asupra
puterilor ºi a limitãrilor noastre, a liniei noastre de minim\ rezistenþã în aceastã
viaþã, ºi ne ajutã sã înþelegem motivaþia punþilor ºi a barierelor pe care noi
înºine le ridicãm între noi ºi alþii, datoritã structurii proprii a razelor. Aceia
care sunt pe raze asemãnãtoare tind sã adopte puncte de vedere identice, sã aibã
acelaºi mod de viaþã. Însã cei care se aflã pe raze diferite resimt o anumitã
dificultate în a ajunge la o înþelegere mutualã a atitudinii lor ºi a viziunii lor
asupra lumii. Cã acest factor condiþioneazã viaþa conjugalã devine un fapt cu
totul evident. Dar acesta afecteazã ºi succesul sau eºecul întâlnirilor dintre
conducãtorii naþiunilor ºi aceasta cu atât mai mult cu cât fiecare naþiune este
guvernatã prin douã raze proprii: raza superioarã � a sufletului � ce îi exprimã
cele mai înalte idealuri, dar care în general nu sunt manifestate încã; cea infe-
rioarã � a personalitãþii �, care guverneazã dorinþele naþionaliste ale popoarelor.
Aceastã înþelegere a razelor care conduc naþiunile ºi rasele ne permite sã vedem
istoria sub o nouã luminã. Înþelegem, de exemplu, de ce anumite naþiuni sunt
aliate, în timp ce altele au puþine puncte comune ºi chiar au între ele o tradiþie
de ostilitate. Sesizãm astfel cu claritate, ºi nu fãrã o anumitã fascinaþie, pentru
ce anumite idei, anumite miºcãri, anumite religii înfloresc într-o anumitã
perioadã, pentru ca, apoi, sã cunoascã declinul în perioada urmãtoare. Vedem
pentru ce anumite þãri se ridicã un timp ºi exercitã o influenþã dominantã, chiar
în lume, pe când altele rãmân � pentru a ne exprima figurativ, în paraginã �,
aºteptând sã se trezeascã o datã cu intrarea în manifestarea ciclicã a unei noi raze.
Cunoaºterea structurii razelor unora dintre marile personaje care au edificat
cultura ºi civilizaþia noastrã ne permite sã înþelegem cum razele lor au fãcut din
ei ceea ce au fost, cum au condiþionat acþiunile lor ºi cum calitãþile acestora
le-au fasonat destinele.
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ªtiinþa psihologiei este încã în stadiul de copilãrie... Însã atât timp cât nu se va
înþelege cã omul este un suflet aflat în încarnare ºi cã este condus prin anumite
raze, multe lucruri vor rãmâne obscure. Sufletul este acela care determinã
razele personalitãþii, precum ºi ale vehiculelor (corpurilor) sale ºi, astfel,
influenþele ºi factorii de bazã ai limitãrilor noastre�.

Problematica fundamentalã a acestor �ºapte raze� cu extrem de variatele lor
efecte a fost dezvoltatã mult mai amplu de Maestrul Tibetan prin cãrþile 8

scrise cu A.A. Bailey. În extinsul cadru explicativ, încã de la primul volum
(Initiation � Human and Solar) elaborat în comun, fiecãrei raze i s-a dat
o denumire (provenitã în fapt încã din vechime), termenii respectivi fiind
folosiþi tot mai mult în literatura domeniului; apoi, începând din volumul I al
Psihologiei Esoterice, au fost expuse ºi caracteristicile puterilor formative ale
energiilor respective, în special sub aspectul calitativ al acestora. Denumirile
consacrate sunt urmãtoarele:

Raza 1: Putere;

Raza a 2-a: Iubire � Înþelepciune;

Raza a 3-a: Inteligenþã activã;

Raza a 4-a: Armonie prin conflict;

Raza a 5-a: Cunoaºtere concretã sau ªtiinþ\;

Raza a 6-a: Devoþiune ºi Idealism;

Raza a 7-a: Lege sau Ordine ceremonialã.

Reluând caracteristicile respective, Benjamin Creme le-a sintetizat astfel:

Raza 1 (Voinþã sau Putere)

Virtuþi: forþã, curaj, fermitate, fidelitatea rezultând dintr-o lipsã absolutã de
teamã, forþã de caracter, unicitate în intenþie, putere de conducere, capacitate
de sesizare a problemelor mari cu deschidere spiritualã, de a dirija oamenii
ºi de a face bine.

8. În cadrul vastei opere iniþiatice dictate autoarei engleze Alice A. Bailey (22 volume),
Maestrul Djwhal Khul a oferit cunoaºterii publice ºi un amplu Tratat asupra celor
ªapte Raze, compus din cinci volume, traduse în mai multe þãri; titlurile acestora
sunt urmãtoarele: Psihologia Esotericã, vol. I; Psihologia Esotericã, vol. II;
Astrologia Esotericã; Vindecarea Esotericã; Raze ºi Iniþieri.
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Vicii: orgoliu, ambiþie, încãpãþânare, duritate, aroganþã, dorinþa de a
domina pe alþii, îndãrãtnicie, furie, singurãtate, putere de a face rãu.

Virtuþi de obþinut: tandreþe, umilinþã, simpatie, toleranþã.

Raza a 2-a (Iubire � ~nþelepciune)

Virtuþi: calm, forþã, rãbdare ºi putere de suportare, iubirea adevã-
rului, fidelitate, intuiþie, inteligenþã clarã, caracter senin, iubire divinã,
înþelepciune, tact.

Vicii: se lasã prea absorbit de studii, rãcealã, indiferenþã faþã de alþii,
dispreþuirea limitãrii mentale la alþii, egoism, suspiciune.

Virtuþi de obþinut: iubire, compasiune, dezinteres, energie.

Raza a 3-a (Activitate, Adaptabilitate sau Inteligenþã)

Virtuþi: vedere largã asupra tuturor problemelor abstracte, sinceritate,
intelect clar, capacitate de concentrare, rãbdare, prudenþã, absenþa acelei
tendinþe de a se frãmânta pentru nimic ºi de a-i plictisi pe alþii cu fleacuri,
iluminare mentalã, predispoziþie filosoficã.

Vicii: orgoliu intelectual, rãceal\, tendinþ\ de izolare, imprecizie în deta-
lieri, distragere, încãpãþânare, egoism, criticism, lipsã de simþ practic, lipsã de
punctualitate, lene.

Virtuþi de obþinut: simpatie, toleranþã, devoþiune, precizie, energie, bun-simþ.

Raza a 4-a (Armonie, Frumuseþe, Artã ºi Unitate)

Virtuþi: afecþiuni puternice, simpatie, curaj fizic, generozitate, devoþiune,
vivacitate a intelectului ºi a perceperii.

Vicii: egocentrism, tendinþa de a se frãmânta în sine, imprecizie, lipsã de
curaj moral, pasiuni puternice, indolenþã, extravaganþã, intuiþie voalatã.

Virtuþi de obþinut: seninãtate, încredere, stãpânire de sine, dezinteres,
precizie, echilibru mental ºi moral.

Raza a 5-a (Cunoaºtere concretã sau {tiinþã)

Virtuþi: precizie, justiþie (fãrã rãsplatã), perseverenþã, bun-simþ, indepen-
denþã, adevãr.

Vicii: criticã durã, îngustime de spirit, aroganþã, caracter ce nu ºtie sã
ierte, lipsã de simpatie, prejudecãþi, tendinþã de izolare, separatism mental.

Virtuþi de obþinut: respect, devoþiune, simpatie, iubire, largheþe de spirit.
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Raza a 6-a (Idealism abstract sau Devoþiune)

Virtuþi: devoþiune, fermitate în intenþii, iubire, tandreþe, intuiþie, loialitate,
respect, apropiere, idealism, simpatie.

Vicii: iubire egoistã ºi gelozie, aroganþã, parþialitate, tendinþã spre decepþie,
fanatism, sectarism, superstiþii, prejudecãþi, concluzii premature, furii violente,
suspiciuni.

Virtuþi de obþinut: forþã, sacrificiu de sine, puritate, adevãr, toleranþã,
seninãtate, echilibru, bun-simþ.

Raza a 7-a (Ordine ceremonialã sau Magie sau Ritual)

Virtuþi: forþã, perseverenþã, curaj, curtoazie, meticulozitate, încredere în
sine, creativitate, reflectare, organizare.

Vicii: formalism, bigotism, mândrie, îngustime de spirit, judecare super-
ficialã, aroganþã, insistenþã prea multã pentru rutinã, superstiþii.

Virtuþi de obþinut: realizarea unitãþii, largheþe de spirit, toleranþã, umilinþã,
gentileþe, iubire.

Desigur cã cele cinci volume ale Tratatului despre cele ªapte Raze oferã
cunoºtinþe deosebit de extinse, abordarea lor trebuind sã se bazeze în prealabil
mãcar pe o documentare elementarã ºi pe o dorinþã efectivã în a pãtrunde în
�tainele� iniþierii spirituale. Rãspunzând unor întrebãri legate de conþinutul
textelor publicate ºi al conferinþelor sale, iatã, de exemplu, cum dezvolta
autorul englez B. Creme cunoaºterile privind extraordinarele energii cosmice
specificate de Maestrul Djwhal Khul ca fiind dirijate de entitãþi spirituale
superioare � aºa-numitele Vieþi Mari � cu scopul realizãrii Planului divin:

�Cu toate cã anumite grupuri vorbesc despre douãsprezece raze... nu existã decât
ºapte raze care evolueazã în spiralã prin ansamblul Cosmosului, acestea fiind
expresii ale celor ªapte Vieþi Mari ºi a cãror interacþiune creeazã Universul vizibil.
Fiecare din aceste ºapte raze, care sunt expresia a câte unei Vieþi superioare, se
exprimã prin intermediul a trei constelaþii din zodiac, formând triunghiuri de
energii. Aceastã relaþie este aceea care se aflã la baza ªtiinþei Triunghiurilor ºi
însãºi la baza astrologiei. Ele leagã planeta noastrã de sistemul solar ºi pe
acesta la Marele Tot, extrem de vast, din care face parte.
Razele se exprimã ºi sunt transmise de acele constelaþii în modul urmãtor:

Raza 1: Berbec � Leu � Capricorn
Raza a 2-a: Gemeni � Fecioar\ � Peºti
Raza a 3-a: Rac � Balanþã � Capricorn
Raza a 4-a: Taur � Scorpion � Sãgetãtor
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Raza a 5-a: Leu � Scorpion � Sãgetãtor
Raza a 6-a: Fecioarã � Sãgetãtor � Peºti
Raza a 7-a: Berbec � Rac � Capricorn�.

(Este, desigur, interesant de remarcat faptul cã grupul de stele al constelaþiei
Sãgetãtorul constituie centrul Galaxiei noastre, în jurul cãruia se rotesc braþele
spiralate ce conþin cele peste douã sute de miliarde de stele ale familiei noastre
galactice. Or, a[a cum ar rezulta din specificãrile Maestrului Djwhal Khul, în
acea constelaþie s-ar afla Logosul Galactic � acea mare Entitate Superioarã
DESPRE CARE NU SE POATE SPUNE NIMIC.)

�Constelaþiile scrise cu caractere îngroºate sunt acelea care, acum, guverneazã
triunghiurile.
Razele folosesc planetele ca agenþi transmiþãtori. În cursul acestui ciclu, fiecare
planetã transmite astfel energia:

Planetele sacre:
Vulcan � Raza 1;
Mercur � Raza a 4-a;
Venus � Raza a 5-a;
Jupiter � Raza a 2-a;
Saturn � Raza a 3-a;
Neptun � Raza a 6-a;
Uranus � Raza a 7-a.

Planetele nesacre:
Marte � Raza a 6-a;
Pãmânt � Raza a 3-a;
Pluton � Raza 1;
Luna (voalând o planetã ascunsã) � Raza a 4-a;
Soare (voalând o planetã ascunsã) � Raza a 2-a.�

Importante sunt, desigur, ºi cunoºtin]ele privind modul ciclic de intrare în
manifestare a razelor; astfel, se ºtie cã niciodatã nu sunt în activitate mai mult
de patru raze. Rezultã, aºadar, cã în viaþa planetarã nu vor fi niciodatã mai
mult de patru tipuri de oameni, fiind aduse la încarnare numai acele suflete
care corespund caracteristicilor energetice calitative ale razelor în manifestare.
Acest aspect nu trebuie înþeles însã ca o lipsã totalã a influenþelor celorlalte
raze în structurile intime ale oamenilor, ci doar în sensul manifestãrii influ-
enþelor dominante. Ca explicitare, a fost specificatã însãºi situaþia epocii
moderne, la a cãrei conturare istoricã raza a 6-a a început sã-ºi piardã din forþã



109

(începând din anul 1625), în timp ce energiile razei a 7-a ºi-au demarat
manifestãrile prin anul 1675; înlocuirea se face, desigur, în mod treptat, cãci
la nivel cosmic, astfel de fenomene ciclice nu se produc brusc, ci în perioade
de timp mult extinse. Or, deºi aceste douã feluri de energii � aceste douã raze �
dominã ºi în prezent manifestãrile mondiale ca ºi cele individuale, atât asupra
omenirii, cât ºi asupra celorlalte regnuri se evidenþiazã ca aspecte secundare ºi
caracteristicile energiilor razelor 2, 3 ºi 5. Dar dacã pe parcursul Erei Peºtilor
raza a 6-a a fãcut sã se încarneze milioane de suflete având parametrii indivi-
duali asemãnãtori (manifestaþi în mod practic prin virtuþi ºi vicii), ºi raza a 7-a
a început sã impunã la încarnare suflete având propriile caracteristici � suflete
ce vor domina în Era Vãrsãtorului, care se înscrie de pe acum în ciclul zodiacal.
Iatã cum detalia B. Creme faza de tranziþie pe care o trãim la acest sfârºit
de secol XX:

�Reprezentanþii razei a 6-a au ca problemã majorã neputinþa concretizãrii
idealului lor. Cele mai multe idealuri rãmân abstractiz\ri. Ei nu le pot duce mai
aproape decât planul pe care le este focalizatã conºtiinþa: planul astral, planul
emoþiilor. În cadrul Planului divin, fiecare razã pregãteºte însã calea celei care
îi va succede. Raza a 7-a îmbinã spiritul ºi materia ºi conduce la sinteza acestor
doi poli opuºi. Reprezentanþii acestei raze vor concretiza, pe plan fizic,
idealurile ºi viziunile ciclurilor anterioare. A[a cum energia razei a 6-a a
alimentat separatismul ºi exclusivismul, energia razei a 7-a va conduce la
fuziune ºi la unitate prin sintezã. Aºa cum raza a 6-a a stimulat creºterea
individualitãþii, cea de-a 7-a va favoriza spiritul ºi conºtiinþa de grup. Raza a 6-a
a produs «misticul», pe când raza a 7-a va da naºtere � ºi este deja cazul �
«magicianului», practicantului de magie albã� 9.

Aºa cum menþionase iniþiatul englez într-un extras citat anterior, apar ca
interesant de spicuit câteva exemple de persoane care au avut o mare importanþã
în viaþa omenirii � atât la vremea lor, cât ºi în numeroase secole ulterioare �,
cu evidenþierea razei dominante (cea a sufletului), precum ºi a sub-razelor care
le-au modelat caracterul ºi aptitudinile în cursul vieþii ce i-au fãcut sã intre în
istorie. Indicaþiile redate mai jos (extrase dintr-o listã cuprinz^nd sute de persoane
proeminente) i-au fost comunicate lui B. Creme de cãtre Maestrul sãu care,
în plus faþã de indicaþii similare date de Maestrul Djwhal Khul, i-a specificat

9. Evidenþierea efectului calitativ al acestui fenomen cosmic determinant este foarte
bine exemplificatã ºi la noi în þarã: în tot mai multe localitãþi (atât în oraºe, cât ºi în
sate), persoane total diferite ca poziþie socialã ºi nivel cultural au manifestat treptat
importante calitãþi de bioenergoterapeuþi, de clarvedere, de psihokinezie, numãrul
acestora fiind în continuã creºtere (n.a.).
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ºi nivelurile de iniþiere � de evoluþie spiritualã � obþinute de persoanele
respective. În exemplele de mai jos, cifrele redate au urmãtoarele semnificaþii:

� coloana: întâi = nivelul de evoluþie (treapta de iniþiere) � scris în parantezã
a doua = raza sufletului
a treia = raza personalitãþii
a patra = raza corpului mental
a cincea = raza corpului astral
a ºasea = raza corpului fizic (organic)

� persoane exemplificative: Alexandru cel Mare (1,5) 1 1 3 6 1
Apollonius din Tyana (5,0) 6 1 1 2 7
Arhimede (2,2) 5 2 1 2 1
Beethoven (3,1) 4 4 1 2 7
Confucius (5,0) 3 7 2 6 1
Einstein (2,2) 2 2 4 2 3
Indira Gandhi (2,0) 1 1 7 6 3
Charles de Gaulle (2,4) 3 1 1 4 1
Michelangelo (3,3) 1 4 4 6 1

Desigur cã la fel de interesante pot fi ºi razele care influenþeazã marile
grupuri de populaþii constituite în naþiuni. A[a cum a fost specificat anterior,
fiecare naþiune este influenþatã de câte douã raze specifice: cea a sufletului �
care este perceputã ºi exprimatã de iniþiaþii ºi discipolii existenþi în cadrul
fiecãreia în parte, ºi cea a personalitãþii � care determinã exprimarea dominantã
a populaþiei respective. Analizând situaþia ultimelor douã secole, B. Creme a
constatat urmãtoarele:

�Actualmente, cea mai mare parte a þãrilor acþioneazã în funcþie de propriile
interese separatiste, mai degrabã decât de cele ale comunitãþii mondiale, în
ansamblu. Ele exprimã deci raza personalitãþii lor. Totuºi, din timp în timp,
raza sufletului se manifestã prin intermediul iniþiaþilor ºi al discipolilor þãrii,
care atunci demonstreazã adevãrata calitate a naþiunii. De exemplu, putem
vedea în militarismul german agresiv � între anii 1870 ºi 1945 � expresia
personalitãþii primei raze, specificã acestei þãri. Dar, din contra, operele marilor
sãi compozitori � ca Bach, Beethoven, Haendel, Wagner, Schuman ºi Brahms �,
ale filosofilor Kant ºi Hegel, ale poeþilor sãi Goethe ºi Schiller, ale pictorilor
sãi Dürer, Holbein ºi Grünewald exprimã frumuseþea razei 1 a sufletului
acestei naþiuni�.

Iatã însã câteva exemple extrase din lista mult extinsã indicatã de Maestrul
Tibetan ºi reactualizatã în parte de Maestrul iniþiatului Benjamin Creme � ca
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urmare a modificãrii pe parcursul timpului a unora dintre caracteristicile
acestora (cu menþiunea cã în prima coloanã sunt redaþi indicii pentru raza
sufletului, iar în cea de a doua, pentru raza personalitãþii):

Albania: 2 7
Bulgaria: 6 7
China: 1 3
Franþa: 5 3
Germania: 4 1
India: 1 4
Italia: 6 4
Japonia: 6 4
Polonia: 6 6
Portugalia: 6 7
România: 6 7
Rusia: 7 6
Spania: 6 7
Statele Unite: 2 6
Ungaria: 6 4

Autorul englez a fãcut însã o menþiune foarte semnificativã pentru noi,
românii: �Un anumit numãr de naþiuni din Europa de Est (Iugoslavia, Albania,
România ºi Bulgaria îndeosebi) se aflã între douã cicluri ale actualei lor raze a
personalitãþii, care se poate schimba într-un viitor apropiat�.

Desigur, este de remarcat ºi faptul cã razele 6 ºi 7 ce caracterizeazã România
se regãsesc ºi la alte naþiuni, care, într-adevãr, au multe asemãnãri cu naþiunea
noastrã � atât ca suflet, cât ºi ca personalitate: Bulgaria, Portugalia, Spania.

Totuºi, în evoluþia fiecãrei naþiuni un anumit rol l-au jucat ºi diferitele
personalitãþi, care s-au evidenþiat prin activitãþile lor ºi prin gândirea lor ºi
care au avut influenþe chiar la nivel mondial. În fapt, acestea au servit realizãrii
Planului superior ce revenea omenirii în etapa respectivã. Deci, acele fiinþe nu
s-au încarnat din întâmplare, razele proprii care le caracterizau ºi însuºi nivelul
evoluþiei spirituale fiind determinante în �selectarea� lor. Aceste realitãþi
profunde (atât de ascunse însã pentru mulþimile de oameni lipsiþi de o informare
ºi de cunoaºteri � chiar elementare � în acest domeniu) au condus totuºi, în
ultimele douã milenii, la o evidentã �expansiune a conºtiinþei� fiinþelor spiri-
tuale încarnate ca oameni, pregãtind marile transformãri sociale din ultimele
secole, precum ºi ale fundamentului lor etic ºi spiritual. Astfel, de exemplu, la
diferiþi ºefi de state sau la personalitãþi de mare influenþ\, raza 1 a Puterii �
a Voinþei � a dominat în structura intimã a fiecãruia în parte: fostul preºedinte
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al Statelor Unite Abraham Lincoln a avut aproape o aceeaºi structurã (1-2-1-2-1)
ca ºi fostul preºedinte al Chinei comuniste, Mao Zedong, care a avut
componentele (1-1-1-2-1); mareºalul Hindenburg � fost preºedinte al
Germaniei � a avut o aceeaºi structurã ca ºi împãratul Carol cel Mare, ca
marele diplomat austriac prinþul Metternich, ca ºi cancelarul mai vechi al
Germaniei � Bismark, ca ºi Peron � fostul preºedinte al Argentinei (1-1-1-6-7).

Raza a 4-a, a Armoniei ºi a Frumuseþii, a influenþat în mod deosebit mari
artiºti din diferite epoci. Renumitul sculptor Praxitele � din Antichitatea greacã �
a avut structura (4-4-4-6-1), compozitorul italian Donizetti a avut (4-4-4-2-7),
iar Puccini (4-4-4-6-7), în timp ce Mozart avea o structurã (4-4-4-4-3), iar
Berlioz (4-4-4-6-3).

Raza a 6-a a Idealismului abstract ºi a Devoþiunii a stimulat zelul multor
reformatori religioºi: germanul Martin Luther a avut o aceeaºi structurã
(6-6-1-2-2-3) ca a elveþianului Ulrich Zwingli. Reformatorul francez Jean
Calvin a avut (6-1-6-6-3), George Wihart, ars pe rug pentru �erezie� (1-6-6-6-7),
iar scoþianul John Knox (6-6-1-6-3).

Dar iatã ºi un aspect mai general rezultat din observarea caracteristicilor ºi,
respectiv, a manifestãrilor specifice unui numãr extins de fiinþe umane:
persoanele care au în structurã grupul de raze cu numerotare imparã (1-3-5-7)
au în mod deosebit tendinþa de a se ocupa mai mult de aspectul �formã� � legat
de lumea materiei dense, de lumea concretã �, persoanele la care dominã
grupul razelor cu indici pari (2-4-6) sunt mai preocupate de partea spiritualã,
de viaþa interioarã, dând prioritate aspectului calitativ al sufletului. Comentând
acest efect al energiilor cosmice dirijate prin �cele ºapte raze� asupra fiinþelor
umane, B. Creme se exprima astfel:

�În mod fundamental, linia razelor 2-4-6 face (mai mult sau mai puþin) dovada
unei conºtiinþe orientate cãtre suflet ºi prin acest fapt manifestã ceea ce numim
«calitatea vieþii», în timp ce razele 1, 3, 5, 7 creeazã instituþiile, structurile
politice ºi economice (banii fiind din «energia solidificatã» a razei a 3-a, dar ºi
aspectul inferior al acestei raze).
...Raza a 2-a posedã inevitabil sensibilitatea fricii, cãci este orientatã cãtre
suflet; este o razã a introvertirii ºi de aceea îi este dificil sã stãpâneascã
aspectul exterior al vieþii. Dacã sunt oameni influenþaþi puternic de razele 2, 4, 6,
aceºtia vor avea tendinþa de a se orienta cãtre realitatea interioarã, cãtre viaþa
spiritualã. Cei care se aflã pe linia 1, 3, 5, 7 se vor simþi bine în lumea formei,
vor fi mai eficace în viaþa zilnicã ºi se vor arãta mai creativi pentru munca
concretã în lumea formei, dar probabil le va lipsi legãtura instantanee, intuitivã,
cu sufletul, pe care razele 2, 4, 6 o menþin cu foarte mare uºurinþã.
...Raza a 4-a posedã un talent înnãscut pentru execuþie, iar raza a 6-a un simþ
înnãscut al scopului, ceea ce îi face pe inºii de raza a 6-a sã facã ceea ce trebuie
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sã facã � fie cu plãcere, fie cu neplãcere �, în timp ce raza a 2-a nu posed\
aceste calitãþi... Totuºi, un ins de raza a 2-a va fi mai intuitiv decât unul � sã
spunem � de raza a 5-a. Descoperirile importante pentru omenire au fost
efectuate pornind de la nivelul intuitiv ºi apoi au fost rezultatul cercetãrilor ºi
al studiilor practicate de mentalul inferior sub o formã ce s-a dezvãluit pro-
gresiv... De exemplu, lui Einstein � care a perceput intuitiv teoria relativitãþii �,
i-au trebuit apoi ani întregi ca sã o demonstreze. El nu putea sã ajungã însã la
aceasta prin aritmeticã. A fost o scânteiere a intuiþiei, care l-a adus la înþelegerea
relaþiei care existã între energie ºi materie.
...În schimb, pentru explicaþiile tehnologice sunt necesare cunoºtinþele menta-
lului inferior, cele ale mentalului concret, de raza a 5-a. De aceea, raza a 5-a
a venit sã se încarneze pentru o perioadã scurtã, în afara perioadei sale normale
de încarnãri, pentru a stimula mentalul inferior al oamenilor. Astfel s-a ajuns
la descoperirea naturii atomului ºi a relaþiei existente între energie ºi materie�.

În cadrul remarcilor cu caracter general, este poate util a se reveni asupra
unui fenomen intim fundamental (menþionat ºi anterior), care clarificã multe
întrebãri: dacã razele care influenþeazã corpurile mental, emoþional ºi fizic se
schimbã la fiecare reîncarnare în funcþie de necesitãþile evoluþiei ºi de încãr-
cãturile karmice, raza sufletului rãmâne aceeaºi de-a lungul unui întreg ºir de
vieþi din imensul interval de timp al unui ciclu 10 mondial.

10. În cadrul cunoaºterilor cosmogonice ale vechilor populaþii din India, cristalizate în
filosofia Vedelor, era enunþatã o idee de o amploare fantasticã, ce tulburã ºi pe
astrofizicienii contemporani: Universul ar trece ciclic prin faze de creaþie, iar apoi
prin faze progresive de distrugere totalã! Un astfel de ciclu a fost denumit în vechea
sanscritã prin cuvântul �kalpa�. ªi omenirea terestrã ar trece prin perioade asemãnã-
toare de ridicare ºi apoi de decãdere. Un astfel de ciclu terestru, care a fost denumit
�Mahayuga�, ar avea o duratã de 4.320.000 ani � ce ar reprezenta însã doar �o zi ºi
o noapte ale lui Brahman� � ºi ar fi alcãtuit din patru �yuga� � patru ere distincte.
Durata Universului de-a lungul unei kalpa ar fi de douã mii de Mahayuga. Dupã
scurgerea acestei imense înºiruiri de eoni, ar ap\rea �ºapte sori� (sã fie oare cele ºapte
raze?) care distrug întregul Univers creat, prin ardere. Dupã un timp �de visare�,
Brahman va crea un alt Univers, creaþiile ºi distrugerile cosmice desfãºurându-se
mereu, într-un timp infinit...
În actualul ciclu al omenirii terestre, din cele patru yuga ne aflãm în ultima parte;
erele respective au fost denumite astfel:
1. Kritayuga � acel Ev de Aur, sau Epoca Zeilor � cântat de poeþii antici; acesta a

durat 1.728.000 ani. În acea erã a domnit zeul justiþiei ºi al datoriei.
2. Tretayuga � Evul de Argint � a durat 1.296.000 ani ºi cãtre sfârºitul erei a început

decãderea moralã a oamenilor.
3. Dvaparayuga � Evul de Bronz � a fost o erã în care au dominat minciuna ºi cearta

între oameni, durata sa fiind de 864.000 ani.
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INCURSIUNI ~N ALTE LUMI114

Sub aspectul diferenþierii celor ºapte raze în raport cu importanþa lor, se ºtie
bine cã primele trei sunt energii de bazã, fapt pentru care li s-a dat denumirea
de �raze de aspect�. Celelalte patru sunt considerate ca secundare, drept
urmare fiind denumite �raze de atribut�.

Desigur cã fiecare cititor ar dori sã afle �cum� se pot identifica razele
proprii care ne influenþeazã atât de mult ºi ne determinã însuºi cursul vieþii, sau
mãcar �cine� poate descifra aceºti factori energetici esenþiali. Atât Maestrul
Djwhal Khul � prin A.A. Bailey �, cât ºi iniþiatul englez B. Creme ne lasã sã
înþelegem un acelaºi lucru: �citirea� directã ºi imediatã a razelor individuale
o pot face numai entitãþile spirituale ajunse la un grad mai ridicat de iniþiere �
cum este, de exemplu, cazul celor doi Maeºtri care au comunicat atât cunoaºte-
rile respective, cât ºi listele demonstrative ale celor câteva sute de personalitãþi
istorice ºi ale diferitelor naþiuni, cu specificarea razelor proprii. Totuºi, ambii
au indicat ºi posibilitatea �autoinvestigãrii�, pornind de la virtuþile ºi viciile
caracteristice fiecãrei raze în parte, dar cu o condiþie esenþialã: sã ajungem
singuri la o analizã strict obiectivã, lipsitã de autoaprecieri ºi prin care sã ne
vedem în mod sincer slãbiciunile ºi viciile noastre. Iatã cum se exprima în acest
sens autorul englez:

�Studiaþi virtuþile ºi viciile fiecãreia dintre cele ºapte raze, pânã când veþi avea
o viziune clarã a modului în care se manifestã fiecare din ele, prin calitãþile lor.
Apoi, cu toatã onestitatea ºi obiectivitatea de care sunteþi capabil, examinaþi-vã
singur în lumina acestora � atât ca suflet, cât ºi ca personalitate, care se
compune din cele trei corpuri-vehicul: mental, emoþional, fizic. Încercaþi sã
faceþi sã vã funcþioneze intuiþia ºi, de asemenea, faceþi abstracþie de orice
apreciere a valorii ºi de orice preferinþã cu privire la o razã sau alta � cãci
altfel, intuiþia dumneavoastrã va fi voalatã.
Experienþa mi-a arãtat cã cea mai mare parte dintre oameni vor sã fie puternici,
iubitori ºi eficace. Aceºtia au tendinþa � fie cã este sau nu cazul � sã se situeze
singuri pe razele 1, 2 ºi 7. Mulþi cred cã au în structura lor raza 1 a puterii, în
timp ce, în realitate, ei manifestã zelul ºi fanatismul razei a 6-a.
...Discernãmântul, intuiþia ºi onestitatea sunt, în consecinþã, condiþiile strict
necesare pentru determinarea structurii proprii, ceea ce nu este niciodatã atât
de dificil, dar nici atât de uºor pe cât am putea crede. În fapt, aceastã gãsire
cere numai o muncã onestã... care este însã o experienþã ce îmbogãþeºte spiritual
ºi pe care am obþine-o descoperindu-ne pe noi înºine�.

