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Pentru fiecare fiinþã umanã care trãieºte pe
aceastã frumoasã planetã

ºi pentru generaþiile care vor urma.
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TTTTToltoltoltoltolteciieciieciieciiecii

Cu mii de ani în urmã, toltecii erau cunoscuþi în
  sudul Mexicului ca „oameni ai cunoaºterii“.

Antropologii îi descriu ca pe o naþiune sau o rasã, dar în
realitate toltecii erau oameni de ºtiinþã ºi artiºti care au
alcãtuit o societate în scopul de a explora ºi de a conserva
cunoaºterea ºi practicile spirituale ale strãmoºilor lor. Se
adunau împreunã, maeºtri (naguali) ºi adepþi, la Teotihuacan,
oraºul antic alcãtuit din piramide ºi situat lângã Mexico
City, cunoscut ºi sub numele de locul în care „omul devine
Dumnezeu“.

De-a lungul mileniilor, nagualii au fost siliþi sã ascundã
înþelepciunea ancestralã ºi sã o transmitã pe cale ocultã.
Cucerirea lor de cãtre europeni, la care s-a adãugat
folosirea greºitã a puterii personale de cãtre o parte din
discipoli, i-a silit sã ascundã cunoaºterea de cei care nu
erau pregãtiþi sã o aplice cu înþelepciune sau care ar fi
putut-o folosi în scopuri personale ºi egoiste.
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Din fericire, cunoaºterea ezotericã toltecã nu s-a
pierdut, ci s-a transmis din generaþie în generaþie prin mai
multe linii de naguali. Deºi a rãmas învãluitã în mister timp
de sute de ani, profeþiile strãvechi au prezis sosirea unei
epoci în care oamenii se vor întoarce la înþelepciune. La
ora actualã, don Miguel Ruiz, un nagual din ordinul
Cavalerilor Vulturului, a fost ghidat de inspiraþie sã
împãrtãºeascã împreunã cu noi marile învãþãturi ale
toltecilor.

Cunoaºterea toltecilor s-a nãscut din aceeaºi unitate
esenþialã a adevãrului care caracterizeazã toate marile
tradiþii ezoterice de pe acest pãmânt. Deºi nu este o religie,
ea pune la loc de cinste toþi maeºtrii spirituali care ºi-au
rãspândit vreodatã învãþãturile pe planeta noastrã. Deºi
vorbeºte despre spirit, cel mai bine poate fi caracterizatã
ca o cale a vieþii, a fericirii ºi a iubirii.



13

IntrIntrIntrIntrIntroduceroduceroduceroduceroducereeeee
de don Miguel Ruiz

C artea Cele Patru Legãminte a fost publicatã cu
 mulþi ani în urmã. Dacã ai citit aceastã carte,

înseamnã cã ºtii deja care sunt aceste legãminte. Ele au
capacitatea de a-þi transforma viaþa prin transcenderea
miilor de legãminte limitatoare pe care le-ai fãcut, cu tine
însuþi, cu alþi oameni ºi cu viaþa însãºi.

Prima datã când citeºti Cele Patru Legãminte, acestea
încep sã se activeze în tine. Efectele lor magice sunt mult
mai profunde decât cuvintele pe care le citeºti. Multor
cititori li se pare cã ºtiau deja aceste lucruri, cã le intuiau,
chiar dacã nu erau capabili sã le transpunã în cuvinte.
Prima lecturã a cãrþii îþi zdruncinã din temelii vechile
convingeri ºi te conduce la limita înþelegerii. Cartea te ajutã
sã renunþi la multe din legãminte limitatoare pe care le-ai
fãcut cu tine însuþi sau cu ceilalþi oameni ºi sã depãºeºti
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astfel numeroase provocãri. Acestea din urmã sunt
înlocuite însã cu alte provocãri. Atunci când citeºti cartea
a doua oarã, þi se pare cã citeºti o altã carte, complet diferitã
de prima, întrucât limitele capacitãþii tale de înþelegere sunt
altele. Orizontul tãu s-a extins. Noua lecturã te conduce
cãtre o cunoaºtere mai profundã de sine, în funcþie de
noile limite atinse. Atunci când citeºti cartea a treia oarã,
se petrece acelaºi fenomen.

Ca prin magie (întrucât chiar sunt magice), Cele Patru
Legãminte te ajutã sã îþi descoperi gradat sinele autentic.
Odatã cu practica, aceste legãminte simple te conduc cãtre
revelarea adevãratei tale esenþe, care este diferitã de
imaginea pe care þi-ai construit-o, ºi exact acesta este
scopul: sã devii cel care eºti cu adevãrat.

Principiile descrise de Cele Patru Legãminte se
adreseazã tuturor oamenilor, de la cei mai tineri ºi pânã
la cei mai bãtrâni. Ele nu pot fi înþelese însã decât la nivelul
inimii. Aceste principii se adreseazã în egalã mãsurã
oamenilor care aparþin celor mai variate culturi ale lumii,
care vorbesc limbi diferite ºi care au convingeri filozofice
ºi religioase diferite. Ele pot fi predate inclusiv în ºcoli, de
la clasele elementare ºi pânã la licee ºi universitãþi.
Principiile din Cele Patru Legãminte pot fi înþelese cu
uºurinþã de orice om, pentru simplul motiv cã se adreseazã
înainte de toate bunului simþ.

Considerãm cã a sosit timpul sã îþi facem un nou
cadou: Al Cincilea Legãmânt. Nu am inclus acest al
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Cincilea Legãmânt în prima mea carte pentru simplul
motiv cã primele patru legãminte erau suficiente pentru a
produce în tine o schimbare. La fel ca primele legãminte,
al Cincilea Legãmânt este alcãtuit din cuvinte, dar
adevãrata lui semnificaþie transcende cu mult aceste
cuvinte. În ultimã instanþã, el se referã la perceperea
realitãþii din jur prin ochii adevãrului, dincolo de cuvinte.
Rezultatul practicãrii celui de-al Cincilea Legãmânt este
deplina acceptare de sine, exact aºa cum eºti, dar ºi deplina
acceptare a tuturor celorlalþi, exact aºa cum sunt. Rãsplata
la care conduce aceastã practicã este fericirea eternã.

Cu mulþi ani în urmã, am început sã le predau
ucenicilor mei o parte din conceptele descrise în aceastã
carte. Am fost nevoit însã sã renunþ destul de repede,
întrucât nimeni nu pãrea sã înþeleagã ce le spuneam. Deºi
le-am împãrtãºit adepþilor mei cel de-al Cincilea Legãmânt,
am descoperit cã aceºtia nu erau pregãtiþi sã accepte
învãþãturile care stãteau la baza acestuia. Mulþi ani mai
târziu, fiul meu, don Jose, le-a împãrtãºit aceleaºi învãþãturi
adepþilor sãi, ºi a reuºit acolo unde eu am dat greº. Unul
din motivele succesului sãu ar putea fi credinþa sa
desãvârºitã în capacitatea de a transmite acest mesaj.
Simpla sa prezenþã era suficientã pentru a transmite
adevãrul ºi pentru a transforma convingerile participanþilor
la seminarele sale, ºi implicit vieþile lor.

Don Jose Ruiz a fost adeptul meu încã din copilãrie,
de când a învãþat sã vorbeascã. De aceea, sunt onorat sã
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îl prezint în aceastã carte pe fiul meu. Împreunã, vom
prezenta esenþa învãþãturilor pe care le-am predat în ultimii
ºapte ani.

Pentru ca mesajul sã fie cât mai personalizat ºi pentru
a pãstra folosirea persoanei întâi care a caracterizat
primele cãrþi din seria Înþelepciunii Toltece, am decis
împreunã sã scriem ºi aceastã carte, al Cincilea Legãmânt,
tot la persoana întâi. De fapt, ne adresãm cititorilor noºtri
pe aceeaºi voce, izvorâtã din aceeaºi inimã.



Partea I

PUTEREA SIMBOLURILOR
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11111

DE UNDE ÎNCEPEMDE UNDE ÎNCEPEMDE UNDE ÎNCEPEMDE UNDE ÎNCEPEMDE UNDE ÎNCEPEM

PrPrPrPrProgrogrogrogrogramul eamul eamul eamul eamul explicã txplicã txplicã txplicã txplicã toooootultultultultul

Din momentul în care se naºte, omul îi prezintã
 acestei lumi un mesaj. În ce constã acest mesaj?

Chiar în el însuºi, în copilul care s-a nãscut. Orice om este
un înger, un mesager al infinitului nãscut într-un corp
uman. Infinitul sau puterea absolutã creeazã un program
pentru fiecare om, iar acest program include toate
elementele care îi sunt necesare omului pentru a fi el însuºi.
Omul se naºte, creºte, îºi alcãtuieºte o familie, îmbãtrâneºte,
iar în final se întoarce la sânul infinitului. Fiecare celulã
din corpul sãu reprezintã un univers în sine. Ea este
inteligentã, completã ºi este programatã sã fie ceea ce este.

Tu eºti programat sã fii tu însuþi, indiferent cine eºti,
iar pentru program nu conteazã ce crede mintea ta cã
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eºti. Programul nu are nimic de-a face cu mintea
gânditoare. El este integrat în corpul fizic, mai exact în
ceea ce noi numim ADN. La început, orice om urmeazã
instinctiv înþelepciunea acestui program. Copiii mici ºtiu
perfect ce anume le place ºi ce anume le displace. Ei
încearcã în mod natural sã facã numai ce le place ºi sã
evite ceea ce le displace. Îºi urmeazã instinctele, iar acestea
îi conduc cãtre fericire, cãtre savurarea vieþii, cãtre joc,
cãtre iubire ºi cãtre îndeplinirea nevoilor lor fireºti. Ce se
întâmplã însã în continuare?

Când corpul copilului începe sã se dezvolte, mintea
lui se maturizeazã, iar el începe sã foloseascã simbolurile
pentru a-ºi transmite mesajele. Aºa cum pãsãrile din
aceeaºi specie sau pisicile îºi înþeleg reciproc limbajul, ºi
oamenii se înþeleg reciproc prin folosirea anumitor
simboluri. Chiar dacã s-ar naºte pe o insulã izolatã ºi ar
creºte singur, omul ar ajunge mai devreme sau mai târziu
sã dea nume tuturor lucrurilor din jurul sãu. El s-ar folosi
de acest limbaj pentru a-ºi comunica mesajul, cel puþin
sieºi, dacã nu mai are alþi oameni în jur. De ce procedãm
noi astfel? Rãspunsul este uºor de înþeles, ºi asta nu doar
din cauza inteligenþei noastre înnãscute, ci pur ºi simplu
pentru cã noi suntem programaþi sã ne creãm un limbaj
ºi sã inventãm o întreagã simbolisticã, cu ajutorul cãreia
sã comunicãm unii cu ceilalþi.

Oamenii din întreaga lume vorbesc ºi scriu în mii de
limbi diferite. Ei au inventat tot felul de simboluri, nu doar
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pentru a comunica cu alþi oameni, dar ºi pentru a comu-
nica cu ei înºiºi (lucru chiar mai important). Simbolurile
pot fi sunetele pe care le rostim atunci când vorbim,
miºcãrile pe care le facem sau anumite semne grafice de
care ne folosim pentru a scrie. Existã simboluri pentru
obiecte, idei, muzicã ºi matematicã, dar primul pas îl
reprezintã întotdeauna simbolurile sonore pe care le învaþã
copilul pentru a putea vorbi.

Copilul învaþã aceste cuvinte de la adulþii din jurul
sãu, care au dat deja nume tuturor lucrurilor din realitatea
lor. De pildã, copilul aflã cã acest obiect este o masã, iar
celãlalt este un scaun. Oamenii au dat nume inclusiv unor
obiecte care nu existã decât în imaginaþia lor, cum ar fi
sirenele ºi unicornii. Orice cuvânt pe care îl învãþãm este
un simbol al unui concept real sau imaginar. Copilul învaþã
astfel de mic mii de cuvinte. Este suficient sã observãm
copiii cu vârste cuprinse între un an ºi patru ani pentru a
vedea cât de mare este efortul lor de a învãþa toatã aceastã
simbolisticã. Cu toþii am depus cândva acest efort, chiar
dacã nu ne mai aducem aminte de el, întrucât mintea
noastrã nu era suficient de maturã atunci când l-am fãcut.
Prin repetiþie ºi practicã, copilul învaþã în cele din urmã sã
vorbeascã.

Dupã ce copilul a învãþat sã vorbeascã, adulþii care
au grijã de el îl învaþã tot ceea ce ºtiu, transferându-i astfel
o cunoaºtere programatã, care include toate regulile
sociale, religioase ºi morale ale culturii în care trãiesc. Ei
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capteazã atenþia copilului ºi îi transmit diferite informaþii,
învãþându-l sã devinã la fel ca ei. Altfel spus, copilul învaþã
cum sã se integreze în societatea în care s-a nãscut, cum
sã se comporte „corect“ în aceastã societate, respectiv cum
sã fie un om „bun“.

Pe scurt, copilul este dresat la fel ca un câine, ca o
pisicã sau ca un alt animal de casã, printr-un sistem
educativ în care rãsplata alterneazã cu pedeapsa. El aflã
cã este un bãieþel cuminte sau o fetiþã cuminte dacã face
ceea ce îi spun adulþii sã facã, respectiv cã este un bãieþel
rãu sau o fetiþã rea dacã nu face aceste lucruri. Uneori,
copilul este pedepsit chiar dacã nu face nimic rãu, iar
alteori este rãsplãtit chiar dacã nu face nimic bun (conform
criteriilor adulþilor). Din cauza fricii de a nu fi pedepsit sau
de a nu rata rãsplata, copilul începe sã le facã pe plac
adulþilor din jurul sãu. El încearcã sã fie bun, pornind de
la premisa cã oamenii rãi nu primesc nicio rãsplatã;
dimpotrivã, sunt pedepsiþi.

Prin acest proces de dresare, copilul învaþã toate
regulile ºi valorile familiei sale ºi ale societãþii în care trãieºte
aceasta. El nu are nici cea mai micã ºansã de a-ºi alege
propriile convingeri. Dimpotrivã, i se spune ce trebuie sã
creadã ºi ce nu trebuie sã creadã. Adulþii din jurul lui îi
transmit opiniile lor: ce este bun ºi ce este rãu, ce este
corect ºi ce este greºit, ce este frumos ºi ce este urât. Ei
descarcã toate aceste informaþii în mintea copilului, care
funcþioneazã la fel ca un computer. În inocenþa lui, copilul
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crede tot ce îi spun pãrinþii sãi sau ceilalþi adulþi. El este de
acord cu aceste informaþii, pe care le depoziteazã în
memoria sa. În acest fel, informaþiile se cristalizeazã în
mintea sa printr-un proces de acceptare, a cãrui primã
etapã este captarea atenþiei.

Atenþia este extrem de importantã, întrucât reprezintã
acea parte a minþii care ne permite sã ne concentrãm
asupra unui obiect sau a unui gând singular dintr-o gamã
infinitã de posibilitãþi. Prin intermediul atenþiei, informaþiile
primite din exterior sunt integrate în minte, ºi invers.
Atenþia reprezintã canalul prin care primim ºi transmitem
mesaje de la unul la celãlalt. Ea reprezintã puntea de
legãturã dintre minþile umane, pe care cãlãtoresc tot felul
de sunete, semne, simboluri ºi alte informaþii ale simþurilor,
respectiv toate evenimentele care ne capteazã atenþia.
Acesta este mecanismul prin care învãþãm, dar ºi prin care
le predãm altora anumite informaþii. Noi nu putem învãþa
pe altcineva ceva dacã nu îi captãm mai întâi atenþia. La
fel, nu putem învãþa noi înºine ceva dacã nu suntem atenþi.

Prin folosirea acestui mecanism, adulþii îi învaþã pe
copii cum sã îºi creeze o întreagã realitate în mintea lor,
cu ajutorul simbolurilor. Dupã ce a învãþat limbajul
sunetelor, copilul învaþã limbajul semnelor grafice, care
redau în scris limbajul oral. Imaginaþia ºi curiozitatea sa
încep sã se dezvolte, iar el începe sã punã întrebãri,
acumulând informaþii din toate pãrþile. Copilul ajunge sã
stãpâneascã cu adevãrat limbajul numai dupã ce devine



24

Al Cincilea Legãmânt

capabil sã foloseascã aceste simboluri pentru a vorbi cu el
însuºi, în mintea sa. Altfel spus, el învaþã astfel sã
gândeascã. Înainte de acest lucru el nu gândea, ci doar
imita sunetele ºi se folosea de simboluri pentru a comunica.
Viaþa lui era extrem de simplã, întrucât copilul nu ataºa
încã semnificaþii ºi emoþii acestor simboluri.

Dupã ce învaþã sã acorde semnificaþii simbolurilor,
copilul începe sã se foloseascã de ele pentru a-ºi explica
tot ceea ce se întâmplã în viaþa lui. El se foloseºte de aceste
simboluri pentru a se gândi la lucrurile reale, dar ºi la cele
ireale, pe care ºi le imagineazã ca fiind reale. De pildã, el
începe sã se gândeascã la concepte precum frumos sau
urât, gras sau slab, deºtept sau prost. Aºa cum probabil ai
remarcat, noi nu putem gândi decât în limba pe care am
învãþat-o perfect. Spre exemplu, multã vreme eu nu am
vorbit decât limba spaniolã. De aceea, mi-a luat foarte mult
timp ca sã pot gândi în limba englezã. Controlul unei limbi
nu este deloc uºor, iar mãiestria nu este atinsã decât atunci
când începe sã gândim în limba respectivã.

Când începe sã meargã la ºcoalã, la vârsta de cinci
sau de ºase ani, copilul înþelege semnificaþia unor concepte
abstracte precum bine ºi rãu, corect ºi greºit, succes ºi
eºec, perfect ºi imperfect. La ºcoalã, el continuã sã înveþe
cum sã citeascã ºi sã scrie simbolurile pe care deja le
cunoaºte, iar limbajul scris îi permite sã acumuleze din ce
în ce mai multã cunoaºtere. El continuã astfel sã acorde
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din ce în ce mai multe semnificaþii simbolurilor, iar procesul
de gândire din mintea lui devine automat ºi lipsit de efort.