4. Kaliyuga � Evul de Fier � actuala erã, care va dura 432.000 ani; începutul acestei
perioade a avut loc în februarie 3102 î.e.n. Iniþiaþii din vechime au prevãzut
pentru aceastã erã o dominare a rãutãþii omeneºti, care, conducând la rãzboaie ºi
suferinþe, va declanºa repetate catastrofe naturale.
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Straniile documente fotografice

�Ne aflãm în preajma unei revoluþii a gândirii, o rupturã
epistemologicã astfel cum filosofia nu a cunoscut de mai
multe secole. Apare faptul cã prin calea conceptualã deschisã
de teoria cuanticã, se relevã o nouã reprezentare a lumii, în
mod radical alta, care se sprijinã pe douã curente anterioare
pentru a le depãºi ºi a le face sinteza.
În ce constã aceastã gândire nouã? În aceea cã ea ºterge
frontierele dintre spirit ºi materie. Astfel, am decis sã-i dãm
acest nume: «metarealismul».�

Jean Guitton (Dieu et la science)

Actuala civilizaþie terestrã, eminamente tehnologicã, ºi-a bazat amplul salt
contemporan pe spectaculara dezvoltare a cercetãrii ºi a descoperirii �tainelor
Naturii�, precum ºi pe transpunerea aplicativã a impresionantelor rezultate
obþinute. Dintre �ªtiinþele Naturii� care s-au consacrat ca atare, principalul
�motor� al imensului progres cognitiv ºi tehnic a fost însã acea ramurã ce a
fost denumitã generic �Fizica�, întrucât prin eforturile depuse de fizicienii
lumii moderne s-au descoperit legitãþile de bazã care determinã structura ºi
manifestãrile materiei dense ºi ale formelor sale specifice de energie; în acest
mod, atât celelalte ramuri ale ªtiinþelor Naturii cât ºi înseºi toate domeniile
Tehnicii moderne au depins tot mai mult de cercetãrile ºi descoperirile fizi-
cienilor. Primul pas decisiv al amplului progres modern a fost descoperirea
modului în care poate fi produsã electricitatea. Au urmat apoi aflarea structurii
ascunse a materiei prin investigarea intimitãþii atomice ºi a lumii particulelor
elementare, ajungându-se pe aceastã cale la constatarea esenþialã a faptului cã
�materia este energia condensatã�. În paralel, Fizica modernã a scos însã tot
mai mult în evidenþã � încã de la începutul secolului XX � necesitatea unui �alt
mod de a gândi�, demonstrând teoretic ºi experimental �relativitatea� tuturor
fenomenelor lumii materiale. Treptat, acest aspect s-a accentuat progresiv,
descoperiri din ce în ce mai antrenante din laboratoarele fizicienilor eviden-
þiindu-se ºi ca imperative în remodelarea gândirii umane; am asistat astfel cu
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toþii la modul în care ideile Fizicii materiei dense s-au îmbinat cu însãºi
gândirea filosoficã a acestui veac într-atât încât �filosofia materialismului� a
dominat o mare parte a secolului XX.

Constatând aceste aspecte în contextul lor evolutiv, fizicianul american
Fritjof Capra le releva scriind:

�Influenþa fizicii moderne merge dincolo de tehnologie. Ea se extinde asupra
gândirii ºi culturii, conducând la o revizuire a concepþiei noastre despre Univers
ºi despre legãtura noastrã cu el. Explorarea lumii atomice ºi subatomice în
secolul XX a relevat însã limitãri neaºteptate ale ideilor noastre ºi a necesitat o
revizuire radicalã a multora dintre conceptele fundamentale. Ca exemplificare,
conceptul de materie în fizica subatomicã este total diferit de conceptul tradi-
þional de «materie» din fizica clasicã. Observaþia este la fel de valabilã ºi pentru
concepte ca spaþiu, timp, cauzã ºi efect. Acestea au o importanþã esenþialã în
concepþiile noastre despre lume ºi, o datã cu transformarea lor radicalã, întreaga
viziune asupra lumii înconjurãtoare a început sã se schimbe�.

Aceste �revizuiri� necesare care s-au impus în concepþiile generale au
fost într-adevãr consecinþe ale unor permanente reconsiderãri în cunoaºterile
ºtiinþifice � în special cele ale Fizicii �, ca urmare a succesiunii tot mai rapide
a diferitelor descoperiri din marile laboratoare; în mod efectiv, însuºi conþi-
nutul conceptual � teoretic ºi experimental � al Fizicii a fost domeniul cel mai
agitat de continue rãsturnãri de idei ºi de concluzii; în mod inevitabil, aceste
rãsturnãri s-au extins apoi ºi în celelalte ºtiinþe ºi, implicit, ºi în filosofie.

Periodic, somitãþi ale ºtiinþei fundamentale au relevat profundele transfor-
mãri de concepþii care au �zdruncinat� tezaurul cognitiv al Fizicii moderne,
fapt care s-a reflectat în diferite moduri în însãºi viaþa întregii omeniri. Astfel,
de exemplu, apreciatul fizician Max Born (laureat Nobel în anul 1954) se
exprima 1 foarte sugestiv în acest sens:

�Cel care observã din afarã dezvoltarea ºtiinþelor exacte ale naturii rãmâne
pãtruns de douã impresii contradictorii: pe de o parte, ansamblul cercetãrii
naturii oferã un tablou al creºterii continue, sãnãtoase, al înaintãrii clare...
iar pe de altã parte, se observã apariþia din timp în timp a unor zdruncinãri
ale ideilor fundamentale din fizicã, adevãrate revoluþii în lumea concepþiilor,
care înlãturã toatã cunoaºterea anterioarã ºi par sã deschidã o nouã epocã
a cercetãrii�.

1. Born, M., Physik im Wondel meiner Zeit, 1966, tradusã sub titlul Fizica în concepþia
generaþiei mele, Ed. ªtiinþificã, Bucureºti, 1969.
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La fel de sugestiv a fost însuºi titlul, dar ºi conþinutul cãrþii Treizeci de ani
care au zguduit Fizica � Istoria teoriei cuantice, scrisã 2 de fizicianul american
George Gamow (care, printre alte realizãri, a devenit �celebru pentru dezvol-
tarea ce a dat-o teoriei Marii Explozii «Big Bang» a creaþiei cosmice�). Dar
în cadrul acesteia, alãturi de sinteza �zguduirilor� conceptuale din Fizica
fundamentalã ce au avut loc în prima parte a secolului XX, a fost relevat în
mod vizionar ºi un anume fapt: astfel de �revoluþii� în gândirea ºi cunoaºterea
doctã vor continua ºi în viitor:

�Ideea revoluþionarã a lui Max Plank � care afirma cã lumina poate fi emisã
ºi absorbitã numai sub forma unor anumite «porþii» discrete de energie (pe
care le-a denumit «cuante») � îºi are rãdãcinile în studiile anterioare ale lui
L. Boltzmann, J.C. Maxwell, J.W. Gibbs.
...Cinci ani mai târziu, A. Einstein a aplicat cu succes ideea cuantelor de
luminã pentru a explica legile empirice ale efectului fotoelectric.
...ªi astfel, prin anii 1930, la numai trei decenii dupã memorabila comunicare
a lui Plank, teoria cuanticã a cãpãtat acea formã finalã.
...Suntem însã în aºteptarea unei strãpungeri a zidului solid al dificultãþilor
care ne împiedicã sã înþelegem însãºi existenþa particulelor elementare, masele,
sarcinile, momentele magnetice ºi interacþiunile acestora. Este în afara oricãrei
îndoieli cã atunci când aceastã strãpungere se va realiza, ea va implica noþiuni
noi, care se vor deosebi de cele de astãzi, tot atât pe cât se deosebesc noþiunile
de azi de cele ale fizicii clasice�.

Încercãrile tot mai ample de �strãpungere a zidului� respectiv prin instalaþii
capabile sã dezvolte energii tot mai înalte au condus treptat la descoperirea
sutelor de particule elementare, care în fapt, prin �jungla� lor, complicau tot
mai mult înþelegerea lumii materiale în cadrul cãreia existãm. Enunþarea
teoreticã 3 ºi apoi descoperirea experimentalã a celor ºase tipuri de quarkuri ºi
a celor opt tipuri de gluoni care ar sta la baza structurãrii sutelor de particule
elementare au simplificat mult înþelegerea conceptualã a intimitãþilor materiei.
ªi totuºi, fizicienii nu puteau fi mulþumiþi, întrucât �zidul� nu fusese încã

2. Gamow, G., Thirty Years that Shook Physics � The Story of Quantum Theory,
Ed. Doubleday, New York, 1966, tradusã la Ed. ªtiinþificã, Bucureºti, 1969.

3. În cãutarea ieºirii din impasul fizicii nucleare generat de continua descoperire de
particule fãrã a se înþelege modul lor de �naºtere�, fizicianul american dr. Murray
Gell-Mann a elaborat în anul 1962 o schemã teoreticã a structurãrii acestora din ºase
tipuri de sub-particule, pe care le-a denumit �quarks�. Descoperirea lor treptatã
(ultimul a fost identificat în 1994) a constituit o �nouã revoluþie� în Fizica
fundamentalã.
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strãpuns. Fenomenele reproduse în imensele instalaþii de cercetãri nucleare,
comparate cu numeroase fenomene fizice �mereu enigmatice� � care continuau
sã se manifeste în cel mai provocator mod în plin cadru natural �, îi determinau
sã constate cã �trebuie� sã existe �particule sub-elementare� ºi mai fine...
Dupã un deceniu de la modelele teoretice ale quarkurilor, alþi fizicieni ame-
ricani 4 lansau scheme teoretice ale �pre-quarkurilor� (�preonii�), ca particule
sub-elementare din care s-ar compune fiecare quark. Apoi, dupã cinci ani,
a fost lansat modelul 5 paralel al �rishon�-ilor. Dar pentru aceste genuri de
particule sub-elementare nu existã încã instalaþii care sã dispunã de energiile
necesare identificãrii ºi studierii lor, astfel cã investigarea ºi mai profundã
a microcosmosului va fi blocatã pentru încã mult timp de-acum înainte...

Impasul Fizicii particulelor sub-elementare a permis ºi formularea altor
modele, printre care cel mai în vogã, dar ºi cel mai �ciudat� conceptual
este cel al �string�-urilor. Iatã cum prezenta fizicianul român Z. Folescu 6

neobiºnuitul model:

�Pe lângã alte idei revoluþionare, poate cea mai surprinzãtoare este datoratã
conceptului «string» (în limba englezã «string» înseamnã fir, coardã, filament).
În conceptele tradiþionale, particulele elementare sunt descrise ca puncte
matematice, deoarece nimic altceva nu poate fi considerat mai simplu, mai
elementar. Ideea centralã a teoriei stringurilor 7 este cã entitãþile fundamentale
ale naturii nu sunt puncte, ci, mai degrabã, obiecte unidimensionale, filiforme,
care au fost denumite stringuri�.

Dar autorul român a evidenþiat ºi el impasul actual al �Fizicii moderne�:

�Cum era, de altfel, de aºteptat, cercetarea lumii particulelor elementare nu se
opreºte la ideile menþionate mai sus.
Lista modelelor ºi a explicaþiilor poate continua. În orice caz, dacã va fi gãsit
vreodatã un model al sub-structurii, viabil din punct de vedere teoretic, el va
avea de trecut ºi proba experimentului pentru a fi validat. Iar experimentele, la
aceastã scarã, nu vor putea fi realizate decât o datã cu apariþia unor acceleratoare
ºi mai puternice, în anii viitorului...�.

4. Fizicienii J.C. Pati ºi A. Salam au elaborat în comun cu J. Strathdee �teoria
preonilor�, pe care i-au împãrþit în trei familii: flavoni (douã tipuri), cromoni (patru
feluri) ºi somoni (trei tipuri).

5. Fizicianul A. Harari a conceput modelul de structurare a quarkurilor din �rishoni�;
modelul a fost îmbunãtãþit ulterior de cercetãtorii M.A. Shupe ºi N. Seiberg.

6. Folescu, Z., De la quarkuri la quasari, Ed. Albatros, Bucureºti, 1990.
7. Textul menþioneazã cã aceastã teorie a fost emisã pe la mijlocul anilor �70 de un grup

de fizicieni, plecând de la �modelul rezonanþei duale� (n.a.).
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Blocarea cercetãrilor experimentale de investigare a intimitãþilor profunde
ale materiei dense pentru o apreciabilã bucatã de timp de-acum înainte (datoritã
unor dificultãþi extrem de mari în realizarea de instalaþii tot mai puternice)
a fãcut ca multe cercetãri sã fie dirijate cãtre domeniul mai abstract al micro-
cosmosului formelor de energie. În fond, ce este �energia�? ªi care a fost
�energia primordialã� din care s-au desprins formele de energie cunoscute
pânã în prezent, cât ºi cele încã necunoscute? Pãtrunderea în acest imens
domeniu al energiilor radiante � din care numai o infimã porþiune este perceputã
de ochiul uman, aceea a luminii � a fost uºuratã mult de noul orizont deschis
prin �fizica cuanticã�. Or, aceastã nouã ramurã � în care fenomene abstracte
îmbinate cu modelãri matematice impuneau efectiv adâncirea reflec]iilor în
vagul registru al �ideilor posibile� � a condus la o apropiere tot mai strânsã
între �gândirea fizicienilor� ºi �gândirea filosoficã�.

Determinant\ în aceastã �înfrãþire� modernã a fost în mare mãsurã ºi
clarificarea fundamentalã cu privire la paradoxul radiaþiei luminoase: fizicienii
au constatat cã aceasta este atât o undã continuã, dar în acelaºi timp este ºi
�fragmentatã�, corpuscularã, prin structura ei cuanticã... Or, acest dualism
paradoxal al existenþei simultane a �douã realitãþi� aparent opuse a fost extins
în mod normal ºi asupra tuturor radiaþiilor ºi, respectiv, asupra mulþimii de
particule elementare ale materiei dense...

Relevând acest aspect ce a dirijat ºtiinþele naturii spre un alt orizont,
fizicianul F. Capra îl prezenta 8 astfel:

�Conceptele cuantice nu au fost uºor de acceptat nici dupã ce au fost formulate
matematic. Efectul lor asupra imaginaþiei fizicienilor a fost de-a dreptul cutre-
murãtor. Experimentele lui Rutherford arãtaserã cã atomii, departe de a fi
materie rigidã, indestructibilã, sunt alcãtuiþi din particule minuscule care se
deplaseazã în spaþii vaste, or acum, teoria cuanticã demonstra cã aceste particule
nu au nimic de-a face cu micile corpuri solide despre care se vorbea în teoria
clasicã. Entitãþile subatomice au un caracter abstract ºi dual. În funcþie de
sistemul de observare, ele se comportã uneori ca niºte particule, iar alteori ca
niºte unde; aceeaºi comportare dualã o manifestã ºi lumina. Este o proprietate
stranie a materiei ºi a luminii. Desigur, pare imposibil de acceptat cã ceva
poate fi în acelaºi timp ºi particulã � adicã o entitate cu volum foarte mic � ºi
undã, adicã ceva care se difuzeazã pe o arie foarte largã în spaþiu. ...Teoria
cuanticã a demolat astfel conceptele clasice de corp solid ºi de lege strict
deterministã. La nivel subatomic, corpurile materiale solide ale fizicii clasice

8. Capra, F., The Tao of Physics, ed. a III-a, Ed. Flamingo, tradusã în limba românã
la Ed. Tehnicã, Bucureºti, 1995.
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se prezintã de fapt ca niºte unde de probabilitate... Pe mãsurã ce coborâm la
niveluri submicroscopice, natura nu ne mai înfãþiºeazã �cãrãmizi solide dure�,
ci ne apare mai curând ca un sistem ce leagã între ele diversele pãrþi ale
întregului�.

Dar acest nou mod de a considera materia din jurul nostru ca nefiind în
sinea ei �solidã�, aspectul ei �dens� apãrând doar ca �o impresie� generatã de
unde infime, interconectate prin �sisteme de relaþii� specifice, era într-adevãr
�o nouã revoluþie�! Dupã un timp însã, a survenit o tulburãtoare surprizã: în
cãutarea unui mod de explicitare adecvat, specialiºtii au constatat existenþa
unor concepþii similare, chiar detaliate, care fuseserã enunþate ºi transcrise în
texte încã din milenii anterioare! ªi astfel, tot mai numeroºi fizicieni, începând
cu somitãþi recunoscute, au constatat necesitatea unei conectãri între gândirea
fizicã modernã ºi vechea gândire filosoficã orientatã spre spiritualism � aceea pe
care multã lume o înþelege prin termenul de �metafizicã� �, cãci textele antice
ofereau nu numai concepte comune, dar ºi orizonturi ideatice întru totul utile.
Surprinzând ºi acest aspect esenþial, Fritjof Capra scria în cartea menþionatã:

�Conceptele fizicii moderne demonstreazã adesea existenþa unui paralelism
surprinzãtor cu ideile exprimate de filosofiile religioase din Orientul Îndepãrtat.
Deºi acest paralelism nu a fost încã analizat pe larg, el a fost pus în evidenþã de
câþiva dintre marii fizicieni ai secolului nostru atunci când, în timpul turneelor
de conferinþe din India, China ºi Japonia, au venit în contact cu culturile
orientale. Urmãtoarele trei citate servesc ca exemplu în acest sens...�.

Dintre citatele redate de fizicianul american � preluate din cãrþi ale
savanþilor J.R. Oppenheimer, Niels Bohr (laureat Nobel în 1922) ºi Werner
Heisenberg (laureat Nobel în 1932), cel mai succint dar mai sugestiv 9 este
textul celui din urmã:

�Cea mai importantã contribuþie la fizica teoreticã, venitã din Japonia, dupã cel
de al doilea rãzboi mondial, constã în indicarea unei anumite relaþii între ideile
filosofice ale Orientului îndepãrtat ºi substanþa filosoficã a teoriei cuantice�.

O specificare lapidarã dar întru totul semnificativã a publicat ºi fizicianul
american Michael Talbot în anul 1986, în una din cãrþile sale (Beyond the
Quantum) cu deschideri spre noul orizont:

�Experienþa fizicianului francez Alain Aspect nu este singura descoperire
ºtiinþificã recentã având profunde implicaþii metafizice. În cursul ultimilor

9. Heisenberg, W., Physics and Philosophy, Ed. Allen & Unwin, Londra, 1963.
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patru sau cinci ani, un numãr surprinzãtor de eminenþi oameni de ºtiinþã au
avansat teorii prin care afirmã cã în cadrul descoperirilor ºtiinþifice celor mai
recente, încep sã-ºi gãseascã rãspunsuri multe dintre marile probleme metafizice.
...În primul rând, aceste exemple subliniazã încã o datã intruziunile continue
ale ºtiinþei în general ºi ale fizicii cuantice îndeosebi, în domenii considerate
pânã acum ca fãcând parte din universul metafizic.
Legat de aceasta, aº vrea sã precizez cã termenul de «metafizic» cuprinde �
dupã mine � toate problemele considerate tradiþional ca aparþinând suprana-
turalului, dar care poate nu sunt decât fenomene naturale încã neelucidate.
Cu alte cuvinte, nu este în intenþia mea de a încorpora în ºtiinþã un element de
credinþã purã, ci numai de a sugera cã metafizica de astãzi poate sã fie fizica
de mâine.
...Dupã cum vom vedea, în câmpul ºtiinþei rãmân încã multe necunoscute ºi
sunt încã de descoperit importante legi fizice�.

Mai deschis în enunþarea publicã a necesitãþii acestor regãsiri ideatice,
Fritjof Capra îºi justifica astfel conþinutul deosebit al interesantei sale cãrþi
Taofizica, încã din primul capitol � intitulat �Calea Fizicii�:

�Scopul acestei cãrþi este explorarea relaþiilor dintre concepþiile fizicii moderne
ºi ideile fundamentale ale tradiþiilor filosofice ºi religioase din Extremul Orient.
Vom vedea cum cele douã fundamente ale fizicii secolului XX � teoria cuanticã
ºi teoria relativitãþii � ne obligã sã privim lumea într-o manierã foarte apropiatã
de cea a hinduºilor, budiºtilor ºi taoiºtilor ºi cum similitudinile acestea devin ºi
mai pronunþate atunci când se analizeazã încercãrile recente de a combina cele
douã teorii pentru a se putea descrie fenomenele din lumea submicroscopicã,
proprietãþile ºi interacþiunile particulelor subatomice din care este constituitã
materia. În acest domeniu, paralele dintre fizica modernã ºi mistica orientalã
au un impact ºi mai puternic ºi vom întâlni adesea afirmaþii pe care nu vom ºti
cui sã le atribuim � fizicienilor sau misticilor orientali�.

Pentru ca cititorul sã poatã aprecia cât de extinsã a devenit cãtre sfârºitul
acestui secol XX convingerea cã spiritualismul se înlãnþuie în mod firesc cu
fizica fundamentalã modernã, iatã ºi o altã exprimare competentã a unui alt fizi-
cian american � Fred Alan Wolf � inclusã într-o carte a sa 10 de interes actual:

�Spiritul nu va fi descoperit în nici o circumvoluþiune a materiei noastre
cerebrale. Ultimul element al conºtiinþei rezidã în însãºi lumea fantomaticã ºi
necorporalã a cuantelor�.

10. Wolf, F.A., Star Wave: Mind, Consciousness and Quantum Physics, 1984.
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Dar ºi mai recent, un exemplu foarte semnificativ al îmbinãrii directe între
gândirea fizicii moderne ºi gândirea filosoficã a sfârºitului de secol XX, pe
linia recunoaºterii comuniunii de concepte realiste dintre cunoºtinþele docte ºi
cele ale metafizicii, ale spiritualismului, a fost redat într-o carte 11 scrisã în
comun sub formã de dialoguri, de un apreciat filosof contemporan ºi doi
fizicieni de marcã: filosoful academician Jean Guitton (elev al lui Bergson ºi
continuator al acestuia) ºi astrofizicienii parizieni (doctori în fizica teoreticã)
Igor Bogdanov ºi Griºa Bogdanov. Iatã cum se exprima în preambulul cãrþii
gânditorul francez:

�Eu simt cã am traversat un secol fãrã precedent în istoria speciei gânditoare de
pe aceastã planetã: secol de rupturi ireversibile, de reînnoiri imprevizibile. Cu
ultimii ani ai acestui mileniu se terminã o lungã epocã; noi intrãm însã ca
orbii, într-un timp metafizic. Nimeni nu încearcã sã spunã: pãstrãm mereu
tãcere asupra esenþialului, fiindcã este insuportabil.
Se ridicã însã o mare speranþã pentru cei care gândesc. ªi noi dorim sã facem
sã se vadã, în dialogurile noastre, cã se apropie momentul unei reconcilieri
fatale între savanþi ºi filosofi, între ºtiinþã ºi credinþã�.

Completând aceastã introducere, fizicienii se exprimau la rândul lor astfel:

�Unde ne aflãm la acest sfârºit de secol XX? Din cunoaºterea ºtiinþificã este pe
cale sã se releve... o cu totul altã concepþie asupra lumii, o viziune a universului
care intrã în conflict violent cu raþiunea obiºnuitã, într-atât sunt consecinþele
sale de stupefiante ºi de neînþelese.
Acest nou spaþiu al cunoaºterii, la sânul cãruia se organizeazã puþin câte puþin
o gândire revolu]ionar\ � de tip metarealist, nu este el situat, de facto, dincolo
de logica clasic\? Nu suntem oare deja pe drumul înv\]\rii unui mod de
gândire «metalogic\»?�.

~n fapt, repetatele afirma]ii c\ aceast\ ramur\ a cunoa[terilor docte mo-
derne � fizica cuantic\ � impune o amplã reconsiderare a gândirii oamenilor nu
rezultã din �speculaþii teoretice� sau din fantezii ale oamenilor de ºtiinþã
respectivi. Acestea au fost verificate în mod efectiv prin experimente foarte
minuþioase, realizate cu aparatur\ de înalt\ performanþ\. Poate cã dintre experien-
þele mai recente, cel mai relevant exemplu în acest sens este cea a �fotonilor 12

11. Guitton, J., Dieu et la science, Ed. Grasset & Fasquelle, Paris, 1991.
12. Când Albert Einstein a explicat efectul fotoelectric prin teoria cuantelor enunþatã de

Max Planck, el a denumit �cuantele luminii� prin termenul de �fotoni luminoºi�. În
ultimele decenii ale secolului XX s-a generalizat însã termenul de �foton� la toate
radiaþiile electromagnetice � pentru evidenþierea structurii corpusculare a energiilor
radiate �, fotonul fiind astfel considerat ca �vehicul� al interacþiunilor electromagnetice.
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corelaþi�, realizat\ la începutul deceniului �80 ºi repetat\ în condiþii deosebite
în anul 1997. Referitor la acest caz, fizicianul Michael Talbot scria urmãtoarele
în introducerea cãrþii sale (Beyond the Quantum):

�Extraordinara experienþã 13 realizatã de o echipã de cercetãtori � compusã din
fizicienii Alain Aspect, Jean Dalibard ºi Gérard Rogère � de la Institutul de
opticã teoreticã din Paris ar putea fi una dintre descoperirile cele mai semnifi-
cative 14 ale acestui secol. Concluziile sale au pus capãt uneia dintre dezbaterile
cele mai vechi ale istoriei ºtiinþei ºi au pus în dubiu anumite postulate fun-
damentale care serveau la definirea a ceea ce noi numim «realitatea».
Echipa lui Aspect a confirmat în mod strãlucit teoria cuantelor, altfel spus,
studiul materiei la nivel infra-atomic.
...Pe scurt, experienþa lui Aspect aducea dovada uneia dintre urmãtoarele douã
posibilitãþi: sau realitatea obiectivã nu existã ºi a vorbi despre lucruri ºi
obiecte având o realitate în afara spiritului unui observator este un nou non-
sens; sau este posibilã o comunicare mai rapidã decât lumina cu viitorul sau cu
trecutul. Asupra acestor douã puncte, concluziile experienþei lui Aspect sunt
fãrã echivoc. Nu este vorba de propunerea unor ipoteze! Una dintre aceste
dou\ opþiuni trebuie sã fie acceptatã acum ca un fapt.
...Experimentul lui Aspect nu este însã singura descoperire ºtiinþificã recent\
având profunde implicaþii metafizice.
...Fizicianul teoretician englez Paul Davies este de acord în a spune cã expe-
rienþa lui Aspect a ruinat definitiv creditul fizicii bazate pe simplul simþ ºi cã
surprinzãtoarea lui descoperire are, cel puþin, «implicaþii foarte profunde
privind natura fizicã a lumii».
Realitatea este tulbure la nivelul cuantelor ºi când încercãm sã pãtrundem aceastã
înceþoºare, concepþia noastrã asupra funcþionãrii lumii, bazatã pe bunul-simþ,

13. Utilizând o aparaturã extrem de finã, echipa fizicianului A. Aspect a început prin a
genera fotoni produºi de atomi de mercur excitaþi puternic printr-un fascicul laser.
Având un mecanism inversor ce funcþiona la o miliardime de secundã (!), s-au
mãsurat unghiurile de polarizare a fotonilor perechi, care erau distanþaþi în mod
special; s-au constatat astfel niveluri de corelare deosebite: era un gen de informaþie
instantanee, ca ºi cum nu ar exista influenþa depãrtãrii spaþiale. Refacerea experimen-
tului � în 1997 � de c\tre cercetãtori elveþieni, care au distanþat fotonii corelaþi la
10 km, a evidenþiat acelaºi rezultat uimitor. Pentru aceastã �telepatie cuanticã� se
întrevãd realizãri tehnice revoluþionare, dar ºi importante reconsiderãri în gândirea
ºtiinþificã ºi cea filosoficã.

14. Detalii privind experimentul au fost publicate de: Physical Review Letters, vol. 49,
p. 1804; New Scientist, din 21 aug. 1986. O menþionare deosebitã a fost inclusã, de
asemenea, ºi în cartea lui P. Van Eersel, La source noire, Ed. Grasset & Fasquelle,
Paris, 1986, tradusã în limba românã la Ed. Nemira, Bucureºti, 1987, sub titlul
Izvorul negru.
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se prãbuºeºte. Acesta este mesajul cuantelor ºi existã cel puþin douã raþiuni la
fel de importante pentru a-l examina cu toatã atenþia. În primul rând, implicaþiile
teoriei cuantelor riscã sã schimbe în profunzime îns\ºi înþelegerea noastrã, cât
ºi a rolului nostru în Univers. În al doilea rând, s-ar putea, de asemenea, sã
ajungem sã ne transformãm propriul nostru mod de a gândi... Faceþi-vã deci
timp ca sã «vã reprogramaþi» ºi sã reflectaþi la stranietatea peisajului cuantic,
cãci fizica cuanticã nu este singurul domeniu al ºtiinþei care sã ne incite în a ne
reconsidera modul nostru de a vedea lucrurile�.