În aceastã etapã, atenþia copilului nu mai trebuie
captatã neapãrat de adulþii din jurul lui; simbolurile învãþate
pot face acest lucru pe cont propriu. Cunoaºterea acu-
mulatã îi vorbeºte copilului, iar acesta devine capabil sã o
asculte. Eu numesc acest mecanism vocea cunoaºterii,
întrucât descrie perfect maniera în care ni se adreseazã
cunoaºterea în mintea noastrã. Aceastã voce ne vorbeºte
în tonalitãþi diferite. Uneori auzim vocea mamei, alteori
vocea tatãlui, sau a fraþilor ºi surorilor noastre. Cert este
cã aceastã voce nu mai conteneºte niciodatã cu vorbitul.
Aceastã voce nu este realã, ci este creatã de noi. Din pãcate,
noi credem cã este realã, întrucât i-am dat viaþã prin
puterea credinþei noastre, ceea ce înseamnã cã noi credem
fãrã nicio îndoialã tot ceea ce ne spune ea. Prin acest
mecanism, opiniile oamenilor din jurul nostru pun
stãpânire pe mintea noastrã.

Toþi cei din jur au o anumitã opinie legatã de noi, pe
care adeseori ne-o transmit. Atunci când sunt foarte mici,
copiii nu ºtiu cine sunt. Ei nu se pot cunoaºte pe ei înºiºi
decât prin intermediul unei oglinzi, iar oamenii din jurul
lor acþioneazã exact ca o oglindã. De pildã, mama îi spune
copilului cine este, iar copilul o crede. Tatãl ºi fraþii copilului
îi spun cu totul altceva, ºi el îi crede de asemenea. Adulþii
îi spun copilului cum aratã: „Uite, ai ochii mamei tale ºi
nasul bunicului tãu.“ Copilul ascultã opiniile membrilor
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familiei sale, ale profesorilor ºi ale celorlalþi copii de la
ºcoalã. El îºi percepe propria imagine prin intermediul
acestor opinii ºi este de acord cu ea. De îndatã ce îºi
exprimã acest acord, opiniile celorlalþi devin parte
integrantã din sistemul sãu de convingeri. Încetul cu
încetul, ele încep sã îi modifice comportamentul, iar mintea
sa îºi formeazã o imagine de sine în funcþie de opiniile
celorlalþi: „Sunt frumos; nu sunt foarte frumos. Sunt
deºtept; nu sunt foarte deºtept. Mã îndrept cãtre succes;
mã îndrept cãtre eºec. Sunt bun la aceastã activitate; nu
sunt bun la acea activitate.“

La un moment dat, totalitatea opiniilor pãrinþilor,
profesorilor, religiei ºi societãþii îl face pe copil sã creadã
cã trebuie sã se comporte într-un anumit fel pentru a fi
acceptat. Cei din jur îi spun cum ar trebui sã fie, cum ar
trebui sã arate, cum ar trebui sã se poarte. El trebuie sã
facã cutare lucru, dar nu trebuie sã facã cutare lucru. Dacã
aceste opinii primite din exterior nu corespund
adevãratului sãu fel de a fi, copilul începe sã pretindã cã
este ceea ce nu este. În acest fel, teama de a fi respins se
transformã în teama de a nu fi suficient de bun. Copilul
începe astfel sã caute perfecþiunea. El îºi formeazã o
imagine a acestei perfecþiuni cu care ºi-ar dori sã se
identifice. El ºtie cã nu este una cu aceastã imagine, dar
ºi-ar dori sã devinã. De aceea, copilul începe sã se judece
singur în funcþie de ea. El ajunge astfel sã se deteste singur,
spunându-ºi lucruri de genul: „Ce prost eºti! Ce urât eºti!
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Eºti gras, eºti scund, eºti slab, eºti prost…“. Aºa începe
drama existenþei sale. Pentru prima datã, simbolurile
învãþate se întorc împotriva lui. Din pãcate, copilul nu
înþelege acest mecanism, prin care a învãþat singur sã se
foloseascã de simboluri pentru a se respinge pe el însuºi.

Înainte de procesul de dresare, copilului nu-i pasã
cine este ºi cum aratã. El are tendinþa înnãscutã de a
explora, de a-ºi exprima creativitatea, de a cãuta plãcerea
ºi de a evita durerea. Atunci când sunt foarte mici, copiii
sunt liberi ºi greu de controlat. Ei aleargã fãrã nicio jenã
în pielea goalã, fãrã sã fie conºtienþi de acest lucru ºi fãrã
sã se judece singuri. Ei rostesc adevãrul curat, deoarece
cred în el. Atenþia lor este întotdeauna captatã de
momentul prezent. Ei nu se tem de viitor ºi nu se ruºineazã
de trecutul lor. Dupã ce au fost dresaþi, ei încearcã din
rãsputeri sã fie suficient de buni pentru cei din jur ºi ajung
sã nu se mai considere niciodatã suficient de buni pentru
ei înºiºi, întrucât nu se pot ridica la înãlþimea imaginii
despre perfecþiune pe care ºi-au creat-o singuri.

Noi ne-am pierdut tendinþele naturale în decursul
procesului de dresare la care am fost supuºi în copilãrie.
La ora actualã, noi încercãm sã redescoperim ceea ce am
pierdut atunci. Ne cãutãm libertatea pierdutã, întrucât nu
ne mai simþim liberi sã fim cei care suntem cu adevãrat.
Cãutãm starea de fericire, întrucât nu ne mai simþim fericiþi.
Cãutãm frumuseþea, întrucât nu mai credem de mult cã
suntem frumoºi.
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Când copilul ajunge la adolescenþã, corpul sãu este
programat sã secrete o serie de substanþe noi, numite
hormoni. Corpul sãu fizic nu mai este cel al unui copil ºi
nu mai corespunde modului de viaþã de pânã atunci.
Adolescentul nu mai este dispus sã îºi asculte pãrinþii
spunându-i ce trebuie ºi ce nu trebuie sã facã. El doreºte
sã devinã liber, sã fie el însuºi, dar se teme de acest lucru.
Cei din jur îi spun: „Nu mai eºti copil“, dar el nu se simte
încã un adult. De aceea, aceastã perioadã este foarte
dificilã. La aceastã vârstã, cei din jur nu mai trebuie sã îi
spunã tânãrului ce sã facã, întrucât el a învãþat deja sã se
judece singur, sã se autopedepseascã ºi sã se rãsplãteascã
singur în funcþie de sistemul de convingeri pe care l-a
învãþat de mic. Acest proces de dresare este facilitat de
anumite culturi din aceastã lume ºi îngreunat de altele,
dar în general nimeni nu scapã de el. Nimeni.

Dupã ieºirea din adolescenþã, corpul tânãrului se
maturizeazã ºi totul se schimbã din nou pentru el. El începe
sã caute din nou, dar de data aceasta lucrul pe care doreºte
sã îl gãseascã este propriul sãu sine. El cautã iubirea,
întrucât a fost învãþat de mic cã aceasta existã în afara lui.
Cautã dreptatea, întrucât aceasta nu existã în sistemul de
convingeri pe care l-a adoptat prin învãþare. Cautã
adevãrul, întrucât nu este capabil sã creadã decât în
cunoaºterea depozitatã în mintea sa. ªi peste toate,
continuã sã caute perfecþiunea, întrucât a ajuns sã creadã,
la fel ca toþi ceilalþi oameni, cã „nimeni nu este perfect“.
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De-a lungul anilor în care am crescut, noi am fãcut
 nenumãrate legãminte cu noi înºine, cu socie-

tatea ºi cu toþi cei din jurul nostru. Cele mai importante
dintre acestea sunt legãmintele pe care le-am fãcut cu noi
înºine atunci când am început sã înþelegem simbolurile
care ne-au fost predate. Aceste simboluri ne spun ce trebuie
sã credem în legãturã cu noi înºine, ce suntem ºi ce nu
suntem, ce este ºi ce nu este posibil. Vocea cunoaºterii ne
spune tot ce trebuie sã ºtim, dar nimeni nu ne poate spune
dacã ceea ce cunoaºtem noi este adevãrat sau nu.

Trecând prin ºcoala elementarã, liceu ºi colegiu, noi
acumulãm foarte multã cunoaºtere, dar ce ajungem sã
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cunoaºtem de fapt? Ajungem noi sã cunoaºtem adevãrul?
Nu, ajungem sã cunoaºtem doar un limbaj, o simbolisticã
ce devine adevãratã pentru noi numai pentru cã suntem
de acord cu ea, nu pentru cã reprezintã adevãrul curat.
Indiferent de limbajul pe care l-am învãþat ºi de locul în
care ne-am nãscut, tot ceea ce cunoaºtem noi depinde de
legãmintele pe care le-am fãcut, începând cu simbolurile
pe care le-am învãþat.

De pildã, dacã ne-am nãscut în Anglia, noi am învãþat
simbolurile englezeºti. Dacã ne-am nãscut în China, le-am
învãþat pe cele chinezeºti. Înainte de a învãþa însã limba
englezã, chinezã, spaniolã, germanã sau rusã (sau oricare
alta), aceste simboluri au valoare pentru noi numai pentru
cã noi înºine le-am acordat aceastã valoare, fiind de acord
cu semnificaþia lor. Fãrã acceptul nostru, aceste simboluri
nu ar avea nicio semnificaþie. Spre exemplu, cuvântul tree1

nu are semnificaþie decât pentru vorbitorii de limbã
englezã. Nici chiar pentru aceºtia el nu înseamnã nimic
pânã când nu au ajuns sã creadã cã înseamnã ceva,
respectiv pânã când ei nu ºi-au exprimat acceptul faþã de
semnificaþia lui. Oamenii acordã cuvântului „copac“
aceeaºi semnificaþie, pentru cã altfel nu ar putea comunica
între ei. Tot ceea ce afirm eu în aceastã carte poate fi înþeles
de tine numai pentru cã noi acordãm aceeaºi semnificaþie

1 Copac în limba englezã. (n. tr.)
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cuvintelor cu care ne-am programat mintea. Desigur, asta
nu înseamnã automat cã trebuie sã fim de acord unul cu
celãlalt. Semnificaþia pe care o acordãm noi cuvintelor nu
este chiar identicã.

Oamenii acordã o semnificaþie subiectivã cuvintelor,
adeseori fãrã niciun motiv. Ei inventeazã cuvinte noi,
uneori prin asocierea altor cuvinte. Oamenii sunt cei care
au inventat sunetele, literele ºi simbolurile grafice. De pildã,
dacã auzim sunetul „A“, noi ne spunem: „Acesta este
simbolul care corespunde acestui sunet“. Îi ataºãm apoi
un semn grafic, iar simbolul devine pentru noi una cu
sunetul. Altfel spus, el capãtã o anumitã semnificaþie. Toate
cuvintele din mintea noastrã au o anumitã semnificaþie,
dar nu pentru cã ar fi realã, ci pentru noi suntem de acord
cu ea. Ea reprezintã un legãmânt pe care îl facem cu noi
înºine, dar ºi cu ceilalþi oameni care învaþã aceeaºi limbã
(aceeaºi simbolisticã).

Importanþa ºi puterea legãmintelor devine foarte
evidentã atunci când cãlãtorim într-o altã þarã, în care
oamenii vorbesc o limbã diferitã de a noastrã. Un arbol es
solo un arbol, el sol es solo el sol, la tierra es solo la tierra
si estamos de acuerdo2. Ein Baum ist nur ein Baum, die
Sonne ist nur die Sonne, die Erde ist nur die Erde, wenn
wir uns darauf verstandigt haben. Un copac este doar un

2 Un copac este doar un copac, soarele este doar soare, pãmântul este
doar pãmânt, dacã suntem cu toþii de acord în aceastã privinþã. (n. tr.)
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copac, soarele este doar un soare, pãmântul este doar
pãmânt, dacã suntem de acord în aceastã privinþã. Aceste
simboluri nu au nicio semnificaþie în Franþa, în Rusia, în
Turcia, în Suedia sau în alte þãri ale lumii, în care consensul
referitor la limbajul comun este diferit.

Dacã am învãþat limba englezã, iar apoi ne ducem în
China, îi auzim pe oameni vorbind, dar nu înþelegem o
iotã din ceea ce spun aceºtia. Sunetele pe care le auzim
nu înseamnã nimic pentru noi, deoarece nu corespund
simbolisticii pe care am învãþat-o. De altfel, nu doar limbajul
diferã. Parcã am fi într-o altã lume. De pildã, dacã vizitãm
lãcaºurile lor de cult, constatãm cã aceºti oameni au o
credinþã complet diferitã de a noastrã. Ritualurile lor sunt
diferite, iar mitologiile lor nu au nimic de-a face cu cele pe
care le-am învãþat noi. Pentru a înþelege cultura lor, noi
trebuie sã învãþãm mai întâi simbolurile pe care le folosesc,
începând cu limba lor. Putem afla astfel un nou mod de
viaþã, o nouã religie ºi o nouã filozofie de a trãi, care vor
intra însã în conflict cu cele învãþate anterior. Noile
convingeri se vor ciocni de cele vechi ºi vor da naºtere
îndoielii: „Ce anume este corect ºi ce este greºit? Este oare
adevãrat ce am învãþat înainte, sau este adevãrat ceea ce
învãþ acum? Care este adevãrul?“

Adevãrul este cã întreaga noastrã cunoaºtere nu
reprezintã altceva decât o simbolisticã, respectiv cuvinte
inventate de noi pentru a înþelege ºi pentru a exprima
ceea ce percepem în jurul nostru. Fiecare cuvânt din
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mintea noastrã sau de pe aceastã paginã reprezintã doar
un simbol învestit cu puterea credinþei noastre. Altfel spus,
noi credem în semnificaþia lui ºi nu ne îndoim nicio clipã
de ea. Oamenii îºi construiesc un întreg sistem de
convingeri alcãtuit din simboluri. În acest fel, ei îºi
construiesc un întreg edificiu al cunoaºterii, dupã care se
folosesc de ceea ce ºtiu, dar ceea ce ºtiu nu este altceva
decât o simbolisticã prin care îºi justificã singuri lucrurile
în care cred. Altfel spus, ei îºi explicã la început lor înºine,
iar apoi ºi celor din jurul lor, felul în care se percep pe ei
înºiºi ºi felul în care percep universul în care trãiesc.

Dacã suntem conºtienþi de acest proces, noi putem
înþelege cu uºurinþã cã mitologiile, religiile ºi filozofiile lumii,
respectiv convingerile ºi modurile diferite de a gândi nu
sunt altceva decât legãminte pe care oamenii le fac cu ei
înºiºi ºi cu semenii lor. Ce-i drept, ele reprezintã creaþia
noastrã, dar sunt ele adevãrate? Tot ceea ce existã este
adevãrat: Pãmântul este adevãrat, stelele sunt adevãrate,
întregul Univers este adevãrat. Simbolurile pe care le
folosim noi pentru a descrie ceea ce cunoaºtem nu sunt
însã adevãrate decât pentru cã aºa susþinem noi.

 

În Biblie existã o poveste foarte frumoasã care
ilustreazã perfect relaþia dintre Dumnezeu ºi oameni. În
aceastã legendã, Adam se plimbã împreunã cu Dumnezeu,
iar acesta din urmã îl întreabã ce nume doreºte sã dea
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lucrurilor pe care le vede. Încetul cu încetul, Adam dã nume
tuturor lucrurilor. „Haide sã numim acest lucru un copac.
Haide sã numim acest lucru o pasãre. Haide sã numim
acest lucru o floare ...” De fiecare datã, Dumnezeu este de
acord cu Adam. Povestea descrie perfect procesul de
creare a simbolurilor, respectiv a limbajului, iar mecanismul
care stã la baza lui este acceptarea (legãmântul).

Avem de-a face cu cele douã feþe ale aceleiaºi monede:
una din feþe este percepþia purã (ceea ce percepe Adam),
iar cealaltã este semnificaþia pe care o acordã Adam
lucrului perceput. Altfel spus, avem de-a face cu un obiect
al percepþiei, care reprezintã adevãrul curat, ºi cu
interpretarea pe care o acordãm noi adevãrului, care
reprezintã doar un punct de vedere subiectiv. Adevãrul
este obiectiv, iar noi îl numim ºtiinþific. Interpretarea pe
care i-o acordãm noi este subiectivã, iar noi o numim artã.
Avem astfel de face cu ºtiinþa ºi cu arta, cu adevãrul ºi cu
semnificaþia pe care i-o acordãm noi. Adevãrul real este
creaþia vieþii. El reprezintã un adevãr absolut, întrucât este
acelaºi pentru toþi oamenii. Interpretarea pe care o
acordãm noi adevãrului este propria noastrã creaþie ºi ea
reprezintã un adevãr relativ, întrucât nu rãmâne adevãrat
decât prin acceptul nostru. Dacã înþelegem acest
mecanism, noi putem înþelege cum funcþioneazã mintea
umanã.

Toþi oamenii sunt programaþi sã perceapã adevãrul.
Ei nu au nevoie de un limbaj în acest scop. Pentru a putea
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exprima însã acest adevãr, ei trebuie sã foloseascã un
limbaj, iar aceastã expresie reprezintã o artã individualã.
Lucrurile pe care le exprimãm noi prin aceastã artã nu
mai reprezintã adevãrul, întrucât cuvintele sunt simboluri,
iar simbolurile nu pot decât sã reprezinte sau sã
„simbolizeze“ adevãrul. Spre exemplu, noi putem vedea
un copac chiar dacã nu cunoaºtem cuvântul „copac“.
Dacã nu filtrãm realitatea prin intermediul simbolurilor,
ceea ce vedem noi sunt obiectele în sine. Acestea sunt
reale, adicã adevãrate, iar noi le putem percepe cu ajutorul
simþurilor noastre. Atunci când îi dãm copacului numele
sãu, noi ne folosim de arta noastrã individualã pentru a
ne exprima un punct de vedere. Dacã folosim ºi alte
simboluri, noi putem descrie copacul, cu crengile, frunzele
ºi culorile sale. Putem spune despre el cã este un copac
mare sau mic, frumos sau urât etc., dar reprezintã aceste
cuvinte adevãrul? Nu. Copacul este exact cel care este, nu
felul în care îl descriem noi.

Interpretarea pe care o acordãm noi copacului
depinde de reacþia noastrã emoþionalã faþã de el. La rândul
ei, aceasta depinde de simbolurile de care ne folosim
pentru a recrea copacul în mintea noastrã. În acest fel,
este din ce în ce mai evident cã interpretarea pe care o
acordãm noi copacului nu este totuna cu adevãrul acestuia.
Ea reprezintã o reflectare a adevãrului, iar aceastã
reflectare este ceea ce noi numim mintea umanã. Mintea
umanã nu este altceva decât o realitate virtualã. Ea nu
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este realã. Numai adevãrul este real, iar el este adevãrat
pentru toatã lumea. Realitatea virtualã este propria noastrã
creaþie. Este arta noastrã, care nu este „adevãratã“ decât
pentru noi, cei care am creat-o.

Din acest punct de vedere, absolut toþi oamenii sunt
artiºti. Fiecare simbol ºi fiecare cuvânt pe care îl gândesc
sau pe care îl rostesc reprezintã o micã operã de artã. Din
punctul meu de vedere, cea mai mare capodoperã dintre
toate este folosirea limbajului pentru a crea o întreagã
realitate virtualã în mintea noastrã. Aceastã realitate
virtualã poate sã reflecte corect adevãrul, dar îl poate
inclusiv distorsiona. Indiferent cât de mult reflectã adevãrul,
ea nu reprezintã altceva decât o artã. Creaþia noastrã se
poate transforma într-un rai sau într-un iad, în funcþie de
interpretarea pe care i-o acordãm noi. Indiferent ce turnurã
ia, ea nu reprezintã altceva decât o formã de artã. Dacã
devenim conºtienþi de realitatea adevãratã ºi de cea
virtualã, viaþa noastrã se poate schimba fundamental.
Adevãrul conduce la mãiestrie, la cunoaºterea de sine ºi
la o viaþã foarte uºoarã, în timp ce distorsionarea lui
conduce de multe ori la conflicte între oameni ºi la o
suferinþã inutilã. Singura diferenþã este datã de conºtiinþã
(luciditate).

 Toþi oamenii se nasc înzestraþi cu luciditate. Cu
ajutorul acesteia, ei pot percepe adevãrul. Din pãcate, cel
mai adesea ei preferã sã acumuleze cunoaºtere, învãþând
sã conteste ceea ce percep. Oamenii practicã multã vreme



37

Simboluri ºi legãminte

arta de a nu fi conºtienþi, ºi în timp ajung sã o stãpâneascã
la perfecþie. Cuvintele reprezintã o magie curatã, iar ei
învaþã sã foloseascã aceastã magie împotriva lor, împotriva
realitãþii ºi împotriva semenilor lor. A fi lucid înseamnã a
deschide ochii pentru a percepe adevãrul curat. Atunci
când ajungem sã vedem acest adevãr, noi percepem
întreaga realitate exact aºa cum este, nu aºa cum credem
noi cã este sau aºa cum ne-am dori sã fie. Luciditatea
deschide porþile unor milioane de noi posibilitãþi. Dacã
eºti conºtient de faptul cã tu eºti artistul care îºi creeazã
propria viaþã, poþi alege dintre aceste posibilitãþi pe cele
pe care le doreºti cu adevãrat.

Cunoaºterea pe care þi-o împãrtãºesc acum face parte
integrantã din Înþelepciunea Toltecã, în care am fost
educat. În limba nahuatl, cuvântul toltec înseamnã artist.
Din punctul meu de vedere, a fi toltec nu are nimic de-a
face cu o anumitã culturã sau cu o anumitã regiune de pe
glob. A fi toltec înseamnã a fi un artist. Toltecul este un
artist al spiritului. Tuturor artiºtilor le place frumuseþea. Ei
detestã urâþenia. Cu cât devenim niºte artiºti mai buni, cu
atât mai bine începe sã reflecte realitatea noastrã virtualã
adevãrul curat. Prin arta noastrã, noi putem crea o
veritabilã capodoperã din viaþa noastrã, un veritabil rai.

Cu mii de ani în urmã, toltecii au creat trei mãiestrii
artistice: mãiestria luciditãþii, mãiestria transformãrii ºi
mãiestria iubirii, intenþiei sau a credinþei. În realitate, cele
trei forme supreme de artã sunt una singurã. Aparentele
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distincþii dintre ele au mai degrabã un scop metodologic,
servind pentru mai buna noastrã înþelegere. Adevãrul este
întotdeauna unul singur, iar noi vorbim despre el. Cele
trei forme supreme de artã ne pot ajuta sã transcendem
orice suferinþã ºi sã ne întoarcem la adevãrata noastrã
naturã, care reprezintã starea de fericire, de libertate ºi de
iubire.

Toltecii au înþeles cã noi ne creãm propria realitate
virtualã indiferent dacã suntem sau nu conºtienþi de acest
lucru. Dacã o vom face în mod conºtient, noi ne vom
bucura de creaþia noastrã. Aceastã realitate virtualã se aflã
într-un proces constant de transformare, indiferent dacã
noi o facilitãm sau ne opunem acestei transformãri. Dacã
vom practica arta transformãrii, noi o vom facilita, ºi în
loc sã ne folosim de magia cuvintelor împotriva noastrã,
ne vom folosi de ea pentru a ne exprima fericirea ºi iubirea.
Atunci când vom ajunge sã controlãm perfect iubirea,
intenþia sau credinþa, noi vom ajunge sã controlãm întregul
vis al vieþii noastre. Prin atingerea celor trei mãiestrii, noi
cãpãtãm dreptul de a ne reclama propria divinitate ºi
putem deveni una cu Dumnezeu. Acesta este scopul
suprem al oricãrui toltec.

Toltecii nu dispuneau de tehnologia de care dispune
umanitatea modernã. Ei nu cunoºteau nimic despre
realitatea virtualã a computerelor, dar ºtiau foarte multe
lucruri despre realitatea virtualã a minþii umane. Controlul
minþii umane presupune controlul absolut al atenþiei, al
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felului în care interpretãm ºi în care reacþionãm faþã de
informaþiile pe care le percepem din interiorul ºi din
exteriorul nostru. Toltecii au înþeles cu mii de ani în urmã
cã toþi oamenii sunt la fel ca Dumnezeu, dar în loc sã
creeze, ei re-creeazã. Ce anume recreeazã ei? Ceea ce
percep. Aºa se naºte mintea umanã.

Dacã vom înþelege ce este ºi cum funcþioneazã mintea
umanã, noi vom putea separa realitatea autenticã de cea
virtualã, respectiv percepþia purã (care este una cu ade-
vãrul) de simbolisticã (respectiv de arta noastrã subiectivã).
Cunoaºterea de sine începe cu luciditatea, ºi mai exact cu
conºtiinþa de sine. Ea începe cu conºtientizarea realitãþii
aºa cum este ea ºi continuã cu conºtientizarea realitãþii
noastre virtuale, respectiv a celei pe care noi o considerãm
realã, dar nu este. De îndatã ce vom deveni conºtienþi de
aceste mecanisme, noi vom putea schimba realitatea
noastrã virtualã prin schimbarea convingerilor noastre.
Ceea ce este real nu poate fi schimbat; de aceea, nu
conteazã ce credem noi despre realitate.
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De-a lungul miilor de ani, oamenii au încercat sã
 înþeleagã universul în care trãiesc, natura, ºi

îndeosebi natura umanã. Este uimitor sã îi vezi pe oameni
acþionând în diferitele pãrþi ale lumii, în diferitele culturi
care existã pe aceastã frumoasã planetã. Oamenii fac
eforturi foarte mari pentru a înþelege, scop în care se ajutã
inclusiv de presupunerile lor. În calitatea noastrã de artiºti,
noi distorsionãm adevãrul ºi creãm cele mai uimitoare
teorii; creãm întregi filozofii ºi cele mai uimitoare religii;
ne creãm legende ºi superstiþii legate de tot ceea ce existã,
inclusiv de noi înºine. Noi suntem însã cei care le creãm.
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Oamenii se nasc cu puterea uimitoare de a crea, de
care se folosesc pentru a-ºi crea în permanenþã poveºti cu
ajutorul cuvintelor pe care le-au învãþat. Noi ne folosim de
aceste cuvinte pentru a ne exprima opiniile ºi punctele de
vedere. În jurul nostru se petrec tot felul de evenimente,
iar noi avem capacitatea de a ne folosi de atenþia noastrã
pentru a pune cap la cap aceste evenimente, alcãtuindu-ne
diferite poveºti. Ne creãm astfel povestea vieþii noastre,
povestea familiei noastre, povestea comunitãþii noastre,
povestea þãrii în care trãim, a umanitãþii ºi a întregii lumi.
Fiecare om are o poveste de împãrtãºit, un mesaj pe care
ºi-l transmite sieºi, dar ºi celor din jurul lui.

Noi suntem programaþi sã transmitem acest mesaj,
iar crearea lui reprezintã arta noastrã supremã. În ce
constã acest mesaj? Chiar în viaþa noastrã. Mesajul constã
în povestea noastrã, dar ºi în povestea lucrurilor pe care
le percepem. Noi ne creãm în minte o întreagã realitate
virtualã, iar apoi trãim în ea. Atunci când gândim, noi ne
exprimãm în limba pe care o cunoaºtem. Altfel spus, noi
repetãm mental acele simboluri care înseamnã ceva pentru
noi. Cu ajutorul lor, ne transmitem singuri un mesaj, care
reprezintã pentru noi adevãrul curat, pentru cã noi optãm
pentru a crede în el.

Povestea noastrã include tot ceea ce ºtim în legãturã
cu noi, ºi mã refer aici la ceea ce credem noi cã suntem,
nu la cei care suntem cu adevãrat. Eu fac o distincþie între
eu ºi eu, respectiv între acel sine care este adevãrat ºi acel
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ego care nu este adevãrat. Existã în fiecare dintre noi un
om fizic care este real ºi care reprezintã adevãrul, dar ºi o
cunoaºtere care nu este realã, ci virtualã. Ea nu existã
decât datoritã legãmintelor pe care le-am fãcut cu noi
înºine ºi cu ceilalþi oameni din jurul nostru. Cunoaºterea
se naºte din simbolurile pe care le auzim în mintea noastrã,
din opiniile semenilor noºtri, deopotrivã ale celor care ne
iubesc ºi ale celor care nu ne iubesc, ale celor pe care îi
cunoaºtem ºi ale celor pe care nu îi vom cunoaºte niciodatã
(cum ar fi cei pe care îi vedem la televizor, sau ale cãror
cãrþi le citim).

Cine este cel care vorbeºte în mintea noastrã? Noi
pornim de la premisa cã vocea pe care o auzim este cea a
eului nostru real, dar dacã acest lucru ar fi adevãrat, atunci
cine este cel care ascultã aceastã voce? În realitate,
cunoaºterea este cea care ne vorbeºte în mintea noastrã,
spunându-ne cine suntem, ºi adevãratul nostru eu este
cel care o ascultã. Acest eu a existat cu mult timp înainte
de apariþia cunoaºterii. Noi am existat cu mult timp înainte
de a înþelege toate aceste simboluri, de a învãþa sã vorbim.
La acea vreme, noi am fost în totalitate autentici, la fel
cum sunt toþi copiii înainte de a învãþa sã vorbeascã. Atunci
nu pretindeam cã suntem ceea ce nu eram. Aveam o
încredere deplinã în noi înºine, chiar dacã nu ºtiam acest
lucru, ºi ne iubeam necondiþionat. Înainte de a învãþa
cunoaºterea, noi ne simþeam în totalitate liberi sã fim cei
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care eram cu adevãrat, deoarece în mintea noastrã nu
existau încã toate opiniile ºi poveºtile celorlalþi oameni.

Mintea noastrã este plinã de cunoºtinþe, dar cum ne
folosim noi de ele? Cum ne folosim noi de cuvinte pentru
a ne descrie pe noi înºine? Atunci când te priveºti în
oglindã, îþi place ceea ce vezi, sau îþi judeci corpul,
folosindu-te de aceste simboluri pentru a-þi spune singur
tot felul de minciuni? Este oare adevãrat cã eºti prea scund
sau prea înalt, prea gras sau prea slab? Este oare adevãrat
cã nu eºti frumos? Este oare adevãrat cã nu eºti absolut
perfect aºa cum eºti?

Îþi dai tu seama de toate judecãþile la care te supui
singur? O judecatã criticã nu este altceva decât o opinie,
un punct de vedere pe care nu îl aveai atunci când te-ai
nãscut. Tot ceea ce gândeºti ºi ce crezi despre tine
reprezintã o cunoaºtere învãþatã. Tu ai învãþat o sumedenie
de opinii de la pãrinþii ºi fraþii tãi, de la ceilalþi prieteni ºi
de la societate. Toþi aceºtia þi-au transmis nenumãrate
imagini legate de felul în care ar trebui sã arate corpul tãu,
despre ceea ce ar trebui sã faci sau sã nu faci, despre cel
care ar trebui sã fii. La ora actualã, ai ajuns sã crezi o
sumedenie de lucruri despre cel care eºti, dar sunt oare
acestea adevãrate?

Problema nu este legatã de cunoaºtere, ci de credinþa
într-o cunoaºtere distorsionatã, respectiv într-o minciunã.
În ce constã adevãrul ºi care este minciuna? Ce este real
ºi ce este virtual? Poþi face diferenþa între aceste lucruri,
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sau crezi vocea din mintea ta de fiecare datã când aceasta
îþi vorbeºte ºi distorsioneazã adevãrul, asigurându-te cã
ceea ce crezi este adevãrat? Este oare adevãrat cã nu eºti
un om bun, sau cã nu vei fi niciodatã suficient de bun?
Este oare adevãrat cã nu meriþi sã fii fericit? Este oare
adevãrat cã nu meriþi sã te bucuri de iubire?

Îþi mai aminteºti de mecanismul prin care copacul a
ajuns sã nu mai fie doar un simplu copac? Dupã ce ai
învãþat limbajul, tu ai început sã interpretezi ºi sã evaluezi
copacul în funcþie de informaþiile acumulate. El a devenit
astfel un copac frumos sau urât, minunat sau hidos. Exact
acelaºi mecanism îl aplici ºi în ceea ce te priveºte. Tu îþi
interpretezi propria fiinþã ºi te judeci singur, în funcþie de
cunoºtinþele acumulate. Astfel, te consideri un om bun
sau rãu, vinovat, nebun, puternic, slab, frumos sau urât.
Ajungi astfel sã te identifici cu ceea ce crezi despre tine.
De aceea, prima întrebare pe care ar trebui sã þi-o pui
este: „Cine crezi cã eºti?“

Dacã te vei folosi de luciditate, îþi vei putea conºtientiza
toate convingerile care stau la baza vieþii tale actuale. Viaþa
ta este în totalitate dominatã de sistemul convingerilor
acumulate în timp. Acestea creeazã povestea pe care o
trãieºti, inclusiv emoþiile pe care le experimentezi. Poate
chiar îþi doreºti sã crezi cã eºti una cu convingerile tale,
dar aceastã imagine este complet falsã. Convingerile tale
nu sunt totuna cu tine.
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Adevãratul tãu eu este unic ºi transcende tot ceea ce
ºtii despre tine. El reprezintã adevãrul tãu interior. Tu eºti
real doar în calitatea ta de om, de prezenþã fizicã. Tot ceea
ce crezi despre tine nu este real ºi nu devine cu adevãrat
important decât dacã doreºti sã îþi creezi o poveste diferitã
de viaþã, mai bunã decât cea actualã. Indiferent în ce constã
ea, povestea pe care þi-o creezi este o operã de artã. Poate
fi frumoasã ºi minunatã, dar nu este altceva decât o
poveste, ºi în cel mai bun caz nu face decât sã reflecte
adevãrul prin intermediul simbolurilor.

Un artist creeazã o operã de artã. Aceasta nu poate
fi consideratã bunã sau rea, corectã sau incorectã, dar
poate reflecta într-o mãsurã mai mare sau mai micã
frumuseþea ºi fericirea. Dacã vei începe sã te consideri un
artist, totul va deveni posibil în viaþa ta. Cuvintele vor deveni
pensula ta, iar viaþa ta va deveni pânza pe care pictezi. Tu
poþi picta orice îþi doreºti. Dacã preferi, poþi copia chiar
opera unui alt artist. Pensula cu care pictezi va exprima
întotdeauna felul în care te priveºti pe tine însuþi, dar ºi în
care priveºti realitatea din jurul tãu. Altfel spus, tu îþi pictezi
propria viaþã, iar felul în care aratã aceasta depinde de
maniera în care te foloseºti de cuvinte. Dacã vei reflecta
asupra acestui mecanism, vei înþelege cât de puternic este
cuvântul, privit ca instrument al creaþiei. Dacã vei învãþa
sã te foloseºti în mod conºtient de acest instrument, vei putea
schimba chiar istoria cu ajutorul lui. A cui istorie? A vieþii
tale, desigur. Pe scurt, vei putea schimba povestea ta.
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PRIMUL LEGÃMÂNT:
FII IMPECABIL ÎN TOT CEEA CE SPUI

Am ajuns astfel la primul ºi cel mai important dintre
Cele Patru Legãminte: fii impecabil în tot ceea ce spui.
Cuvântul reprezintã principalul tãu instrument creator, iar
puterea lui poate fi folositã în cele mai variate scopuri sau
direcþii. Una din aceste direcþii este impecabilitatea. În acest
caz, cuvântul creeazã o poveste minunatã, un paradis pe
Pãmânt. La fel de bine, el poate fi folosit însã în mod greºit,
distrugând totul în jur ºi dând naºtere unui iad personal.

Privit ca simbol, cuvântul are puterea magicã de a
crea, întrucât poate reproduce orice imagine, orice idee,
orice sentiment, sau chiar o întreagã poveste creatã de
imaginaþie. Simpla ascultare a cuvântului cal poate crea
imaginea acestui animal în mintea ta, atât de mare este
puterea simbolului. De fapt, aceastã putere este chiar mai
mare. Dacã rosteºti cuvintele Dumnezeu Tatãl, în mintea
ta se poate naºte un întreg film. Toþi oamenii dispun de
aceastã putere magicã de a crea, la baza cãreia stã
cuvântul.