Dar pentru ca cititorul sã urmãreascã ºi mai apropiat felul în care însãºi
ºtiinþa modernã ne recomandã �sã ne transformãm propriul mod de a gândi�,
sã �ne reprogramãm� schemele cerebrale ºi sã ne reconsiderãm însuºi modul
de a percepe �realitatea� din jurul nostru, reflectând la stranietatea �altei
realitãþi� a lumii nevãzute, iatã un extras restrâns din cadrul dialogurilor
(v. nota 11) purtate ºi redate de filosoful francez Jean Guitton (J.G.) ºi fizicienii
Griºa Bogdanov (G.B.) ºi Igor Bogdanov (I.B.):

�G.B.: ...Fizica nuclearã ne aratã cã la nivelul nucleului atomic trebuie sã
întâlnim particule numite «elementare», în mãsura în care nu existã nimic «mai
mic» decât ele: quarkurile, leptonii ºi gluonii. Dar din ce «material» sunt
fãcute astfel de particule? Care este «substanþa» unui foton sau a unui electron?
Pânã la mijlocul secolului, nu se ºtia sã se rãspundã la o astfel de chestiune.
Anterior, puteam judeca prin puterea a douã mari «instrumente» de gândire,
care sunt teoria relativitãþii ºi mecanica cuanticã. Or, o descriere completã a
materiei implicã o fuziune a acestor douã teorii într-un ansamblu nou. ...Astfel,
dupã ani de tatonãri ºi eforturi, a apãrut ceea ce numim «teoria cuanticã
relativistã a câmpurilor».
J.G.: Ceea ce ne apropie, se pare, de concepþia spiritualistã a materiei...
I.B.: Exact. În aceastã perspectivã, o particulã nu existã prin ea însãºi, ci
numai prin efectele pe care le genereazã. Acest ansamblu de efecte este denumit
«câmp». Astfel, obiectele care ne înconjoarã nu sunt altceva decât ansambluri
de câmpuri (câmp electromagnetic, câmp gravitaþional, câmp protonic, câmp
electronic); realitatea esenþialã, fundamentalã, este un ansamblu de câmpuri
care interacþioneazã în permanenþã între ele.
J.G.: Dar în acest caz, care este «substanþa» acestui nou obiect fizic?
I.B.: În sensul strict al cuvântului, un câmp nu are o substanþã, decât ceva
vibratoriu; este vorba de un ansamblu de vibraþii potenþiale la care sunt
asociaþi «quantonii», adicã particule ºi mai elementare de diferite naturi.
...Aceasta revine la a spune cã «fondul» materiei este de negãsit, cel puþin sub
forma unui «ceva», ca ultimã pãrticicã a realitãþii. Noi putem cel mult sã per-
cepem efectele generate de întâlnirea dintre aceste entitãþi fundamentale prin
efectele lor fugitive, fantomatice, despre care spunem cã sunt «interacþiuni».
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J.G.: Prin urmare, cunoaºterea cuanticã pe care o avem asupra materiei ne
conduce la a înþelege cã nu existã nimic stabil la nivel fundamental: totul este
în perpetuã miºcare, totul se schimbã ºi se transformã fãrã încetare, în cursul
unui balet haotic, indescriptibil, care agitã frenetic particulele elementare.
...Ceea ce voi numiþi «câmp» nu este altceva decât o fereastrã deschisã cãtre
ultimul plan mult mai profund, care este poate Divinul.
...Sub acest voal, existã o realitate stranie, «profundã»; o realitate care nu ar
fi fãcutã din materie, ci din spirit...�.

Dupã unele citate �pregãtitoare�, preluate din convingerile docte ale unor
fizicieni contemporani, aceste ultime pasaje i-au oferit cititorului o rezultantã
veridicã a actualei secvenþe evolutive care s-a extins în gândirea modernã: în
baza diferitelor experimente efectuate cu aparaturã de înaltã performanþã, cãtre
sfârºitul acestui secol XX s-a conturat �puntea� de legãturã dintre substratul
fundamental al unei �realitãþi aparente� constituite de materia densã a mediului
natural în care existãm ºi �o altã realitate�, mai amplã, aceea a lumilor
invizibile manifestate prin �câmpuri de energie� constituite din �materii
subtile�. Or, trecând aceastã �punte�, gândirea umanã a sesizat, în cadrul
noului �peisaj� oferit de aceastã �altã realitate�, însãºi limitarea sa cognitivã,
care, în fond, este rezultatul inerent al cantonãrii milenare în materialismul
vieþii cotidiene prin evitarea ºi chiar respingerea amplelor cunoaºteri spiritua-
liste, oferite mereu atât de vechile filosofii cu aspect religios, cât ºi de înseºi
profunzimile creºtinismului.

Dar legat de aceastã secvenþã evolutivã pe care o trãim la acest sfârºit de
veac, este interesant de remarcat o viziune profeticã exprimatã la începuturile
secolului XX ºi care s-a realizat într-adevãr în actualul final al acestuia. Autorul
englez Paul Brunton, plecat pe atunci în Orient spre a afla pãrerile diferi]ilor
înþelepþi, a redat ulterior, în cartea sa India secretã (traducere la Ed. Venus,
Bucureºti, 1991), urmãtoarele afirmaþii � preluate dintr-un �program neºtiut� � ale
iniþiatului indian Sudhei Babu:

�Pentru moment, Europa este frãmântatã de febra acþiunii ºi a deºteptat un val
de materialism, care se va topi însã de la sine într-o bunã zi, ca sã facã loc unui
ideal mai nobil. Europa va cãuta noi valori spirituale ºi America o va urma.
În acele momente, filosofia noastrã, învãþãturile noastre vor pãtrunde în Occident
ºi þara noastrã va deveni cãlãuza spiritualã... Atunci va fi timpul când vechile
învãþãturi se vor contopi cu ºtiinþa utilitarã a Occidentului...
Dar þi-am prezis: încã înainte de sfârºitul acestui secol, Occidentul va recu-
noaºte din nou realitatea acestor forþe invizibile care dominã toate fãpturile!�.

Ceea ce ne apare însã direct tulburãtor ºi greu de înþeles ºi de acceptat este
aceastã concluzie extrem de stranie a ºtiinþei moderne privind relativitatea
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�realitãþii�. Iatã însã cât de semnificativ se exprimau în acest sens ºi fizicienii
Bogdanov, asemenea altor oameni de ºtiinþã citaþi anterior:

�Fizica cuanticã ne-a constrâns sã depãºim noþiunile noastre obiºnuite despre
spaþiu ºi timp. Dacã acceptãm ideea conform cãreia realitatea nu este decât
fructul interac]iunii câmpurilor între entitãþi fundamentale despre care nu ºtim
nimic, sau aproape nimic, va trebui sã admitem cã lumea este oarecum compa-
rabilã cu o oglindã care deformeazã imaginile ºi în care noi sesizãm � atât bine,
cât ºi rãu � reflectãrile a «ceva» care va rãmâne întotdeauna de neînþeles�.

Dar ce ascunde oare aceastã exprimare atât de figurativã ºi de ocolitã?
Realitatea pe care o vedem mereu în jurul nostru, nu este ea... realã? Ceea ce
ochii ºi simþurile noastre percep clipã de clipã ar fi un fel de �înºelare�? ªi
tocmai oamenii de ºtiinþã ai Fizicii fundamentale sã ne ofere o astfel de...
�aberaþie�? Pe cine sã întrebãm ca sã aflãm adevãrul? Cine �vede� mai bine
decât noi ºi decât aceºti savanþi care vor sã revoluþioneze nu numai cunoaºterile,
ci ºi însuºi modul nostru de a gândi? Oare... �clarvãzãtorii� ce afirmã cã
percep lumi invizibile ce spun?

Pentru ca cititorul sã poatã aprecia mai bine unde trebuie sã ne situãm sub
aspect conceptual ºi cum trebuie sã ne orientãm gândirea de-acum înainte, iatã
ºi felul în care se exprima 15 un clarvãzãtor � indonezianul C. Jinarajadasa �
într-o carte ce convinge atât prin nivelul ei scientizat, cât ºi prin realismul unei
sinceritãþi totale:

�În ceea ce priveºte lumea mai vastã ºi invizibilã care ne înconjoarã, eu tratez
acest subiect nu din auzite, ci din propriile observaþii ºi cunoaºteri directe. Nu
ºtiu ce capacitãþi speciale posedã centrii creierului meu faþã de cei ai unui om
obiºnuit; sunt însã conºtient de faptul cã existã permanent în jurul meu o lume
invizibilã, foarte greu de descris, care traverseazã, pãtrunde ºi învãluie toate
lucrurile lumii noastre... Aceastã lume invizibilã poate fi vãzutã, dar nu cu
ochii... Vederea cu ochiul fizic ºi vederea interioarã sunt independente una faþã
de cealaltã... Aceastã altã lume este luminoasã ºi fiecare punct din spaþiul ei
pare cã are o luminã proprie ºi de o naturã diferitã de cea a luminii din lumea
fizicã. Întregul sãu spaþiu este dominat de miºcare, miºcare tulburãtoare ºi
de nedescris�.
(Cititorul a reþinut, desigur, o exprimare în cadrul dialogului citat anterior al
autorilor docþi francezi: �totul este în perpetuã miºcare, totul se schimbã ºi se
transformã fãrã încetare, în cursul unui balet haotic, indescriptibil, care agitã
frenetic particulele elementare�! � n.a.)

15. Jinarajadasa, C., L�évolution occulte de l�humanité, Paris, traducere în limba românã
la Ed. Herald, Bucureºti, 1994.
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�Trebuie sã mãrturisesc cu toatã autoritatea cã pentru conºtiinþa mea, pentru
tot ceea ce cunosc ca «eu», aceastã lume invizibilã existã ºi este mai realã
decât lumea fizicã.
...cunoºtinþele culese de savanþii de tradiþie ocultã ne aratã cã lumea noastrã
fizicã nu reprezintã decât o parte din lumea realã ºi cã în ea, ºi dincolo de ea,
mai existã numeroase lumi invizibile. Fiecare din aceste lumi este materialã;
ele nu sunt doar o reprezentare a spiritului, ci sunt alcãtuite din materie.
Materia din care este creatã lumea invizibilã este însã mult mai subtilã
decât materia cu care suntem obiºnuiþi... Acest domeniu vast al stãrilor subtile
ale materiei a fost totuºi explorat... Existã ºapte «planuri» sau lumi, care se
referã în special la om ºi în cadrul cãrora se desfãºoarã unele faze ale vieþii
fiecãrui individ.�

Însã din compararea acestei �mãrturisiri cu deplinã autoritate�, cu specifi-
cãrile relativ recente ale atâtor fizicieni, suntem constrânºi sã facem (cu un
regret inerent al intelectului nostru predispus sã acorde credit doar cunoaºterilor
strict ºtiinþifice) o constatare întru totul obiectivã: în timp ce posibilitãþile cele
mai avansate de investigare a materiei dense � experimentale ºi chiar teoretice �
s-au blocat la nivelul quarkurilor ºi al preonilor, iar investigarea energiei la
studierea fotonilor ºi a câmpurilor, fizicienii recunosc totuºi cã dincolo de
toate acestea mai existã �entitãþi ºi mai subtile�. Se menþioneazã doar cã �mai
încolo� ar exista �quantonii� de diferite naturi, despre care însã... nu se ºtie
absolut nimic...

Pentru înþelegerea mãcar parþialã a prezentãrilor ºi a ilustrãrilor care vor urma,
cuvintele fizicianului francez Igor Bogdanov sunt întru totul semnificative:

�Aceasta revine la a spune c\ «fondul» materiei este de negãsit, cel puþin sub
forma a «ceva», a unei ultime diviziuni a realitãþii. Noi putem percepe tot mai
mult efectele generate de întâlnirea acestor entitãþi fundamentale, doar prin
evenimente fugitive, fantomatice...�.

Totuºi, continuând compararea �mãrturisirilor� obiective, constatãm cã
iniþiatul indonezian specifica faptul cã �savanþii de tradiþie ocultã (în fapt, «de
tradiþie spiritualist\ ascunsã» ºi difuzatã în trecut doar la nivelul grupurilor
iniþiatice) cunosc mult mai mult despre existenþa unor particule sub-elementare,
mai infime decât cele care au putut fi identificate pânã acum de ºtiinþa terestrã�;
ca o primã indicare, el a menþionat existenþa a �ºapte planuri�, respectiv a
�ºapte lumi� bazate pe �materii subtile� tot mai fine. Dar cititorul a reþinut,
desigur, din primul capitol, cã iniþiatul român prof. Scarlat Demetrescu specifica
faptul cã în spaþiul aferent planetei noastre ar exista 81 de tipuri diferite de
particule sub-elementare ale unor materii eterice mereu mai subtile � la nivel
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cosmic existând mult mai multe �entitãþi sub-elementare� specifice. Or, ºi
iniþiatul englez C.W. Leadbeater � citat, de asemenea, în primul capitol �
scrisese în mai multe cãrþi ale sale acelaºi lucru, bazat atât pe vasta sa
documentare, cât ºi pe însãºi autoritatea sa de clarvãzãtor în invizibil.

În acest cadru al unor reorientãri de amploare, care ne impun, nici mai mult
nici mai puþin, sã ne schimbãm însuºi modul nostru de a gândi 16, rezult\ cã ne
aflãm în faþa unei rãspântii: pentru analizarea manifestãrilor enigmatice ºi a
înregistrãrilor de entitãþi din cadrul lumilor invizibile � care continuã sã
provoace intelectul contemporan �, va trebui oare sã mai aºteptãm decenii (sau
poate mai mult) pânã când ºtiinþa doctã va putea sã pãtrundã �mai departe� în
intimitãþile �realitãþii fictive� a materiei dense? Sau poate ar fi mai folositor sã
încercãm a ne apropia de aceste �enigme� prin cunoºtin]ele oferite de ºtiinþa
spiritualistã paralelã, pe care le-am respins pânã acum ca fiind �oculte� ºi care
se vãdesc totuºi a fi în consonanþã cu cele mai recente concepte ºtiinþifice?

Asemenea acelor fizicieni care nu au acceptat limitarea progresului cunoaº-
terii ca urmare a imposibilitãþilor de naturã tehnicã, cât ºi a convenienþelor
conservatoare dintr-un anumit specific omenesc, personal m-am antrenat în
investigarea (desigur, foarte limitatã ca posibilitãþi tehnice) diferitelor �probe
materiale� oferite în diverse locuri din þarã ºi din lume, de cãtre fiinþe dintr-o
�altã realitate�, apelând încã din anii anteriori 17 la cea de a doua cale. Într-un
atare cadru, o familiarizare a cititorului care va dori sã mã însoþeascã ºi în acest
capitol, voi reda (într-o reluare mai completã) 18 o sintezã a unor cunoaºteri
ale �ºtiinþei paralele� privind caracteristici ale anumitor materii invizibile;
elementele respective vor uºura înþelegerea unor aspecte ale diferitelor mani-
festãri din mediul nostru care încã ni se par extrem de stranii.

În literatura modernã care a început sã se formeze în privinþa materiilor
�foarte fine�, care în fapt constituie ºi mediile de manifestare � ºi chiar de
structurare intimã � a fiinþelor lumilor invizibile, acestora li s-a dat ºi numele
generic de �materii eterice� ºi, pentru fineþe sporit\, numele de �materii subtile�.

Dupã cum s-a specificat în primul capitol ºi s-a menþionat mai sus, aceste
materii invizibile �traverseazã ºi pãtrund în interiorul tuturor lucrurilor lumii

16. Cunoscutul bioenergoterapeut rus S.N. Lazarev recomanda tuturor � în cea mai
recentã carte a sa � nu numai sã-ºi schimbe felul de a gândi, ci sã-ºi modifice
structural propriul caracter (!), dacã vor sã aibã parte de o viaþã mai �bunã�.
(Volumul Diagnostika karmi, Ed. Akademia Parapsihologii, Skt. Petersburg, 1995,
tradus în limba românã la Ed. Polirom, 1998.)

17. Gheorghiþã, F., �Un fenomen fizic necunoscut�, `n revista ªtiinþã ºi Tehnicã,
nr. 6/1978.

18. Gheorghiþã, F., Lumi invizibile (1996) ºi OZN eterice (1997), Ed. Polirom, Iaºi.
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noastre�, tocmai datoritã fineþii lor intime. Deºi nouã ni se pare cã materia
densã nu ar permite nici un fel de penetrare, impresia e cu totul eronatã, cãci
orice corp din materie vizibilã din jurul nostru conþine în volumul sãu goluri
imense, atât între atomii moleculelor, cât ºi între nucleele acestora ºi orbitele
electronilor 19. Or, în permanenþã, spaþiile respective sunt penetrate de felurite
mulþimi de �atomi eterici�, ale cãror manifestãri ºi efecte energetice nu sunt
încã imaginate de fizica ºi chimia docte.

Preluând cunoaºteri orientale, omul de culturã german, profesorul Rudolf
Steiner ºi apoi secretarul sãu � dr. G. Wachsmuth 20 au transpus în literatura
spiritualistã occidentalã a începutului de secol XX bazele unui nou domeniu
ºtiinþific � deocamdatã încã apocrif: �fizica eterurilor� sau, mai comun,
�fizica etericã�.

Conform învãþãturilor iniþiatice din vechime, teosofii germani au demonstrat �
a[a cum menþiona ºi C. Jinarajadasa � existenþa în mediul terestru a �ºapte
planuri�, respectiv a ºapte tipuri de materii eterice. De asemenea, similar
specificãrilor lui C.W. Leadbeater (menþionate în primul capitol), aceºtia au
indicat o derivare �filogeneticã� din atomi constituiþi din particule tot mai
fine; în plus, de altfel ca ºi în fizica nuclearã modernã, s-a relevat o creºtere
tot mai accentuatã a potenþelor energetice ale materiilor eterice, pe mãsura
creºterii �fineþii� particulelor componente ale atomilor specifici (forþele intime
de legãturã sunt tot mai intense pe mãsura �micimii� particulelor structurale).
Comentând importantul aport cognitiv al autorilor germani, inginerul american
T.J. Constable recomanda 21 totuºi celor care doreau sã se iniþieze în acest

19. În cartea Dieu et la science (v. nota 11) erau redate urmãtoarele exemplificãri foarte
sugestive: dacã s-ar imagina o cheie având o lungime cât diametrul Pãmântului
(12.756 km), atunci atomii metalului respectiv abia dacã ar ajunge de mãrimea unor
cireºe; dar chiar cu un microscop foarte puternic, nucleele atomice nu ar putea fi
vãzute. Ce imensitate de spaþii existã libere între toate aceste elemente structurale ale
materiei dense! Pentru a se putea vedea nucleele atomilor la o mãrime cât a unui fir
de praf, ar trebui ca volumul atomilor sã fie mãrit pânã la un diametru de 200 metri;
deci alte spaþii imense existã ºi între nucleele atomice ºi orbitele electronilor. Dar iatã
ºi un alt exemplu: dacã protonul dintr-un nucleu de oxigen existent la Paris ar fi
mãrit cât capul unui ac cu gãmãlie, atunci orbita electronului specific ar avea traseul
prin Olanda, Germania, Spania...
Invers, dacã toþi atomii unui corp uman ar fi aduºi alãturi, prin presare intensã,
volumul ocupat de aceºtia ar fi un cub cu latura de câteva miimi de milimetru!

20. Waschmuth, G., Etheric Formative Forces in Cosmos, Earth and Man, Ed. Anthropo-
sophic Press, New York, 1932.

21. Constable, T.J., The Cosmic Pulse of Life, ed. a II-a, Ed. Borderland Sciences,
Garberville, CA, 1990.
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domeniu, sã consulte ºi cartea 22 americanului Ernst Marti, care evidenþia ºi o
diferenþiere a materiilor eterice mai cunoscute, în raport cu forþele lor formative.

Dintre cele ºapte categorii de materii eterice prezentate, autorii menþionaþi
apreciau � în baza vechilor cunoaºteri orientale � cã în cadrul fenomenelor mai
deosebite ce se manifestã în mediul terestru, esenþiale ar fi patru tipuri, ºi
anume cele care se aflã în partea superioarã a clasificãrii lor în raport cu
potenþele energetice specifice. În literatura modernã a domeniului, acestea au
fost denumite astfel (în ordinea fineþii crescânde a particulelor specifice):

� eterul cãldurã;
� eterul luminã;
� eterul chimic;
� eterul vieþii.

Din cunoºtin]ele anterioare, dar ºi din constatãrile empirice � de genul celor
rezultate în Statele Unite în cadrul experimentelor efectuate de cercetãtorul
neconformist dr. Wilhelm Reich privind potenþele energetice ale eterului chimic
(sintetizate de T.J. Constable în cartea menþionatã mai sus) � s-a constatat un
aspect specific fizicii acestor materii eterice: cele care au o �fineþe� mai mare
ar manifesta ºi proprietãþile celor care le sunt inferioare. Astfel, eterul vieþii �
separat de potenþele sale specifice � ar putea produce ºi fenomene care sunt
caracteristice tipurilor chimic, luminã ºi cãldurã; coborând pe scara respectivã,
eterul chimic ar putea genera ºi fenomene specifice eterului luminã ºi, respectiv,
celui de tipul cãldurã; la rândul sãu, eterul luminã ar putea produce în plus ºi
efecte specifice eterului cãldurã.

Din cadrul �discretei� fizici eterice, iatã ºi alte aspecte caracteristice care
au devenit cunoscute:

� eterul cãldurã: se manifestã prin efecte termice, favorizând chiar ºi
temperaturi foarte ridicate. De aceea, are o tendinþã naturalã de expansiune, de
radiere ºi de favorizare a efectelor centrifugale. Când este activat energetic,
poate fi perceput chiar ºi vizual ºi poate fi înregistrat fotografic, culoarea sa
caracteristic\ fiind roºul; sunt cunoscute cazuri fie ale unor efecte aeriene
spectaculare, de mari dimensiuni (porþiuni ciudat �însângerate� ale cerului),
fie ale unor structuri localizate � cum ar fi, de exemplu, înveliºul exterior al
anumitor entitãþi ale lumii invizibile (fig. 4) �, fie ale unor amestecuri de
materii eterice în care este prezent ºi acest tip � cum ar fi cazul OZN-urilor 23,

22. Marti, E., The Four Ethers, Ed. Schaumberg Publ., Roselle, IL, 1984.
23. �Studiind timp de peste patru decenii o bunã parte din cazuistica mondialã a manifes-

tãrilor OZN � atât ca relatãri, cât ºi ca înregistrãri fotografice � am ajuns treptat la
convingerea cã OZN-urile sunt «simple obiecte» produse de materii eterice (ºi nu
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în a cãror �carcasã� este inclus ºi eterul cãldurã pentru a produce efectele termice
demonstrative (ilustrate `n OZN eterice � fig. 127-130). În condiþii naturale
neperturbate, asocierile din acest tip de materie se regãsesc sub forme sferice.

� eterul luminã: prezent în special în mediile gazoase (aer), se manifestã
prin efecte luminoase, care, adesea, pot fi vãzute de oameni ºi înregistrate
fotografic (fig. 3). Având deci un caracter radiant, manifestã � în mod similar
eterului cãldurã � ºi tendinþe expansive ºi de accentuare a efectelor centrifuge.
În condiþii normale, energia formativã proprie conduce la asocieri în forme
triunghiulare (v. OZN eterice � fig. 4). Un exemplu deosebit de interesant de
asociere, în plinã naturã, în contururi triunghiulare � înregistrat întâmplãtor
prin douã cliºee succesive de biologul clujean Al. Sift � l-am prezentat în
ilustraþia documentarã a cãrþii Lumi invizibile (fig. 6). Tot ca o dovadã semni-
ficativã a manifestãrii acestui tip de materie etericã, inginerul T.J. Constable
menþiona în cartea sa (v. nota 21) cã în experimentele cu acele instalaþii
tubulare denumite �cloudbuster� (inventate de dr. W. Reich), se produceau
ciudate forme triunghiulare luminoase, vizibile. Culoarea efectelor luminoase
este aparent similarã cu lumina solarã albã, dar perceperile apropiate ºi
înregistrãrile fotografice color o redau totuºi ca fiind galbenã. Efectul luminos
redat de acest eter se evidenþiazã a fi însã cu totul de alt gen decât radiaþia
electromagneticã luminoasã, care se difuzeazã mai larg în spaþiu, sub formã de
raze; în atomii eterici neexistând electroni, la activãrile energetice ale acestora
nu se produc emisii de fotoni luminoºi. Fenomenul specific a fost bine redat de
clarvãzãtorul C. Jinarajadasa într-o exprimare citatã anterior: �Aceastã altã
lume este luminoasã ºi fiecare punct din spaþiul ei pare cã are o luminã proprie
ºi de o naturã diferitã de lumina din lumea fizicã�. De aici rezultã ºi straniile
localizãri ºi chiar fragmentãri ale efectelor luminoase respective.

nave cosmice uzinate în fabrici), de cãtre fiinþe mult evoluate spiritual, din cadrul
lumii paralele invizibile ºi doar în cazuri rare, de cãtre fiinþe invizibile extraterestre.
Având un rol pur demonstrativ, legat de fazele evoluþiei omenirii, adesea acestea sunt
aduse ºi în stare de materie densã, dar dupã «scenariile» respective, sunt «demateriali-
zate» ºi, în final, total dezagregate. Un exemplu foarte convingãtor îl reprezintã setul
de fotografii obþinute lângã municipiul Cluj-Napoca � în vara 1968 � de tehnicianul
Emil Barnea (v. Lumi invizibile): dacã primul cliºeu a înregistrat prezenþa aerianã a
unui obiect cu aparenþã metalicã, cel de-al treilea (fig. 14) a surprins începutul
«dematerializãrii» sale!! Aceastã concluzie am justificat-o mai pe larg în cartea
OZN eterice (Ed. Polirom, 1997).
În prezent se ºtie ºi faptul cã OZN-urile sunt realizate dintr-un amestec de patru tipuri
de materii eterice, fapt menþionat, de exemplu, de autorul englez Benjamin Creme în
cartea Maitreya�s Mission, vol. I; acest fapt explicã direct uimitorul schimb de
culori manifestat adesea la suprafaþa «OZN-urilor strãlucitoare».�
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� eterul chimic (numit ºi eter sonor): intervine în mod natural în toate
procesele chimice, favorizându-le în funcþie de nivelul activãrii sale energetice.
Pe aceastã cale, participã la redarea formelor tuturor lucrurilor din naturã.
Particulele acestui tip de materie intrã foarte uºor în vibraþie, �pe un registru
foarte larg, ceea ce îl antreneazã ºi în domeniul sonor (atât în spectrul infra-,
cât ºi în cel supra-sonor). În parte, aceastã caracteristicã se combinã ºi cu
proprietãþile sale absorbante. De asemenea, datoritã contractilitãþii sale, contri-
buie ºi la propagarea frigului. În condiþiile lipsei de factori perturbatori, forþele
intime 24 ale acestui tip de materie etericã asociazã componentele sale în forme
de semilunã (o ilustrare în acest sens am redat-o în cartea OZN eterice �
fig. 104). Culoarea care îi este specificã atunci când este perceput sau când
existã condiþii favorizante pentru fotografiere este albãstruiul.

� eterul vieþii: prin diversitatea potenþelor sale specifice, acest tip de
materie etericã este calitativ superior celor prezentate anterior. Încã din vechi
timpuri se ºtie cã acest eter este radiat continuu de Soare, tot ce e viu pe planet\
ºi chiar P\mântul beneficiind de aportul sãu intim. În mod asemãnãtor eterului
chimic, ºi aceastã varietate are caracteristice efectele sucþionale, centripete. Ca
forþã formativã simplã, în condiþii de liniºtire totalã, conduce la forme cu
unghiuri drepte, la pãtrate. Când este perceputã vizual, culoarea specificã este
purpuriul, spre violet. Prezenþa acestui tip de materie etericã în înveliºul
exterior al entitãþilor din lumile invizibile ar indica fiinþe mai �rafinate�
(fig. 13), mai evoluate.

Conform cunoaºterilor consacrate încã din vechime în cadrul ºtiinþelor
spirituale, aceste patru eteruri � oarecum mai importante �, având caracteristici
fizice care le antreneazã în mod direct ºi permanent în procesele intime ºi în
fenomenele manifestate de materia densã � deºi sunt invizibile �, sunt consi-
derate cã fac parte din �planul fizic al materiei dense�.

24. În cadrul cercetãrilor �eretice� efectuate de dr. Wilhelm Reich, acesta a descoperit
prin anii 1939-1940 faptul cã eterul chimic existent în atmosferã înmagazineazã o
imensã energie specificã. Asemãnând-o cu o formã de energie biologicã, a denumit-o
�orgon�. Cãutând metode de preluare directã a acestei energii cantonate în imensul
rezervor aerian, a inventat �acumulatorul de energie orgonicã�, oferind diferite
aplicaþii practice, printre care ºi producerea de cãldurã. De asemenea, a inventat
ºi o instalaþie tubularã � aºa-zisul �cloudbuster� � care, prin producerea unor
�curenþi de energie orgonicã�, genera ºi efecte meteorologice. Instalaþia respectivã,
perfecþionatã în anii anteriori de ing. T.J. Constable ºi mai recent de americanul
James de Meo, demonstreazã elocvent faptul cã fenomenele meteorologice depind
esenþial de activarea energeticã a maselor de eter chimic, �respirate� diurn de masa
Pãmântului.
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În fapt, iniþiaþii din vechime cunoºteau � ºi s-a consacrat ºi în [tiin]a
timpurilor noastre � reala existenþã a unei stratificãri spaþiale a diferitelor
materii eterice, acestea constituind o �atmosferã etericã� � mult mai extinsã
decât atmosfera aerianã cunoscutã pânã în prezent. Desigur cã aceastã strati-
ficare rezultã în mod natural în raport cu fineþea �entitãþilor submicroscopice�,
cele mai �grosiere� aflându-se în zone mai apropiate de solul terestru. De fapt,
aceastã organizare are un aspect mai puþin obiºnuit pentru modul în care
concepem noi stratificãrile gravitaþionale ale materiei dense: materiile eterice
mai fine, din straturile superioare se aflã în mod real peste tot � ºi în atmosferã,
ºi chiar în masa planetarã �, în orice structurã a materiei dense; în schimb,
reciproca nu e aplicabil\: materiile eterice din straturile inferioare nu se mai
regãsesc în zonele superioare. Acesta este fondul problematic prin care �fizica
etericã� vine sã explice acele specificãri din capitolul I privind selecþia oarecum
�automatã� a locului de sãlãºluire a sufletelor: entitãþile lumilor invizibile îºi
continuã existenþa doar în acele planuri ale cãror materii eterice corespund
vibraþional (deci ºi ca nuanþã de culoare) cu tipul de materie (mai puþin sau mai
mult rafinatã) a înveliºului ce protejeazã nucleul superior. O entitate oarecare
sau un suflet uman având un nivel de evoluþie mai scãzut ºi deci un înveliº
eteric mai �grosier� nu va putea sã se ridice mai sus � cãtre înãlþimile mai
�luminoase� �, fiind respinsã energetic, întrucât energia înmagazinatã în fiecare
strat este întreþinutã la frecvenþe vibratorii mai ridicate ce produc �arsuri�
inferiorilor care încearcã sã se ridice dincolo de planul lor. Nici coborârea
�celor de sus� în straturile inferioare nu este direct accesibilã; deºi în zonele
apropiate de sol existã ºi materiile straturilor superioare, totuºi sufletele care
vor sã descindã trebuie �sã se îmbrace� cu înveliºuri din materiile eterice ale
straturilor mai grosiere, pentru a rezista în mediul vibraþional respectiv...

Revenind însã � pe linia explicitãrii unor fenomene încã neînþelese � la
manifestãrile naturale ale materiilor eterice din cadrul planului fizic al materiei
dense, este de menþionat ºi un anume fapt: cercetãtorii fizicii eterice � iniþiaþi
în acest domeniu, sau având capacitãþi de clarvedere � cunosc faptul cã activarea
energeticã a maselor specifice existente în atmosferã determinã în mare mãsurã
fenomenele meteorologice. Necunoaºterea influenþelor respective de cãtre
specialiºtii fizicii atmosferice este în fapt cauza esenþialã a nereuºitei lor de a
oferi prognoze meteo corespunzãtoare. Influenþa majorã în manifestãrile atmos-
ferice ar fi generatã nu numai de activarea zilnicã prin energia solarã, ci ºi de
regimul diurn al �inspirãrii� ºi, respectiv, al �expirãrii� de c\tre �corpul� planetei
noastre a unor imense mase de eter chimic. Inginerul american T.J. Constable �
care timp de decenii a studiat fenomenele atmosferice prin mijloace tehnice
performante (la vârsta de 70 ani lucra încã în cadrul �Merlin Weather
Engineering�, din California) � s-a convins experimental de importanþa

STRANIILE DOCUMENTE FOTOGRAFICE



INCURSIUNI ~N ALTE LUMI134

�ciclului respirator� zilnic al Pãmântului. Astfel, a prezentat cu mai multã
autoritate ºi discernãmânt tehnic (în cartea sa menþionatã la nota 21, p. 129)
urmãtorul program al acestei �fiziologii planetare�: o datã cu ivirea zorilor,
masa planetei începe sã degaje � sã �expire� � cantitãþi imense de eter chimic,
acþiunea energeticã a radiaþiei solare activând procesul pânã la epuizarea ce
survine când astrul ajunge la zenit (vremea amiezii). În intervalul ce urmeazã,
fenomenul fizic este invers: se desfãºoarã faza de inhalare.