Poate cã acum înþelegi mai bine de ce se spune în
Biblie cã: „La început a fost Cuvântul, iar Cuvântul era la
Dumnezeu, ºi Dumnezeu era Cuvântul“. Foarte multe
religii afirmã cã la început nu exista nimic, iar primul lucru
pe care l-a creat Dumnezeu a fost mesagerul, îngerul care
transmite mesaje. Altfel spus, primul lucru pe care l-a creat
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Dumnezeu a fost un instrument de transfer al informaþiilor
dintr-un loc în altul. Desigur, este greu de înþeles cum poþi
transfera aceste informaþii de nicãieri cãtre nicãieri, dar
lucrurile sunt totuºi cât se poate de simple. La început,
Dumnezeu a creat cuvântul pentru a putea transmite un
mesaj. Dacã privim cuvântul ca pe un mesager sau ca pe
un înger, înseamnã cã ºi tu eºti un astfel de mesager sau
un astfel de înger.

Cuvântul existã datoritã unei forþe pe care noi o
numim viaþã, intenþie sau Dumnezeu. Cuvântul este una
cu aceastã forþã sau cu aceastã intenþie. Aºa se explicã de
ce intenþiile noastre devin manifeste prin intermediul
cuvintelor noastre, indiferent de limba terestrã pe care o
vorbim. Cuvântul joacã un rol creator decisiv. De îndatã
ce mesagerul divin a început sã îºi transmitã mesajele sale,
întreaga creaþie a apãrut din nimic.

Îþi mai aduci aminte de povestea lui Adam care se
plimba alãturi de Dumnezeu? Dumnezeu este cel care
creeazã realitatea, iar noi suntem cei care recreãm aceastã
realitate prin intermediul cuvintelor noastre. Realitatea
virtualã pe care o creãm noi este o reflectare a realitãþii
originale; este interpretarea pe care i-o dãm noi prin
intermediul cuvintelor noastre. Nimic nu poate exista în
afara cuvântului, pentru cã noi creãm tot ceea ce cunoaº-
tem prin intermediul cuvintelor noastre.

Probabil cã ai observat cã am exprimat acelaºi lucru
folosind cuvinte diferite. Am fãcut în mod deliberat acest
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lucru, ca sã-þi dai seama cã acelaºi adevãr poate fi exprimat
în maniere diferite. Simbolurile se pot schimba, dar
semnificaþia lor este aceeaºi în toate tradiþiile lumii. Dacã
vei încerca sã sesizezi intenþia din spatele lor, vei înþelege
mai bine ce doresc sã afirm. Impecabilitatea cuvântului
este atât de importantã tocmai pentru cã în spatele lui te
ascunzi tu, respectiv mesagerul. Cuvântul se referã la
mesajul pe care îl transmiþi celor din jurul tãu ºi lumii
întregi, dar mai presus de toate þie însuþi.

Tu îþi spui o poveste, dar este aceasta adevãratã? Dacã
te foloseºti de cuvinte pentru a crea o poveste în care te
judeci ºi te condamni singur, înseamnã cã te foloseºti de
ele împotriva ta, caz în care nu putem vorbi de impeca-
bilitate. Dacã încerci sã fii impecabil, nu îþi vei spune
niciodatã: „Sunt bãtrân. Sunt urât. Sunt gras. Nu sunt
suficient de bun. Nu sunt suficient de puternic. Nu voi
reuºi niciodatã.“ Dacã încerci sã fii impecabil, nu îþi vei
folosi niciodatã cunoaºterea împotriva fiinþei tale. Altfel
spus, vocea cunoaºterii nu se va folosi niciodatã de cuvinte
pentru a te judeca, pentru a te condamna ºi pentru a te
pedepsi. Mintea ta este suficient de puternicã pentru a
percepe povestea pe care þi-o creezi singur. Atât timp cât
te vei folosi de cuvinte pentru a te judeca singur, tu vei
crea un conflict interior care se va dovedi un coºmar.

Fericirea ta depinde numai de tine ºi de maniera în
care ºtii sã te foloseºti de cuvinte. Dacã te înfurii ºi te
foloseºti de cuvinte pentru a-i transmite unei alte persoane
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emoþiile tale otrãvite, la prima vedere pare cã aplici acest
instrument atât de puternic împotriva persoanei în cauzã,
dar în realitate tu îl aplici împotriva propriei tale fiinþe.
Acþiunea ta va da naºtere unei reacþii similare din partea
persoanei, care îþi va deveni duºman. Dacã insulþi pe
cineva, este posibil ca acesta sã îþi riposteze cu aceeaºi
monedã, sau chiar sã te loveascã, rãnindu-þi corpul. Cred
cã îþi este clar acum cã te-ai folosit de aceastã armã
împotriva propriei tale fiinþe.

A fi impecabil în tot ceea ce spui înseamnã a nu te
folosi niciodatã de puterea cuvântului împotriva ta. Atunci
când eºti impecabil în tot ceea ce spui, tu nu te trãdezi
niciodatã pe tine însuþi; nu te foloseºti niciodatã de cuvinte
pentru a te bârfi singur sau pentru a te umple cu emoþii
otrãvite bârfindu-i pe ceilalþi oameni. Din pãcate, bârfa a
ajuns principala formã de comunicare în societatea
modernã, iar oamenii învaþã sã bârfeascã printr-un
legãmânt interior, respectiv dându-ºi acceptul faþã de
aceastã formã de comunicare. Copiii îi aud pe adulþi
bârfindu-i ºi criticându-i pe ceilalþi, inclusiv exprimându-ºi
diferite opinii legate de aceºtia (chiar dacã de multe ori
nici mãcar nu îi cunosc personal), iar apoi îi copiazã. Cred
cã ai înþeles deja cã opiniile noastre nu sunt sinonime cu
adevãrul; ele nu reprezintã altceva decât un punct de
vedere.

Reþine: tu eºti creatorul poveºtii tale de viaþã. Dacã
doreºti sã te foloseºti de cuvinte într-o manierã impecabilã,
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imagineazã-þi povestea pe care doreºti sã þi-o creezi pentru
viaþa ta. Foloseºte-te de cuvinte exclusiv în spiritul iubirii ºi
al adevãrului. Foloseºte-te de ele pentru a exprima acest
adevãr prin toate gândurile tale, prin acþiuni ºi prin tot
ceea ce spui pentru a te descrie pe tine însuþi ºi povestea
vieþii tale. Dacã vei proceda astfel, îþi vei crea o viaþã de o
frumuseþe uluitoare ºi vei fi fericit.

Dupã cum poþi vedea, impecabilitatea cuvântului
merge mult mai departe decât pãrea la prima vedere.
Cuvântul este magie purã, iar atunci când adopþi primul
legãmânt, miracolele încep sã aparã în viaþa ta. Intenþiile
ºi dorinþele tale tind sã se transforme în realitate, întrucât
nu mai întâmpinã nicio rezistenþã ºi nicio temere.
Dimpotrivã, ele cresc în mediul fertil al iubirii. Te simþi
împãcat ºi îþi creezi o viaþã trãitã în libertate ºi împlinire,
pe toate planurile. Acest prim legãmânt este suficient
pentru a-þi transforma în totalitate viaþa într-un paradis
personal. De aceea, fii întotdeauna conºtient de maniera
în care te foloseºti de cuvinte. Altfel spus, fii impecabil în
tot ceea ce spui.
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Atunci când ne naºtem, în mintea noastrã nu
 existã simboluri. Avem în schimb un creier ºi

ochi, iar creierul nostru surprinde în permanenþã imaginile
nãscute din luminã. Noi începem sã percepem lumina,
ne familiarizãm cu ea, iar reacþia creierului nostru în faþa
luminii este jocul infinit al imaginilor nãscute din imagi-
naþie. Aºa se nasc visele. Din perspectiva toltecã, întreaga
noastrã viaþã reprezintã un vis, întrucât creierul nostru
este programat sã viseze 24 de ore din 24.

Atunci când creierul este trezit, el percepe realitatea
într-o manierã liniarã, din cauza cadrului material solid.
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Atunci când viseazã, acest cadru dispare, aºa cã visele au
tendinþa sã se schimbe în permanenþã. Noi avem tendinþa
de a visa chiar ºi atunci când creierul este trezit (aºa-
numitele reverii diurne), iar visele noastre sunt la fel de
efemere. Imaginaþia noastrã este atât de puternicã încât
ne poate conduce în cele mai variate locuri. Astfel, noi
vedem realitãþi imaginare pe care ceilalþi oameni nu le
pot vedea ºi auzim lucruri pe care ei nu le pot auzi.
Imaginaþia ne permite sã percepem imagini în miºcare,
chiar dacã acestea nu existã decât în mintea noastrã.

Luminã, imagini, imaginaþie, vise… Tu visezi chiar
acum, lucru pe care îl poþi verifica cu uºurinþã. Poate cã
nu þi-ai dat seama cã mintea ta viseazã în permanenþã,
dar dacã îþi vei folosi imaginaþia pentru câteva clipe, vei
înþelege imediat ce doresc sã afirm. Imagineazã-þi cã
priveºti o oglindã. Aceasta reflectã o sumedenie de obiecte,
dar tu ºtii foarte bine cã acestea nu sunt reale, ci doar
niºte reflectãri ale realitãþii. Ele par reale, dar nu sunt. Dacã
vei încerca sã atingi obiectele din interiorul oglinzii, nu vei
reuºi sã simþi decât suprafaþa rece a acesteia.

Ceea ce vezi în interiorul oglinzii nu este decât o
imagine a realitãþii, adicã o realitate virtualã; un vis. Acelaºi
lucru se întâmplã atunci când oamenii viseazã cu ochii
deschiºi. De ce? Deoarece ceea ce vãd ei în interiorul minþii
lor este doar o copie a realitãþii pe care o creeazã creierul
lor. Este o imagine a lumii exterioare pe care ºi-o
construiesc singuri în mintea lor. Altfel spus, este o manierã
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personalã de a interpreta lumea exterioarã. Un câine sau
un vultur vor percepe aceeaºi realitate, dar într-o manierã
diferitã, în funcþie de felul în care este descifratã ea de
creierul lor.

Încearcã acum sã priveºti în interiorul ochilor tãi.
Aceºtia percep lumina reflectatã de milioanele de obiecte
din lumea exterioarã. Soarele îºi trimite lumina pretu-
tindeni, iar obiectele o reflectã. Razele luminoase pãtrund
în ochii tãi ºi proiecteazã imaginile obiectelor care le-au
reflectat. Tu crezi cã vezi aceste obiecte, dar singurul lucru
pe care îl vezi cu adevãrat este lumina reflectatã de ele.

Tot ceea ce percepi este o reflectare a realitãþii,
similarã cu cea dintr-o oglindã, cu o singurã diferenþã,
extrem de importantã: în spatele oglinzii nu se aflã nimic,
dar în spatele ochilor tãi se aflã creierul, care încearcã sã
descifreze informaþiile primite. Creierul tãu interpreteazã
tot ceea ce percepi în funcþie de semnificaþia pe care o
acorzi simbolurilor, de structura limbajului tãu ºi de
cunoaºterea programatã în mintea ta. Întreaga realitate
pe care o percepi este filtratã prin lentila convingerilor
tale. Rezultatul acestui proces de interpretare a realitãþii
percepute în funcþie de convingerile tale este visul tãu
personal. Acesta este mecanismul prin care tu îþi creezi în
minte o realitate virtualã.

Nu este greu sã îþi dai seama cât de uºor le este
oamenilor sã distorsioneze ceea ce percep. Lumina
reproduce o imagine perfectã a realitãþii, dar noi
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distorsionãm aceastã imagine prin povestea pe care o
creãm cu ajutorul simbolurilor ºi al opiniilor pe care le-am
învãþat. Imaginaþia ne ajutã sã visãm aceastã realitate, pe
care o considerãm apoi un adevãr absolut. De fapt, visul
nostru reprezintã un adevãr relativ, o reflectare a ade-
vãrului, care ne apare întotdeauna distorsionat din cauza
cunoaºterii acumulate în memoria noastrã.

Foarte mulþi maeºtri au afirmat de-a lungul timpului
cã mintea reprezintã o lume în sine, iar acest lucru este
foarte adevãrat. Lumea pe care credem cã o vedem în
exterior se aflã de fapt în interiorul nostru. Ea nu reprezintã
decât o suitã de imagini proiectate în mintea noastrã, un
vis. Noi visãm în permanenþã, iar înþelepþii au ºtiut
dintotdeauna acest lucru, nu doar în Mexic, ci ºi în Grecia,
în Roma anticã, în India sau în Egipt. Înþelepþii din întreaga
lume au afirmat întotdeauna cã „viaþa este un vis“. Din
pãcate, foarte puþini oameni sunt conºtienþi de acest lucru.

Atunci când nu suntem conºtienþi cã visãm, este foarte
uºor sã dãm vina pe altceva sau pe altcineva din exterior
pentru distorsiunile din visul nostru, respectiv pentru tot
ceea ce ne face sã suferim. Dacã am deveni conºtienþi de
faptul cã trãim într-un vis ºi cã noi suntem artiºtii care îºi
creeazã propria viaþã, noi am face un mare pas înainte în
evoluþia noastrã, întrucât ne-am asuma responsabilitatea
pentru aceastã creaþie. Înþelegerea faptului cã mintea
viseazã în permanenþã ne oferã cheia care ne permite
schimbarea visului, în cazul în care acesta nu ne este pe plac.
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Cine viseazã povestea vieþii tale? Tu. Dacã nu îþi place
viaþa pe care o ai sau dacã deteºti ceea ce crezi despre
tine, tu eºti singurul om care poate schimba aceastã
realitate. La urma urmelor, este visul tãu. Dacã îþi place
acest vis, foarte bine; continuã sã te bucuri de el ºi sã
savurezi fiecare moment. În schimb, dacã visul tãu se
dovedeºte un coºmar, dacã ai parte numai de drame ºi de
suferinþã ºi dacã nu îþi place viaþa pe care o trãieºti, schimb-o.
Existã milioane de cãrþi scrise de milioane de visãtori din
aceastã lume, ºi toate conþin puncte de vedere diferite.
Povestea vieþii tale este la fel de interesantã ca oricare din
aceste cãrþi, ba este chiar mai interesantã, întrucât continuã
sã se schimbe. Visul pe care l-ai trãit la vârsta de 10 ani nu
a fost identic cu cel pe care l-ai trãit la vârsta de 15 ani, la
20 de ani, la 30, 40 sau 50 de ani, respectiv cu cel pe care
îl trãieºti la ora actualã.

Povestea pe care o visezi astãzi nu este identicã cu
cea pe care ai visat-o ieri, ºi nici mãcar cu cea pe care ai
visat-o acum o jumãtate de orã. Ori de câte ori îþi descrii
în cuvinte aceastã poveste, ea se schimbã în funcþie de cel
cãruia i-o povesteºti, de starea ta fizicã ºi emoþionalã de la
momentul respectiv sau de convingerile tale. Chiar dacã
încerci sã spui aceeaºi poveste, în realitate aceasta se
schimbã. La un moment dat, îþi dai seama cã ea nu este
altceva decât o poveste. Ea nu reprezintã realitatea în sine,
ci doar o realitate virtualã. Altfel spus, nu este altceva decât
un vis. Ce-i drept, este un vis colectiv, întrucât toþi oamenii
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îl împãrtãºesc în acelaºi timp. Visul colectiv al umanitãþii
sau visul planetei a existat înainte ca tu sã te naºti în aceastã
lume. Dacã nu ar fi fost aºa, tu nu þi-ai fi putut crea propria
poveste, propria operã artisticã.

AL DOILEA LEGÃMÂNT:
NU LUA NIMIC ÎN NUME PERSONAL

Haide sã ne folosim de puterea imaginaþiei noastre
pentru a crea un vis colectiv, ºtiind însã cã acesta nu
reprezintã altceva decât un simplu vis. Imagineazã-þi cã te
afli într-un mall uriaº în care existã sute de cinematografe.
Te uiþi în jur ca sã vezi ce filme ruleazã ºi constaþi cã unul
dintre ele are numele tãu. Uimitor! Intri în cinematograf
ºi constaþi cã sala este goalã. O singurã persoanã se aflã
în ea. Te aºezi în spatele ei, încercând sã nu o deranjezi,
dar ea nu te bagã în seamã. Întreaga ei atenþie este
focalizatã asupra filmului.

Te uiþi la ecran, ºi surprizã! Recunoºti toþi eroii care
apar pe el: pãrinþii tãu, fraþii ºi surorile tale, iubitul sau
iubita, copiii ºi prietenii tãi. Constaþi apoi cã eroul principal
al filmului eºti chiar tu! Tu eºti vedeta acestui film, iar
scenariul lui îþi prezintã povestea vieþii tale. Mai mult,
persoana din faþa ta eºti tot tu. Tu eºti cel care îºi contemplã
povestea propriei vieþi. Desigur, eroul principal al filmului
nu reprezintã decât interpretarea ta legatã de tine, la fel
cum celelalte personaje din el reprezintã interpretarea ta
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legatã de ele. Dupã o vreme te simþi copleºit de cele vãzute,
aºa cã te decizi sã intri într-o altã salã de cinematograf.

ªi de aceastã datã întâlneºti în salã o singurã persoanã
care se uitã la film, iar aceasta nu te bagã în seamã, întrucât
este prea concentratã. Privind ecranul, constaþi cã priveºti
aparent acelaºi film, dar de data aceasta nu mai eºti
personajul principal, ci unul secundar. De fapt, filmul nu
mai prezintã povestea vieþii tale, ci povestea vieþii mamei
tale. Într-adevãr, persoana din faþa ta este mama ta, care
îºi priveºte concentratã filmul propriei sale vieþi. Privind
imaginile, îþi dai seama cã mama ta nu este exact persoana
care apãrea în filmul tãu. Felul în care se proiecteazã mama
ta pe sine diferã de maniera în care o percepi tu. Aºa ar
dori ea sã fie perceputã de cei din jur. Tu ºtii însã cã aceste
imagini nu corespund realitãþii. Mama ta nu face altceva
decât sã joace un rol, dar acest rol corespunde manierei
în care se percepe ea pe sine, ºi acest lucru te ºocheazã.

Observi apoi cã personajul care are faþa ta nu
corespunde nici el celui din filmul tãu. Fãrã sã vrei, îþi spui:
„Bine, dar acesta nu sunt eu!“ Într-adevãr, nu eºti tu, dar
aºa te percepe mama ta. Asta crede ea despre tine, iar
imaginea rezultatã diferã fundamental de cea care existã
în mintea ta. Observi apoi eroul care îl reprezintã pe tatãl
tãu, respectiv maniera în care este perceput acesta de
mama ta, ºi constaþi din nou cã el nu corespunde cu cel
din filmul tãu. Tu îl percepi altfel pe tatãl tãu decât îl percepe
mama ta. Din acest punct de vedere, percepþiile mamei
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tale þi se par complet distorsionate, inclusiv cele referitoare
la ceilalþi eroi ai filmului. De pildã, observi felul în care
mama ta o percepe pe iubita ta (sau îl percepe pe iubitul
tãu). De data aceasta, imaginea þi se pare atât de distor-
sionatã încât chiar te simþi puþin supãrat pe ea. „Cum
îndrãzneºte!?“ Enervat, te ridici ºi ieºi din sala de cinema-
tograf.

Intri apoi în urmãtoarea salã ºi constaþi cã pe ecran
ruleazã povestea vieþii iubitei tale. Observi felul în care te
percepe aceasta, iar eroul care îþi poartã numele este la
fel de diferit, nu doar de eroul din filmul tãu, dar ºi de cel
din filmul mamei tale. Observi felul în care îþi percepe iubita
ta copiii, familia ºi prietenii, dar ºi cel în care se percepe
ea pe sine. ªi de aceastã datã, constaþi cã aceste percepþii
nu corespund cu ale tale. În continuare, ieºi din salã ºi
intri în sala în care ruleazã filmul vieþii copiilor tãi. Observi
cu uimire felul în care aceºtia te percep pe tine, dar ºi pe
ceilalþi eroi din viaþa ta: bunicul ºi bunica etc. Nu-þi vine sã
crezi ce vezi. Descoperi astfel cã toþi oamenii percep în
mod distorsionat realitatea.

Dupã ce ai vãzut toate aceste filme, te decizi sã intri
din nou în prima salã, pentru a-þi revedea filmul propriei
vieþi. Îl priveºti pe eroul care îþi joacã rolul, dar acum nu
mai crezi nimic din ceea ce vezi. Ai înþeles în sfârºit cã
povestea vieþii tale nu este altceva decât o simplã poveste.
Întreaga viaþã ai jucat un anumit rol, dar acesta nu þi-a
folosit la nimic, întrucât nimeni din afara ta nu te-a
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perceput aºa cum þi-ai fi dorit tu. Realizezi acum cã drama
din filmul vieþii tale nu este perceputã ca atare de cei din
jurul tãu, a cãror atenþie este mult prea focalizatã asupra
filmului care se deruleazã în propria lor minte. La urma
urmelor, ei nu te-au observat nici mãcar când te-ai aºezat
în spatele lor, în sãlile de cinematograf în care rulau filmele
vieþilor lor! Toþi actorii îºi focalizeazã atenþia exclusiv asupra
poveºtii lor, care reprezintã pentru ei singura realitate pe
care o cunosc. Ei sunt atât de concentraþi asupra realitãþii
pe care ºi-au creat-o încât nu îºi observã nici mãcar propria
lor prezenþã, respectiv pe cel care se uitã la filmul vieþii lor.

În clipa în care vei înþelege acest lucru, totul se va
schimba pentru tine. Nimic nu va mai rãmâne la fel,
întrucât acum îþi vei da seama ce se întâmplã de fapt.
Oamenii trãiesc în propria lor lume, în propriul lor film,
în propria lor poveste. Ei îºi investesc întreaga credinþã în
aceastã poveste, care devine pentru ei adevãrul absolut.
De fapt, este un adevãr relativ, întrucât nu este acceptat
pe deplin decât de ei. Îþi vei da astfel seama cã opiniile lor
legate de tine nu au nimic de-a face cu tine cel real, ci
doar cu personajul care trãieºte în filmul lor, ºi care nu
este identic cu personajul din filmul tãu. De pildã,
personajul pe care îl criticã sau îl condamnã este eroul
din filmul lor, care nu are nimic de-a face cu tine. Tot ceea
ce cred oamenii despre tine se referã de fapt la imaginea
pe care o au ei în legãturã cu tine, care nu este totuna cu
tine.
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Cred cã îþi este clar în acest moment cã oamenii care
te iubesc cel mai mult nu te cunosc aproape deloc, la fel
cum nici tu nu îi cunoºti. Singurul lucru pe care îl ºtii despre
ei este ceea ce crezi despre ei. Tu nu cunoºti decât imaginea
pe care þi-ai creat-o în legãturã cu ei, iar aceastã imagine
nu are nimic de-a face cu adevãrul lor lãuntric. Credeai cã
îþi cunoºti foarte bine pãrinþii, soþia, copiii ºi prietenii, dar
adevãrul este cã nu ai nici cea mai micã idee ce se petrece
în universul lor subiectiv, ce gândesc ei, ce simt ºi ce viseazã.
Încã ºi mai surprinzãtor este faptul cã pânã acum credeai
cã te cunoºti pe tine însuþi. Adevãrul este cã nu te cunoºti
nici mãcar pe tine însuþi, întrucât ai jucat atât de multã
vreme diferite roluri încât ai ajuns sã le stãpâneºti perfect,
uitând de cel care eºti cu adevãrat.

Îþi dai astfel seama cât de ridicol este sã spui cã: „Iubita
mea nu mã înþelege. Nimeni nu mã înþelege.“ Sigur cã nu
te înþeleg. La urma urmelor, nici mãcar tu însuþi nu te
înþelegi. Personalitatea ta se schimbã tot timpul, în fiecare
clipã, în funcþie de rolul pe care îl joci, de ceilalþi eroi din
povestea ta sau de maniera în care se deruleazã visul tãu
în momentul respectiv. Atunci când eºti acasã, îþi asumi o
anumitã personalitate. Atunci când eºti la serviciu, îþi asumi
o cu totul altã personalitate. În mijlocul prietenilor tãi, îþi
pui o anumitã mascã. În mijlocul prietenelor tale, îþi pui o
altã mascã. Cu toate acestea, întreaga viaþã ai pornit de la
premisa cã ceilalþi oameni te cunosc foarte bine. De aceea,
ori de câte ori nu au fãcut ceea ai fi dorit tu sã facã, ai
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interpretat reacþia lor la modul personal, ai reacþionat cu
mânie ºi te-ai folosit de cuvinte pentru a crea o întreagã
dramã fãrã niciun rost.

În acest context, este uºor de înþeles de ce existã atâtea
conflicte între oameni. Aceastã planetã este populatã cu
miliarde de visãtori care nu sunt conºtienþi de faptul cã
ceilalþi oameni trãiesc în propria lor lume subiectivã ºi îºi
viseazã propriile vise. Ei nu cunosc decât un singur punct
de vedere, cel al eroului principal din filmul lor, în care
totul se referã la ei. Atunci când eroii din rolurile secundare
afirmã ceva care nu corespunde punctului lor de vedere,
ei se înfurie ºi încearcã sã îºi apere poziþia. Îºi doresc ca
ceilalþi eroi sã joace rolurile pe care li le atribuie ei, iar
atunci când nu o fac, se simt rãniþi. Altfel spus, ei iau totul
în nume personal. Dacã ai înþeles acest lucru, þi-ai dat cu
siguranþã seama ºi care este soluþia, care este pe cât de
simplã, pe atât de logicã: nu interpreta nimic la modul
personal.

Cred cã acum ai înþeles care este semnificaþia pro-
fundã a celui de-al doilea legãmânt. Acesta îþi conferã o
imunitate deplinã în cadrul interacþiunilor pe care le ai cu
ceilalþi eroi din povestea ta. Punctele lor de vedere nu
trebuie sã te intereseze. Dacã ai înþeles cã nimic din ceea
ce spun sau din ceea ce fac ceilalþi nu are vreo legãturã cu
tine (cel adevãrat), nu mai conteazã cine te bârfeºte, cine
te condamnã, cine te respinge sau cine refuzã sã accepte
punctul tãu de vedere. Criticile celor din jur nu te mai
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afecteazã. Nu meritã nici mãcar sã îþi dai osteneala de a-þi
apãra propriul punct de vedere. Lasã câinii sã latre, cãci
asta este menirea lor. ªi ce dacã latrã? Nimic din ceea ce
spun despre tine ceilalþi oameni nu te poate afecta, întrucât
tu eºti imun la opiniile ºi la emoþiile lor otrãvite. Eºti absolut
imun faþã de prãdãtori, faþã de toþi cei care se folosesc de
bârfe ºi de critici pentru a-i face pe cei din jurul lor sã
sufere, atrãgând astfel inclusiv asupra lor aceastã suferinþã.

„Nu interpreta nimic la modul personal“ este
instrumentul perfect pentru orice interacþiune cu semenii
tãi. El te poate ajuta sã atingi starea de libertate personalã,
întrucât nu mai trebuie sã îþi guvernezi viaþa în funcþie de
opiniile celorlalþi oameni. Aceastã perspectivã este profund
eliberatoare! Tu poþi face orice doreºti, ºtiind cã ceea ce
faci nu are nimic de-a face cu ceilalþi, ci numai cu tine.
Singura persoanã din povestea ta care trebuie sã te
intereseze eºti tu. Aceastã perspectivã schimbã dintr-odatã
totul. Reþine: conºtientizarea adevãrului reprezintã primul
pas cãtre autocontrol ºi cãtre cunoaºterea de sine, ºi exact
asta faci acum. Acest legãmânt descrie un mare adevãr.

Dacã ai înþeles acest adevãr, este imposibil sã mai iei
ceva la modul personal. Dacã ai înþeles cã toþi oamenii
trãiesc în propria lor lume subiectivã, în propriul lor film,
cel de-al doilea legãmânt devine un adevãr implicit, o
afirmaþie de bun simþ. Nu interpreta nimic la modul
personal.
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Milenii la rând, oamenii au crezut cã în mintea
 umanã existã un conflict între bine ºi rãu. Acest

lucru este complet fals. Binele ºi rãul nu sunt decât
rezultatul adevãratului conflict, iar acesta se referã la
discrepanþa dintre adevãr ºi minciunã. Practic, toate
conflictele sunt consecinþa unor minciuni. Adevãrul nu
poate genera niciodatã conflicte. El nu simte nevoia sã
demonstreze cã are dreptate, ci existã în sine, indiferent
dacã noi îl credem sau nu. Pe de altã parte, minciunile nu
existã decât dacã le creãm ºi nu pot supravieþui decât dacã
credem în ele. Ele reprezintã o distorsionare a mesajelor



66

Al Cincilea Legãmânt

transmise prin cuvinte, a semnificaþiei lor, care se reflectã
apoi în mintea umanã. Minciunile nu sunt niciodatã reale.
Ele sunt propria noastrã creaþie. Noi suntem cei care le
dãm viaþã ºi care le facem sã parã reale în realitatea virtualã
a minþii noastre.

Când eram adolescent, bunicul mi-a spus acest adevãr
simplu, dar mi-au trebuit mulþi ani ca sã îl înþeleg cu
adevãrat, întrucât întotdeauna m-am întrebat: „Cum putem
cunoaºte noi adevãrul?“ De fapt, mã foloseam de simboluri
pentru a încerca sã înþeleg adevãrul, deºi realitatea este
cã simbolurile nu pot afecta în niciun fel adevãrul. Acesta
a existat cu mult timp înainte ca oamenii sã inventeze
simbolurile.

În calitatea noastrã de artiºti, noi distorsionãm
adeseori adevãrul cu ajutorul simbolurilor noastre, dar nu
aceasta este adevãrata problemã. Aºa cum spuneam mai
devreme, problema nu apare decât atunci când credem
cã aceastã distorsionare ne face rãu (existã ºi minciuni
inocente). Sã luãm un exemplu. Sã vedem cum ne putem
folosi de cuvinte pentru a crea o poveste (ca sã nu zic o
superstiþie) despre un scaun. Ce ºtim noi în legãturã cu
scaunul? Putem spune despre el cã este fãcut din lemn,
din metal sau din pânzã, dar acestea nu reprezintã decât
simboluri care exprimã un punct de vedere. Adevãrul este
cã noi nu ºtim ce reprezintã în realitate acest obiect. În
schimb, ne folosim de cuvinte cu toatã autoritatea pentru
a ne transmite nouã înºine, dar ºi pentru a le transmite
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celorlalþi, un mesaj: „Acest scaun este urât. Detest acest
scaun.“

Mesajul este deja distorsionat, dar acesta nu este decât
începutul. Noi putem adãuga: „Ce scaun stupid. Cred cã
orice om care se pune pe el devine la fel de stupid. Am
convingerea cã ar trebui sã fie distrus, cãci dacã cineva se
pune pe el ºi cade, îºi poate rupe oasele. Da, acest scaun
este malefic! Haide sã dãm o lege împotriva scaunului,
pentru ca toatã lumea sã ºtie cã reprezintã un pericol
pentru societate. De acum înainte, este absolut interzis ca
cineva sã se apropie de acest scaun malefic!“

Dacã le vom transmite celor din jur acest mesaj, toþi
cei care vor fi de acord cu el vor începe sã se teamã de
scaunul cel rãu. În scurt timp, vor exista oameni care se
vor teme atât de tare de el încât vor avea chiar coºmaruri
legate de el. Ei vor deveni obsedaþi de scaunul cel rãu ºi îºi
vor propune sã îl distrugã înainte ca el sã îi distrugã pe ei.

Îþi dai seama pânã unde putem ajunge noi prin
puterea cuvintelor noastre? De fapt, scaunul nu este altceva
decât un simplu obiect. El existã, ºi acesta este singurul lui
adevãr. Povestea pe care o creãm noi în legãturã cu
scaunul nu are nimic de-a face cu adevãrul. Ea nu este
altceva decât o superstiþie, un mesaj distorsionat, adicã o
minciunã. Dacã nu credem în aceastã minciunã, nu apare
nicio problemã, dar dacã credem în ea ºi încercãm sã le-o
transmitem ºi altora, ea poate conduce la ceea ce noi am
ajuns sã numim rãu. Desigur, acest rãu are numeroase
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nivele, în funcþie de puterea noastrã personalã. Existã
oameni care deþin atât de multã putere încât pot declanºa
un rãzboi mondial, în urma cãruia mor milioane de
oameni. Lumea în care trãim este plinã de tirani care
invadeazã alte þãri ºi care distrug popoare întregi, în
numele unor minciuni.

Cred cã ai înþeles acum cum apare conflictul în mintea
umanã, dar numai în mintea umanã, adicã în realitatea
virtualã. În restul naturii conflictul nu existã. Existã miliarde
de oameni care distorsioneazã simbolurile din mintea lor
ºi care le transmit semenilor lor mesaje false. Din pãcate,
aceastã maladie afecteazã întreaga umanitate. Aºa se nasc
rãzboaiele, nedreptãþile ºi abuzurile. Aºa se naºte iadul.
Iadul nu este altceva decât un vis mincinos.

Reþine: visul nostru depinde în totalitate de con-
vingerile pe care le avem, iar acestea pot fi adevãrate, dar
pot fi la fel de bine ºi false. Adevãrul conduce întotdeauna
la autenticitate ºi la fericire, în timp ce minciunile conduc
inevitabil la limitare, la suferinþã ºi la dramã. Cei care cred
în adevãr, trãiesc practic în rai. Cei care cred în minciuni,
sfârºesc mai devreme sau mai târziu prin a trãi în iad.
Nimeni nu trebuie sã moarã pentru a ajunge în rai sau în
iad. Raiul se aflã pretutindeni în jurul nostru, la fel ca ºi
iadul. Ambele reprezintã un punct de vedere, o stare de
spirit. Din pãcate, marea majoritate a oamenilor se lasã
conduºi de minciuni. Ei sunt cei care le creeazã, dupã care



69

Adevãr sau ficþiune

minciunile ajung sã îi controleze. Mai devreme sau mai
târziu, adevãrul iese însã întotdeauna la suprafaþã, iar
minciunile nu mai pot supravieþui în prezenþa luminii sale.

Cu secole în urmã, oamenii credeau cã Pãmântul
este plat. Cineva a spus nici mai mult nici mai puþin decât
cã Pãmântul este susþinut de niºte elefanþi, întrucât aceastã
afirmaþie l-a fãcut sã se simtã mai în siguranþã. Foarte mulþi
oameni au aderat la aceastã convingere. La ora actualã
se ºtie cã Pãmântul este rotund, nu plat! Convingerea cã
Pãmântul este plat a existat multã vreme, ºi foarte mulþi
oameni au crezut în ea, dar asta nu înseamnã cã a fost
vreodatã adevãratã.

Una dintre cele mai mari minciuni care circulã la ora
actualã în lume este aceea cã: „Nimeni nu este perfect.“
Ea justificã perfect comportamentul unora, iar majoritatea
oamenilor sunt de acord cu ea, dar acest lucru nu o face
cu nimic mai adevãratã. Dimpotrivã, absolut toþi oamenii
sunt perfecþi. Din pãcate, noi am auzit aceastã minciunã
încã din copilãrie ºi am ajuns sã ne judecãm singuri,
raportându-ne la o imagine a perfecþiunii. Noi cãutãm în
permanenþã aceastã perfecþiune ºi constatãm cã tot ceea
ce existã în Univers este perfect, mai puþin oamenii!
Soarele este perfect, stelele sunt perfecte, planetele sunt
perfecte, dar nu ºi oamenii, care cred cã „Nimeni nu este
perfect“! Adevãrul este cã tot ceea ce existã în creaþie este
perfect, inclusiv oamenii.
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Dacã nu reuºim sã fim suficient de lucizi pentru a
realiza acest adevãr, acest lucru se datoreazã faptului cã
suntem orbiþi de minciunã. De pildã, unii ar putea spune:
„Bine, dar ce poþi spune despre cei care sunt handicapaþi
fizic? Sunt ºi aceºtia perfecþi?“ În raport cu imaginea
noastrã despre perfecþiune, aceºtia pot pãrea imperfecþi,
dar nimeni nu cunoaºte adevãrul ascuns. La urma urmelor,
cine poate spune cã o boalã sau un handicap nu sunt
perfecte?