Am insistat asupra acestor manifestãri atât de neºtiute, întrucât o foarte
interesantã suitã de înregistrãri fotografice obþinute întâmplãtor la noi în þarã
vine sã demonstreze realitatea apocrifã a fenomenelor respective, prezentând
acele �dovezi materiale� pe care scepticii le doresc `ntotdeauna atunci când
sunt confruntaþi cu probleme ce depãºesc bagajul lor informaþional. Documen-
tele fotografice provin din acea �dumbravã fermecatã� din vestul municipiului
Cluj-Napoca � pãdurea Hoia-Baciu �, cliºeele fiind expuse de tehnicianul Géza
Bukaresti (din Tg. Mureº), un pasionat cãutãtor al �tainelor� ce au condus la
sutele de documente tulburãtoare obþinute acolo de Al. Sift ºi apoi de multe zeci
de vizitatori ai plaiurilor respective. Dar iatã succesiunea straniilor înregistrãri:

� Deºi la prima vedere a imaginii din fig. 15 (cliºeu expus în ziua de 3 iulie
1993, în jurul orei 1200) s-ar pãrea cã aparatul fotografic ar fi fost miºcat în
timpul expunerii, totuºi nu a fost aºa: detaliile corecte � ºi, evident, nemiºcate �
ale celor patru trunchiuri de arbori din partea stângã a fotografiei, precum ºi
cele ale unor trunchiuri ºi ale unor crengi din partea dreaptã demonstreazã cã
aparatul a rãmas nemiºcat la declanºare; în schimb, pelicula fotosensibilã a
surprins ºi a înregistrat în mod total obiectiv un fenomen fizic extrem de ciudat.
Vizual însã, fotograful amator nu a sesizat absolut nimic! Analizând însã imaginea,
putem remarca surprinderea unor insolite efecte de deplasare foarte rapidã a
unor aglomerãri localizate de un anume fel de materii semi-transparente, care ar fi
fost accelerate subit, într-un spaþiu larg ºi extins mult ºi în adâncime.

Intrigat de o asemenea imagine atât de neobiºnuitã, pe care a constatat-o
abia la copierea filmului, tânãrul tehnician mi-a trimis fotografia, solicitându-mi
pãrerea. Fiind însã o singurã înregistrare fotograficã a �ceva deosebit�, i-am
recomandat sã mai facã fotografii în acelaºi loc, cu ocazia altor �vizite docu-
mentare� în zonã 25.

25. A[a cum am prezentat ºi în alt cadru (OZN eterice, Ed. Polirom, 1997), tehnicianul
Géza Bukaresti a devenit ºi el un inspirat înregistrator al diferitelor entitãþi globulare
invizibile care se lasã fotografiate mereu într-o anumitã porþiune a pãdurii Hoia-Baciu
din vestul municipiului Cluj-Napoca. Printre zecile de cliºee-document pe care le-a
obþinut pe parcursul mai multor ani în zona respectivã, unele au înregistrat ºi alte
fenomene ciudate, dar importante sub aspectul lor analitic-documentar.
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� Ducându-se din nou la pãdurea Hoia-Baciu � în ziua de 31 iulie �, a expus
alte trei cliºee în acelaºi peisaj. Dar dintre acestea, numai unul a înregistrat din
nou straniul fenomen (fig. 16) al deplasãrii accelerate a unor aglomerãri
localizate de materii invizibile ºi totuºi radiante. De aceastã datã însã, acestea
au apãrut ca mulþimi de mici trasee fusiforme, paralele. Deci, fenomenul nu
era continuu, ci secvenþial, cu un anume ritm. Comparând cele douã înregistrãri
fotografice (fig. 15 ºi 16), care au fost expuse în cursul aceleiaºi luni, la un
interval de patru sãptãmâni � dar la aceeaºi orã a amiezii, se remarcã un fapt
suplimentar: unghiul direcþiei de deplasare faþã de verticalã este acelaºi în
amândouã înregistrãrile. Dar chiar mai mult, comparând imaginile respective
cu celelalte douã fotografii din 31 iulie, care nu au înregistrat nimic deosebit,
ci doar peisajul natural, am putut constata cã direcþia deplasãrilor accelerate
ale micilor aglomerãri radiante ar fi aceeaºi cu a razelor solare... ªi astfel, iatã
cã s-a conturat nu numai explicarea unor înregistrãri fotografice atât de stranii,
dar ºi relevarea unor detalii suplimentare, utile pentru o viitoare cercetare mai
extinsã a fenomenelor respective atât de ciudate: cele douã cliºee par a fi
surprins procesul ritmat al exhalãrii de eter chimic de cãtre masa Pãmântului �
probabil în ultima fazã diurnã, aceea de la amiazã! (Aceasta este doar o
ipotezã, printre încã altele posibile? Abordând �necunoscutul�, ne putem
apropia totuºi de realitate numai prin ipoteze cât mai legate de anumite repere
consacrate.) Pentru un atare fenomen, cele douã înregistrãri documentare mai
oferã deci o informaþie foarte utilã în cercetarea fenomenului ascuns: la amiazã,
nu numai cã exhalarea nu e continuã � ci secvenþialã �, însã ea se produce (sub
influenþe geofizice ºi solare încã nestudiate) în timpi foarte scurþi.

� Dar în aceeaºi zi de 31 iulie 1993, G. Bukaresti a mai obþinut un document
fotografic ce vine sã susþinã ipoteza de mai sus ºi prin alte aspecte.

Deplasându-se în lungul aleii respective � care este suficient de lungã �,
dupã un timp a mai expus cliºee ºi în alte locuri. Unul dintre acestea surprinzând
iarãºi �ceva neobiºnuit� (fig. 17), a oferit detalii ºi mai ciudate: cu excepþia
unor trunchiuri de copaci ºi a unor zone de umbrire � ca repere ce evidenþiazã
din nou poziþia fixã a aparatului fotografic în timpul expunerii �, restul fondului
natural al pãdurii (ramuri, frunziº) este cu totul difuz; în schimb, întregul
spaþiu de deasupra solului era plin cu un gen de �viermiºori� curbaþi �
invizibili �, toþi având acelaºi �model� ºi aceleaºi dimensiuni; de asemenea,
toate aceste �mici forme� pãreau cã staþioneazã în aer, în planuri paralele �
uºor oblice faþã de orizontalã.

În partea de jos a cadrului, mai aproape de sol, cliºeul a mai înregistrat ºi
prezenþa a �altceva�: o aglomerare localã, ceþoasã, fãrã nici un contur, radiind
în aceeaºi nuanþã, redatã de filmul alb-negru printr-o tentã alburie. Un detaliu
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mãrit (fig. 18) din partea centralã a cliºeului evidenþiazã ºi mai bine aceste
aspecte, precum ºi faptul cã atât aglomerarea inferioarã, cât ºi micile forme
curbate aveau contururi difuze, specifice materiilor eterice invizibile. Parale-
lismul cu solul � în plinã naturã � al tuturor acestor prezenþe insolite sugereazã
încã de la început o legãturã funcþionalã cu masa terestrã. Dar iatã ºi un detaliu
ce pare a fi cel mai semnificativ: micii �viermiºori� curbaþi se aratã a fi însãºi
�o carte de vizitã�! A[a cum se menþionase la enumerarea caracteristicilor
fizice ale eterului chimic, atunci când în mediu nu sunt influenþe perturbatoare,
în masele acestui tip de materie etericã se produc aglomerãri localizate în
formã de semilunã; or, ºtim cu toþii cã în acea lunã a cãldurii, cât Soarele mai
este sus, adesea are loc o stazã atmosfericã totalã, în interiorul unei pãduri
neexistând nici o adiere care sã miºte cât de cât frunzele; staza respectivã a
permis formarea mulþimii de �viermiºori�, care au, evident, fiecare o formã de
semilunã cu o codiþã curbatã. ~n fig. 19, semilunile sunt [i mai conving\toare!

Iatã aºadar, cã din România � ºi din nou din pãdurea Hoia-Baciu � au
survenit ºi alte documente fotografice importante care, dincolo de stranietatea
lor, vin sã ofere cercetãtorilor lipsiþi de prejudecãþi, posibilitatea avansãrii
cãtre noi cunoºtin]e `n domeniul materiilor eterice.

Dupã cum menþionasem ºi anterior, vechile cunoaºteri iniþiatice considerã
cã cele patru tipuri de �eteruri� completeazã partea superioarã a schemei
�planului fizic� � planul cel mai inferior `ns\ �, care mai este denumit în mod
simbolic ºi �planul cosmic dens�.

Cititorul a remarcat totu[i cã în cadrul capitolului I au fost prezentate vechi
cunoºtin]e privind diferite �planuri� 26 superioare constituite din materii având
caracteristici fizice tot mai �rafinate� ºi, respectiv, particule componente tot
mai fine; acestea erau urmãtoarele:

� planul astral (emoþional);
� planul mental (planul manasic inferior);
� planul buddhic (planul manasic superior);
� planul atmic (planul spiritual);
� planul monadic (planul Anupadaka).

Conform specificãrilor �ºtiinþei spiritualiste�, ansamblul acestor planuri din
materii tot mai subtile ar constitui �atmosfera etericã� a Pãmântului, care s-ar
extinde pe o distanþã de cca 700.000 km de la solul planetar. Iniþiatul român
prof. S. Demetrescu publicase încã din anul 1939 � în volumul II al operei 27

26. Bailey, A.A., Initiation � Human and Solar, Ed. Lucis, Londra, 1986, traducere în
limba românã la Ed. Neuron, Focºani, 1995.

27. Demetrescu, S., Din tainele Vieþii ºi ale Universului, Ed. Emet Art, Oradea, 1993.
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sale � ºi urmãtoarele dimensiuni aproximative ale primelor trei regiuni eterice:
Zona I � care ar corespunde planului fizic � ar fi cea mai redusã ca înãlþime;
Zona a II-a � care ar corespunde planului astral (cu cele ºapte subplanuri ale
sale) � ar fi de nouã ori mai latã decât prima; Zona a III-a � ce ar corespunde
planului mental inferior � ar fi la rându-i de nouã ori mai latã decât a doua
zonã. Între aceste regiuni eterice distincte ar exista un fel de straturi de
separare, dintr-o altã categorie de materie etericã. Dincolo de Zona a III-a ar
urma o astfel de pãturã intermediarã, latã de cca 5.000 km, iar apoi, pânã la
limita atmosferei eterice, ar fi �Zona Îngerilor�. Luna ºi-ar avea deci orbita în
cadrul acestei imense regiuni spaþiale, în care ar sãlãºlui fiinþele spirituale mult
evoluate. Sunt oare astfel de specificãri doar ficþiuni emise de anumiþi iniþiaþi
sau animiþi clarvãzãtori, care ar considera cã estimãrile lor nu ar putea fi con-
trolate? Dar ar putea sã existe totuºi mãcar unele �dovezi materiale� care sã nu
poatã fi contestate, întrucât ar fi fost verificate de specialiºti de înaltã calificare?

Sã ne reamintim însã unele fapte: în perioada zborurilor cãtre Lunã ale
�programului Apollo�, nu numai cã micile nave selenare au fost însoþite 28 pe
mari porþiuni din trasee de cãtre entitãþi globulare strãlucitoare, dar, ºi mai
bizar decât aceste însoþiri, unele dintre entitãþile intens radiante au fost
fotografiate de cãtre astronauþi în timp ce se aflau în spaþiul apropiat solului
selenar (fig. 20). Se pare chiar cã pe solul lunar ar fi avut loc anumite
�evenimente�, întrucât ulterior, unii astronauþi au declarat în ascuns cã
pe Lunã �s-au întâlnit cu fiinþe divine�! Mai mult decât vorbele �scãpate� de
Neil Amstrong la prima aselenizare, atât Edgar Mitchell cât ºi unii colegi
spaþiali au dezvãluit discret existenþa pe Lunã a unor fiinþe globulare. Poate cã
cel mai impresionat de astfel de �întâlniri� a fost astronautul Edwin Aldrin
(Buzz); acesta a afirmat chiar cã �acolo, sus�, entitãþi angelice i-ar fi transmis
ºi un anume har spiritual!

28. Iatã douã cazuri semnificative din cele peste douãzeci de evenimente similare comu-
nicate de NASA între anii 1962 ºi 1973, difuzate prin presa mondialã � pe care le-am
reluat în cartea Lumi invizibile:
� 18 iulie 1969: echipajul navei �Apollo 11� a raportat repetat cã au fost urmãriþi

timp de douã zile de o formã luminoasã rotundã. Apropiindu-se de Lunã, cei trei
astronauþi au sesizat centrul de zbor cã în craterul Aristarchus au vãzut deplasãri
ale unor globuri luminoase!

� 17 octombrie 1969: NASA comunica: �un obiect strãlucitor de formã rotundã a
escortat nava «Apollo 12», de la o distanþã redusã, timp de douã zile�. Dar dupã
parcurgerea a peste douã sute de mii de km cu o astfel de escortã, însoþitorul
luminos a trecut în faþa navei terestre, mergând în tandem pe acelaºi traseu!

Documente fotografice ob]inute la diferite misiuni �Apollo� [i difuzate de NASA
le-am inclus [i în ilustrarea cãrþilor Lumi invizibile ºi OZN eterice.

STRANIILE DOCUMENTE FOTOGRAFICE
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Dar nu numai astronauþii americani au fost confruntaþi cu �întâlniri celeste�.
Dupã amplele schimbãri care au survenit în Rusia prin �glasnost�-ul atât de
necesar, iatã cã ºi din partea Programului cosmic al acestei þãri s-au difuzat
unele materiale documentare tulburãtoare, similare cu cele selectate de NASA
pentru informarea publicã ºi oferite presei cu o aceeaºi zgârcenie.

Un caz mai deosebit a fost relatat �discret� de generalul Gheorghi Beregovoi
(conducãtorul de atunci al Programului) ºi se referea la �convorbirea prin
semne� care a avut loc la 15 mai 1981 între echipajul staþiei orbitale �Saliut 6�
ºi trei personaje al cãror cap se vedea în interiorul unei mari forme strãlucitoare
ce apãruse brusc din spaþiu ºi se apropiase foarte mult de aparatul rus.

Dar cel mai uluitor caz, difuzat mai recent, însoþit de unele documente
fotografice, este cel survenit în iulie 1985. Din relatãrile astrofizicianului
dr. Yury Manakov, echipajul staþiei �Saliut 7� ar fi filmat timp de 43 secunde
o demonstraþie �istoricã�: iniþial a apãrut un imens nor luminos, de culoare
portocalie, care treptat a învãluit nava terestrã, pãtrunzând apoi ºi în interiorul
acesteia! Pentru câteva momente, cosmonauþii au fost orbiþi (în interior se
aflau ºase cosmonauþi � trei stãteau la bord de 115 zile ºi trei erau nou-sosiþi
pentru schimb). Revenindu-le vederea, aceºtia au vãzut prin hublouri cã în
interiorul �norului� atât de apropiat se aflau ºapte fiinþe de tip uman, de mari
dimensiuni, care erau intens luminoase ºi care aveau... aripi ºi aureole strãluci-
toare în jurul capului (?!). Erau � dupã pãrerea cosmonauþilor � Îngeri! A[a
cum i-a descris ulterior unul dintre membrii echipajului, �aceºtia tot zâmbeau.
Ne salutau numai prin zâmbete, dar zâmbete încântãtoare, de bucurie. ªi noi ar
trebui sã zâmbim la fel!�. Una dintre uluitoarele imagini filmate ale îngerilor
cu trupuri ºi aripi eterice, difuzatã de Programul cosmic (fig. 21), a fost
publicatã de revista ruseascã NLO Magazin, nr. 9/1998, împreunã cu un alt
document spaþial în care trei �îngeri� aveau de aceastã datã cunoscutele trupuri
globulare radiante.

Reluând aceastã fantasticã dezvãluire oferitã de Programul cosmic rus,
revista englezã FSR, vol. 43/4 � din vara anului 1998 � prezenta ºi o altã ºtire
similarã, la fel de tulburãtoare; conform unor informaþii apãrute în presã,
specialiºti americani de la Jet Propulsion Laboratory � din cadrul NASA �
analizând o serie de �anomalii� fotografice transmise de marele �Hubble
Orbital Telescope�, au fãcut o constatare senzaþionalã: pe unele documente
transmise de aparatura automatã, apar figuri � foarte clare � asemãnãtoare
îngerilor! Inginerul John Pratchers � de la �Hubble Project� a fãcut o declaraþie
extrem de semnificativã: �Aceºtia aveau cam douãzeci de metri înãlþime. ªi
aripile lor erau lungi cât aripile unui airbus actual. Fiinþele respective radiazã
o luminã intensã. Noi nu putem ºti cine ºi ce sunt acestea. Se pare însã cã ele
doreau sã le fotografiem!�. Iatã deci cã ºi în plin spaþiu extraatmosferic exist\
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o aceeaºi �dorinþã�, la fel de evidentã ºi în documentarul terestru pe care l-am
prezentat în ultimii ani, aceea de a ne face sã înþelegem ºi pe aceastã cale a
înregistrãrilor fotografice realitatea fundamentalã a existenþei lumilor eterice.
Desigur cã acele �dilatãri� ale trupurilor vãzute de cosmonauþii ruºi ºi, respectiv,
ale celor fotografiate de performantul telescop aflat pe orbitã erau doar
�forme-gând� eterice, cu rol demonstrativ; însuºi impresionantul detaliu al
�aripilor� (deloc necesare în spaþiu) era �o plãsmuire etericã�, ce avea drept
scop sã ne readucã �sã gândim altfel� demonstrându-ne potenþele superioare de
care dispun fiinþele din spaþiu ºi nivelul lor de evoluþie spiritualã. Dar evidenta
realizare intenþionatã a �formelor eterice de îngeri� � ca o continuitate a atâtor
�scenarii� cu apariþii terestre asemãnãtoare 29 ce au impresionat de-a lungul
mileniilor mulþimi de oameni neºtiutori � rezultã ºi din cercetarea realistã a
întregului documentar. În acest sens, iatã ce a declarat dr. Y. Manakov
ziaristului francez André Demazure � la finele anului 1985:

�Am studiat fiecare aspect al raportului cosmonauþilor.
...noi, sovieticii, facem o interpretare pur ºtiinþificã. Noi nu lãsãm ca supersti-
þiile religioase sã deformeze faptele.
ªi noi ºtim cã acele fiinþe erau departe de a fi îngeri, chiar dacã ele aveau aripi.
Se pare cã formele lor se schimbau continuu. Acestea apãreau când solide,
când ceþoase. Nu aveau nimic din descrierile clasice ale îngerilor, care au
trupuri asemenea oamenilor�.

Deºi apare evidentã necunoaºterea problemelor de fond de cãtre astro-
fizicianul rus, este posibil ca într-o anumitã mãsurã el sã fi avut dreptate: dupã
înseºi specificãrile primite ºi publicate de iniþiatul român, la înãlþimile la care
evoluau pe orbitã atât �Saliut 7�, cât ºi telescopul Hubble, nu era încã �zona
îngerilor�, ci mai degrabã zona manifestãrilor astrale. Dar acest aspect nu
schimbã cu nimic importanþa extraordinarã a demonstraþiilor respective,
a scopului acestora, cât ºi impresionanta realitate a existenþei fiinþelor eterice
în spaþiul extraatmosferic. De altfel, aºa cum arãtau diferitele documente foto-
grafice difuzate de NASA, precum ºi a doua înregistrare publicatã de revista
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29. ~n completarea unor metode de mare impact social, pentru demonstrarea existen]ei
lumii paralele a inteligen]elor invizibile (apari]ii de fiin]e str\lucitoare, viziuni,
comunic\ri [i dict\ri telepatice, ̀ nregistr\ri pe casete audio, apari]ii pe ecrane de televizor,
OZN-uri [i false �r\piri� etc.), se ̀ ncearc\ [i un alt gen de manifest\ri impresionante:
apari]ii de �`ngeri� eterici, de mari dimensiuni! Similar `ngerilor z^mbitori filma]i de
cosmonau]ii ru[i (fig. 21), pe cerul localit\]ii americane Montoursville a persistat �
`n ziua de 21 iulie 1996 � forma eteric\ a unui mare ̀ nger, cu aripile ̀ ntinse! O fotografie
a acestuia a fost publicat\ [i de revista Paranormal, nr. 8/1999, din Bucure[ti.
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rusã, fiinþele respective revin ulterior la trupurile globulare obiºnuite, intens
strãlucitoare. Totuºi, documentele fotografice obþinute de astronauþi la sute de
mii de kilometri depãrtare de Pãmânt, în zona solului lunar, demonstreazã fãrã
echivoc veracitatea consemnãrii oferite de prof. S. Demetrescu în urmã cu
peste cinci decenii, privind �zona îngerilor� ca o realitate ontologicã mai
presus de pãrerile simpliste ce desfid astfel de cunoaºteri.

Revenind însã la aspectele cunoscute ale diferitelor materii eterice, deosebit
de important este faptul cã pe mãsura creºterii �gradului de fineþe� al atomilor
specifici, proprietãþile lor fizice ne apar ca fiind tot mai stranii, legitãþile care
stau la baza fenomenelor proprii conducând la manifestãri ce ni se par a fi din
domeniul fantasticului.

Pentru noi, cei mulþi, neinformaþi fiind, cu adevãrat spectacularã ni se pare
comportarea fizicã a materiei celor ºapte subplanuri ale planului astral. În mod
deosebit este de menþionat faptul cã aceasta este manevrabilã cu o foarte mare
uºurinþã în domeniul energetic al radiaþiilor emise la stãrile emotive sau la
concentrarea gândirii fiinþelor spirituale de tip uman sau suprauman. ~n funcþie
de intensitatea emisiei, într-o primã fazã se produce o oarecare aglomerare de
materie astralã, care iniþial nu are o formã sau o siluetã anume. Dar dacã voinþa
se concentreazã ºi gândirea imagineazã un anume simbol sau un anume obiect,
tot astfel cum lutul moale este modelat de sculptor în baza propriei gândiri, la
fel ºi aglomerarea iniþialã de materie etericã se modeleazã în spaþiu conform
imaginii gândite! În baza descrierilor fãcute de numeroºi clarvãzãtori asupra
acestor modelãri invizibile, aglomerãrilor respective li s-a dat numele de
�forme-gânduri�; ele pot începe de la un simplu noriºor fãrã vreo formã,
pentru a se concentra apoi în orice obiect dorit: o floare, o carte, o mobilã,
pânã la un avion, un OZN ºi chiar pânã la construcþii mãreþe � bineînþeles, în
starea etericã fiind invizibile celor mulþi ºi având o duratã limitatã în timp,
dupã care urmeazã dezagregarea. Prin eforturi energetice susþinute, aceste
�forme-gânduri� � orice ar fi ele � pot fi �materializate� prin atragerea rapidã
de atomi ai materiei dense din mediul înconjurãtor (a[a cum regãsim în
literatura parapsihologicã numeroase exemple ºi cum literatura ozenisticã e
plinã de demonstraþii), dar dupã un timp, urmeazã �dematerializarea� inerentã.

Iatã ce spunea în plus iniþiatul englez Benjamin Creme despre aceste 30

forme-gânduri:

�O gândire poate sã fie de ordin mental sau de ordin astral-emoþional. Cea mai
mare parte a oamenilor este însã �polarizatã astral�, ceea ce înseamnã cã
centrul vieþii lor se situeazã pe planul astral (cel al dorinþelor ºi al emoþiilor).

30. Creme, B., Maitreya�s Mission, vol. II, Ed. Share International, Londra, 1993.
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De aici rezultã ºi faptul cã aceºtia iau drept real numai tot ceea ce simt.
Principiul dorinþei le este principiul de bazã care le dominã viaþa proprie. De
aceea cunoaºtem suferinþa ºi durerea în aceastã lume.
...De fiecare datã când simþiþi o emoþie � fricã, suferinþã, decepþie �, creaþi o
formã de gând. Aceste gândiri emoþionale îºi menþin existenþa în planurile
astrale. Or, în aceste planuri se aflã ºi sufletele celor decedaþi care au fost
dominaþi de dorinþe; de aceea, dintre ele sunt multe care în fiecare �dimineaþã�
continuã sã se ducã la birou, sau coboarã în minã, cãci au rãmas cu obiºnuinþa
a ceea ce fãceau în cursul vieþii de pe Pãmânt. Acestea fac aºa fiindcã ºi-au
creat la rândul lor forme-gânduri în planul astral ºi cred în continuare cã
trebuie sã coboare la lucru în minã, unde, cu pieptul gol, ºi plin de sudoare, au
impresia cã extrag cãrbunele astral � dar în fapt un cãrbune ireal, fiindcã tot ce
priveºte planul astral este ireal. Acolo sunt sub-planurile iluziilor, create prin
aceastã facultate pe care o posedã oamenii de a produce forme-gânduri.
La nivelul dorinþelor inferioare, formele-gânduri reprezintã un obstacol pentru
evoluþie, pe când la nivelul cel mai înalt al acestora, constituie o potenþã creatoare.
...La nivel mediu, formele-gânduri nu sunt decât suferinþele noastre, rãnile ºi
fricile noastre, care se reflectã pe plan astral ºi genereazã forme-gânduri sumbre
ºi triste ce îi înconjoarã pe oameni ºi þin omenirea în sclavie... �31.

Cititorul a reþinut, desigur, din partea finalã a capitolului I fenomenul
esenþial al �colorãrii� formelor-gând ºi a însuºi �corpului� entitãþilor din
lumea invizibilã, în raport cu �calitatea gândirii�, respectiv cu frecvenþa
vibratorie a energiilor emise la fiecare gând în parte. În ultimul timp, în afarã
de clarvãzãtori, s-au înmulþit însã cazurile în care diferiþi fotografi-amatori au
surpriza înregistrãrii pe filme normale (alb-negru sau color) a unor �noriºori� �
sau �pete� � invizibili, care plutesc prin aer în apropierea persoanelor fotogra-
fiate ºi care la o analizã adecvatã se constatã cã nu au fost entitãþi ale lumii
nevãzute. Deºi, în general, atât amatorii cât ºi fotografii din laboratoare
apreciazã cu uºurinþã cã �detaliile� respective sunt �defecte� ale filmelor sau ale
prelucrãrii lor, în realitate majoritatea cliºeelor respective a înregistrat (când existã
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31. Deºi în lume se sesizeazã tot mai mult pericolul distructiv al poluãrii atmosferei,
apelor ºi solului prin activitãþi industriale ºi deºeuri, este total ignoratã o poluare
extrem de gravã: energiile nocive emise prin gândiri inferioare ale unor miliarde de
oameni (urã, crime, rãzboaie, corupþie etc.). Aceste energii genereazã continuu forme-
-gând având conþinut malefic, încât atmosfera terestrã este infestatã energetic prin
masele de materii eterice activate la frecvenþe vibraþionale nocive. Maestrul Djwhal
Khul aprecia cu câteva decenii în urmã cã doar o polarizare adecvatã pe plan mental
a oamenilor �ar mai putea pune capãt procesului care murdãreºte înveliºul mental al
lumii, umplut de forme-gânduri întunecate ce au fost create de oameni� (n.a.).
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anumite condiþii favorizante) diferite forme-gânduri 32 emise de persoane prezente,
sau uneori, emise anterior la mari intensitãþi energetice ºi rãmase încã nedestrãmate.

Primind tot mai multe asemenea înregistrãri fotografice, am inclus în
ilustrarea cãrþii unele mai sugestive, care vin în plus sã demonstreze o realitate
extrem de stranie pentru cei mai mul]i dintre noi, dar bine cunoscutã de cei
care percep fenomenele ºi prezenþele din lumile eterice. Astfel, de exemplu,
ziaristul ºi editorul Constantin Andrei � din municipiul Iaºi � a surprins, fãrã
sã ºtie, efectele de aglomerare de materie astralã prin trãiri emoþionale mai
intense, la douã persoane aflate în ipostaze cu totul diferite: în fig. 22 este
înregistrat un cunoscut actor bucureºtean care, aflat în vara anului 1998 pe o
scenã de pe litoralul Mãrii Negre, radia în momentele respective energia unei
anumite emoþii ºi a concentrãrii gândirii pentru redarea din memorie a conþi-
nutului rolului avut. La scurt timp `ns\, un cli[eu asem\n\tor a surprins din
invizibil o imagine penibilã: forma-gând de un roºu-închis care se aglomera
lângã capul unui om beat ce profera tot felul de exprimãri inferioare, generatã
tot prin concentrarea gândirii � dar, din pãcate, cu un conþinut atât de poluant...

În schimb, într-o bisericã din Transilvania, bioenergoterapeutul Olimpiu
Popuþia a surprins la începutul lunii septembrie 1998, prezenþa a douã aglo-
merãri invizibile din categoria formelor-gând al cãror �autor� nu mai poate fi
regãsit în cadrul imaginilor; astfel, nu se poate ºti ºi dacã fãcea parte din
grupul însoþitor sau dacã altcineva a lãsat ca aglomerãri remanente respectivele
forme eterice invizibile. Dar dacã forma-gând din fig. 23 ar putea fi doar o
emoþie puternicã a unui zbucium sufletesc, cea din fig. 24 pare a indica ceva
mai mult: în aglomerarea dominatã de o radiaþie intim\ albã ar putea fi
reg\site gânduri mai înalte, mai �curate�, infiltrarea de culoare ro[ie din
partea stîng\ p\rând a fi specificã unei stãri emotive asociate.

Desigur cã astfel de efecte iradiante combinate fac mai dificile interpretãrile
simple ale conþinutului gândurilor din momentele respective, pe care doar un

32. Încã de la începutul secolului XX s-a evidenþiat posibilitatea �fotografierii gându-
rilor�, cercetãtorii vremii denumindu-le �psihofotografii� sau �scotofotografii�.
Acestea erau realizate însã numai de mediumuri cu mare capacitate energeticã � cum
au fost, de exemplu, Linda sau Ted Serios �, în întreaga lume existând doar un numãr
foarte redus de asemenea demonstraþii. Deºi imaginile gândurilor erau slab conturate,
difuze, totuºi înregistrãrile demonstrau douã fapte esenþiale: se evidenþia în primul
rând puterea gândirii umane de a crea forme-gânduri din materii eterice, iar pe de
altã parte faptul cã numai �anumite� persoane, având �o anumitã� vibraþie a gândirii
pot obþine rezonanþa fotochimicã necesarã impresionãrii peliculelor fotosensibile.
Faptul cã nu �oricine� poate obþine fotografii care sã surprindã materii eterice
activate trebuie sã ne dea de gândit asupra a ceea ce înseamnã selecþia în raport cu
puterile spirituale ale fiecãruia (n.a.).
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clarvãzãtor le-ar fi putut �citi� direct de la emiþãtor. Înregistrãrile pot fi ºi mai
complicate atunci când pe lângã formele-gând (emise de persoane sau poate de
entitãþi invizibile), în spaþiul respectiv mai este surprinsã ºi deplasarea unei
entitãþi nevãzute, a[a cum este în cazul fig. 25 (obþinutã la Tg. Mureº).