Tot ceea ce ne caracterizeazã este perfect, inclusiv
bolile sau handicapurile de care suferim. Un om care are
dificultãþi în a învãþa este perfect. La fel ºi cel care s-a nãscut
fãrã un braþ sau fãrã un deget, ori un om bolnav. De fapt,
nu existã nimic altceva decât perfecþiunea, iar înþelegerea
acestui adevãr reprezintã un mare pas înainte în evoluþia
noastrã. Afirmaþia contrarã echivaleazã cu neînþelegerea
adevãratei noastre esenþe. De fapt, nu este suficient sã
susþinem cã suntem perfecþi; trebuie sã ºi credem acest
lucru. Dacã pornim de la premisa cã suntem imperfecþi,
aceastã minciunã conduce la alte minciuni, care sã o
sprijine. Împreunã, toate aceste minciuni ajung sã oculteze
adevãrul ºi sã guverneze visul pe care ni-l creãm. Minciunile
nu sunt altceva decât niºte superstiþii, iar noi am ajuns sã
trãim într-o lume a tuturor superstiþiilor. Din pãcate, foarte
puþini oameni sunt conºtienþi de acest lucru.

Imagineazã-þi cã mâine dimineaþã te vei trezi în
Europa secolului al XIV-lea, ºtiind tot ce ºtii acum ºi având
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aceleaºi convingeri. Imagineazã-þi ce ar gândi ceilalþi
oameni despre tine ºi cum te-ar judeca ei. De pildã, ei te-ar
condamna dacã ai face baie în fiecare zi. Practic, toate
convingerile tale ar pãrea niºte ameninþãri pentru
convingerile lor. Cât timp crezi cã le-ar lua pentru a te
condamna pentru vrãjitorie?  Cu siguranþã, te-ar tortura
ºi te-ar convinge sã mãrturiseºti cã eºti un vrãjitor, iar în
cele din urmã te-ar ucide, întrucât convingerile tale le-ar
provoca o teamã prea mare. Oamenii din secolul XIV
trãiau o viaþã bazatã pe superstiþii crase. Aproape nimic
din ceea ce credeau ei nu era adevãrat. Dacã ai ajunge
astãzi în lumea lor, tu þi-ai da seama cu uºurinþã de acest
lucru, ca urmare a convingerilor tale actuale. Acei oameni
nu erau însã conºtienþi de superstiþiile lor. Din punctul lor
de vedere, modul lor de viaþã era absolut normal. Ei nu
cunoºteau un alt mod de viaþã, întrucât nu au învãþat
niciodatã altceva.

În mod similar, este posibil ca ceea ce crezi tu în ceea
ce te priveºte sã fie o superstiþie la fel de crasã ca ºi cele în
care credeau oamenii de acum câteva secole. Imaginea-
zã-þi ce s-ar întâmpla dacã oamenii care vor trãi pe Pãmânt
peste ºapte sau opt secole ar putea vedea ce credem noi
la ora actualã. Felul în care ne tratãm propriul corp este
încã barbar, chiar dacã nu la fel de mult ca acum câteva
secole. Corpul nostru ne este profund loial, dar noi îl
judecãm tot timpul ºi adeseori abuzãm de el. Îl tratãm de
parcã ar fi duºmanul nostru, deºi este cel mai bun prieten
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pe care îl avem. Societatea în care trãim acordã o
importanþã excesivã frumuseþii fizice aºa cum ne este
prezentatã aceasta în reclame, în filme ºi în revistele de
modã. Dacã pornim de la premisa cã nu suntem suficient
de atrãgãtori þinând cont de aceste imagini, noi perpetuãm
practic o minciunã ºi ne folosim de cuvinte împotriva
propriei noastre fiinþe ºi a adevãrului nostru lãuntric.

Oamenii care controleazã mass-media ne spun ce ar
trebui sã credem, cum ar trebui sã ne îmbrãcãm, ce ar
trebui sã mâncãm etc., ºi ne manipuleazã cum doresc, de
parcã am fi niºte pãpuºi. Dacã doresc sã urâm pe cineva,
ei îºi rãspândesc minciunile în întreaga lume, iar acestea
acþioneazã ca ºi cum ar fi magice. Imagineazã-þi ce ar crede
oamenii din viitor despre superstiþiile noastre actuale. Dacã
un astfel de om ar apãrea în lumea noastrã ºi ne-ar spune
cã el crede în perfecþiunea întregii creaþii, inclusiv a tuturor
oamenilor, oare nu l-am crucifica?

Ce este adevãrat ºi ce este o minciunã? Adevãrul nu
poate fi deosebit de minciunã decât cu ajutorul luciditãþii,
întrucât nu are nimic de-a face cu cuvintele sau cu
cunoaºterea. În schimb, minciunile depind în mod decisiv
de acestea, iar în lume predominã miliarde de minciuni.
Oamenii le cred tocmai pentru cã nu sunt lucizi. Ei ignorã
adevãrul deoarece nu îl vãd. Prin procesul de dresare, noi
acumulãm foarte multã cunoaºtere, iar aceasta acþioneazã
ca o perdea de fum care nu ne permite sã sesizãm adevãrul,
adicã realitatea aºa cum este ea. Noi nu vedem decât ceea
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ce dorim sã vedem ºi nu auzim decât ceea ce dorim sã
auzim. Sistemul nostru de convingeri este precum o
oglindã care nu ne aratã decât lucrurile în care credem.

De-a lungul vieþii, noi învãþãm atât de multe minciuni
încât acestea sfârºesc prin a crea un eºafodaj extrem de
complicat. Lucrurile devin încã ºi mai complicate din cauza
faptului cã noi gândim, iar apoi credem în gândurile
noastre. Noi pornim de la premisa cã ceea ce credem este
un adevãr absolut ºi nu ne amintim niciodatã cã acesta
este de fapt un adevãr relativ sau virtual. De cele mai multe
ori, el nu are mai nimic de-a face cu adevãrul absolut, dar
reprezintã singura noastrã realitate, atât timp cât nu ne
cultivãm luciditatea.

AL TREILEA LEGÃMÂNT:
NU FACE PRESUPUNERI

Ajungem astfel la cel de-al treilea legãmânt: Nu face
presupuneri. Prezumþiile înseamnã sã cauþi necazul cu
lumânarea, întrucât cele mai multe dintre ele nu sunt
adevãrate. Ele sunt purã ficþiune. De pildã, una dintre cele
mai false prezumþii de la care pornim este aceea cã tot
ceea ce existã în realitatea noastrã virtualã reprezintã
adevãrul curat, la fel ca ºi ceea ce existã în realitatea virtualã
a celorlalþi oameni. Ei bine, tocmai am aflat în capitolele
anterioare cã aceste realitãþi virtuale nu au nimic de-a face
cu adevãrul!
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Dacã ne-am cultiva luciditatea, noi am putea vedea
cu uºurinþã prezumþiile pe care le facem. Oamenii sunt
înzestraþi cu o imaginaþie extrem de bogatã. Ei îºi
imagineazã tot timpul câte ceva, o idee sau un gând, ori o
poveste întreagã. Pornind de la simbolurile pe care le
percep în mintea lor, ei îºi imagineazã ce fac, ce gândesc
ºi ce spun ceilalþi oameni despre ei, fãcând din þânþar
armãsar ºi creând adevãrate drame. Astfel, ei inventeazã
poveºti care nu sunt adevãrate decât pentru ei, fapt care
nu îi împiedicã sã creadã în ele. Orice prezumþie conduce
la o alta. Adeseori, noi tragem concluzii pripite, dupã care
interpretãm propria poveste la modul cel mai personal cu
putinþã. În final, îi condamnãm pe ceilalþi, nu doar în sinea
noastrã, ci ºi faþã de alþi oameni, astfel încât sã ne justificãm
prezumþiile fãcute. În mod evident, prin rãspândirea unei
minciuni nu facem decât sã o amplificãm ºi mai mult.

Datul cu presupusul ºi interpretarea extrem de
personalã a propriilor prezumþii reprezintã începutul
oricãrui iad. Marea majoritate a conflictelor noastre au la
bazã acest mecanism, ºi nu este greu de înþeles de ce.
Prezumþiile nu sunt altceva decât minciuni pe care ni le
spunem singuri ºi care conduc la adevãrate drame, care
nu au niciun temei, întrucât noi nu ºtim care este adevãrul
real. De cele mai multe ori, datul cu presupusul echivaleazã
cu inventarea unei drame acolo unde aceasta nu existã.
Toþi oamenii inventeazã astfel de drame, dar nouã nu ar
trebui sã ne pese de ei, cãci povestea lor nu are nimic de-a
face cu povestea noastrã.
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Conºtientizeazã faptul cã aproape tot ceea ce îþi spui
în mintea ta reprezintã o prezumþie. De pildã, dacã eºti
pãrinte, ºtii foarte bine cât de uºor este sã faci astfel de
prezumþii legate de copiii tãi. Dacã este miezul nopþii ºi
fata ta adolescentã nu s-a întors încã acasã de la petrecerea
la care s-a dus, mintea ta o ia razna. Începi sã te gândeºti
la tot ce poate fi mai rãu: „Dacã i s-a întâmplat ceva? Poate
cã ar trebui sã sun la poliþie!“ Existã atât de multe posibilitãþi
pe care þi le imaginezi, toate neplãcute, desigur, încât capul
începe sã þi se învârteascã din cauza dramei pe care þi-o
creezi singur. Zece minute mai târziu, fata ta ajunge acasã,
cu un zâmbet mare întipãrit pe faþã. Când adevãrul þi se
reveleazã ºi toate minciunile de dinainte dispar ca prin
farmec, îþi dai seama cã te-ai torturat singur fãrã niciun
temei. Aºadar, nu face presupuneri inutile.

Dacã al doilea legãmânt („Nu interpreta nimic la
modul personal“) þi-a conferit imunitate în interacþiunea
cu ceilalþi oameni, cel de-al treilea („Nu face presupuneri
inutile“) îþi va conferi imunitate faþã de interacþiunea cu
tine însuþi, cu vocea cunoaºterii din mintea ta sau cu
procesul pe care îl numim în mod curent gândire. Toate
prezumþiile reprezintã gânduri. Noi gândim prea mult, iar
gândurile noastre ne fac sã emitem presupuneri. Simpla
întrebare: „Ce s-ar întâmpla dacã?“ poate conduce la cele
mai cumplite drame. Oamenii se gândesc prea mult, iar
gândurile lor îi fac sã se teamã. Din pãcate, noi nu deþinem
controlul asupra procesului de gândire, asupra
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simbolurilor pe care le distorsionãm în mintea noastrã.
Dacã ne-am bloca procesul de gândire, noi nu am mai
încerca sã ne explicãm nimic, ºi implicit nu am mai face
presupuneri inutile.

Oamenii simt nevoia sã explice ºi sã justifice totul. Ei
simt nevoia sã cunoascã, ºi întrucât adevãrul nu poate fi
cunoscut decât prin luciditate (nu prin gândire), ei au
inventat prezumþiile, ca sã umple acest gol. Lor nu le pasã
în ce mãsurã este adevãratã sau nu cunoaºterea lor. Ei
cred 100% în ea, întrucât cunoaºterea îi face sã se simtã
în siguranþã. Mintea umanã nu îºi poate explica o sume-
denie de lucruri. Ea este plinã de întrebãri la care cautã
rãspunsuri. Din pãcate, în loc sã ne punem aceste întrebãri,
noi începem întotdeauna prin a ne da cu presupusul. Dacã
ne-am pune întrebãrile corecte, nu ar mai trebui sã facem
prezumþii. De aceea, este întotdeauna de preferat sã
punem întrebãri ºi sã fim cât mai specifici.

Dacã nu ne dãm cu presupusul, noi ne putem focaliza
întreaga atenþie asupra adevãrului, nu asupra gândurilor
noastre pe care le confundãm cu el. În acest caz, putem
vedea viaþa exact aºa cum este, nu aºa cum ne-am dori
noi sã o vedem. Aºa cum vom descoperi în continuare,
renunþarea la presupunerile inutile conduce la redobân-
direa puterii personale pe care am investit-o în ele. Prin
redobândirea acestei energii extrem de preþioase, noi ne
putem folosi de ea pentru a ne crea un alt vis: visul raiului
personal. De aceea, nu mai face presupuneri inutile.
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Simbolul lui Moº CrãciunSimbolul lui Moº CrãciunSimbolul lui Moº CrãciunSimbolul lui Moº CrãciunSimbolul lui Moº Crãciun

A existat cândva o perioadã în viaþa noastrã când
 eram stãpânii absoluþi ai credinþei noastre.

Dupã ce am trecut însã prin procesul de educaþie, puterea
credinþei noastre s-a divizat între simbolurile pe care le-am
învãþat, iar la un moment dat acestea au început sã ne
guverneze viaþa. De fapt, puterea credinþei noastre s-a
transformat în tot ceea ce cunoaºtem, iar de atunci
cunoaºterea a ajuns sã capete controlul asupra noastrã.
În mod firesc, copiii mici sunt copleºiþi de convingerile
celor din jurul lor. Simbolurile reprezintã o invenþie
minunatã, dar copiii aflã de ele numai învãþând opiniile ºi
convingerile deja existente ale adulþilor. Ei acceptã cu
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uºurinþã aceste opinii, fãrã sã se întrebe vreodatã dacã
sunt adevãrate sau nu. Când ajung sã stãpâneascã limbajul
pe care l-au asimilat odatã cu toate opiniile oamenilor mari,
simbolurile capãtã deja puterea credinþei lor.

Acest lucru nu este bun sau rãu în sine, corect sau
greºit. Pur ºi simplu, aºa se petrec lucrurile pe aceastã
planetã, iar mecanismul este universal. Prin intermediul
lui, oamenii învaþã sã se integreze în societate. Ei învaþã o
limbã, o religie sau o filozofie, un mod de a trãi, ºi îºi structu-
reazã întregul sistem al convingerilor pe opiniile pe care
le-au auzit de mici. Copiii nu au niciun motiv sã punã la
îndoialã ce le spun adulþii, pânã când suferinþa îi învaþã cã
nu tot ce au auzit în copilãrie a fost adevãrat.

De pildã, ei se duc la ºcoalã ºi îi aud vorbind pe copiii
mai mari. Aceºtia îi aratã cu degetul ºi râd: „Îl vezi pe puºtiul
acela? Încã mai crede în Moº Crãciun.“ Mai devreme sau
mai târziu, ei descoperã cã Moº Crãciun nu existã. Tu îþi
mai aduci aminte cum ai reacþionat, cum te-ai simþit atunci
când ai aflat cã Moº Crãciun nu existã? Desigur, pãrinþii
tãi nu au avut intenþii rele atunci când þi-au spus cã Moº
Crãciun existã. Aceastã credinþã reprezintã o tradiþie
minunatã în care cred milioane de oameni. Existã chiar
un colind care descrie perfect ceea ce li se spune copiilor
despre Moº Crãciun: „Fii cu ochii în patru; nu mai plânge
ºi nu te bosumfla. Am sã îþi spun de ce: Moº Crãciun vine
în oraº!“ Copiilor li se spune cã Moº Crãciun ºtie tot ce
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fac, dacã au fost cuminþi sau nu, dacã s-au spãlat sau nu
pe dinþi înainte de culcare. ªi ei cred  în ceea ce li se spune.

Când vine Crãciunul, copilul primeºte cadouri, dar
nu pe cele pe care ºi le dorea. Sã spunem cã îºi dorea o
bicicletã ºi cã a fost cuminte întregul an, dar familia lui
este foarte sãracã ºi nu îºi poate permite o bicicletã. Când
copilul îºi deschide cadourile, el se simte dezamãgit,
întrucât nu a primit bicicleta pe care a cerut-o. În schimb,
copilul vecinilor, care a fost foarte rãu tot anul, primeºte o
bicicletã (întrucât pãrinþii lui ºi-au permis sã i-o cumpere).
Copilul îºi spune în sinea lui: „Eu am fost cuminte, iar acel
copil nu a fost. Atunci, cum se face cã el a primit o bicicletã,
iar eu nu!? Dacã este adevãrat cã Moº Crãciun ºtie tot ce
fac eu, înseamnã cã ºtie ºi ce face celãlalt copil. De ce lui
i-a adus o bicicletã, ºi mie nu?“

Pur ºi simplu nu este drept, iar copilul nu înþelege de
ce. Reacþia lui emoþionalã este una de mânie, de deza-
mãgire ºi de tristeþe. El îl vede pe copilul vecinilor cãlãrind
fericit bicicleta, mai rãu ca oricând, ºi îºi doreºte sã se ducã
ºi sã îi tragã una, sau sã îi strice bicicleta. Copilul percepe
astfel lumea ca fiind nedreaptã, iar acest lucru se datoreazã
faptului cã a crezut într-o minciunã. Desigur, este o
minciunã nevinovatã, fãrã intenþii rele, dar copilul crede
în ea, aºa cã el face un nou legãmânt cu el însuºi ºi îºi
spune: „De acum înainte nu voi mai fi cuminte. O sã fiu
rãu, ca vecinul meu.“ Mai târziu, el descoperã cã Moº
Crãciun nu existã deloc, dar acum este prea târziu. El nu
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mai poate inversa cursul mâniei, invidiei ºi tristeþii pe care
le-a simþit ºi care l-au fãcut sã facã un nou legãmânt cu
conºtiinþa sa.

Acesta este doar un exemplu de investire a credinþei
noastre într-un simbol. Pe lângã simbolul lui Moº Crãciun
existã însã alte sute ºi mii de simboluri, poveºti ºi superstiþii
în care oamenii cred. Simbolul lui Moº Crãciun ilustreazã
cum pânã ºi o minciunã inocentã poate declanºa emoþii
otrãvitoare în interiorul conºtiinþei noastre. Aceste emoþii
ne fac rãu, ne rãnesc corpul ºi ne provoacã o mare
suferinþã. ªi totul din cauza unei poveºti care nu este
adevãratã. Emoþiile sunt însã cât se poate de adevãrate.
Ele fac parte din adevãrul fiinþei noastre, dar motivul care
le-a declanºat nu este adevãrat. El reprezintã o simplã
ficþiune.

Dacã te întrebi de ce te simþi atât de deprimat în
anumite ocazii, poþi fii convins cã acest lucru se datoreazã
unei poveºti neadevãrate pe care þi-o spui ºi pe care o
crezi. Visul tãu a devenit profund distorsionat, iar acest
lucru trebuie luat ca atare. El nu este rãu sau bun, corect
sau greºit. Pur ºi simplu, este ceva care se întâmplã cu
miliarde de oameni. Tu nu eºti singurul aflat în aceastã
situaþie.