Faptul menþionat mai sus al unui posibil fenomen de �remanenþã� în spaþiu
a formelor-gând este de o importanþã deosebitã, atât sub aspectul cognitiv al
fizicii eterice, cât ºi sub însuºi acela al înþelegerii unor fenomene fundamentale
care se produc �din începuturi� la scarã terestrã ºi la scarã cosmicã.

Aceastã caracteristicã atât de deosebitã a materiilor eterice de tip astral de
a se aglomera ºi de a reda extrem de rapid cele mai variate modelãri impuse
prin energia gândirii (fie cu un conþinut numai emoþional, fie numai mental-
-volitiv, fie cu ambele modulãri asociate) este completatã prin douã aspecte
suplimentare foarte interesante.

Un prim aspect �ciudat� � pentru noi, cei mulþi ºi neinformaþi � este faptul
cã durata remanenþei, legatã pe de o parte de intensitatea energiei emise, poate
fi programatã foarte precis în timp, prin imprimarea unei componente mentale
adecvate în conþinutul energiei noetice care genereazã forma-gând. Desigur cã
pentru o astfel de �programare� este necesarã o anumitã �educare� a modului
nostru de a ne concentra gândirea, cei care fac �magie albã� sau �magie
neagrã� practicând empiric astfel de generãri �cu program�. În mod obiºnuit,
lumea necunoscând faptul cã fiecare dintre noi produce permanent tot soiul de
aglomerãri, marea majoritate a acestor �forme eterice� se dezagregã dupã un
timp, dacã nu sunt �realimentate� prin energii similare; dar, la fel de incon-
[tient, sunt produse [i multe forme-gând care persistã ºi este penibil sã afl\m
cã marea mulþime a remanenþelor au un conþinut energetic efectiv nociv. Existã
ºi unele cazuri extreme: diferiþi clarvãzãtori au relevat în mod repetat existenþa
celor mai variate forme-gând 33 cu durate de luni, ani, decenii; în anumite
cazuri mai complexe, ar fi vorba de secole ºi chiar de milenii... Acestea din
urmã ar fi fost �create� anume, de oameni care la vremea respectivã îºi
dezvoltaserã capacitãþi mediumatice ºi, probabil, spirituale deosebite; unele
dintre astfel de �creaturi� (denumite adeseori ºi �elementali�) au fost �progra-
mate� atât pentru un timp îndelungat, cât ºi cu sarcina de a pãzi diferite
sanctuare ºi morminte antice, accesul la acestea urmând a fi �acceptat� numai
dupã ce omenirea va ajunge la un nivel mai avansat al evoluþiei spirituale.
Ca exemple date de unii autori iniþiaþi ar fi neºtiute sanctuare-biblioteci din
India, Tibet, Nepal, biblioteci-arhive atlante, morminte ale anumitor faraoni
ºi personaje egiptene, precum ºi tunele de acces la peºteri-arhive din Anzii
sud-americani etc.

33. Goci, V., Karma ºi cauza, traducere în limba românã la Ed. Moldova, Iaºi, 1996.
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O interesantã demonstrare a realitãþii acestui fenomen de remanenþã spa-
þialã � specific fizicii eterice � a fost înregistratã întâmplãtor de un fotograf din
Tg. Mureº, care dorea sã realizeze un album dedicat copilului mai mic din casã.
Trei fotografii � expuse la intervalele necesare derulãrii filmului, rearmãrii
aparatului, cât ºi surprinderii unei poziþii favorabile a copilului � au înregistrat
mereu în acelaºi loc o aglomerare invizibilã de materie astralã intens coloratã
în roºu (fig. 26 [i fig. 27), care nu avea nici un contur anumit. Desigur cã nici
în acest caz, din simpla vizionare a fotografiilor respective nu se poate afirma
cine a generat forma gând surprinsã ºi nici de cât timp staþiona acolo, în schimb
evidenta demonstraþie a fenomenului remanenþei constituie o valoare documentar\.

Dar cel de al doilea aspect caracteristic apare cu o implicare mult mai impre-
sionantã, cu totul uimitoare: materii eterice specifice planurilor superioare ale
astralului, precum ºi sub-planurilor �vecine� � respectiv, sub-planurilor inferioare
ale mentalului � au o capacitate extraordinarã de a înregistra ºi �înmagazina�
imagini ale evenimentelor care se desfãºoarã continuu în lumea materiei dense,
cât ºi `n înseºi lumile invizibile. ªi la aceste impresionante înregistrãri se
manifestã din plin efectul remanenþei spaþiale, dupã o aceeaºi legitate a fizicii
eterice: cu cât este mai intensã emisia trãirilor emoþionale ºi mentale modulate
prin energia gândirii difuzatã în spaþiu (zbucium sufletesc, teamã, teroare, dar
ºi stãri creative), cu atât fidelitatea �imprimãrii� ºi însãºi durata ei va fi mai mare.

De re-gãsirea ºi re-vizionarea unor astfel de înregistrãri astrale în cel mai
uimitor mod beneficiazã însã doar puþini oameni: o parte din clarvãzãtori ºi
unii martori �ajutaþi� într-o mãsurã limitatã. Desigur cã documente fotografice
ar fi deosebit de relevante, dar este evident faptul cã o peliculã fotosensibilã nu
poate prelua scene imprimate în domenii de radiaþii ce depãºesc spectrul limitat
al domeniului propriu de sensibilitate. În schimb, întrucât filmele surprind
uneori prezenþele ºi deplasãrile diferitelor entitãþi ale lumilor invizibile, ar
putea înregistra ºi remanenþe ale unor astfel de manifestãri. Deºi conþinutul
imaginilor ar fi �mai sãrac� decât scene din �lumea noastrã� a materiei dense,
astfel de înregistrãri ar demonstra totuºi extraordinara capacitate a materiilor
astrale de reþinere a celor mai diferite �impresionãri spaþiale� produse sub
impulsul unor energii specifice. ªi iatã cã, într-adevãr, au început sã fie obþinute
ºi documente fotografice de acest fel, cele pe care le-am primit completând
reuºit ansamblul informaþional �revoluþionar�.

Selectând cele mai spectaculare imagini din �noua categorie�, am inclus în
ilustraþia cãrþii douã fotografii transmise din colecþia sa de inginerul constructor
Csaba Borbàth 34 din Tg. Mureº (set care face parte, de asemenea, din albumul

34. În timpul când era student la Cluj, Csaba Borbàth a fost a treia persoanã dupã
biologul Al. Sift care a obþinut, asemenea acestuia, înregistrãri stranii ale diferitelor
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familial de fotografii fãcute aceluiaºi copil prezent în fig. 26, în acelaºi
apartament). Primul cliºeu (fig. 28) pare sã fi înregistrat deplasarea simultanã,
paralelã, a trei feluri diferite de entitãþi globulare, din lumea invizibilã: una al
cãrei �corp� radia în negru, alta ce radia în roºu ºi o a treia ce radia în alb.
Cliºeul urmãtor, expus dupã puþin timp � interval în care totuºi copilul ºi-a
schimbat poziþia � (fig. 29), a înregistrat însã exact aceleaºi trasee ale depla-
sãrilor respective � cu aceleaºi poziþii spaþiale de staþionare, de �reactivare�
energeticã a radiaþiilor ºi cu aceleaºi intensitãþi ale radiaþiilor emise de fiecare
entitate în parte. Este deci întru totul evident faptul cã cel puþin al doilea cliºeu
(dacã nu cumva ºi primul) a înregistrat doar o �imprimare spaþialã remanentã�,
reþinutã în materia astralã a locului respectiv, a unei secvenþe din cadrul
deplasãrii atât de neºtiute prin camerã a celor trei entitãþi globulare invizibile.

Desigur cã fenomenele de �dispariþie� ºi �reapariþie� localã a imaginii
globului roºu ºi separat � dar mai discret � ºi a celui alb (în partea de sus a
imaginii) sunt, de asemenea, foarte interesante, constituind, evident, o altã
categorie de manifestãri specifice; întrucât am prezentat ºi ilustrat mai extins
aceastã categorie de fenomene într-un alt cadru (Straniile Inteligenþe invizibile,
Ed. Institutul European, Iaºi, 1993 ºi Ed. Fides, Iaºi, 1996), nu vom reveni
ºi în aceastã carte.

Din punctul de vedere al înregistrãrii remanenþelor �evenimentelor� din
lumea invizibilã, la fel de semnificativ este, desigur, ºi un alt set documentar
din cadrul fotografiilor fãcute în acelaºi apartament din Tg. Mureº aceluiaºi
copil. Deºi în acest caz poziþiile fotografului-amator au fost uºor modificate, se
poate remarca evidenta remanenþã în acelaºi loc spaþial a dârei pulsate de pe
traseul parcurs în camerã de o entitate globularã maronie (fig. 30 ºi fig. 31),
a cãrei radiaþie la exterior era neagrã (!). Din pãcate, la astfel de fotografii
care surprind întâmplãtor fenomene deosebite, dar pe care le primesc dupã ani
de zile, nu se mai poate încerca repetarea expunerilor în acela[i loc � dupã
câteva ore ºi câteva zile � ºi cu aceleaºi persoane, pentru a se urmãri cât timp
dureazã fenomenul respectiv.

Totuºi, astfel de înregistrãri fotografice ale unor imprimãri remanente ale
înseºi prezenþei ºi traseelor parcurse de diverse entitãþi invizibile indicã,
evident, ºi un alt fapt: ºi aceste entitãþi globulare sunt fiinþe gânditoare,
energia lor emisã în acest proces intim activând materia astralã înconjurãtoare,
care este foarte sensibilã la forma de energie emoþionalã ºi mentalã modulatã ºi
emisã prin procesul gândirii.

STRANIILE DOCUMENTE FOTOGRAFICE

entitãþi invizibile ce îºi continuau existenþa în zona pãdurii Hoia-Baciu � din vestul
municipiului Cluj-Napoca. Fotografiile sale având valoare documentarã, le-am pre-
zentat în cãrþile Straniile Inteligenþe invizibile, Lumi invizibile ºi OZN eterice.



INCURSIUNI ~N ALTE LUMI146

Documentarul fotografic pe care l-am colecþionat relevã ºi alte aspecte
caracteristice. Astfel, din analiza [i a altor înregistrãri ale peliculelor
fotosensibile se poate deduce o persistenþã mai prelungitã a remanenþelor
spaþiale, cât ºi faptul deosebit de interesant al neafectãrii acestora de cãtre
deplasãrile maselor de aer ºi de variaþiile parametrilor atmosferici. O bunã
�probã materialã� în acest sens o constituie un set de douã fotografii aparent
�foarte ciudate�, care au intrigat un grup de oameni de ºtiinþã ce nu au putut
sã le dea o interpretare finalã. (Publicându-le în douã reviste, fizicianul englez
David Watson punea ºi o întrebare-cheie: �Poate cineva sã ofere vreo lãmurire
în acest fenomen?�.) Cliºeele respective au fost expuse de un aparat fotografic
cu declanºare automatã (deci nu a existat nici o posibilitate de influenþare
psihicã umanã) montat la bordul unui satelit de investigare meteorologicã,
a cãrui orbitã era, desigur, la mare altitudine. Expunerile au fost fãcute la un
interval de circa o sutã de minute, exact din acelaºi punct extraatmosferic,
situat undeva deasupra Mãrii Nordului (ale cãrei unduiri sunt vizibile în partea
inferioarã a imaginilor). Conform constatãrilor fãcute de specialiºtii care au
analizat atât fotografiile, cât ºi datele transmise de satelit, cele douã cliºee ar
fi înregistrat în plus ºi traseele parcurse foarte rapid de c^te un �corp� sferic
care cobora în spiralã (fig. 32) ºi a cãrui suprafaþã avea o anumitã luminozitate,
totuºi suficient de redusã. Dar nici unul dintre aceºtia nu a putut recunoaºte
vreun obiect tehnic capabil de o astfel de deplasare spiralatã ºi se pare cã în
sinea lor s-au gândit � la fel ca unii dintre cititori � cã a fost vorba de niºte
OZN-uri, fapt pentru care au trimis pozele sã fie publicate ºi de o revistã ufologicã.

O analizã mai atentã a imaginilor evidenþiazã însã un detaliu ce conduce la
o altã �cheie� interpretativã, care se impune în mod obiectiv: cele douã
imagini, preluate din exact acelaºi punct al orbitei satelitului, dupã cele o sutã
de minute, relevã aceeaºi poziþionare spaþialã ºi aceleaºi dimensiuni ale dârei
spirale înregistrate, ca ºi cum aceasta era �ceva material�, rãmas fixat în
spaþiu! Deducþia este foarte simplã: cel de al doilea cliºeu a preluat (poate
chiar ºi primul) �imprimarea� remanentã indusã în materia astralã localã
de energia gândirii unui singur �obiect� aflat în coborâre. Dar o astfel de
remanenþã în materia etericã de tip astral poate fi indusã numai de energia
emotiv-mentalã a unei fiinþe gânditoare. Rezultã deci, în continuare, cã acel
�obiect� nu a fost vreun aparat uzinat, ci era o entitate globularã a lumilor
invizibile, o posibilã fiinþã coborâtã din �zona îngerilor�, care a dorit sã fie
fotografiatã ºi al cãrei �trup radiant� a impresionat pelicula fotosensibilã de la
o distanþã suficient de mare. Nu este exclusã nici posibilitatea ca �obiectul� sã
fi fost un OZN produs din materii eterice (a[a cum sunt produse toate OZN-urile
demonstrative ce continuã sã uimeascã omenirea neinformatã � v. nota 23
de la p. 130); într-un atare caz, entitãþile lumii invizibile care l-au �creat�
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fiind rãmase în interior, au imprimat alura traseului în materia astralã localã
prin concentrarea energiei lor mentale ce dirija întreaga manifestare � inclusiv
coborârea. Pentru a justifica ºi mai detaliat ipoteza de bazã, este de specificat
o menþionare deosebit de interesantã, inclusã într-o carte 35 instructivã scrisã
de iniþiatul român Adam Ramon: entitãþile lumii invizibile paralele care au
ajuns la un nivel mai ridicat al evoluþiei lor spirituale, atunci când pot cãlãtori
spre planete vecine, îºi efectueazã deplasarea lor spaþialã, la mare vitezã, în
mod spiralat! (Cititorul va putea urmãri ºi în ilustrãri viitoare aspecte locale
ale unor spiralãri stranii, acest fel de miºcare pãrând a fi un specific al
manifestãrilor anumitor entitãþi din lumea invizibilã.)

Dar cum este redat pe larg în literatura parapsihologicã modernã, unii
clarvãzãtori pot percepe înregistrãri cu mult mai extinse care au fost imprimate
în suportul imenselor mase de materii astrale � fie sub forma unor detalii
minore ca cele surprinse ºi de unele filme fotosensibile, fie sub forma unor
scene disparate, fie chiar ca derulãri continue ale unui gen total ignorat de
�filme astrale�. Cele mai obiºnuite vizionãri de acest fel din partea unor
persoane dotate �extrasenzorial� au loc atunci când intrã în unele construcþii
sau ajung în locuri în care au fost cândva evenimente cu puternice emisii de
energii emotiv-mentale (lupte, torturi, asasinate, dar ºi stãri sufleteºti frumoase,
creative); ºi într-adevãr, aceºtia �vãd�, efectiv, variate scene care au avut loc
în spaþiile respective � nu numai cu câteva ore sau zile mai înainte, ci chiar cu
ani, cu decenii sau secole în urmã. Este cu totul fantasticã, pentru modul nostru
de a gândi ºi pentru actuala cunoaºtere doctã, aceastã proprietate fizicã a
tipurilor respective de materii eterice de a înregistra într-o manierã holograficã
orice scenã care s-a derulat cu puternice emisii de energii emotiv-mentale,
precum ºi de a oferi remarcabile remanenþe; deºi depãºeºte înþelegerea noastrã �
ºi pentru mulþi însãºi puterea de acceptare �, totuºi în sine este o proprietate
fundamentalã!

Acest �dar� de a viziona scene petrecute în trecut, semnalat izolat încã din
milenii anterioare, a fost considerat pânã acum câteva secole fie ca �putere
cereascã�, fie ca �lucru diavolesc�; totuºi, cãtre jumãtatea secolului al XIX-lea
a fost atrasã ºi atenþia unor cercetãtori având un orizont mai deschis. Astfel,
medicul american Buchanan, studiind diferiþi �subiecþi� cu astfel de aptitudini
naturale, scria în anul 1849 (în Journal of Mon) urmãtoarele: �Trecutul este
îngropat în prezent... Descoperirile psihometriei ne vor permite sã explorãm
istoria omului, tot aºa cum cele ale geologiei ne permit sã explorãm istoria
Pãmântului�. Continuând acelaºi gen de investigãri, soþii W. ºi E.M.F. Denton
au publicat douã decenii mai târziu (The Soul of Things � trei volume) concluzii

35. Adam, R., Sfere cereºti, Ed. Emet Art, Oradea, 1994.
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ceva mai avansate; totuºi, în lipsa unor cunoaºteri mai apropiate, aceºtia doar
au intuit fenomenul, presupunând cã strania posibilitate de înregistrare holo-
graficã a materiei astrale ar fi o proprietate intrinsecã a materiei dense:

�Trecutul nu este îngropat în prezent... Trecutul trãieºte în prezent ºi poate fi
citit la fel de exact ca ºi cum observatorul ar fi fost prezent la timpul respectiv.
...Nu puteþi intra deci într-o camerã, noaptea sau ziua, fãrã a vã lãsa portretul
înapoia voastr\. Nu vã puteþi ridica mâna sau sã clipiþi din ochi, vântul nu vã
poate agita o ºuviþã de pãr de pe capul vostru, fãrã ca fiecare miºcare sã nu fie
înregistratã pentru timpul care va veni. Ochiul de sticlã de la fereastrã, cãrãmida
peretelui, pavajul strãzii înregistreazã imaginile tuturor trecãtorilor ºi le
pãstreazã cu îngrijire.
...Tot ce serveºte ca sã creascã radiaþia acestor influenþe, ca, de exemplu,
o mare durere, o fricã mare, o bucurie mare sau o activitate intensã a uneia
dintre facultãþile mentale, serveºte, de asemenea, sã facã rezultatele lor �
primare ºi secundare � mai efective�.

Un secol mai târziu, analizând acest cadru ideatic, precum ºi cazuri insolite
de �locuri bântuite de fantome�, cercetãtorul francez René Sudre (care s-a
cantonat însã doar într-o investigare teoreticã, fãrã a avea aptitudini extrasen-
zoriale active) a publicat 36 consideraþiile de mai sus, trãgând o concluzie
lapidarã: �Vechea teorie a lui Buchanan ºi Denton asupra «impregnãrii psihice»
a materiei s-ar extinde deci ºi asupra bântuirilor. Locurile respective ar fi astfel
locuri saturate de fluid uman. Impregnarea ar fi în funcþie de puterea afectivã
a emanaþiei... O scenã a unui asasinat, implicând paroxismul urii ºi al groazei,
va aduce la maxim puterea evocatoare a unei clãdiri�.

În perioada în care cercetãtorul francez studia cazuistica ºi o parte din lite-
ratura parapsihologicã anterioarã � care începuse sã se formeze discret încã
din secolul al XIX-lea �, iniþiatul german O.E. Bernhardt (cu pseudonimul
Abd-ru-shin) conferenþia ºi descria în opera sa 37 fondul real al fenomenelor de
continuã înregistrare a evenimentelor din mediul terestru, evidenþiind
adevãratul suport fizic implicat: nu materia densã era cea impregnatã de
energiile astrale ºi mentale emise prin gândirea umanã, ci anumite tipuri de
materii eterice care aveau o atare proprietate:

�Orice eveniment care se desfãºoarã în materia densã este însoþit de fenomene
anexe, care se produc în acelaºi timp în materia subtilã � adesea fiind de naturã
identicã, sau cel puþin similare cu cele din materia densã.

36. Sudre, R., Traité de Parapsychologie, Ed. Payot, Paris, 1950.
37. Abd-ru-shin, În lumina Adevãrului, traducere la Ed. Fundaþiei Graalului, Timiºoara,

1993-1996.
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...Un clarvãzãtor va vedea faptele în planul astral ºi, în parte, în planul de
materie subtilã. În astral � respectiv, în planul de materie densã de densitate
redusã �, el va vedea locul delictului, iar evenimentul propriu-zis îl va vedea în
planul materiei subtile.
...Fiecare impuls al sufletului, fiecare fluctuaþie a sufletului, fiecare acþiune a
corpului, fiecare cuvânt, totul, absolut totul ia o formã.
...Câmpurile de gândire sau energiile GÂND, dupã emiterea lor de o fiinþã
încarnatã sau de o entitate, se înregistreazã instantaneu în câmpurile de gândire �
sau, altfel spus, în Memoria Cosmicã (AKASHA), prin remanenþã devenind
eterne; prezente acolo ºi reacþionând la evocãri adecvate � ºi prin rezonanþã �, ele
sunt o parte din ceea ce Carl Gustav Jung numeºte «subconºtientul colectiv».
...Scrierile esoterice ºi yoghine vorbesc pe larg despre aºa-numitele «Cliºee
Akashice», care nu sunt de fapt decât înregistrãri detaliate în AKASHA
PATTVA ale gândurilor, ale manifestãrilor, ale trãirilor ºi ale acþiunilor, atât
din vieþile anterioare, cât ºi din trecutul îndepãrtat�.

O dovadã evidentã a vechimii acestor cunoaºteri tulburãtoare pentru noi,
cei neinformaþi, este însãºi terminologia sanscritã, care s-a menþinut de-a lungul
mileniilor ºi acum s-a generalizat în întreaga lume. Într-adevãr, termenul
�Akasha� apare din ancestrala filosofie cosmogonicã indianã, în cadrul cãreia
noþiunea respectivã avea ºi un sens dublu, mult mai amplu: era aplicabilã la
spaþiul planetar, dar mai esenþial, era extinsã ca o proprietate extraordinarã ºi
la imensitatea spaþiului cosmic, fiind o caracteristicã a sa fundamentalã. Iatã în
acest sens o specificare preluatã din vechile texte sanscrite de iniþiatul indian
Swami Narayanananda 38:

�AKASHA este unul dintre elementele subtile în care KUNDALINI SHAKTI
(Energia fundamentalã) se auto-diferenþiazã. AKASHA existã inclusã în
PRANA Supremã, care este, de fapt, tot KUNDALINI SHAKTI. Vibraþia
PRANA-ei în AKASHA � care este eter subtil � produce acea AKASHA care
este elementul eter grosier�.

Cititorul va putea desprinde mai bine aceastã nuanþare calitativã existentã la
scarã spaþialã, dintr-o explicare mai recentã a iniþiatului englez B. Creme 39,
care ºi el, la rândul sãu, relua astfel de cunoaºteri din vechime:

�Arhivele Akashice se aflã în subplanul astral cel mai înalt � al ºaptelea �, unde
se regãsesc parþial ºi planurile inferioare ale mentalului�.

38. Narayanananda, S., Kundalini Shakti, traducere în limba românã la Ed. Anandakali,
Bucureºti, 1994.

39. Creme, B., Maitreya�s Mission, vol. I, Ed. Share International, Londra, 1980,
tradus în limba românã de Asoc. Invent-Terra Nova, Iaºi, 1999.
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Pentru fiecare dintre noi este într-adevãr tulburãtor sã aflãm ºi sã constatãm
pe diferite cãi faptul cã undeva, pe un suport din atomi neºtiuþi, se înregistreazã
permanent � la fel ca pe o casetã din materiale magnetice � tot, absolut tot ceea
ce fiinþele omeneºti � încarnate sau ca entitãþi invizibile � au trãit ºi au gândit,
atât individual, cât ºi ca grupuri ale unor colectivitãþi. Relatãrile oferite în
diferite epoci ºi în diferite locuri din lume de cãtre unii clarvãzãtori ce au
obþinut accesul la �Arhivele Akashice� sau care au fost ajutaþi în acest sens 40 �
deºi nu au fost acceptate în mod oficial � au condus ºi vor conduce în continuare
la cunoaºteri ale unor evenimente din trecut care nu mai pot fi reconstituite pe
altã cale 41. Iatã cum se exprima în acest sens ºi cunoscutul teosof german,
profesorul Rudolf Steiner (întemeietorul modelului ºcolilor Walldorf) în intro-
ducerea uneia 42 din numeroasele sale cãrþi ale ciclului ªtiinþa Spiritualã:

�Nimeni nu poate spune dacã ceea ce a dãinuit p^n\ la noi reprezintã esenþialul,
câtã vreme suntem dependenþi de mãrturii ºi documente exterioare. Totodatã,
ceea ce apare în timp îºi are originea în eternitate. Numai cã percepþia sensibilã
a eternitãþii nu ne este accesibilã în mod curent, dar existã cãi ºi metode care
pot conduce pe om la aceasta. Omul poartã în sine forþe latente pe care le poate
trezi ºi prin care poate ajunge la cunoaºterea eternitãþii.
...omul ajuns la un grad avansat al facultãþilor sale de cunoaºtere poate pãtrunde
pânã la sursele originare ºi eterne ale lucrurilor perisabile în timp. Dacã omul
îºi lãrgeºte astfel facultatea de cunoaºtere, poate ajunge ºi la o cunoaºtere a
trecutului, fãrã a mai fi dependent de mãrturiile ºi documentele exterioare. El
devine capabil sã contemple acea parte nevãzutã a evenimentelor, care este
neperceptibilã prin simþurile obiºnuite, dar pe care timpul nu o poate ºterge sau
distruge. În felul acesta, omul trece de la o istorie efemerã la o istorie eternã...
În gnozã ºi în teosofie ea se numeºte «Cronica Akasha»... Dar cine a dobândit
facultatea de a percepe lumea spiritualã va recunoaºte acolo evenimentele sub

40. Din descrierea renumitului clarvãzãtor american Edgar Cayce a modului în care
�o mânã� îi dãdea sã citeascã în �cãrþile vieþii� ale persoanelor solicitante � cãrþi sim-
bolice dintr-o imensã bibliotecã neºtiutã �, era evident faptul cã acesta era �ajutat� de
�cineva� din lumea invizibilã sã facã �lecturile� foarte exacte pe care le rostea în transã
de autohipnozã (v. Universul lui Edgar Cayce, Ed. Sagittarius, Iaºi, 1993).

41. În perioada în care se putea conta pe �vizionãrile� oarbei-clarvãzãtoare Valentina �
din municipiul Iaºi �, aceasta a avut o subitã conectare �ajutatã� la o scenã istoricã
petrecutã în anul 1717, atunci când a ajuns la locul unei bãtãlii între douã armate ale
vremii. Detaliile cu privire la îmbrãcãminte, arme, numãr de oºteni, personaje au o
evidentã utilitate istoricã. Descrierea am redat-o în cartea Fenomenul Valentina,
Ed. Polirom, 1997.

42. Steiner, R., Aus der Akasha-Chronik, Ed. R. Steiner, Dornach, 1975, traducere în
limba românã la Ed. Univers Enciclopedic, Bucureºti, 1995.
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aspectul lor etern. Ele îi apar nu ca simple mãrturii lipsite de viaþã, ci ca
adevãruri vii. Evenimentele trecutului i se desfãºoarã, într-un fel, din nou în
faþa lui. Cei care sunt iniþiaþi în citirea acestei scrieri vii pot avea acces la un
trecut mult mai îndepãrtat decât cel evocat de istoria curentã; datoritã acestei
percepþii spirituale directe, ei pot, de asemenea, sã reconstituie chiar faptele
consemnate de istorie, dar într-o manierã mai autenticã decât ar putea sã o facã
aceasta... De fapt, o asemenea cercetare a istoriei ºi a preistoriei a existat în
toate ºcolile oculte. De mii de ani existã în acest domeniu o concordanþã în
vederi într-atât de perfectã, încât nu se poate compara cu cea care se gãseºte în
activitatea istoricilor, chiar atunci când se referã numai la un singur secol.
Dintotdeauna ºi în toate locurile, iniþiaþii au adus, în esenþã, aceleaºi relatãri.
...Revelaþia progresivã a adevãrurilor conservate în cadrul curentului teosofic
depinde însã în întregime de atitudinea pe care contemporanii o vor avea faþã de
aceste dezvãluiri�.

Poate pentru a se demonstra omenirii cã astfel de înregistrãri astrale nu sunt
fantezii sau iluzii optice ale diferiþilor oameni ce afirmã capacitãþi de clarvedere
deosebite, ci sunt realitãþi fundamentale de o amploare imensã, din timp în
timp au loc fenomene �fantastice� care impresioneazã mulþimi de oameni: pe
neînþelese �ecrane� aeriene apar în vãzul localnicilor � în diferite locuri de pe
glob � variate desfãºurãri aievea ale unor evenimente care s-au petrecut
�cândva�, �undeva�. Dar chiar mai mult, unele dintre aceste �scenarii� � din
care multe au caracter �istoric� � au reapãrut în mod repetat în acelaºi loc, ºi
chiar, în unele cazuri, dupã un acelaºi numãr de ani, demonstrând fãrã echivoc
faptul cã acestea au fost efectiv �înregistrate� �undeva�, în cel mai neºtiut mod!

Pentru a ne apropia de înþelegerea unor astfel de fenomene impresionante,
iatã unele exemplificãri (dintre care pe unele le-am prezentat ºi într-un alt
cadru 43) ce au fost consemnate în diferite epoci:

Printre numeroasele evenimente antice consemnate de istoricul roman Titus
Livius în Istoria Romei, cartea XXIV, cap. X, acesta menþiona:

� În anul 214 (î.e.n.): �La Hadria a fost v\zut în cer un altar, iar în jurul sãu
forme de oameni în haine albe...
Unii oameni susþineau cã au vãzut ºi legiuni înarmate, (deasupra) pe
Ianiculum, ceea ce a fãcut ca oraºul sã punã mâna pe arme�.

� În anul 213 (î.e.n.): �În râul de la Terracina au fost vãzute forme de
corãbii de rãzboi, despre a cãror existenþã nu se ºtia nimic pânã atunci�.

� În anul 173 (î.e.n.): �La Lanuvium s-a vãzut pe cer apariþia unei flote mari�.

43. Gheorghiþã, F., Spirit ºi Destin cosmic, Ed. Mold-Hermes, Iaºi, 1994.
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În acelaºi secol al II-lea î.e.n. au mai survenit ºi în alte pãrþi apariþii aeriene
tulburãtoare 44; chiar ºi în Biblie regãsim o uimitoare derulare de scene ivite
pe bolta cerului, derulare care s-ar fi prelungit dep\[ind total înþelegerea
noastrã. Astfel, în �Cartea a II-a Macabei�, cap. 5, versetele 2-3 este redat
urmãtorul �serial� impresionant:

�ªi s-a întâmplat c\ timp de patruzeci de zile s-au vãzut peste toatã cetatea, prin
vãzduh, alergând cãlãreþi cu haine aurite îmbrãcaþi ºi cu suliþe, ca ºi ostaºii
înarmaþi.
ªi cete de cãlãreþi rânduite ºi bãtându-se unii cu alþii ºi nãvãliri de amândouã
pãrþile ºi clãtiri de paveze ºi mulþimi de suliþe ºi sãbii scoase ºi aruncãri de
sãgeþi ºi strãluciri de podoabe de aur ºi de tot felul de platoºe�.

Dar uimitoarele desfãºurãri de scene cu puternice încãrcãri emoþionale,
care s-au prelungit at^t de fantastic pe cerul cetãþii � în anul 170 î.e.n. �, s-ar fi
repetat tot în locul respectiv ºi mai târziu, însã într-o manierã mai restrânsã. În
aceeaºi Carte biblicã, în cap. 10, versetul 29, a fost consemnatã o foarte stranie
îmbinare între o luptã care se desfãºura pe sol ºi o �scenã� apãrutã în vãzduh:

�ªi pe când se bãteau cu înverºunare, s-au arãtat vrãjmaºilor, din cer, cinci
bãrbaþi strãluciþi, cãlãri pe cai cu frâie de aur, care purtau în luptã pe evrei�.

Aceste descrieri atât de stranii conþinute în Biblie l-au determinat pe un
cronicar al evenimentelor din Evul Mediu � pe Matthew de Paris � sã consem-
neze în Historia Anglorum repetarea ºi pe cerul britanic a unor desfãºurãri
aeriene foarte asemãnãtoare:

�De asemenea, în acelaºi timp, în luna mai, de-a lungul þãrmurilor Angliei ºi
ale }\rii Galilor, au apãrut pe cer soldaþi superb înarmaþi, deºi erau duºmani
unii altora. Acest lucru pãrea de necrezut tuturor, pânã când am citit despre un
astfel de lucru la începutul Cãrþii Macabeilor�.

ªi în bogatele consemnãri ale �miracolelor medievale� scrise cu secole în
urmã de cronicarii Frytsch ºi, separat, de Lycosthenes 45 existã diferite relatãri
ale unor variate ºi ample scenarii aeriene, urmãrite de populaþii adesea
terorizate prin prelungirea unor detalii înfricoºãtoare ºi sângeroase. Astfel, de
exemplu, Frytsch reda urmãtoarea descriere a unei impresionante deplasãri de

44. Istoricul roman Pliniu, în Historia Naturalis, cartea 2, cap. 57, a consemnat cã în
anul 102 (î.e.n.) au fost vãzute pe cer douã armate care se înfruntau; una era din
Orient ºi alta din þãri apusene, ultima fiind cea învinsã.

45. Lycosthenes, Prodigiorum Libellus, Ed. Samuel Luchmans, Lugundi, Batavorum, 1770.
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trupe ºi de turme de animale (luate ca rezerve de hranã sau furate dupã lupte?),
scenariu care ar fi durat mai mult de trei ore (!), în anul 1453, în nordul Italiei:

�Într-adevãr, în apropiere de Como, oraº al Galliei de dincoace de Alpi, în
timp ce ziua se întorcea spre apus, a fost observatã prin aer o mulþime cu
adevãrat mare de câini, dupã turme de diferite feluri de animale, imagini de
soldaþi înarmaþi cu arme uºoare, urmãriþi de alþii înarmaþi cu lãnci ºi scuturi ºi
cavaleri împãrþiþi în grupuri ordonate pentru o bãtãlie, în ºiruri foarte mari; se
spune cã mai bine de trei ore s-ar fi arãtat aceastã viziune din apropiere a
armatei în marº ºi cã, la urmã, ar fi avansat un om foarte mare ºi înspãimântã-
tor � despre care s-ar putea spune cã a fost, probabil, condotierul acelei armate �
ºi care era în ºaua unui cal neîmblânzit; s-au vãzut apãrând ºi alte imagini
înºelãtoare traversând cerul, anunþãtoare de mari necazuri, pânã când noaptea
a venit cu tãrie ºi toatã aceastã fantasmagorie s-a pierdut�.

Iatã ºi unul dintre �miracolele� relatate de Lycosthenes privind o viziune
aerianã survenitã în vara anului 1554, în Germania vesticã:

�La 24 iulie au apãrut în aer, cãtre orele 2200 � în Palatinul superior al Rinului,
în apropiere de Selva Ericina sau Boemica �, doi rãzboinici în armuri grele, din
care primul era mai mare decât celãlalt ca prestanþã fizicã ºi se fãcea mai
deosebit printr-o stea strãlucitoare sub ombilic ºi prin spada care avea puncte
de foc; a început un duel feroce între amândoi ºi cel mic a cãzut în aºa fel încât
nu a mai putut sã se ridice; învingãtorului i-a fost adus un scaun care i-a fost
dat sã se aºeze ºi el ºezând un anumit timp, nu a încetat sã-l ameninþe cu mâna
sa victorioasã înarmatã în continuare ºi cu o rãzbunare mare, pe cel cãzut la
pãmânt la picioarele sale (fig. 33, n.a.), pânã când ambii, atât învingãtorul, cât
ºi cel învins, s-au ridicat din centrul cerului ºi au dispãrut�.

Alãturi de alte cazuri de viziuni aeriene extrem de stranii, o ilustrare foarte
sugestivã printr-o gravurã a timpului a fost inclusã în cartea lui Lycosthenes ºi
pentru un scenariu de mare amploare, ce s-a derulat în anul 1547 în cerul
Elveþiei, când au fost vãzute de localnici douã armate mari care se luptau cu
înverºunare. Cititorul a sesizat, desigur, cã toate aceste scene se remarcau
printr-un conþinut emoþional de mare amploare, trãit cândva de toate fiinþele
omeneºti implicate în evenimentele respective; este, astfel, evident faptul
cã asemenea energii au imprimat peste veacuri adevãrate �filme� care au
înregistrat toate detaliile unor fapte în principiu pierdute în noaptea timpului.
Chiar dacã evenimentele respective au fost consemnate pe scurt de vreun
cronicar, amãnuntele au rãmas însã neºtiute, atât pentru contemporani, cât
ºi pentru generaþiile urmãtoare. ªi totuºi, iatã cã aceastã Inteligenþã cosmicã
ce a orânduit perfect întregul Univers a gândit încã din începuturi fantastica
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înregistrare spaþialã, chiar cu cele mai mici amãnunte, a tuturor evenimentelor,
pentru a le oferi fiinþelor mai evoluate posibilitatea sã-ºi cunoascã trecutul ºi sã
tragã învãþãmintele necesare continuãrii propriilor ascensiuni spirituale. Dar
încã un exemplu de �miracol� relatat de Lycosthenes � petrecut, de asemenea,
în secolul al XVI-lea, în vãzduhul localitãþii germane Elsterberg, din þinutul
Vogtland � reliefeazã ºi mai mult aceste aspecte:

�...au fost vãzuþi patru cavaleri, din care primul avea arcul deja întins (deci
scena provenea din secole anterioare � n.a.), al doilea era cu spada sângerândã,
gata sã loveascã, al treilea avea o lance cu douã tãiºuri ºi ultimul avea o moarte
teribilã, cu o furcã cu doi colþi; cei care stãteau la stânga erau în parte soldaþi,
în parte cavaleri, într-o atitudine asemãnãtoare de îndurerare ºi amãrãciune, în
apropiere aflându-se un cuptor imens; aceastã apariþie a fost vizibilã aproxi-
mativ douã ore, dar cu adevãrat s-a crezut cã acesta va fi destinul mãcelului de
pe întregul pãmânt, cãruia încã nu-i venise timpul�.

~ns\ numeroasele �fantasme� vizionate pe bolta cereascã de grupuri de
populaþii din diferite þãri ºi consemnate de diverºi istorici ºi cronicari nu au
fost niºte apariþii specifice doar Antichitãþii ºi Evului Mediu. Astfel de mani-
festãri tulburãtoare au continuat ºi în secolele urmãtoare. Un exemplu edificator
în acest sens este o picturã fãcutã de un martor ocular ce a asistat ºi el plin de
uimire la amplul scenariu aerian desfãºurat deasupra oraºului belgian Verviers
în anul 1815 (imagine pe care am redat-o `n OZN eterice, fig. 118).

În fapt, cazuistica acestui gen de viziuni derulate în plin vãzduh este mult
mai bogatã. O interesantã colecþie de acest fel, selectatã ºi profilatã în mod
special pentru scenarii desfãºurate deasupra apelor mãrilor ºi ale oceanelor,
a fost publicatã de francezul Gaddis, sub titlul Les vrais mystères de la mer
(Ed. France Empire, Paris). Reluând o parte dintre aceste evenimente marine,
la fel de tulburãtoare, ºi completându-le cu altele (Lumières dans la nuit,
no. 195/1980, Lyon) similare, cercetãtorul francez Gilbert Cornu a cãutat la
rândul sãu sã atragã atenþia asupra necesitãþii studierii mãcar a elementelor
informative conþinute în astfel de spectacole spaþiale; extrasele sintetice
urmãtoare sunt edificatoare:

Un eveniment extrem de tragic petrecut în apele vestice ale Oceanului
Atlantic în ziua de 27 decembrie 1738 a impregnat atât de intens �arhiva
astralã�, încât scenariul acestuia s-a tot repetat de numeroase ori în decursul
urmãtoarelor secole: vasul �Princess Augusta�, care aducea un grup mare de
protestanþi ce fugeau de persecuþiile din Europa, a luat foc cu puþin timp înainte
de a ajunge la coastele americane ºi s-a scufundat, trãgând în adânc pe toþi
oamenii aflaþi la bord.
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La un an dupã acea dramã, echipajul navei �Sommerset� � care naviga în
apropierea locului respectiv � a asistat la �repetarea spectacolului�, fãrã ca
cineva sã-ºi dea seama cã totul nu era decât o manifestare a straniei capacitãþi
a materiilor astrale de a înregistra ºi de a reda imagini din trecut. Cãpitanul
acestei nave consemnase în jurnalul de bord: �Vederea vasului în flãcãri m-a
impresionat într-atât, încât am venit la locul unde dispãruse nava aprinsã, dar
nu am gãsit nici un supravieþuitor ºi nici o epavã�.

Cei care au studiat cazul acestei viziuni, care se tot repeta din când în când,
au intrat în posesia unei scrisori din anul 1811 venitã dintr-o insulã apropiatã
locului dezastrului � insula Block �, în care un locuitor specifica un detaliu
surprinzãtor legat de repetarea în acel an a scenei tragediei: �lumina focului se
vede uneori la opt sute de metri de la þãrm ºi este atât de puternicã, încât
lumineazã ºi în camerã�.

Autorul Gaddis, investigând mai pe larg straniul fenomen al repetãrii tristului
spectacol, a constatat un anume aspect suplimentar: de-a lungul timpului,
intensitatea luminoasã a scenelor redate s-a redus treptat, dar cu surprinzãtoare
variaþii alternate. El se exprima astfel, în baza informaþiilor mai detaliate
culese: �De multe ori, lumina e scãzutã, asemãnându-se doar cu cea a unei
ferestre iluminate aflate la depãrtare, dar în alte dãþi ea se extinde la mãrimea
unei nave cu toate pânzele întinse. Viziunea emite efectiv raze luminoase�.

Aºadar, în afarã de activitatea energeticã a maselor de atomi astrali prin
fluxurile energetice ale groazei colective emise de sutele de oameni cuprinºi de
flãcãri, mai existã ºi alþi factori energetici exteriori � la fel de neºtiuþi �, care
influenþeazã � însã în mod variabil (?) � intensitatea efectelor luminoase în
cursul diferitelor repetãri ale exact aceloraºi scene. Acest aspect este, desigur,
încã o temã deosebit de interesantã de cercetat în cadrul fizicii eterice, întrucât
este evident faptul cã lumina respectivã nu este de naturã electromagneticã,
precum este lumina naturalã sau artificialã pe care o cunoaºtem noi; în astfel
de fenomene repetate, �ceva� sau �cineva� intervine ºi reactiveazã energetic �
mai mult sau mai puþin � eterul luminã sau poate eterul chimic implicat în
ansamblul proceselor fizice dominate de imprimarea existentã în materia astralã.

Este poate interesant de remarcat faptul cã ºi în prima parte a secolului XX
scena aprinderii ºi apoi a scufundãrii vasului a mai fost reluatã, investigatorul
englez E.C. Hill obþinând confirmare în acest sens de la locuitorii insulei
Block, la vizita fãcutã acolo în anul 1934.

Un caz de asemenea interesant de repetare a scenariului aerian al unui
accident tragic, în care groaza subitã a produs o înregistrare la fel de puternicã,
este acela al goeletei �Lady Luvibund�. ªi în acest caz se relevã acea lipsã
intrigantã a oricãrei influenþe atmosferice (deplasarea continuã a maselor de
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aer, variaþii continue de presiune ºi de temperaturã, nebulozitãþi) asupra mediu-
lui eteric care a înregistrat ºi deþine în permanenþã suitele de imagini imprimate,
chiar dupã trecerea unor secole! Dar la cazul respectiv mai intervine încã un
element extrem de ciudat: repetarea apariþiilor eterice se produce exact dupã
trecerea unui interval de cincizeci de ani...

Prima datã, acest aspect a fost constatat în mod indirect, la 13 februarie
1798, zi în care echipajul cabotierului englez �Edenbridge� a trecut prin
emoþia unei posibile ciocniri cu o goeletã, în largul coastelor þinutului Kent �
zona Goodwins Sands, foarte periculoasã datoritã stâncilor de la micã adâncime.
Revenit la þãrm, cãpitanul cabotierului a cerut autoritãþilor sã pedepseascã pe
ofiþerii goeletei care l-a pus în pericolul ciocnirii; în declaraþia sa, acesta scria:
�Echipajul trebuie sã fi fost beat; am auzit râsete ºi strigãte ca într-o cârciumã.
A trebuit sã fac eforturi alãturi de omul de la cârm\, pentru a o evita�.

Deci, redarea imaginii vasului respectiv ºi înseºi zgomotele de la bord erau
atât de bine reluate, încât întreaga �ficþiune etericã� apãrea ca �foarte realã�!
ªi totuºi, în[iruirea de secvenþe era doar reluarea extrem de fidelã a unor
înregistrãri în materia astralã...

Ancheta care a urmat a constatat cã marinarii de pe vasele de pescuit aflate
în zon\ au vãzut incidentul, dar aceºtia indicau o dispariþie foarte rapidã a
goeletei, prin scufundare. Pãrerea acelor martori, consemnatã, era însã la fel
de tulburãtoare pentru anchetatorii de atunci, ca ºi pentru oamenii neinformaþi
din zilele noastre: �era vorba de un vas-fantomã, cãci ducându-se în ajutorul
lui, nu au gãsit nici o epavã�.

Autoritãþile, continuând anchetarea cazului, au ajuns totuºi sã-l claseze,
acceptând motivat pãrerea pescarilor. Aceasta din cauzã cã s-a constatat cã în
locul respectiv, tot în ziua de 13 februarie, dar în anul 1748, goeleta �Lady
Luvibund� se scufundase în condiþii care puteau explica apariþia unui �vas-fan-
tomã� (!). Dupã scufundarea propriu-zisã, la procesul care a urmat la timpul
respectiv, mama ofiþerului secund a recunoscut faptul cã tragicul accident s-a
datorat rãzbunãrii fiului ei: cãpitanul Simon Red cãsãtorindu-se cu iubita
secundului ºi aducând-o la bord, ºi-a atras ura totalã a tânãrului. Astfel, în timp
ce cãpitanul ºi echipajul sãrbãtoreau gãlãgios evenimentul, secundul a îndreptat
vasul cãtre zona cu stânci, ceea ce a dus la sfãrâmarea ºi scufundarea rapidã a
goeletei ºi, implicit, la moartea în momente de groazã a tuturor celor aflaþi la bord.

Însã dupã alþi cincizeci de ani (�cine� ºi �cum� stabileºte oare astfel de
repere fixe în timp?), în anul 1848, echipajul unui cliper american care se
deplasa prin zonã � tot în ziua de 13 februarie � a perceput zgomote de voci ºi
râsete, ºi chiar o voce femininã, care veneau de la goeleta aflatã în apropiere;
dar la scurt timp, aceasta s-a scufundat foarte repede datoritã sfãrâmãrii
întregului vas. Americanii au trimis urgent o barcã de salvare, dar nu au gãsit
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nici un supravieþuitor ºi nici vreun rest cât de mic, care normal trebuia sã aparã
la suprafaþa apei. Deci ºi de aceastã datã, întreaga scenã a fost într-atât de
realã, precum ºi �înregistrãrile� vocilor au fost atât de naturale, încât aceastã
�altã realitate� apãrea ca total veridicã...

Reluarea exact dupã cincizeci de ani a secvenþelor evenimentului sub forma
unor �scene-fantomã� s-a produs ºi în anii 1898 ºi apoi în 1948; de fiecare
datã, martorii aflaþi în apropiere au revizionat acelaºi film: sfãrâmarea ºi
scufundarea rapidã a goeletei. Dar la aceste ultime repetãri au fost numai
numeroºi locuitori de pe þãrm, care nu au mai auzit ºi partea sonorã � râsetele
ºi strigãtele �, fiind doar spectatori ai insolitului fenomen vizual.

ªi în Oceanul Indian a fost identificatã o repetare la datã fixã a unei
�înregistrãri astrale�.

În dupã-amiaza zilei de 5 ianuarie 1937, datoritã unei ploi torenþiale apãrute
brusc, vizibilitatea extrem de redusã l-a determinat pe cãpitanul vaporului
�Khorson� sã comande echipajului luarea unor mãsuri suplimentare de
siguranþã: reducerea vitezei de înaintare ºi acþionarea sirenei la fiecare douã
minute. În pâcla ºiroirii continue, marinarii au auzit însã o altã sirenã sunând.
Comandantul a ordonat oprirea deplasãrii ºi rãmânerea în aºteptare. La scurt
timp, aproape de �Khorson� a trecut un alt vas, pe corpul cãruia marinarii de
pe punte i-au putut citi numele: �Tricoleur�. A urmat un detaliu despre care
nu putem ºti dacã fãcea, sau nu, parte din întreaga viziune: ploaia a încetat
brusc, o atmosferã perfect limpede oferind o vizibilitate pânã la 12 km. Spre
surpriza celor de pe �Khorson�, vaporul care trecuse nu de mult timp în
apropiere nu mai era de vãzut...

Locotenent-colonelul Robinson, care se interesa ºi el de astfel de cazuri
�ciudate�, fãcând investigaþii mai extinse, a aflat un fapt ºocant: cu ºase ani
mai înainte, în dupã-amiaza aceleiaºi zile de 5 ianuarie, în locul respectiv
(consemnat pe o hartã a accidentelor din Oceanul Indian) explodase ºi se
scufundase vaporul �M.S. Tricoleur�... ªi în acest eveniment este, desigur,
interesantã aceastã exactitate temporalã � ca datã ºi orã �, ce pare a avea fie un
�control inteligent�, fie o combinare �matematicã� a unor factori geofizici cu
eventuale influenþe neînþelese din însuºi sistemul solar...

Analizând detaliile evidenþiate în diferitele cazuri în care scenariile se
repetau � fie dupã diferite intervale, fie dupã aceleaºi perioade de timp �,
Gilbert Cornu a sesizat o caracteristicã, în general comunã: dacã evenimentul
de bazã a avut loc într-un trecut mai îndepãrtat sau dacã repetãrile revin la
intervale de timp relativ reduse, scenele pierd din luminozitate.

Cel mai evident exemplu în acest sens îl constituie repetarea la echinoc]iul
de toamnã a unei tragedii marine produse în apropierea satului Mariganish (din
Noua Scoþie), unde, pe parcursul timpului, efectul luminos al viziunii a scãzut
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continuu; scena era însã mereu aceeaºi: un vas cu pânze având trei catarge
pãrea a se lovi de o stâncã de sub ape; la bord se producea un incendiu ce
lumina în jur, în lumina respectivã martorii putând vedea oameni sãrind peste
bord; de fiecare datã, focul cuprindea întreaga navã, viziunea terminându-se
cu scufundarea acesteia.

Efectul de reducere treptatã a luminozitãþii a fost constatat la fel de evident
ºi în cazul repetãrii apariþiilor vasului cu pânze �Goblin�, remarcate periodic
în þinutul englez Cornwall. Prin trecerea timpului, imaginea vasului nu mai
este luminoasã, apãrând chiar întunecatã pe fondul cerului. Totuºi acest
spectacol are o particularitate ce ridicã noi probleme analitice: scena deplasãrii
vasului se desfãºoarã atât deasupra apei, cât ºi deasupra uscatului, pânã la
dispariþia sa totalã...

În finalul sintezei sale, cercetãtorul francez constata urmãtoarele caracte-
ristici fenomenologice comune:

� în majoritatea descrierilor, a fost relatatã prezenþa în jurul întregii apariþii
a unei ceþe suficient de groase, care nu pãrea legatã de factorii atmosferici
locali, ci de însuºi procesul de formare a pãrþilor ce compuneau viziunea;

� imaginile dramatice ale distrugerii sau ale scufundãrii diferitelor nave au
avut peste tot la bazã evenimente reale, cu un conþinut emoþional de un
tragism impresionant;

� viziunile rãmân aceleaºi, la fiecare repetare, evidenþiind astfel faptul cã
sunt doar �înregistrãri� reluate într-un acelaºi loc;

� bogata cazuisticã reliefeazã în fapt existenþa a �douã universuri� diferite,
cu legitãþi fizice specifice care, probabil, se interfereazã, având astfel
puncte comune.

În concluziile sale, G. Cornu nu a evidenþiat însã cunoaºterea fenomeno-
logiei specifice materiilor eterice, consideraþia sa finalã fiind o dovadã cã tot
mai mulþi cercetãtori intuiesc realitatea fundamentalã a coexistenþei terestre a
unor lumi diferite, bazate pe alte feluri de materie.

Prezentând o cazuisticã de acest fel, este, desigur, interesant sã relevãm ºi
o extrem de ciudatã viziune din categoria �vaselor-fantomã� survenitã ºi pe
teritoriul þãrii noastre. Cazul mi-a fost transmis în scris de inginerul electronist
Gheorghe Balan � din municipiul Iaºi � ºi este o redare a relatãrii bunicului sãu,
Teodor Balan � care a locuit în satul Sãcãluºeºti, de lângã oraºul Tg. Neamþ.
Iatã unele extrase din descrierea suficient de extinsã a unui eveniment cu
adevãrat tulburãtor:

�Faptul s-a petrecut probabil cu puþin înainte de anul 1890. Martorul ocular
principal a fost þãranul Teodor Balan, care la aceast\ datã era în depline
facultãþi mentale ºi fizice.
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Era un om foarte tãcut; cu greu putea sã fie provocat sã spunã ceva ºi o fãcea
numai când ceea ce avea de spus prezenta o mare importanþã.
El nu a putut uita principala ocupaþie a strãbunilor sãi � pãstoritul � ºi de aceea,
în fiecare an, îºi fãcea o stânã de câteva sute de oi, pe munþii din jurul
Mânãstirii Agapia. Stâna o administrau niºte ciobani plãtiþi, el trecând pe acolo
de douã-trei ori pe lunã.
Într-o sâmbãtã din luna august (înainte de Sfânta Maria) a plecat de acasã
însoþit de un bãiat de vreo 17 ani ºi au ajuns seara la stânã.
A doua zi, duminicã, era o zi frumoasã, seninã ºi cãlduroasã. Dupã masa de
amiazã, bãtrânul ºi însoþitorul sãu s-au culcat afarã, la umbrã, pe un pat
improvizat. Pe la ora 16.00, ciobanii au plecat cu oile la pãscut. Stâna era
aºezatã în partea din amonte a unei poieni de formã ovalã, lungã cam de vreo
sutã de metri ºi latã cam de vreo treizeci ºi cinci de metri.
La stânã... au rãmas doi câini, iar în apropierea bãtrânului mai erau ºi câþiva
porci... deodatã, câinii au sãrit de unde se aflau, mârâind a alarmã. ªi porcii
s-au ridicat în picioare ºi au rãmas nemiºcaþi parcã ascultând.
Peste câteva momente însã, a început sã se audã un zgomot enorm, ca de
ciocnituri metalice, þipete strãine, frânturi de vorbe, rãcnete, sunete ale unui fel
de clopot, un fel de muzicã, dar ºi un uruit continuu care îºi schimba mereu
intensitatea � de la slab, la foarte puternic. Cam dupã câteva minute, în partea
de sus a poienii a apãrut «ceva» ca o coloanã fantasticã, mare aproape cât
lãþimea poienii. Cei doi martori, împietriþi de uimire, nu înþelegeau ce este
întreaga apariþie zgomotoasã, nemaivãzând vreodatã aºa ceva de mare. Li s-a
pãrut un fel de vehicul foarte mare, partea de sus ajungând pânã aproape de
vârful brazilor. Faþã de singurul termen de comparaþie pe care îl cunoºteau, li
s-a pãrut a fi un car imens, încãrcat în mare grabã cu tot ce existã pe lume,
având fel de fel de culori (iatã încã un detaliu semnificativ ce indicã structurarea
întregii apariþii dintr-un amestec de materii eterice! � n.a.). Dar nu se vedeau
roþi. Înãuntru se auzeau ºi þipete de animale, dar nu de animale cunoscute de ei.
Emoþia care i-a cuprins nu le-a dat însã rãgaz sã analizeze detaliile.
Acel «ceva» mare înainta cu o vitezã foarte micã.
Partea din faþã a ajuns la mijlocul poienii cam în jumãtate de minut. În acel
moment, zgomotul a început sã se reducã, parcã îndepãrtându-se, ºi apoi s-a
oprit brusc.
În clipa urmãtoare, din întreaga apariþie nu s-a mai vãzut însã nimic! Totul a
dispãrut brusc! Totuºi, în secundele urmãtoare, marele ansamblu ºi zgomotele
au reapãrut întru totul la fel!
Aceastã dispariþie ºi reapariþie s-au repetat de vreo patru-cinci ori, timp în care
frontul acelui «ceva» ajunsese aproape de capãtul poienii din partea de jos. În
acele momente, au început mai întâi sã scadã sunetele ºi, treptat, treptat,
imaginea a început sã slãbeascã, ca sã disparã apoi iarãºi brusc.
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Trecerea prin poianã a durat mai mult de un minut. În tot timpul acela, câinii,
speriaþi cum nu i-a vãzut nimenea, au intrat urlând sub pat ºi s-au înghesuit sub
picioarele bãtrânului.
Ceea ce a vãzut bunicul, exact la fel a vãzut ºi însoþitorul sãu tânãr.
Plecând spre casã, au constatat cã de-a lungul poienii iarba era complet distrusã,
prin unele locuri pãrând ca aratã sau chiar arsã.
Ajunºi în altã poianã, unde pãºteau oile, cam la un kilometru distanþã, i-au gãsit
pe ciobani foarte neliniºtiþi. Cei doi i-au întrebat: aþi auzit ce-a trecut pe sus?
Ei nu vãzuserã însã nimic prin aer, dar de câteva ori au auzit zgomote infernale,
însoþite de scurte rafale de vânt puternic; în momentele acelea, oile s-au
bulucit speriate în jurul ciobanilor�.

Într-adevãr, o relatare foarte stranie ºi lipsa de cunoaºteri �tehnice� compa-
rative ale martorilor � specificã veacului trecut � fac dificilã interpretarea
viziunii acelui �ceva�. Unele detalii ar permite supoziþia apariþiei unei nave
care transporta animale, dar ºi în acest caz � ca ºi la apariþiile deasupra
uscatului ale navei �Goblin� � o apari]ie de acest fel deasupra unei pãduri
permite ipoteze multiple greu de selectat.

Totuºi, nici în zilele noastre oamenii nu cunosc mai nimic din legitãþile
fizice ale tulburãtoarelor fenomene de înregistrare ºi apoi de redare periodicã
ale diferitelor scenarii imprimate în neºtiuta arhivã astralã. Într-un atare context
care depãºeºte nu numai cunoaºterile docte cele mai avansate, ci ºi logica
deductivã, ne putem apropia doar cu paºi mici de �tainele� ce continuã sã ne
înconjoare, pe mãsura sesizãrii unor detalii semnificative. Un astfel de �amã-
nunt� care ar putea eventual sã ofere o indicaþie utilã � amãnunt ce ar trebui sã
fie însã urmãrit ºi analizat ºi în alte cazuri � ar putea fi regãsit într-o anumitã
exprimare a cunoscutei clarvãzãtoare-oarbe 46 Vanga Dimitrova � din Bulgaria;
aceasta a ºtiut mai dinainte despre o apariþie ce urma sã se producã de asemenea
într-o pãdure din munþi, într-un loc foarte izolat. Iatã cum a redat nepoata
acesteia � doctoriþa Krasimira Stoianova � discuþia prin care mãtuºa sa i-a
indicat 47 sã se ducã la o �anumitã datã�, într-un �anume loc�, pentru a asista

46. Dupã o copilãrie chinuitã, Vanga � fiicã de sãteni din sudul Bulgariei � a orbit la
vârsta de 14 ani. La scurt timp, a început sã demonstreze însã capacitãþi de clarviziune
remarcabile, care au fãcut-o renumitã atât în þarã, cât ºi în strãinãtate. Ca urmare,
a fost adusã la Sofia, unde s-a creat un centru special de studiere ºtiinþificã a aptitudi-
nilor sale ºi de utilizare eficientã a acestora. Despre ea au scris ºi cunoscutele autoare
americane S. Ostrander ºi L. Schroeder în cartea Physics Discoveries Behind the Iron
Courtain, Ed. Prentice Hall., New York, 1970, tradus\ [i în limba românã, la
Ed. Ulpia Traiana, Bucure[ti, 1997, cu titlul Parapsihologia.