Lumea simbolurilor este extrem de puternicã, întrucât
aceste simboluri sunt încãrcate cu o forþã care provine din
adâncurile fiinþei noastre ºi pe care noi o numim viaþã,
credinþã sau intenþie. De cele mai multe ori, noi nici mãcar
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nu ne dãm seama ce se întâmplã, dar totalitatea acestor
simboluri alcãtuiesc o platoºã foarte puternicã, alcãtuitã
din legãmintele pe care le facem, ºi pe care noi o numim
sistemul convingerilor. De la o simplã literã ºi pânã la un
cuvânt, de la o simplã poveste ºi pânã la o întreagã filozofie,
toate aceste simboluri în care ajungem sã credem fac parte
integrantã din aceastã structurã.

Sistemul convingerilor structureazã întreaga noastrã
realitate virtualã ºi cu fiecare legãmânt nou pe care îl facem,
el devine din ce în ce mai puternic ºi dobândeºte din ce în
ce mai multã putere, pânã când ajunge aproape la fel de
solid ca o clãdire din cãrãmizi. Dacã ne imaginãm cã
fiecare simbol, fiecare concept ºi fiecare legãmânt
reprezintã o cãrãmidã, credinþa noastrã reprezintã –
metaforic vorbind – mortarul care uneºte aceste cãrãmizi.
Cu cât avansãm mai mult în viaþã, cu atât mai mult ºi mai
variat amestecãm între ele aceste simboluri, pânã când
conceptele în care credem ajung sã interacþioneze între
ele ºi sã dea naºtere unor noi concepte, mai complexe.
Mintea abstractã devine din ce în ce mai bine organizatã
ºi din ce în ce mai complicatã, iar structura continuã sã
creascã, incluzând întreaga noastrã cunoaºtere.

Toltecii numesc aceastã structurã: forma umanã.
Aceastã formã nu se referã la forma corpului nostru fizic,
ci la forma minþii noastre. Ea reprezintã totalitatea
convingerilor noastre legate de sine ºi de toate celelalte
lucruri care ne ajutã sã dãm sens visului nostru. Forma
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umanã este cea care ne conferã identitate, dar nu este
totuna cu cadrul exterior al visului. Acest cadru este lumea
materialã, care reprezintã un adevãr. Forma umanã este
sistemul de convingeri cu toate elementele sale critice. Tot
ceea ce existã în acest sistem de convingeri reprezintã
adevãrul nostru personal. Noi judecãm totul în funcþie de
aceste convingeri, chiar dacã ele se împotrivesc uneori
adevãratei noastre naturi.

În urma procesului de dresare, sistemul convingerilor
devine Cartea Legii care ne guverneazã viaþa. Atunci când
urmãm regulile din aceastã carte, noi ne rãsplãtim singuri;
atunci când le încãlcãm, noi ne pedepsim. Sistemul
convingerilor devine astfel Marele Judecãtor din mintea
noastrã, dar ºi Victima Supremã. Mai întâi ne judecã, ºi
apoi ne pedepseºte. Marele judecãtor este alcãtuit din
simboluri ºi opereazã cu simboluri, în funcþie de care
judecã tot ceea ce percepe, inclusiv simbolurile! Victima
este acea parte a fiinþei noastre care este condamnatã ºi
care primeºte pedeapsa. Atunci când interacþionãm cu
lumea exterioarã, noi îi judecãm ºi îi pedepsim pe ceilalþi
oameni în funcþie de aceeaºi Carte a Legii.

Marele judecãtor îºi joacã perfect rolul, întrucât noi
suntem de acord cu legile de care þine cont. Din pãcate,
sistemul convingerilor noastre prinde viaþã în mintea
noastrã ºi se foloseºte de cunoaºterea noastrã împotriva
propriei noastre fiinþe. El se foloseºte de tot ceea ce ºtim,
de toate regulile în funcþie de care considerãm cã ar trebui
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sã ne trãim viaþa, pe care le aplicã pentru a pedepsi victima,
adicã pe noi înºine. El se foloseºte de limbajul nostru pentru
a ne critica, pentru a ne condamna, pentru a ne face sã
ne simþim vinovaþi ºi ruºinaþi. Ne abuzeazã verbal ºi ne
face sã ne simþim mizerabil, creând în mintea noastrã tot
felul de demoni, ºi implicit un vis al iadului personal. Existã
nenumãrate alte simboluri prin care putem exprima acelaºi
adevãr.

De pildã, putem spune cã sistemul convingerilor ne
guverneazã viaþa asemeni unui tiran. El ne priveazã de
libertate ºi ne transformã în niºte sclavi. Ne priveazã de
întreaga noastrã putere, deºi noi suntem reali, iar el nu!
Adevãratul nostru eu rãmâne ascuns undeva în interiorul
minþii, dar cel care controleazã mintea este acest sistem al
convingerilor noastre, al cunoºtinþelor pe care le-am
acumulat ºi cu care am fost de acord. Sãrmanul nostru
corp, care este minunat de frumos ºi absolut perfect, devine
victima judecãþilor ºi pedepselor sale. El devine un simplu
vehicul manevrat de mintea noastrã aºa cum doreºte
aceasta, fãrã scrupule ºi fãrã discernãmânt.

Sistemul convingerilor existã în regatul minþii. De
aceea, nu îl putem vedea sau mãsura, dar ºtim cu siguranþã
cã existã. Ceea ce nu ºtim este cã aceastã structurã nu
existã decât pentru cã am creat-o noi înºine. Fiind creaþia
noastrã, ne urmeazã oriunde ne-am duce. Am trãit atât
de multã vreme în acest fel încât nici mãcar nu ne mai
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dãm seama de el. Deºi nu este realã, ci virtualã, mintea
umanã are o putere totalã, întrucât este creatã de viaþã.

De aceea, cine doreºte sã evolueze pe calea luciditãþii
ºi a cunoaºterii de sine trebuie sã devinã conºtient de
propria sa creaþie ºi sã înþeleagã cã aceasta este vie. Toate
convingerile noastre, de la cea mai micã dintre ele (cum
ar fi sunetul unei litere) ºi pânã la cea mai mare (cum ar fi
o filozofie de viaþã), se folosesc de forþa noastrã vitalã pentru
a supravieþui. Dacã ne-am putea vedea mintea în acþiune,
am percepe milioane de forme vii, a cãror viaþã depinde
în totalitate de credinþa pe care o investim în ele ºi de atenþia
noastrã. Noi ne folosim de forþa noastrã vitalã pentru a
susþine acest edificiu. Fãrã noi, aceste idei nu ar putea
exista, ºi întreaga construcþie s-ar prãbuºi.

Noi putem vedea cu ajutorul imaginaþiei procesul de
creaþie a „mitologiei noastre personale“, a sistemului
nostru de convingeri, inclusiv felul în care ne investim
credinþa în minciuni. În decursul acestui proces de învãþare
apar numeroase concepte care le contrazic pe celelalte.
Noi ne construim atât de multe vise diferite ºi ne creãm
atât de multe structuri încât acestea ajung sã se ciocneascã
unele de altele, anulând puterea cuvântului nostru. Când
ajungem în aceastã situaþie, cuvântul nostru nu mai
valoreazã nimic, întrucât atunci când douã forþe acþioneazã
în direcþii opuse, ele se anuleazã reciproc. Atunci când nu
existã decât o singurã forþã, care acþioneazã în aceeaºi
direcþie, puterea ei este imensã, iar intenþiile noastre se
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manifestã pentru simplul motiv cã aºa spunem noi. Într-un
astfel de caz, cuvintele noastre sunt încãrcate cu întreaga
putere a credinþei noastre.

Copiii îºi investesc credinþa în toate lucrurile pe care
le învaþã. Din pãcate, în decursul acestui proces, ei îºi pierd
puterea personalã pe care o au asupra propriei lor vieþi.
Atunci când cresc ºi devin adulþi, credinþa lor este investitã
în atât de multe minciuni încât cei mai mulþi dintre ei nu
mai au puterea de a-ºi crea visul dorit. Sistemul convin-
gerilor lor a înghiþit întreaga putere a credinþei lor, astfel
încât lor nu le mai rãmâne aproape niciun pic de putere.
În cazul anumitor simboluri, cum este cel al lui Moº
Crãciun, este uºor sã ne dãm seama cum ne investim
credinþa în ele, dar nu este la fel de uºor sã facem acest
lucru cu toate simbolurile, cu toate poveºtile ºi cu toate
opiniile pe care le-am acceptat de-a lungul timpului în
legãturã cu noi ºi cu lumea înconjurãtoare.

Este foarte important sã înþelegem acest mecanism,
iar singura manierã prin care îl putem înþelege constã în
a fi conºtienþi. Dacã suntem atenþi ºi ne convingem singuri
cã ne investim puterea personalã în toate lucrurile în care
credem, noi putem inversa acest proces, luându-ne înapoi
puterea investitã în simboluri, care nu vor mai avea astfel
putere asupra noastrã. Dacã le luãm puterea pe care am
investit-o în ele, simbolurile rãmân niºte simple simboluri,
care îºi vor asculta creatorul, respectiv adevãratul nostru
sine, ºi care îºi vor îndeplini adevãrata menire, aceea de
instrumente de comunicare.
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Atunci când ne dãm seama cã Moº Crãciun nu existã,
noi nu mai credem în el, iar puterea pe care am investit-o
în acest simbol se întoarce la noi. Ne dãm astfel seama cã
noi am fost cei care am acceptat sã credem în Moº Crãciun.
Prin cultivarea luciditãþii, noi ajungem sã înþelegem cã noi
am fost cei care am acceptat sã credem în toatã simbolistica
pe care am acceptat-o. De vreme ce noi am fost cei care
ne-am investit puterea personalã în toate aceste simboluri,
noi suntem singurii care ne-o putem lua înapoi.

Pornind de la aceastã premisã ºi de la luciditatea astfel
câºtigatã, noi ne putem recupera puterea personalã pe
care am investit-o de-a lungul timpului în toate convingerile
noastre, fãrã a o mai pierde vreodatã. Dacã ne putem da
seama cã noi singuri ne-am creat structura convingerilor
noastre, noi ne putem recupera credinþa în noi înºine.
Cãpãtând încredere în noi înºine, ºi nu în sistemul convin-
gerilor noastre, noi ajungem sã înþelegem de unde vine
adevãrata noastrã putere ºi începem sã dezmembrãm
aceastã structurã.

Când structura convingerilor noastre este complet
anihilatã, noi devenim extrem de flexibili. Putem crea orice
ne propunem ºi putem face orice dorim. Ne putem investi
credinþa în orice convingere nouã. Depinde numai de noi.
Dacã ajungem sã nu mai credem în lucrurile care ne fac
sã suferim, suferinþa dispare ca prin magie din viaþa noastrã.
În acest scop, noi nu avem nevoie de noi gânduri, ci de
acþiune. Numai în acest fel ne vom putea transforma viaþa.
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Dacã te simþi pregãtit sã îþi schimbi viaþa (adicã
 vechile legãminte), cel mai important lucru

dintre toate devine luciditatea. Nu îþi vei putea schimba
niciodatã vechile legãminte dacã nu vei deveni conºtient
de ceea ce îþi place ºi de ceea ce îþi displace cu adevãrat.
Cum ai putea schimba ceva în viaþa ta dacã nici mãcar nu
ºtii ce anume îþi doreºti sã schimbi? Numai luciditatea nu
este însã suficientã. Ea trebuie susþinutã ºi de acþiune. Dacã
eºti conºtient de necesitatea unei schimbãri, dar nu faci
nimic pentru a o implementa, ea nu se va produce de la
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sine. Orice schimbare este rezultatul acþiunii, al practicii.
Dupã cum spune proverbul: „Practica îl transformã pe
discipol într-un maestru.“

Tu ai învãþat tot ce ai învãþat pânã acum prin repetiþie
ºi prin practicã. Aºa ai învãþat sã vorbeºti, sã mergi, sã
citeºti ºi sã scrii. Dacã ai ajuns sã controlezi perfect limba
pe care o vorbeºti, acest lucru se datoreazã practicii. Prin
acelaºi procedeu ai învãþat toate convingerile care îþi
guverneazã astãzi viaþa. Viaþa ta actualã este rezultatul
numeroºilor ani de practicã.

De-a lungul întregii tale vieþi, tu ai practicat încon-
tinuu, astfel încât ai devenit cel care eºti acum. Ai practicat
diferitele tale convingeri actuale pânã când acestea au
devenit automate. În mod similar, dacã vei continua sã
practici alte convingeri, viaþa ta se va schimba, mulându-se
dupã acestea. De pildã, dacã vei practica impecabilitatea
cuvântului, dacã vei refuza sã mai interpretezi ceva în nume
personal ºi dacã nu vei mai face presupuneri inutile, vei
rupe automat zeci de legãminte care te þineau captiv în
visul iadului tãu personal. În scurt timp, noile tale convin-
geri vor deveni o opþiune a sinelui tãu real, nu a imaginii
de sine pe care ai cultivat-o atât de multã vreme.

Primul legãmânt, „Fii impecabil în tot ceea ce spui“,
este suficient în sine pentru a-þi crea o viaþã cu adevãrat
frumoasã. El te poate conduce pânã la poarta raiului, dar
uneori este greu de aplicat fãrã ajutorul celorlalte legã-
minte. Dacã nu vei mai interpreta nimic la modul personal
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ºi dacã nu vei mai face presupuneri inutile, îþi va fi infinit
mai uºor sã fii impecabil în ceea ce spui. Atunci când nu
mai faci presupuneri inutile, este mult mai uºor sã nu mai
interpretezi nimic la modul personal, ºi invers. Împreunã,
legãmintele doi ºi trei te ajutã sã respecþi mult mai uºor
primul legãmânt.

La prima vedere, primele trei legãminte pot pãrea
dificil de aplicat. Unora li se pot pãrea chiar imposibile.
Crede-mã însã pe mine: nu sunt imposibile. Sunt însã de
acord cã sunt dificil de aplicat, pentru cã noi ne-am obiºnuit
sã practicãm exact opusul lor. Toatã viaþa noastrã am
practicat exclusiv credinþa în vocea din mintea noastrã.
Din fericire, pe lângã ele mai existã ºi al patrulea legãmânt,
care este foarte uºor de aplicat. El este cel care face ca
totul sã devinã cu putinþã: fã întotdeauna tot ce îþi stã în
puteri. Dacã faci acest lucru, este suficient. Nu trebuie sã
faci nici mai mult ºi nici mai puþin. Doar ceea ce îþi stã în
puteri. Acþioneazã. Treci la fapte. Cum ai putea face tot ce
îþi stã în puteri dacã nu faci nimic?

„Fã întotdeauna tot ceea ce îþi stã în puteri“ este
legãmântul pe care orice om îl poate aplica. De fapt, acesta
este singurul lucru pe care îl putem face cu toþii. A face tot
ce îþi stã în puteri nu înseamnã sã acþionezi uneori la 80%,
iar alteori la 20% din capacitatea ta optimã. Înseamnã sã
acþionezi întotdeauna la 100% din potenþialul tãu. Aceasta
trebuie sã fie intenþia ta. Desigur, acest potenþial nu rãmâne
constant, ci se modificã în funcþie de diferiþi factori. Tu nu
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eºti niciodatã acelaºi, cãci eºti viu ºi te schimbi tot timpul.
De aceea, potenþialul tãu maxim se modificã la rândul lui
de la o clipã la alta.

De pildã, el depinde de starea ta de obosealã sau de
revigorare fizicã, dar ºi de starea ta emoþionalã din
momentul respectiv. Potenþialul tãu se va modifica în
permanenþã în timp, dar pe mãsurã ce te vei deprinde sã
practici Cele Patru Legãminte, el va avea tendinþa sã se
îmbunãtãþeascã constant.

Al patrulea legãmânt le permite primelor trei legã-
minte sã devinã niºte obiºnuinþe adânc gravate în
subconºtient. Repetiþia ºi practica te vor transforma într-un
maestru. Nu trebuie sã te aºtepþi însã sã stãpâneºti aceste
legãminte din prima clipã. Nu trebuie sã crezi cã vei reuºi
sã fii întotdeauna impecabil în ceea ce spui, cã nu vei mai
interpreta niciodatã lucrurile într-o manierã personalã sau
cã nu vei mai face niciodatã presupuneri inutile. Obiºnu-
inþele tale sunt mult prea puternic înrãdãcinate în mintea
ta. De aceea, acþioneazã atât cât îþi stã în puteri.

Dacã þi se întâmplã sã îþi încalci un legãmânt, fã-l din
nou. Ia-o de la început a doua zi, ºi în cea urmãtoare.
Continuã sã practici, orice s-ar întâmpla. Vei constata cã
cu fiecare nouã zi îþi va fi tot mai uºor. Dacã vei face tot ce
îþi va sta în puteri, obiºnuinþa de a te folosi în mod greºit
de cuvinte, de a interpreta lucrurile la modul personal ºi
de a face presupuneri inutile va deveni din ce în ce mai
slabã sau mai puþin frecventã. Dacã vei continua sã
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acþionezi în sensul schimbãrii acestei obiºnuinþe, mai
devreme sau mai târziu vei reuºi.

Va veni astfel cu siguranþã un moment în care Cele
Patru Legãminte se vor transforma într-o obiºnuinþã
pentru tine. Ele vor deveni automate. Altfel spus, nu va
mai trebui sã faci niciun efort pentru a le practica. Va veni
o zi în care vei descoperi cã întreaga ta viaþã este guvernatã
de Cele Patru Legãminte. Îþi poþi imagina viaþa ta trãitã în
acest fel? În loc sã te mai chinuieºti cu conflictele ºi cu
dramele personale, viaþa ta va deveni extrem de uºoarã.