47. Stoianova, K., Vanga, traducere în limba românã la Ed. Star, Craiova, 1990.
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la o stranie viziune despre care nimeni nu ºtia nimic. Fiindcã locul respectiv se
afla departe de zona locuitã, doctoriþa s-a dus acolo însoþitã de încã patru
persoane ºi, astfel, întregul grup a fost martor al unui impresionant spectacol.
Iatã relatarea nepoatei:

�Foarte rar ºi deosebit de clar, limpede, de parcã ar fi citit dintr-o carte 48,
a început sã-mi descrie amãnunþit un loc aflat la munte... La urmã, a amintit
despre o stâncã mare ºi a spus cã trebuie sã mergem în acel loc pe data de
5 mai. Am întrebat-o de ce tocmai pe 5 mai, iar ea mi-a spus doar atât:
� Din cauza corpurilor cereºti � va trebui sã priviþi primele raze ale Soarelui ºi
ale Lunii...
...Am pornit spre munte pe data de 4 mai... Spre marea mea surprindere însã,
cãtre prânz am descoperit locul. Atât de exact ºi de amãnunþit mi-l descrisese
Vanga, încât era imposibil sã acceptãm cã ne-am fi rãtãcit! Am vãzut chiar ºi
stânca orientatã spre nordul micii poieni.
...Am întâmpinat dimineaþa stând la taclale lângã focul fumegând. Cerul se
limpezise ºi se pregãtea sã primeascã primele raze de soare.
Am traversat poiana ºi ne-am oprit la poalele stâncii. Nu ºtiu care a fost
motivul datoritã cãruia am hotãrât sã ne oprim exact acolo ºi sã aºteptãm ceva,
nu ºtiam ce, o datã ce apãreau primele raze de soare. A predominat, probabil,
în luarea acestei hotãrâri, descoperirea din ziua precendentã, fãcutã de unul
dintre companioni, care observase cã pe partea superioarã a stâncii se aflau
cioplite, indiscutabil de multã vreme, trei cercuri solare � cum le numesc
arheologii �, de mãrimea unor farfurioare de cafea, formând un triunghi al
cãrui vârf ascuþit era îndreptat spre pãmânt.
...Dupã aceasta însã, o razã de soare a început sã se joace pe vârful stâncii;
coborând mai jos, pe cercurile solare, a început sã se deplaseze pe ele, de la
stânga la dreapta, desenând un triunghi luminos. Am urmãrit acest joc al
luminii cam douãzeci de minute, rãstimp în care aproape întreaga stâncã era
aprinsã de soare.
...Toate acestea ne-au umplut de o ciudatã emoþie ºi excitaþie.
...am aºteptat cãderea nopþii pentru a vedea ce ne va arãta sora Soarelui � Luna.
...Era în jurul orei 21.00.
Cât vedeai cu ochii, era întuneric beznã. Raza Lunii a atins vârful stâncii, dupã
care, atingând repetat cercurile solare, tot de la stânga la dreapta, a descris �
timp de cincisprezece minute � cunoscutul triunghi cu vârful ascuþit îndreptat

48. Este interesantã aceastã impresie, care aminteºte (a[a cum am menþionat ºi anterior)
de modul în care cunoscutul clarvãzãtor american Edgar Cayce era �ajutat� sã aibã
acces la �arhive�: �o mânã� alegea din rafturi �cartea� necesarã, o deschidea la
pagina corespunzãtoare, de unde el �citea� ºi spunea cu voce tare (fiind în transã
autohipnoticã) ceea ce trebuia sã comunice persoanelor din jur (n.a.).
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spre pãmânt... probabil toþi cinci gândeam unul ºi acelaºi lucru: sã fie oare
întâmplãtoare aceste jocuri ale luminii pe stâncã sau între ele exista o relaþie cu
caracter logic?
Însã incredibilul de abia de aici începe:
Câteva minute mai târziu, partea netedã dinspre sud a stâncii � înaintea cãreia
ne aflam � s-a iluminat, parcã din interior, asemenea ecranului unui televizor
ºi, în mijlocul întunericului montan, ea se contura într-un cenuºiu deschis.
O clipã mai târziu au apãrut, profilându-se într-o luminã albã... douã chipuri!
Erau imense, ocupând aproape tot spaþiul luminat (stânca netedã avea cel puþin
cinci metri înãlþime ºi trei sau patru metri lãþime). Figurile se vedeau atât de
clar ºi se conturau atât de bine reliefate, încât am avut sentimentul cã � din
clipã în clipã � se vor desprinde de stâncã ºi vor porni spre noi. Era atât de
cutremurãtor încât am încremenit, pur ºi simplu, de ceea ce vedeam cu propriii
mei ochi ºi � de ce sã ascund � de fricã!...
Atât de bine am reþinut acele figuri, cã nu am sã le uit tot restul vieþii. În partea
stângã a stâncii, în plan apropiat, se afla, în mãrime naturalã, un bãrbat matur,
mai degrabã bãtrân, îmbrãcat într-o robã lungã pânã la pãmânt, cu plete lungi
pânã la umãr. Mâna sa stângã îi atârna lângã corp, iar în cea dreaptã, întinsã
înainte, þinea un obiect � ceva ca o minge rotundã, dar nu era minge �, mai
degrabã un instrument necunoscut.
În planul îndepãrtat, dar mai sus ºi spre dreapta, stãtea o a doua figurã. Nu ºtiu
de ce l-am asemuit cu un faraon. Era un bãrbat tânãr, aºezat pe ceva asemãnãtor
unui fotoliu. Þinea picioarele adunate ºi atârnate în jos, iar mâinile îi erau
aºezate pe braþele fotoliului. Pe cap purta o pãlãrie înaltã, pe care, de ambele
pãrþi, în dreptul urechilor, rãsãrea ceva asemenea unor antene.
Figurile au stat astfel suficient de mult timp pentru a reuºi sã le studiem ºi sã
le reþinem bine. Pe urmã, stânca s-a stins, a redevenit întunecoasã ºi totul din
jur s-a acoperit de o beznã de nepãtruns. De nicãieri nu venea nici cea mai micã
luminã pentru a ne putea permite sã gândim le eventuale efecte luminoase.
Când ne-am revenit ºi am luminat ceasurile cu lanternele, am constatat cã
urmãrisem vedenia timp de aproximativ douãzeci de minute.
...S-a dovedit cã toþi cei cinci observasem acele figuri, iar descrierea datã de
fiecare nu se deosebea de la o persoanã la alta.
...Mi-am reamintit vorbele Vangãi: «Va veni timpul �minunilor� ºi ºtiinþa va
face mari descoperiri în domeniul a ceea ce este din materie... Aºa a fost
prestabilit!»�.

Desigur cã fiecare cititor, fie dintr-un scepticism natural, fie dintr-o curiozi-
tate tot naturalã sau, mai mult, dintr-o dorinþã fireascã de a-ºi lãrgi orizontul
cunoaºterii, ar vrea sã vadã mãcar �o dovadã materialã� prin care sã constate
direct realitatea tulburãtoare a înregistrãrii de imagini în �fondul de arhivare�
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specific materiei astrale... Viziunile aeriene descrise sunt în general întâmplã-
toare, iar acelea care se repetã la anumite date din calendar se produc în locuri
atât de îndepãrtate � ca localizare geograficã ºi chiar în timp �, încât foarte
puþini dintre noi ar putea sã se deplaseze acolo...

ªi totuºi... În cadrul colecþiei pe care o tot adun, am primit într-adevãr ºi o
astfel de �dovadã�, pe care ºtiu cã trebuie sã o ofer cititorilor în ilustraþia
cãrþii. Aceastã înregistrare fotograficã, ce m-a uimit ºi pe mine atunci când am
primit-o, este poate � deocamdatã � unicã în lume ºi meritã a fi analizatã cu
toatã seriozitatea, întrucât este un material documentar deosebit. În acest caz
nu este însã vorba de o fotografiere a unei apariþii aeriene de tip astral,
imprimatã �cândva� datoritã fondului energetic emotiv al vreunui eveniment
tragic, ci din contra: un fond energetic specific unor stãri emotive plãcute,
creat de o mulþime de auditori participanþi la un concert deosebit. Imaginea
�unicalã� face parte dintr-un set de cliºee având toate un conþinut mai ciudat,
expuse într-o searã din septembrie 1996, dupã ora 2200, în timpul unui concert
de muzicã veche celtã dat de un ansamblu breton, într-o piaþã publicã din
oraºul francez Nantes (capitala Bretaniei).

Privind fig. 34, cititorul poate constata � cu normalã mirare � cum în aer,
deasupra grupului central de patru persoane, se formase � desigur, invizibil �
imaginea perfect reprodusã a grupului respectiv ºi a încã douã persoane
laterale!

Iatã o �fantasticã� demonstrare a constatãrii atât de importante � ºi totuºi
atât de neluatã în seamã � fãcute în urmã cu o sutã cincizeci de ani de soþii
Denton (citaþi anterior): �Nu puteþi intra într-o camerã, noaptea sau ziua, fãrã
a vã lãsa portretul înapoia voastrã�! Aºadar, mediul astral local înregistrase ºi
aici [i �arhivase�, în cel mai neºtiut mod, prezenþele fiinþelor omeneºti care
umpluserã piaþa în acea noapte a concertului!

Oare ºi un astfel de document, întru totul obiectiv, nu este încã un argument
veridic ºi un stimulent real care sã ne determine sã ne schimbãm �modul de a
gândi� ºi sã ne deschidem cunoaºterea cãtre lumile materiilor invizibile ºi cãtre
�fizica etericã�?

Analizând conþinutul fotografiei, un prim aspect relevant este faptul cã
imaginile chipurilor înregistrate �în aer� sunt ceva mai mari decât cele ale
persoanelor fizice; în foarte multe cazuri însã, acest fenomen al �dilatãrii
dimensiunilor imaginilor� a fost remarcat de cei mai diverºi martori, fiind
oarecum ceva obiºnuit în imprimãrile astrale (cititorul l-a putut sesiza atât în
cazul condotierului apãrut în viziunea din anul 1453 în nordul Italiei � descrisã
de cronicarul Frytsch �, sau în cea mai recentã, din munþii Bulgariei � descrisã
în cartea Vanga, precum ºi în uimitoarele relatãri ale cosmonauþilor ruºi ºi ale
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specialiºtilor Programului Hubble; de asemenea, alãturi de fig. 21, se poate
analiza în acest sens ºi un alt document fotografic, pe care l-am reprodus în
cartea OZN eterice � fig. 8 A).

Se pare totuºi cã starea emotivã a persoanelor din centrul fotografiei nu a
fost într-atât de intensã, emisia lor energeticã mai redusã conducând la o
înregistrare aerianã suficient de întunecatã; din acest punct de vedere, mai
ciudate par a fi detaliile privind persoanele din partea dreaptã a fotografiei: nu
numai cã imaginile persoanei în verde ºi a domnului îmbrãcat în albastru sunt
mai luminoase ºi mai colorate, dar trupurile lor apar ca fiind transparente ºi în
poziþii spaþiale oblice, d^nd impresia cã ar fi suspendate în aer! Fiind doar
un singur cliºeu � ºi pânã acum un unicat de acest fel �, fenomenul redat de
aceastã fotografie-document este, desigur, mai dificil de interpretat (o succe-
siune de cliºee, prin filmare, ar fi oferit probabil ºi alte faze, cu elemente mult
mai relevante). Ipotetic, s-ar putea presupune, totuºi, surprinderea mai multor
fenomene simultane: o fazã tranzitorie (de început) a înregistrãrii în mediul
astral, dar ºi, poate, chiar �o deformare a proprietãþilor optice ale spaþiului�
în locul respectiv, prin influenþe energetice neºtiute.

Nu pot fi excluse anumite jocuri de energii suplimentare � a[a cum se va
putea vedea ºi în alte documente fotografice obþinute în acea searã �, întrucât
piaþa respectivã a fost locul unor evenimente de un tragism marcant: în timpul
celui de al doilea rãzboi mondial, trupele germane au împuºcat acolo � ca
represalii faþã de acþiunile partizanilor � un grup de ostatici; drept urmare,
ºi astãzi piaþa are numele �Piaþa celor cincizeci de ostatici�. De altfel, din cele
11 cliºee expuse în noaptea respectivã în timpul concertului de doamna
Véronique M., datoritã, desigur, în mare parte ºi câmpului energetic emoþio-
nal-mental creat de mulþimea auditorilor, pe opt cliºee au fost înregistrate ºi
alte fenomene invizibile deosebit de interesante.

Dintre documentele fotografice stranii primite de la Nantes, cele mai multe
au surprins deplasãri pulsate ale diferitelor entitãþi din lumile nevãzute, ale
cãror radiaþii, poate amplificate de câmpul local, au impresionat puternic
(fig. 35) pelicula fotosensibilã. Cu adevãrat captivante sunt �jocurile aeriene�
efectuate imediat deasupra mulþimii de spectatori de grupuri neºtiute de entitãþi
globulare (fig. 36) de dimensiuni reduse, dar intens radiante. Ceea ce atrage
atenþia în mod deosebit este faptul cã grupurile de entitãþi de diferite �culori�
executau toate un acelaºi �model�, un acelaºi �program� spaþial, parcã sub
acþiunea unui acelaºi �câmp energetic modulator�. Dupã cum am arãtat ºi
într-un alt volum 49 (precum ºi în mai multe articole anterioare), studiind

49. Gheorghiþã, F., Straniile Inteligenþe invizibile, ediþia a II-a, Ed. Fides, Iaºi, 1996.
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posibilitãþile unor eventuale influenþe ale factorilor energetici recunoscuþi
(activitãþi geofizice, complexa radiaþie solar\, radiaþii cosmice, emisii ale
unor instalaþii tehnice speciale) care ar fi putut interveni în cazul diferitelor
înregistrãri similare (fig. 37) obþinute în municipiul Iaºi, nici unul dintre aceºti
factori nu ºi-a vãdit nici cea mai micã influenþã. Numeroasele documente
fotografice care au surprins manifestãri �cu program� ale diferitelor entitãþi
din lumile invizibile (fig. 38) sugereazã în mod direct intervenþia unui �câmp
de energie mentalã� transmis de o fiinþã mai evoluatã, ce poate domina energetic
diferitele grupuri existente nevãzute în mediul terestru. Comparând ºi cu alte
documente fotografice similare, acest aspect s-ar contura, de asemenea, foarte
bine ºi la analizarea atentã a fig. 36, în care �jocul� efectuat de perechea
micilor globuri cu radiaþia intens albã (cu amortizare rapidã la exterior, în
violaceu) � din primul plan � pare a fi acela care a �inspirat� dantelãria
celorlalte trasee înregistrate de cliºeu. De altfel, o aceeaºi concluzie s-ar
desprinde ºi din analiza complexei imagini din fig. 2 (obþinutã la Bucureºti);
ºi acolo, un grup de peste patruzeci de entitãþi globulare radiante în invizibil au
preluat � probabil instantaneu � acelaºi �model� efectuat în spaþiu de entitatea
intens radiantã în alb-strãlucitor din prim-planul imaginii.

Iatã cã astfel de �documente fotografice stranii� � obþinute în diferite þãri � ne
pot oferi, chiar ipotetic, dar realist, aspecte ale unor �intimitãþi� din cadrul
manifestãrilor fiinþelor lumilor invizibile care, în lipsa unor astfel de probe,
ni s-ar pãrea cã sunt doar lumi din imaginãri fanteziste. ªi totuºi, intrând cât de
cât în contact cu aceastã �altã realitate�, ne putem da seama, în mod treptat, cât
de importante ºi cât de ample sunt manifestãrile ºi fenomenele respective, [i c\
a venit timpul sã începem sã le cunoaºtem ºi sã le înþelegem valoarea funda-
mentalã în raport cu însuºi sensul existenþei noastre.

O altã categorie de documente fotografice importante privind lumile invi-
zibile � tot mai bogatã ca numãr de înregistrãri întâmplãtoare, dar ºi ca valoare
informaþional\ � este cea care oferã detalii semnificative privitoare la �corpul�
entitãþilor nevãzute din mediul nostru. În textul ºi ilustraþiile capitolului I,
cititorul a putut remarca faptul cã fiinþele acestor lumi au în mod general
corpuri din materii invizibile aglomerate sub forme globulare. Componentele
înveliºurilor care protejeazã fiinþa propriu-zisã (nucleul spiritual la entitãþile de
tip uman ºi nucleul sufletesc la regnurile inferioare) fãcând parte din vasta
gamã a acestor materii neºtiute, emit ºi ele energie în mod permanent: pe de
o parte, sunt activate de propriul nucleu � ºi el permanent radiant �, iar pe de
altã parte, de energia cosmicã. Emisia energeticã a nucleului redã însã în mod
direct aspectul calitativ al nivelului de evoluþie realizat, parametrul specific al
acestui nivel fiind mãrimea frecvenþei vibratorii (evidenþiatã indirect prin
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culoarea radiaþiei respective). Aceastã mãrime intervine ºi în calitatea materiilor
invizibile pe care orice fiinþã �de dincolo� ºi le poate apropia ºi reþine în
înveliºurile care îi alcãtuiesc �corpul�: cu cât frecvenþa vibratorie este mai
redusã (deci o gândire mai inferioarã), cu atât substanþele care vor putea fi
reþinute ºi folosite vor fi din categoriile mai �grosiere� � ºi invers, cu cât
conºtiinþa ºi gândirea sunt mai elevate, cu atât mai fine vor fi componentele
eterice selectate prin efecte de rezonanþe, la alcãtuirea înveliºurilor protectoare
dar ºi funcþionale. Pentru cei care pot vedea aceste fiinþe sau în cazurile când
se pot obþine fotografii asupra lor, diferenþierea ce o putem face se evidenþiazã
în primul rând prin culoarea specificã. Acesta este de fapt un aspect cu caracter
general, considerat doar în mare. Cercetând însã analitic, în mod mai apropiat,
detalierile indicã totuºi aspecte mai complexe, tot mai dificil de înþeles numai
prin cunoaºterile moderne ale fizicii materiei dense. Într-un atare cadru,
documentele fotografice care au înregistrat în mod obiectiv diferite aspecte ale
lumilor invizibile vor fi deci deosebit de valoroase. Totuºi, ºi acestea pot oferi
elemente informative doar între anumite limite, cãci ºi domeniul lor de sensibili-
tate e limitat; deºi posibilitãþile peliculelor fotosensibile de surprindere a
prezenþelor ºi a fenomenelor din lumile materiilor invizibile sunt mai extinse
decât cele ale ochiului uman, intervine un acelaºi gen de limitare: de la un
anumit prag al creºterii frecvenþelor vibratorii, se pierde posibilitatea de
reacþionare a substanþelor chimice respective, datoritã unei inerþii inerente a
atomilor materiei dense atunci când sunt supuºi la frecvenþe foarte ridicate. Or,
tocmai acesta este cazul general al entitãþilor lumilor nevãzute, procesele lor
vitale desfãºurându-se permanent la frecvenþe foarte înalte. De aici rezultã ºi
situaþia atât de obi[nuitã � aceea a invizibilitãþii lor de cãtre ochiul uman, cât
ºi a neînregistrãrii lor prin milioanele de cliºee fotografice care se expun mereu
în întreaga lume; intervin doar excepþiile cu caracter documentar, care totuºi,
treptat, încep sã se înmulþeascã, întrucât a venit timpul când lumea trebuie sã
recunoascã ºi sã cunoascã treptat existenþa paralelã a miliardelor de fiinþe din
altã materie, care coexistã ºi evolueazã în comun cu noi pe aceastã planetã. Dar
pentru a deveni �fotografiabile�, fiinþele respective �trebuie� sã se îmbrace cu
înveliºuri suplimentare, din anumite materii eterice existente în mediul ambiant,
materii ale cãror vibraþii specifice sã fie mai apropiate de cele ale materiei
dense. Din textul parcurs ºi din ilustraþia documentelor fotografice inserate,
cititorul a putut sã remarce ca necesare în acest sens tipurile de materie etericã
astralã ºi chiar tipurile celor patru categorii eterice specifice planului fizic
(prezentate anterior). Dar înmulþirea treptatã a variatelor documente fotografice
care au surprins acest proces fizic, uzual, în lumea nevãzutã vine sã demonstreze
în fapt un alt aspect intim al convieþuirii noastre paralele cu fiinþele invizibile.



167

Fenomenul de �îmbrãcare la dorinþã� cu înveliºuri suplimentare este folosit
de entitãþile mai evoluate ºi din necesitãþi vitale efective: atunci când �coboarã�
în mediile mai apropiate solului terestru, pentru a putea rezista în planurile cu
materii eterice mai grosiere, trebuie sã-ºi formeze un înveliº protector din
înseºi materiile respective. Iatã cum a descris acest proces fizic efectuat prin
aceeaºi energie fundamentalã a gândului iniþiatul român prof. S. Demetrescu,
în baza unei �comunicãri� 50 primite de la o entitate a �lumii celeilalte�:

�Noi, duhurile aparþinând zonei albe, cu mare neplãcere strãbatem abisurile
fluidice pentru a veni jos la voi, cu greu o putem face, pentru cã suntem prea
uºori. Din aceastã cauzã, trebuie sã ne îngreunãm absorbind în noi, fulgerãtor,
toatã gama celor 81 de categorii de fluide. Trebuie sã avem în noi fluid din
zona a doua, dacã vrem sã stãm sau sã circulãm în aceastã zonã. Trebuie sã mai
adãugãm ºi fluidul zonei a treia, de la faþa pãmântului, cum am fãcut când am
venit sã-þi dictez aceastã prelegere. Prin voinþa mea le absorb, prin voinþa mea
le elimin din corpul meu. Ele au fost atrase, dar nu s-au combinat cu nimic
din corpul meu.
...Dar când doresc sã vin la tine, emit o prelungire (fig. 7 ºi 8 � n.a.), ca ºi cum
ar fi o mânã, o palmã ºi cu ea apuc, prin puterea gândului ºi a voinþei mele,
o cantitate de fluid a zonei a doua ºi a treia�.

~ntru totul la fel procedeazã ºi entitãþile care �doresc� sã fie fotografiate,
întrucât, datoritã frecvenþei vibratorii foarte ridicate în mod normal, substanþele
fotosensibile nu mai reacþioneazã chimic la prezenþa ºi manifestãrile acestora.
Drept urmare, la fel de fulgerãtor absorb o materie etericã din mediul ambiant,
care, activatã de radiaþia proprie, sã poatã impresiona cliºeele. Dovada cã
acesta este procesul uzual care conduce la obþinerea de fotografii atunci când
entitãþile se grãbesc sã efectueze procesul fizic respectiv rezultã dintr-un mare
numãr de documente fotografice provenite din diferite locuri ºi obþinute de cei
mai diverºi fotografi amatori; pentru edificare, unele dintre acestea au fost
incluse ºi în ilustraþia acestei cãrþi (cititorul putând sã gãseascã imagini
asemenea ºi în celelalte cãrþi personale, pe care le-am menþionat anterior). În
fapt, documentarul acestei categorii de fenomene evidenþiazã pe de o parte
invizibilitatea curentã a entitãþilor, acestea apãrând ca imagini, ca venind din
�nimic� ºi fãcând evidente eforturi pentru �a se îmbrãca� foarte rapid, iar pe
de altã parte, situaþia întru totul generalã a imposibilitãþii filmelor uzuale de a
înregistra în mod obiºnuit prezenþele invizibile.

50. Demetrescu, S., Din tainele Vieþii ºi ale Universului, vol. II, Ed. Emet Art,
Oradea, 1993.
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Un prim exemplu sugestiv în acest sens este oferit de fig. 39 � ce redã o
înregistrare obþinutã de inginerul Ion Chelaru � din oraºul Câmpina � în vara
anului 1980, pe când se afla la Murighiol (Dobrogea); imaginea reliefeazã
�efortul� unei entitãþi apãrute pur ºi simplu din aer de a colecta urgent compo-
nentele necesare pentru a deveni fotografiabilã. Dâra secvenþialã care se densificã
treptat redã elocvent fazele de �îmbrãcare� prin �puterea gândului ºi a voinþei�.

Existã documente fotografice care redau ºi faze intermediare mai distincte.
Astfel, în fig. 40 se evidenþiazã acelaºi efort de realizare a îmbrãcãmintei
fotografiabile, dar potenþele proprii de colectare ultrarapidã ºi de activare
energeticã a noului înveliº par a fi fost iniþial insuficiente, efectul neputând fi
menþinut la început ca atare. Entitatea globularã fiind în deplasare acceleratã,
în scurtul timp al expunerii cliºeului pelicula a surprins totuºi trei încercãri �
din care primele douã nereuºite � de �îmbrãcare�; abia într-o a treia fazã
efortul de concentrare a condus la o imagine fotografiabilã. Desigur cã foto-
graful amator Géza Bukaresti care a expus cliºeul (în ziua de 2 iulie 1994, la
liziera pãdurii Hoia-Baciu din vestul municipiului Cluj-Napoca) nu a vãzut
nici ciudata prezenþã ºi cu atât mai puþin sforþãrile acesteia, dar probabil cã
subconºtientul sãu a fost sesizat de �dorinþa� respectivã, ceea ce l-a determinat
sã expunã cliºeul în acea direcþie.

Printre numeroasele documente fotografice care au înregistrat eforturile
nereuºite ale unor entitãþi neºtiute ºi nevãzute de a-ºi aduna materiile eterice
necesare realizãrii unui �trup globular fotografiabil�, este interesant de urmãrit
ºi analizat ºi unul dintre cliºeele obþinute de bioenergoterapeutul timiºorean
Olimpiu Popuþia, în ziua de 19 iunie 1996, în pãdurea clujeanã Hoia-Baciu;
este însã de remarcat faptul cã pe zece expuneri ce le-a fãcut în diferite locuri
din pãdure, se evidenþiazã un acelaºi efort de aglomerare � fãrã succes � sub
form\ de mici noriºori alburii, fãrã a se putea distinge entitatea (sau entitãþile)
care încerca sã-ºi �confecþioneze� foarte repede �îmbrãcãmintea� necesarã. Exem-
plul selectat din cadrul setului respectiv este redat în fig. 41, în care dâra de nor
invizibil începutã în partea stângã superioarã ar fi dorit sã devinã în partea
dreaptã o formã globularã. (Precizez faptul cã în întregul set de imagini, cerul
apare complet senin ºi peisajele în plinã luminã, neputând deci sã fie vorba de
noriºori produºi imediat dupã o ploaie.) Întors acasã ºi constatând surprizele apãrute
pe film ºi total nevãzute de întregul grup de investigatori amatori ai fenomenelor
mereu ciudate înregistrate în pãdurea respectivã, dl. O. Popuþia a publicat 51

51. Terapeutul Olimpiu Popuþia doreºte sã lãrgeascã orizontul de gândire al semenilor,
nu numai prin demonstrarea capacitãþilor bioenergetice cu care a fost �dãruit�; în
acest sens, a activat în cadrul Societãþii de Parapsihologie din Timiºoara � la care a
fost preºedinte ºi vicepreºedinte � ºi a scris articole preluate de diverse publicaþii.
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constatãrile sale într-un ziar local (Timiºoara, din 1 iulie 1996); din cadrul
articolului respectiv redau mai jos o convingere pe care o împãrtãºesc tot mai
mulþi oameni cu orizont deschis în gândire:

�Foarte frecvent se vorbeºte despre «lumea de dincolo», adicã acea lume
invizibilã, dar care existã cu certitudine. Se crede, de regulã, cã aceastã lume
ar fi undeva foarte departe, în spaþiu. În fapt, trãim îmbinaþi unii cu ceilalþi, cu
aceastã «lume de dincolo», în care existã o materie foarte subtilã ºi viteze egale
cu cea a gândului. ªtiinþa a demonstrat cã inteligenþa, ca sã existe ºi sã se
manifeste, nu are neapãratã nevoie de un creier ºi de o cutie cranianã. Ea poate
sã aparã ºi sub forma unui nor, de exemplu, formã sub care o gãsim frecvent
pe pelicule fotografice. Într-un cuvânt, trãim împreunã cele douã lumi, cea
materialã, grosierã ºi cea subtilã. Trebuie doar sã descifrãm «mecanismele» de
conlucrare ºi convieþuire�.

Analizând ºi alte documente fotografice obþinute în diferite locuri din þar\ de
dl. O. Popuþia, acea incapacitate a entitãþii (entitãþilor) din pãdurea clujeanã de
a-ºi forma un trup fotografiabil nu poate fi pusã pe seama �lipsei de colaborare�
din partea sa, dumnealui surprinzând, fãrã sã ºtie, imagini foarte reuºite ale
unor �îmbrãcãri� rapide, chiar cu amestec de eteruri diferite � fig. 42.

Pentru ca cititorul sã poatã urmãri mai în detaliu astfel de eforturi fãcute
de entitãþile invizibile ce doresc sã fie fotografiate, iatã câteva �surprize�
suplimentare apãrute pe filme expuse în diverse localitãþi. Astfel, de exemplu,
fotografiind-o pe doamna Gabriela-Floreta Bucur 52 din Bucureºti, soþul nu
a observat nimic din accelerãrile ºi �învelirile� celor douã mici entitãþi
alb-strãlucitoare � fig. 43 � care au dorit sã fie incluse în poza de familie fãcutã
în locuinþã, în ziua de 2 ianuarie 1997. În mod similar, numai dupã copierea
filmului, familia Pintilie din Iaºi a aflat cã, fotografiindu-ºi mama în aparta-
ment, tânãrul Bogdan a surprins � în noiembrie 1997 � ºi încercarea nereuºitã a
unei entitãþi globulare � apãrutã subit ºi dispãrutã la fel de subit în aer � de a se
înveºmânta ºi a fi fotografiatã chiar în centrul imaginii (fig. 44). În deplasarea
foarte rapidã a entitãþii nevãzute, disiparea înveliºului insuficient �adunat� ºi
reþinut se mai poate vedea doar ca o dârã cenuºie deasupra feþei de masã.
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52. Se pare cã prezenþa celor douã entitãþi alb-strãlucitoare din locuinþã nu era întâmplã-
toare, doamna G.F. Bucur fiind autoarea interesantei ºi folositoarei cãrþi Terapii
reflexogene, Ed. Arhetip, Bucureºti, 1997.
Este însã foarte interesant de remarcat un fapt: ºi dl. O. Popuþia mi-a transmis
fotografii care evidenþiazã cã ºi în locuinþa sa apar mereu douã entitãþi strãlucitoare!
Ar rezulta oare cã bioenergeticienii (ºi, desigur, nu numai ei) sunt de obicei însoþiþi
(ajutaþi) de entitãþi luminoase?!
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Dar poate cã cel mai elocvent document fotografic ce redã extrem de clar
faptul cã în mod obiºnuit fiinþele lumii nevãzute au un �corp globular� ale
cãrui substanþe subtile � deºi sunt energetic-active � nu pot impresiona direct
peliculele fotosensibile este cel din fig. 45: deºi sferoidul imaginii pãrea a fi
�gol�, transparenþa sa totalã sugerând în mod fictiv aceastã impresie, totuºi
energia emisã de acesta în jurul sãu îi crea permanent o �coroanã� radiantã, cu
activãri ºi accelerãri în cascadã ale diferitelor componente de materii eterice
existente în mediul apropiat; ca ºi în cazul sutelor de documente fotografice
obþinute mereu întâmplãtor de cei mai diverºi fotografi amatori, nici autorul
cãrþii nu a vãzut nimic în acea noapte de septembrie 1978, când a expus cliºeul.

Dar la fel de interesante sunt ºi documentele fotografice care au înregistrat
ºi faze intermediare în care �noriºorii� dezvãluie existenþa în interiorul lor a
entitãþilor globulare care þin mult sã fie fotografiate ºi care �ºtiu� foarte bine
sã se amplaseze în acest scop chiar în centrul imaginilor (înregistrãri cu acest
fel de amplasare �foarte reuºitã� le-am publicat în numãr mai mare în cãrþile
Straniile Inteligenþe invizibile ºi Lumi invizibile). Iatã un document sugestiv de
acest fel, de datã mai recentã � vara 1997 �, care evidenþiazã, în centrul
noriºorului, prezenþa unui glob nevãzut (fig. 46), ce însoþea pe acel tânãr cu
calitãþi deosebite.

Pentru cel ce analizeazã un numãr mai mare de astfel de înregistrãri
documentare, ce au surprins diverse manifestãri ale entitãþilor din lumile eterice
invizibile, se reliefeazã faptic ºi douã aspecte legate de intenþiile bine gândite
ale fiinþelor respective: pe de o parte, este evidentã acea dorinþã subiectivã de
a fi fotografiate; pe de altã parte, mai mult decât atât, este o intenþie obiectivã,
superioarã, aceea de �a ne demonstra� ºi pe aceastã cale realitatea existenþei
lor permanente, atât de apropiate, a coexistenþei, a convieþuirii fundamentale a
�lumii lor� cu �lumea noastrã�! De altfel, înregistrãrile voite constituie doar
una dintre metodele mai recente 53 folosite de �lumea invizibilã� pentru a ne
face sã înþelegem în mod realist aspectele fundamentale ale coexistenþei
ancestrale, întrucât, treptat, se apropie timpul când contactele ºi cooperarea
reciprocã se vor dezvolta, în vederea avansãrii proceselor evolutive în care
suntem antrenaþi absolut cu toþii, conform legilor cosmice superioare.

În fapt, �dorinþa expresã� constatatã analitic a fost recunoscutã ºi comu-
nicatã ca atare chiar de entitãþi mai evoluate ale lumii paralele. Poate cã cea

53. În cãrþile Lumi invizibile ºi OZN eterice am evidenþiat unele dintre principalele
metode � adesea extrem de tulburãtoare � prin care entitãþile lumii spirituale paralele,
ajunse pe anumite trepte mai înalte ale evoluþiei, ne demonstreazã de milenii existenþa
lor, precum ºi superioritatea cunoaºterilor ºi a potenþelor remarcabile de realizare
a gândirii lor.
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mai directã ºi mai sugestivã comunicare de acest fel este cea consemnatã de
prof. Scarlat Demetrescu, încã din prima jumãtate a secolului XX, în cadrul
volumului II al operei sale (citatã anterior):

�Dacã gãsim câte un fotograf profesionist sau amator care ne poate servi ca
medium, dãm buzna în cabinetul lui de lucru ca sã ne fotografiem ºi noi. În
acest caz, iau fluide din dublul sãu vital, le îmbib în perispiritul meu � pentru
a-l face mai compact, mai dens; în acelaºi timp, mã micºorez, ca prin acest
fapt sã-l densific mai bine ºi apoi mã aºez la distanþa obiºnuitã, în faþa
obiectivului.
...Bietul om a fotografiat un client, dar asistentul nevãzut care s-a alãturat
lângã acesta, prin risipirea fluidelor lui, i-a impresionat vag placa sensibilã ºi
poza clientului a ieºit pãtatã, incorectã. Cliºeul s-a stricat.
...Pozele fãcute în aer liber ºi în amurgul serii ne-au reuºit mai des, mai ales
prin cimitire (v. fig. 5 � n.a.), unde avem prilejul de a gãsi fluid al dublului
eteric din belºug.
...adesea, noi nu reuºim sã ieºim pe placa fotograficã de la prima încercare, iar
pentru fiecare repetare ar trebui sã luãm o nouã cantitate de fluid de la fotograf �
ceea ce nu ne putem permite, deoarece... îl îmbolnãvim, lucru de care devenim
rãspunzãtori. Atunci nu ne rãmâne decât ca noi singuri sã ne procurãm fluid din
spaþiu ºi sã pozãm.
...Am credin]a cã, având în vedere cã am intrat într-un nou ciclu de mare
spiritualitate, se vor naºte mai mulþi mediumi fotografi�.

ªi într-adevãr, aceastã viziune din ultimul alineat � expus\ cãtre începutul
veacului � s-a transpus tot mai mult în fapt în aceste ultime decenii ale
secolului XX, ceea ce explicã în bunã parte avalanºa de înregistrãri fotografice
de acest fel care survin în întreaga lume.

Pentru a exemplifica ºi într-un mod mai diversificat acest aspect devenit
oarecum general, al �dorinþei� ºi al �grabei� entitãþilor invizibile de a fi
fotografiate, iatã câteva selecþii demonstrative pe categorii de �culori� caracte-
ristice ale fiinþelor respective:

� entitãþi ale cãror corpuri aflate în deplasare radiazã în negru sau în maro
(considerate a fi fost fiinþe josnice, care au fãcut numai rãu cât au fost
încarnate ca oameni) � fig. 47 ºi fig. 48;

� entitãþi al cãror înveliº exterior emite o radiaþie roºie (care ar rezulta
dintr-un nivel încã inferior al propriei evoluþii spirituale ºi care în viaþa
încarnatã au fot dominate de egoism) � fig. 49, fig. 50 ºi fig. 51;

� entitãþi ale c\ror corpuri fotografiabile apar ca radiind în alb (sub impulsul
unei gândiri mai elevate, fiind aflate în ascensiune spiritualã) � fig. 52
[i fig. 53.

STRANIILE DOCUMENTE FOTOGRAFICE
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Totuºi, din cadrul bogatului documentar fotografic pe care l-am primit în
ultimii ani (într-adevãr, atât de straniu faþã de puþina cunoaºtere ce o avem
despre fondul fenomenologic înregistrat în mod total obiectiv), atenþia mi-a
fost atrasã ºi de o altã categorie de imagini, ce au surprins un aspect deosebit
de interesant: diferite entitãþi invizibile ale cãror corpuri radiau în roºu au
evidenþiat pe anumite porþiuni ale traseului parcurs în deplasare învãluirea cu
un �manºon� spiralat � fig. 54; acest înveliº suplimentar având o densitate
mult mai redusã decât a corpului globular fotografiabil (permiþând o trans-
parenþã), evidenþia totodatã compunerea dintr-o materie etericã diferitã de cea
a corpului entitãþii � fig. 55 �, întrucât radia discret într-o altã culoare: fie
verde � fig. 56, fig. 57 ºi fig. 58 �, fie albã � fig. 59, fig. 60 ºi fig. 61.

Dar, ºi mai straniu, în plus faþã de �ciudãþenia� deplasãrii spiralate simultane
materiei a �manºonului�, rezultã ºi o inversare faþã de fenomenele cunoscute
de fizica modernã. Astfel, procesual, este ºtiut faptul cã, prin distanþarea faþã
de sursã, o radiaþie îºi reduce treptat frecvenþa vibratorie, fapt ce-i modificã
treptat culoarea înspre partea inferioarã a spectrului radiant. Deci, de la
culoarea roºie a corpului globular aflat în deplasare, radiaþia lateralã (care se
constatã cã se amortizeazã foarte repede) ar fi trebuit sã fie din domeniul
infraroºului ºi nicidecum verde, ºi cu atât mai puþin albã (culorile verde ºi alb
conþinând radiaþii cu frecvenþe mai ridicate decât cele ale culorii roºii). Ce
proces fizic, care fenomen putea produce în aer liber, fãrã nici o instalaþie 54,
o astfel de inversare?

De fapt, necunoaºterea nu numai a �fizicii eterice�, dar însãºi a fizicii care
stã la baza manifestãrilor energetice de naturã spiritualã, ne face sã nu putem
explica direct intimitatea straniilor fenomene surprinse de astfel de înregistrãri
documentare. De aceea, sã încercãm ºi de aceastã datã sã ne apropiem de
�stranietatea� respectivã prin ipoteze realiste, pe cât posibil mai legate de
specificul manifestãrilor fiinþelor lumii invizibile. Astfel, un prim pas analitic
ne evidenþiazã faptul cã �manºonul� spiralat a fost înregistrat numai în apro-
pierea unor persoane ºi, respectiv, numai pe anumite porþiuni ale traseului

54. Într-o expunere þinutã la simpozionul internaþional ANATECOR � de la Arad,
în 6 noiembrie 1997 � de conferenþiarul universitar Traian Stãnciulescu (de la
Universitatea din Iaºi) privind �teoria laserilor biologici� (pe care a lansat-o în
comun cu dr. D. Manu), acesta a men]ionat un anume fenomen: într-un experiment
cu raze laser, s-a obþinut creºterea frecvenþei radiaþiei � de la infraroºu, la verde �
prin îmbogãþirea energeticã la trecerea razei printr-un mediu neliniar din fosfat de
potasiu. Dar este evident cã în documentarul fotografic respectiv nu exista nici o
instalaþie sau intervenþie tehnicã de acest gen. Cliºeele au surprins un fenomen cu
totul diferit, ce depinde ºi de calitatea particulelor antrenate.
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parcurs � porþiuni apropiate de persoanele �vizitate�. Rezultã deci cã acele
entitãþi au atras în jurul lor (tot aºa cum au atras ºi materia specificã necesarã
fotografierii lor) o altã categorie de materie etericã, având un anume scop strict
localizat, bine �gândit�. Prin urmare, prin efortul ºi mai activ al energiei
gândirii, a fost colectatã ºi activatã o categorie de materie specificã mani-
festãrilor mentale! Nu ar mai fi deci vorba de materie de tip astral ca cea
pentru �îmbrãcarea fotografiabilã� a corpului, ci de o materie etericã specificã
planului mental...

Dar în cazurile documentarului de acest fel, coloritul verde sau alb îºi are,
desigur, o anumitã semnificaþie, tot astfel cum în cazul fig. 42 remarcasem o
anumitã semnificaþie a nuanþei de roºu combinate în fondul alb al corpului
entitãþii respective. Clarvãzãtorii care vizualizeazã corpurile din materii
invizibile ale fiinþei umane percep ºi gândurile emise în mod continuu, acestea
apãrând prin simboluri colorate atât în ansamblul agitat permanent al corpurilor
respective, cât ºi ca forme-gând colorate, emise în exterior. Or, semnificaþiile
acestor jocuri de culori sunt cunoscute încã din vechime ºi le regãsim ºi în
literatura actualã de informare 55 ºi de iniþiere spiritualistã. Iatã, de exemplu,
în acest sens, un extras succint din textul reluat de autoarea francezã
Koechlin de Bizemont din ultima carte a clarvãzãtorului american Edgar Cayce
(menþionatã în nota 55):

�De jur împrejurul nostru existã culori pe care nu le putem vedea, tot aºa cum
existã sunete pe care nu le putem auzi, cãci lumea înþelegerii noastre e prea
îngustã.
...Verdele � dacã este smarald ºi mai ales cu urme de albastru � este culoarea
vindecãrii. Serviabil, tonic, prietenos, verdele este culoarea medicilor ºi a
infirmierelor, care au întotdeauna culoarea aceasta în aura lor�.

Despre culoarea albã, luminoasã, se ºtie cã este cea a înãlþãrii spirituale,
a iubirii spirituale lipsite de dorinþe materiale sau senzuale.

Într-un asemenea context, s-ar pãrea � ºi ilustraþia sugereazã � cã deºi
neºtiutele entitãþi roºii, care s-au dorit fotografiate, nu aveau un nivel de
spiritualitate avansat, totuºi, fie în apropierea copiilor, fie în bisericã (fig. 62),
fie aproape de tinerii entuziaºti, acestea aveau momente de gândire mai curatã.
(Chiar ºi cei mai rãi oameni au trãiri intime de iubire sincerã faþã de cei

55. Ca exemplificãri din bogata literaturã existentã pe aceastã temã, pot fi citate: de
Bizemont, K., Universul lui Edgar Cayce, traducere la Ed. Sagittarius, Iaºi, 1993;
Cayce, E., Aurele, traducere la Ed. Fundaþiei de Infoenergeticã, Bucureºti, 1996;
Goci, V., Karma ºi Cauza, traducere la Ed. Moldova, Iaºi, 1996.

STRANIILE DOCUMENTE FOTOGRAFICE
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apropiaþi.) S-ar putea aprecia deci cã porþiunile respective cu învãluiri
spiralate � fie verzi, fie albe � ar reprezenta manifestãri momentane ale gândirii
individuale în timpul deplasãrii cu mare vitezã. S-ar putea astfel ca spiralãrile
verzi sã indice emiterea unor gânduri prieteneºti sau poate chiar energii cu rol
vindecãtor, în timp ce spiralãrile albe sã fie concomitent un fel de scut faþã de
radiaþiile roºii mai nocive, precum ºi manifestarea unor gânduri de dragoste,
poate chiar de sentimente familiale sau, ºi mai mult, a unor sentimente bazate
pe afinitãþi karmice mult mai complexe.

Aceste sute de documente fotografice pe care le-am primit ºi colecþionat
de-a lungul ultimelor decenii, din care am selecþionat ºi am oferit cititorilor
pe cele mai semnificative, conþin într-adevãr nu numai �dovezile materiale�
privind realitatea fundamentalã a apropiatei existenþe a unor lumi nevãzute, ci ºi
variate aspecte ale manifestãrilor specifice demonstrate de cele mai diverse fiinþe
ce populeazã aceste lumi. În anii care vor veni, astfel de înregistrãri se vor
înmulþi tot mai mult � atât prin mãrirea continuã a numãrului de fotografi
amatori dotaþi sã surprindã asemenea prezenþe ºi fenomene, cât ºi prin evidenta
dorinþã ºi necesitate de a ni se demonstra convieþuirea ancestralã ºi, respectiv,
însuºi cadrul evolutiv al fiinþãrii noastre terestre.

Rãmâne la discernãmântul fiecãrui cititor de a-ºi alege propria cale ideaticã,
fie de a rãmâne indiferent ºi cantonat într-o necunoaºtere stagnantã a realitãþilor
ontologice, fie aceea a dorinþei de a ºti tot mai mult din �tainele necunoscutului�
ºi de a-ºi înþelege astfel sensul propriei existenþe pãmântene.
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Postfa]\

Incursiunile în intimitatea diferitelor lumi invizibile în care textul ºi
ilustraþia acestei cãrþi au dorit sã-l atragã pe cititor au fost � aºa cum semnificã
ºi acest prim cuvânt din titlu � doar scurte penetr\ri într-o �altã realitate�.
Astfel de cãlãtorii rapide impun însã ºi un alt mod de a gândi ºi de a percepe
mediul terestru în care vieþuim. Dar faþã de vastitatea acestei realitãþi necunos-
cute, desigur cã fiecare incursiune nu ne poate oferi decât aspecte mai mult sau
mai puþin fugare ºi chiar acele �evadãri� pe care le facem �dincolo� fiecare
dintre noi din când în când nu ne pot oferi � în cursul ciclului nostru pãmân-
tean � o cunoaºtere completã a marelui ansamblu, a marelui �TOT�.

În sine, procesul individual al evoluþiei continue în care suntem angrenaþi
�programatic� � mai mult sau mai puþin conºtient � are, printre componentele
de bazã, ºi fondul unei permanente lãrgiri a cunoaºterii, care ºi ea este o
necesitate. Rezultã deci cã pentru a ne apropia cognitiv de acest imens domeniu
necunoscut al lumilor invizibile, va trebui sã înþelegem înainte de orice un
anume fapt: la fel cum somitãþile fizicii moderne demonstreazã cã ªtiinþa nu
poate progresa decât reconsiderându-ºi mereu tot ce a enunþat, urmând a se contopi
în orizont cu ªtiinþa spiritualã, tot aºa este absolut necesar sã ne remodelãm
intim modul de a g^ndi, þinând cont de cerinþele acestui orizont; pentru aceasta,
în mod similar, va trebui sã aruncãm �peste bord� restul prejudecãþilor bazate
în mod sigur pe cunoaºteri vechi ºi depãºite, precum ºi comoditatea stagnãrii în
gândirile materialist-mãrunte, determinate de agitata viaþã cotidianã.

Poate cã un bun exemplu legat de �autoimpunerea� reconsiderãrii a �ce� ºi
�cum� gândim ar fi modul în care în[iºi exponenþii domeniului-motor al
civilizaþiei moderne � fizicienii � au ajuns în chipul cel mai logic � în cursul
acestui secol XX � la concluzia cã �realitatea� pe care o percepem cu simþurile
noastre clipã de clipã nu este chiar atât de... realã!

Caracterizat de emeritul profesor român dr. Remus Rãduleþ drept �unul
dintre fizicienii de frunte care au contribuit la promovarea marilor teorii
ale secolului nostru � teoria relativitãþii ºi mecanica cuanticã �, precum
ºi a principalelor probleme filosofice ridicate de ele�, profesorul Max Born
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(de la Universitatea din Edinburgh) � laureat al premiului Nobel în 1954 � se
exprima astfel în una din cãrþile sale 1 cu caracter ºtiinþific:

�În cursul ultimilor o sutã de ani, ideea de realitate în lumea fizicã a devenit
întrucâtva problematicã. Contradicþia dintre realitatea simplã ºi evidentã a
numeroaselor instrumente, maºini, motoare ºi aparate de tot felul � pe care le
produce industria ºi care în fond sunt fizicã aplicatã � ºi semnificaþia neclarã ºi
abstractã a unor noþiuni fundamentale din fizicã � cum sunt forþele ºi câmpurile,
particulele ºi cuantele � este, fãrã îndoialã, derutant\. Între ºtiinþa purã ºi cea
aplicatã, precum ºi între reprezentanþii lor, s-a format o prãpastie ce poate sã-i
ducã la o înstrãinare periculoasã. (În fapt, aceastã �prãpastie� s-a format
ºi între grupurile de oameni care au înþeles cã �trebuie sã gândeascã altfel� ºi
mulþimile de oameni care se încãpãþâneazã sã gândeascã prin prisma obiºnu-
inþelor ºi a intereselor mãrunte; or, este strict necesar un �pod� pentru ca
ºi aceºtia din urmã sã meargã �înainte� � n.a.)
Fizica are nevoie de o filosofie generalizatoare, care sã se poatã exprima în
limbajul de toate zilele, pentru a arunca o punte peste aceastã sciziune privind
«realitatea» � aºa cum este ea conceputã în teorie ºi practicã.
...Se spune cã credinþa în existenþa unei lumi exterioare ar fi lipsitã de semni-
ficaþie, iar pentru progresul ºtiinþei ar fi de-a dreptul o piedicã..
În realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Toate marile descoperiri în fizica
experimentalã se datoreazã intuiþiei unor oameni care s-au folosit în mod
deschis de modele care pentru ei nu erau produse ale fanteziei, ci reprezentau
lucruri reale.
...Abordarea naivã a realitãþii, care a fost încununatã de succes în perioada
clasicã sau newtonianã, s-a dovedit nesatisfãcãtoare. Teoriile moderne pretind
o reformulare a modului de a pune problema.
...Existã filosofii subiective care susþin cã numai spiritualitatea este realã ºi cã
lumea fizicã nu ar fi decât o aparenþã, o umbrã fãrã substanþã. Deºi acest punct
de vedere prezintã un foarte mare interes filosofic, el se afl\ în afara discuþiei
noastre, care nu se ocupã decât de realitatea fizicã.
...Mã întreb dacã existã vreo filosofie care sã poatã defini conceptul de realitate
astfel încât sã nu mai poatã fi ulterior influenþat de asocieri subiective.
...Fizicianul H. Dingle interzice 2 totuºi aplicarea conceptului de realitate la
atomi, electroni, câmpuri ºi aºa mai departe. Dar unde este graniþa dintre
aceste douã domenii � ºi unde începe lumea atomilor, din care ideea de realitate
trebuie alungatã ca fiind iluzorie?

1. Born, M., Fizica în concepþia generaþiei mele, traducere la Ed. ªtiinþific\, Bucureºti,
1969.

2. Dingle, H., �Noua situaþie în Fizicã�, revista Nature, no. 168/1951.
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...Un lucru poate sã fie real ºi totuºi sã se deosebeascã mult de celelalte lucruri
ce ne sunt cunoscute.
...Aceasta înseamnã, fireºte, o modificare decisivã în poziþia noastrã faþã de
naturã. Ea ne cheamã la o nouã descriere a lumii fizice, dar nu la o negare a
realitãþii sale�.

Iatã deci cã, în prima jumãtate a secolului XX, când a scris aceste consi-
deraþii, pe care le-a reluat ºi mai târziu, un fizician de talia lui recunoºtea ºi
recomanda �o modificare decisivã în poziþia noastrã faþã de naturã�, desigur,
în modul nostru de a concepe �realitatea�. Totuºi, situat la jumãtatea acestui
veac, apreciatul fizician era încã tributar limitãrii, comun\ la acea vreme,
a orizontului ideatic numai la aspectele materiei dense � a[a cum el însuºi
menþiona mai sus: conform vechii obiºnuinþe, spiritualitatea ar fi interesat
numai filosofia. Aceastã �discriminare� a fost însã pãrãsitã de generaþiile de
fizicieni din deceniile urmãtoare, care au început sã se convingã de un fapt cu
profunde implicaþii: ampla cunoaºtere spiritualistã se aflã în consens cu cele
mai noi descoperiri ºtiinþifice ºi cã, în fond, câmpul fundamental de cercetare
este întru totul comun.

Evoluþia cãtre aceastã treaptã mai ridicatã a gândirii docte contemporane
este evidenþiatã ºi printr-un mod de exprimare mai elevat � specific ultimelor
decenii ale secolului XX �, foarte sugestiv redat de un alt fizician reputat ºi tot
mai des citat în zilele noastre � profesorul londonez David Bohm. Într-o carte
de referinþã a sa 3, acesta scria:

�Teoria cuanticã implicã faptul cã elementele separate în spaþiu sunt, în general,
proiecþii corelate 4, noncauzale ºi nonlocale, ale unei realitãþi de o dimensiune
mai înaltã.

3. Bohm, D., Wholeness and the Implicate Order, Ed. Routledge, Londra, 1980,
traducere în limba românã la Ed. Humanitas, Bucureºti, 1995.

4. Complexa dezvoltare a �fizicii cuantice� � atât teoretic, cât ºi experimental � l-a
condus pe fizicianul David Bohm sã justifice astfel afirmaþiile din textul citat:
�...putem privi fiecare dintre «particulele» care constituie un sistem mai degrabã ca
pe o «proiecþie» a unei realitãþi de «dimensiune mai înaltã», decât ca pe o particulã
separatã ce existã împreunã cu celelalte într-un spaþiu tridimensional comun. De
exemplu, în experimentul lui Einstein, Podolski, Rosen, fiecare din cei doi atomi ce
se combinã pentru a forma o singurã moleculã trebuie vãzut ca proiecþie tridimen-
sionalã a unei realitãþi cu ºase dimensiuni... Un sistem constituit din N particule este
atunci o realitate 3N dimensionalã...
În mod cu totul general, ordinea implicitã trebuie extinsã la o realitate multidi-
mensionalã� (n.a.).
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...Aºadar, nu spunem cã mintea ºi trupul se influenþeazã reciproc în mod
cauzal, ci cã, de fapt, miºcãrile amândurora sunt rezultatul proiecþiilor corelate
ale unui fundament comun, de o dimensiune mai înaltã.
...Deºi nu avem nici o percepþie sau o cunoaºtere detaliatã a acestui fundament,
el este mereu, într-un anume sens, înfãºurat în conºtiinþa noastrã, în modurile
pe care le-am schiþat, ca ºi, poate, în alte moduri care trebuie încã descoperite.
...Prin forþa unei necesitãþi chiar mai adânci ºi mai lãuntrice a acestei totalitãþi,
pot sã aparã noi stãri de lucruri care sã facã posibil ca atât lumea, aºa cum o
ºtim, cât ºi ideile noastre despre ea sã se supunã ºi pe mai departe unui proces
nesfârºit de schimbare�.

ªi, într-adevãr, viziunea � pe de o parte dedusã logic, iar pe de altã parte
intuitã de acest fizician reputat � apariþiei unei �stãri de lucruri� care va face
ca �ideile noastre sã se supunã ºi pe mai departe unui proces de schimbare�
este, desigur, foarte sugestiv demonstratã ºi de ilustraþia acestei cãrþi, consti-
tuitã din documente care cheamã la aprofundare.

Dar un pas în plus, la fel de semnificativ, l-au fãcut un deceniu mai
târziu ºi acele trei personalitãþi ale gândirii deschise spre noul orizont � triada
citat\ anterior, format din filosoful Jean Guitton (J.G.) ºi fizicienii Griºa
Bogdanov (G.B.) ºi Igor Bogdanov (I.B.). Iatã un extras din dialogul 5 lor, care
meritã sã fie urmãrit:

�I.B.: Teoria cuanticã nu vede în «real» decât diferite interacþiuni.
...trebuie sã reþinem cã aceasta a abolit distincþia dintre câmp ºi particule ºi,
totodatã, între ceea ce este material ºi ceea ce nu este material, altfel spus, între
materie ºi «dincolo» de ea.
...Iatã-ne în faþa ultimei frontiere: aceea care delimiteazã în mod misterios
ceea ce noi numim realitatea fizicã. Dar ce este «dincolo» de ea? Fãrã îndoialã,
nimic. Sau mai degrabã, nimic tangibil.
J.G.: Tocmai acolo începe domeniul spiritului. Suportul fizic nu mai este
necesar pentru a purta aceastã inteligenþã (documentul fotografic din fig. 45
ilustreazã direct o atare concluzie! � n.a.), aceastã ordine profundã pe care o
constatãm în jurul nostru. Or, acest «aproape nimic» � cum spunea filosoful
Jankelevici � este precis aceea, substanþa realului. Dar despre ce era vorba?
G.B.: ...Pânã la mijlocul secolului, nu se ºtia sã se rãspundã la o astfel de
întrebare... dupã ani de tatonãri ºi de eforturi, a apãrut ceea ce numim «teoria
cuanticã relativistã a câmpurilor».
J.G.: Ceea ce ne apropie, se pare, de concepþia spiritualistã a materiei.

5. Guitton, J., Dieu et la science, Ed. Grosset & Fasquelle, Paris, 1991.
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I.B.: Exact. În aceastã perspectivã, o particulã nu existã prin ea însãºi, ci
numai prin efectele pe care le genereazã... Aceasta revine la a spune cã «fondul»
materiei este de negãsit, cel puþin sub forma a ceva, ca ultimã pãrticicã a
realitãþii. Noi putem, cel mult, sã percepem efectele generate de întâlnirea
dintre aceste entitãþi fundamentale, prin efectele lor fugitive, fantomatice,
despre care spunem cã sunt «interacþiuni».
J.G.: La bazã, nimic din ceea ce percepem nu este adevãrat «real», în sensul
pe care îl dãm în mod obiºnuit acestui cuvânt. Într-un anumit fel, suntem
plonjaþi în inima unei iluzii, care desfãºoarã în jurul nostru un cortegiu de
aparenþe, de înºelãri, pe care noi le identificãm cu realitatea... O realitate
stranie, profundã existã totuºi sub acest voal; o realitate care nu ar fi fãcutã din
materie, ci din spirit; o vastã gândire pe care, dupã o jumãtate de secol de
tatonãri, noua fizicã începe sã o înþeleagã�.

La acest sfârºit de secol XX, iatã, într-adevãr, cã, a[a cum prev\zuse ºi
înþeleptul indian Sudhei Babu (citat anterior), asistãm la o îmbinare curajoasã
ºi necesarã între partea fundamentalã a ºtiinþei contemporane, cu gândirea
filosoficã modernã ºi cu profunda cunoaºtere spiritualistã a filosofiilor
religioase 6, într-un cadru nou, acela al �metarealismului�. Într-un astfel de
context, probabil cã cititorii vor accepta utilitatea �incursiunilor� în care au
fost antrenaþi prin aceastã carte ºi poate cã unii dintre ei vor dori sã se continue
cu astfel de penetrãri fugare în alte lumi. Privind înainte, ar trebui sã procedãm
ca albinele; evitând plantele veºtede, acestea nu au prejudecãþi în alegerea
florilor de la care preiau � dar ºi transmit � esenþa continuitãþii lor prin
veacuri: polenul. În modul nostru de a gândi ºi a fãptui, renunþând la cunoaº-
terile �veºtejite�, nici noi nu ar trebui sã avem prejudecãþi atunci când prin
incursiuni în alte planuri ale realitãþii putem culege idei ºi cunoaºteri
folositoare, care sã asigure prin veacuri continuitatea fiinþãrii umane. La fel ca
harnicele înaripate, ar trebui sã preluãm ºi sã prelucrãm ºi noi �esenþa� acestor
idei [i cunoa[teri, în aºa fel încât sã ne producem singuri �mierea� propriei
noastre evoluþii spirituale.

6. Profesorul francez de teologie François Brune, sesizând procesul inevitabil al acestei
îmbinãri ce vizeazã ridicarea spiritului uman pe o altã treaptã � proces ce implicã, desigur,
în religii, ca ºi în ºtiinþe, reconsiderarea unor dogme depãºite �, se exprima astfel în
cartea sa Hristos ºi karma (traducere la Ed. Univers Enciclopedic, Bucureºti, 1997):
�Calea pe care o voi propune e cu totul nebuneascã, fantasticã, incredibilã. Dar voi
încerca sã arãt cã aici este adevãratul creºtinism ºi cã, de fapt, e cel mai tradiþional.
ªi, ca rãsturnare a perspectivelor ce ar fi pãrut cu neputinþã la începutul secolului
nostru, ºtiiinþa de azi este cea care vine în întâmpinarea acestei viziuni mistice�.
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LA LIMITA CUNOA{TERII

Florin Gheorghi]\ � Lumi invizibile
Florin Gheorghi]\ � OZN eterice
Raymond Drake � Astralii `n Antichitate. Roma [i Grecia
Raymond Drake � Astralii din Atlantida
Florin Iorga � Cronica �Dosarelor X�
Florin Gheorghi]\ � Fenomenul Valentina
Raymond Drake � Astralii din Orientul antic
Speran]a Anton � Incursiune `n medicina naturist\. ~n amintirea

lui Valeriu Popa
S.N. Lazarev � Karma pur\
Ion Chiru]\, Vasile Postolic\ � Incursiune `n reflexoterapie. S\n\tate

prin masaje [i remedii naturiste
Florin Gheorghi]\ � Incursiuni `n alte lumi
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Victor Suvorov � Sp\rg\torul de ghea]\. Cine a declan[at
al doilea r\zboi mondial?

Victor Suvorov � Ultima Republic\. De ce a pierdut Uniunea Sovietic\
al doilea r\zboi mondial?
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DIVERTISMENT

Edgar Rice Burroughs � Tarzan `n Valea Morm`ntului
Robert van Gulik � Uciga[ii din Han-Yuan
Adrian Neculau (coordonator) � 29 de teste pentru a te cunoa[te
Adrian Neculau (coordonator) � 26 de teste pentru cunoa[terea celuilalt
Dan Dobrescu � Palmaresul fotbalului interna]ional
Falco Blask, Michael Fuchs-Gamböck � Tehno. O genera]ie `n extaz
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