Dacã tot îþi creezi visul personal, proces care nu poate
fi evitat, de ce nu þi-ai crea un vis minunat? Tu eºti înzestrat
cu o minte care percepe lumina ºi eºti pe punctul de a
visa. Dacã þi-ai propune sã nu creezi nimic cu mintea ta,
te-ai plictisi în scurt timp, iar marele judecãtor din mintea
ta s-ar opune acestei stãri, dupã care te-ar judeca în funcþie
de convingerile tale: „O, ce leneº eºti! Ar trebui sã faci
ceva cu viaþa ta!“ În acest caz, de ce nu ai visa ceva frumos,
bucurându-te sincer de visul tãu? Dacã eºti capabil sã crezi
în limitãrile tale, de ce nu ai crede în frumuseþea ºi în
puterea ta interioarã, a vieþii care se manifestã prin tine?

Viaþa ne dãruieºte totul ºi poate fi o adevãratã plãcere.
De ce nu ai crede în generozitatea vieþii? De ce nu ai învãþa
sã fii generos ºi bun cu tine însuþi? Dacã acest lucru te
face fericit ºi nu te împiedicã sã fii la fel de bun ºi cu cei din
jur, de ce nu ai face-o? Dacã tot te afli în plin proces de
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transformare (visele se schimbã întotdeauna, chiar dacã
nu-þi doreºti acest lucru), de ce nu ai încerca sã controlezi
acest proces, astfel încât sã îþi creezi propriul paradis
personal?

Visul vieþii tale este alcãtuit din miriade de vise mai
mici, care sunt extrem de dinamice. Ele se nasc, cresc ºi
apoi mor, fiind supuse unui proces continuu de trans-
formare. De cele mai multe ori, ele se transformã însã
fãrã ca tu sã fii conºtient. Dacã vei deveni conºtient de
faptul cã visezi, tu îþi vei redobândi puterea de a-þi schimba
visul oricând vei dori acest lucru. Când vei descoperi cã ai
puterea de a-þi crea un vis paradisiac, îþi vei dori instantaneu
sã îþi schimbi visul actual, iar Cele Patru Legãminte
reprezintã instrumentul perfect în acest scop. Ele pun la
îndoialã puterea tiranului interior, a marelui judecãtor ºi a
victimei din mintea ta, inclusiv toate legãmintele care þi-au
fãcut viaþa atât de dificilã pânã în prezent.

Dacã îþi vei pune la îndoialã convingerile prin simpla
ridicare a acestei probleme, vei descoperi un lucru extrem
de interesant: pânã acum, întreaga ta viaþã te-ai strãduit
sã fii suficient de bun de dragul celorlalþi, dar niciodatã de
dragul tãu. Þi-ai sacrificat astfel libertatea individualã
pentru a-þi trãi viaþa în funcþie de criteriile celorlalþi. Ai
încercat sã fii suficient de bun pentru mama ta, pentru
tatãl tãu, pentru profesorii tãi, pentru iubitul sau iubita ta,
pentru copiii tãi, pentru religie ºi pentru societate în
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ansamblul ei. Dupã ce ai încercat acest lucru timp de foarte
mulþi ani, meritã sã încerci sã fii suficient de bun ºi pentru
tine însuþi. La început, vei constata însã cã nu este deloc
uºor.

De ce nu te-ai pune pe tine pe primul loc, poate
pentru prima datã în viaþa ta? Învaþã din nou sã te iubeºti
pe tine însuþi prin acceptarea necondiþionatã de sine.
Începe prin a-þi proiecta iubirea necondiþionatã faþã de
sinele tãu autentic. Practicã apoi aceastã iubire din ce în
ce mai mult. Atunci când te iubeºti necondiþionat pe tine
însuþi, nu mai poþi cãdea cu uºurinþã victimã prãdãtorilor
din exterior care încearcã sã îþi controleze viaþa. Nu mai
eºti dispus sã te sacrifici pentru nimeni. Dacã vei practica
iubirea de sine, vei ajunge sã obþii mãiestria asupra ei.

„Fã întotdeauna tot ce îþi stã în puteri“ reprezintã
legãmântul care te poate ajuta sã devii un mare artist.
Primele trei legãminte acþioneazã doar în sfera realitãþii
virtuale, în timp ce cel de-al patrulea acþioneazã în sfera
lumii fizice. El se referã la acþiune ºi practicã, cele douã
criterii care te pot transforma într-un maestru visãtor. Dacã
vei face întotdeauna tot ce îþi va sta în puteri, mai devreme
sau mai târziu vei ajunge sã stãpâneºti arta transformãrii.
Aceasta este cea de-a doua putere a artistului ºi este
ilustratã perfect de cel de-al patrulea legãmânt. Dacã vei
face întotdeauna tot ce îþi va sta în puteri, tu vei acþiona, te
vei transforma ºi îþi vei schimba astfel visul vieþii tale.
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Scopul celei de-a doua arte este de a-þi privi în faþã
convingerile ºi de a le transforma. Mãiestria este dobânditã
prin schimbarea legãmintelor ºi prin reprogramarea minþii
tale aºa cum doreºti. Rezultatul este libertatea de a-þi trãi
propria viaþã, nu viaþa impusã de sistemul convingerilor
tale. Când Cartea Legii dispare din mintea ta, odatã cu ea
dispar inclusiv tiranul, judecãtorul ºi victima.

Transformarea a început deja, ºi ea nu poate începe
decât prin tine. Ai curajul de a fi în totalitate sincer cu tine
însuþi, de a privi în faþã adevãrul ºi de a vedea ce scenariu
scrii pentru visul vieþii tale? Ai curajul de a-þi recunoaºte
propriile minciuni ºi superstiþiile în care crezi? Ai curajul
de a trece în revistã convingerile legate de propria ta fiinþã,
sau te simþi speriat, întrucât rãnile sunt prea multe? Poate
cã rãspunsul la întrebãrile de mai sus este: „Nu ºtiu.“
Important este sã accepþi aceastã provocare ºi sã îþi
transformi visul. De altfel, acest lucru se întâmplã chiar
acum, cãci lectura acestei cãrþi te învaþã sã pui capãt
minciunilor din viaþa ta.

Cele Patru Legãminte reprezintã o sintezã a artei
transformãrii, respectiv a procesului de dezvãþare a
cunoaºterii deja învãþate. Învãþarea este echivalentã cu
asumarea anumitor legãminte, iar dezvãþarea presupune
ruperea acestora. Ori de câte ori vei rupe un legãmânt,
puterea personalã pe care ai investit-o în el se va întoarce
la tine, cãci nu va mai trebui sã cheltuieºti energie pentru
a susþine respectivul legãmânt.



95

Practica este secretul maestrului

Începe mai întâi prin ruperea unor legãminte minore,
care nu necesitã o putere foarte mare din partea ta. Pe
mãsurã ce procesul de dezvãþare va continua, structura
cunoaºterii tale va fi dezmembratã cãrãmidã cu cãrãmidã,
iar credinþa ta va fi eliberatã. În acest fel, puterea ta
personalã va creºte, iar voinþa ta va deveni din ce în ce
mai puternicã. Vei cãpãta astfel forþa de a rupe un nou
legãmânt, apoi un altul ºi un altul. Puterea ta personalã
va continua sã creascã exponenþial, permiþându-þi sã
realizezi aproape orice vei dori. În scurt timp vei începe
sã îþi asumi noi legãminte, care te vor conduce cãtre fericire,
bucurie ºi iubire. Acestea vor deveni vii în fiinþa ta ºi vor
începe sã interacþioneze cu lumea exterioarã, ºi astfel,
întregul tãu vis se va schimba.

Procesul de dezvãþare începe prin a-þi privi în faþã
convingerile actuale. Cum poate fi realizat acest lucru?
Existã un singur instrument care îþi permite sã îþi evaluezi
convingerile actuale: îndoiala. Desigur, ºi el reprezintã tot
un simbol, dar este unul foarte puternic. Prin puterea
îndoielii, tu poþi evalua toate mesajele pe care le primeºti
ºi pe care le transmiþi. Toate convingerile din Cartea Legii
pot fi profund zdruncinate prin puterea îndoielii. Acelaºi
lucru este valabil ºi pentru convingerile care guverneazã
societatea. În final, vei rupe astfel vraja minciunilor ºi
superstiþiilor care þi-au controlat pânã acum lumea
personalã. Aºa cum vei afla în Partea a II-a a cestei cãrþi,
cel de-al cincilea legãmânt îþi va conferi puterea îndoielii.
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Al Cincilea LegãmântAl Cincilea LegãmântAl Cincilea LegãmântAl Cincilea LegãmântAl Cincilea Legãmânt:::::
Fii scepFii scepFii scepFii scepFii sceptic, dar întic, dar întic, dar întic, dar întic, dar învaþã sã asculþivaþã sã asculþivaþã sã asculþivaþã sã asculþivaþã sã asculþi

A l cincilea legãmânt sunã astfel: „Fii sceptic, dar
 învaþã sã asculþi.“ Prima parte a legãmântului

te învaþã sã îþi cultivi scepticismul pentru un motiv cât se
poate de simplu: marea majoritate a lucrurilor pe care le
auzi nu sunt adevãrate. Tu ºtii deja cã oamenii comunicã
prin simboluri ºi cã aceste simboluri nu sunt adevãrate.
Simbolurile par adevãrate doar atât timp cât suntem de
acord cu ele, dar nu reprezintã în sine adevãrul. A doua
parte a legãmântului spune: „Învaþã sã asculþi.“ Motivul
este la fel de simplu: atunci când asculþi cu adevãrat, tu
poþi înþelege cu uºurinþã semnificaþia simbolurilor folosite
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de oameni. Le poþi înþelege astfel povestea, iar comu-
nicarea cu ei devine mult mai uºoarã. Dacã toþi oamenii
ar practica acest legãmânt, în locul confuziei actuale ar
domni pacea ºi claritatea.

Dacã ai înþeles cã marea majoritate a mesajelor
transmise prin simboluri nu sunt adevãrate, semnificaþia
primei pãrþi a legãmântului, cea referitoare la scepticism,
devine mult mai profundã. În acest caz, scepticismul este
legat de mãiestrie, întrucât se foloseºte de puterea îndoielii
pentru a discerne adevãrul. Ori de câte ori îþi auzi propria
minte sau pe un alt artist spunându-þi ceva, pune-þi aceastã
întrebare: „Este acest lucru adevãrat, sau nu este? Este
aceasta o realitate autenticã, sau doar o realitate virtualã?“
Îndoiala te poate conduce dincolo de simboluri ºi te face
responsabil pentru toate mesajele pe care le primeºti sau
pe care le transmiþi. De ce þi-ai investi încrederea într-un
mesaj care nu este adevãrat? Cultivarea scepticismului te
va ajuta sã nu mai crezi orice mesaj, sã nu-þi mai investeºti
încrederea în mesajele neadevãrate ºi în simboluri, ºi
implicit sã þi-o pãstrezi pentru tine.

De vreme ce credinþa înseamnã sã nu ai îndoieli, iar
îndoielile presupun automat o lipsã de credinþã, fii sceptic.
Nu crede tot ce auzi. Altfel spus, nu crede în toate poveºtile
pe care ºi le creeazã artiºtii visãtori prin cunoaºterea pe
care au acumulat-o. Aºa cum ºtii deja, cea mai mare parte
a cunoaºterii acumulate nu este adevãratã. Întreaga
simbolisticã este neadevãratã. De aceea, nu mã crede pe
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mine, nu te crede pe tine ºi nu crede pe nimeni altcineva.
Adevãrul nu are nevoie de credinþa ta pentru a fi
recunoscut. El existã pur ºi simplu, ºi supravieþuieºte
indiferent dacã tu crezi sau nu în el. Numai minciunile au
nevoie de credinþa ta. Ele ºtiu cã dacã nu vei crede în ele,
nu vor supravieþui scepticismului tãu ºi vor dispãrea.

Pe de altã parte, scepticismul poate merge în douã
direcþii opuse. Una constã în a pretinde cã eºti sceptic
pentru cã te consideri prea deºtept pentru a te lãsa prostit.
„Iatã cât de inteligent sunt. Nu cred în nimic.“ Acesta nu
este un scepticism autentic. Adevãratul scepticism
înseamnã sã nu crezi din start în orice auzi ºi sã discerni
adevãrul de minciunã. Atâta tot. El te ajutã doar sã devii
conºtient de faptul cã marea majoritate a oamenilor trãiesc
în minciunã. Dacã ºtii cã oamenii viseazã ºi distorsioneazã
adevãrul, este normal sã fii sceptic atunci când îi asculþi.
Numai în acest fel poate deveni visul tãu o reflectare a
adevãrului.

Orice artist distorsioneazã adevãrul, dar nu trebuie
sã îl condamni sau sã îl faci mincinos în faþã pentru acest
lucru. La urma urmelor, cu toþii minþim într-un fel sau altul,
dar nu neapãrat pentru cã dorim acest lucru, ci pentru cã
suntem convinºi cã avem dreptate. Aºa ne-au învãþat
simbolurile pe care le-am acumulat. Dacã devii conºtient
de acest proces, cel de-al cincilea legãmânt capãtã un nou
sens ºi îþi poate schimba viaþa.
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Oamenii vor veni la tine ºi îþi vor spune povestea lor
personalã. Ei îþi vor comunica punctul lor de vedere, pe
care îl considerã adevãrat. Tu nu trebuie sã judeci acest
punct de vedere pentru a stabili dacã este adevãrat sau
nu. Aratã-le respect ºi nu îi critica niciodatã. Ascultã ce au
ei de spus prin simbolurile lor, pornind însã de la premisa
cã ceea ce îþi spun este distorsionat de convingerile lor.
Povestea lor este doar atât: o poveste, iar tu ºtii acest lucru,
pentru cã aºa simþi. La fel de bine îþi poþi da seama ºi când
cuvintele lor sunt adevãrate.

Indiferent dacã este adevãratã sau fictivã, tu nu trebuie
sã crezi povestea nimãnui. Nu trebuie sã îþi formezi o opinie
în legãturã cu ea. Nu eºti nevoit sã îþi exprimi aceastã
opinie. Nu trebuie sã fii de acord cu povestea ascultatã, la
fel cum nu trebuie sã fii nici în dezacord cu ea. Este suficient
sã o asculþi. Cu cât persoana pe care o asculþi este mai
impecabilã în ceea ce spune, cu atât mai clar va fi mesajul
transmis de ea, dar tu trebuie sã porneºti de la premisa cã
povestea unui alt artist visãtor nu are nimic de-a face cu
tine. Indiferent dacã te include ºi pe tine, ea nu te poate
afecta în niciun fel din punct de vedere personal. O asculþi
ºi înþelegi toate cuvintele, dar acestea nu te pot influenþa.
Tu nu mai judeci ce spun ceilalþi, pentru cã înþelegi acest
mecanism. De fapt, ei te informeazã doar în ceea ce
priveºte lumea lor virtualã.

Tu ºtii deja cã toþi artiºtii visãtori trãiesc în propriul
lor vis, în lumea lor subiectivã. Tot ceea ce percep ei în
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aceastã lume este adevãrat pentru ei, dar pentru tine nu
reprezintã un adevãr. Singurul adevãr pe care îl poþi
cunoaºte tu este cel din lumea ta subiectivã. De aceea, nu
ai nimic de dovedit celorlalþi. De asemenea, nu-þi pasã dacã
au dreptate sau nu. Respecþi opiniile tuturor, ºtiind din
start cã ele exprimã adevãrul unui alt artist. Acest respect
este extrem de important. Dacã vei învãþa sã asculþi, îþi vei
manifesta întotdeauna acest respect faþã de ceilalþi artiºti,
faþã de arta sau de creaþia lor.

Toþi artiºtii au dreptul de a-ºi crea viaþa exact aºa cum
doresc. Ei au dreptul de a crede absolut orice doresc ºi de
a spune orice doresc. Dacã nu vei învãþa sã îi asculþi, tu
nu vei putea înþelege ce spun ei. Ascultarea este foarte
importantã în procesul comunicãrii. Dacã vei învãþa sã îi
asculþi, vei înþelege exact ce doresc sã spunã oamenii. În
continuare, va depinde numai de tine ce vei face cu aceastã
informaþie. Tu poþi reacþiona sau nu, poþi fi de acord sau
nu cu ceea ce spun ei, în funcþie de ceea ce îþi doreºti tu.

Simplul fapt cã altcineva doreºte ceva nu înseamnã
cã trebuie neapãrat sã îi dai ceea ce îºi doreºte. Ceilalþi
oameni încearcã întotdeauna sã îþi capteze atenþia, întrucât
numai în acest fel îþi pot transmite informaþiile lor. De multe
ori, tu nu îþi doreºti aceste informaþii. În astfel de cazuri,
ascultã-i, apoi ignorã informaþiile primite ºi vezi-þi de treabã.
Dacã informaþiile respective îþi atrag cu adevãrat atenþia,
ascultã-le ºi mai atent, pentru a afla dacã ele prezintã
importanþã pentru tine. Împãrtãºeºte-þi apoi punctul de
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vedere (dar numai dacã doreºti), pornind de la premisa cã
nu este altceva decât un punct de vedere. Depinde numai
de tine dacã doreºti sau nu sã faci acest lucru, dar cheia
întregului proces este ascultarea.

Dacã nu vei învãþa sã asculþi, tu nu vei putea înþelege
niciodatã ceea ce doresc sã îþi transmit eu. Te vei repezi
imediat sã tragi concluzii ºi vei reacþiona ca ºi cum cuvintele
mele ar face parte integrantã din visul tãu. În realitate, ele
nu fac. Ori de câte ori un alt artist îþi împãrtãºeºte visul lui,
fii conºtient de acest lucru: cã este visul lui. Tu ºtii foarte
bine care este visul tãu, ce include ºi ce nu include el.

Prin aceastã carte, eu îþi împãrtãºesc maniera în care
percep eu lumea. Ceea ce spun este adevãrat pentru mine,
dar eu însumi ºtiu cã aceastã poveste nu reprezintã
adevãrul absolut; de aceea, nu trebuie sã mã crezi. Orice
þi-aº spune, este doar punctul meu de vedere. Desigur, din
punctul meu de vedere, eu îþi împãrtãºesc adevãrul curat.
Fac tot ce îmi stã în puteri pentru a rosti aceste cuvinte în
maniera cea mai impecabilã cu putinþã, astfel încât sã
înþelegi ce doresc sã îþi transmit, dar oricât de clar ar fi
mesajul meu, eu ºtiu foarte bine cã tu îl vei distorsiona de
îndatã ce îl vei recepta. Vei asculta mesajul meu, dar þi-l
vei repeta într-o manierã complet diferitã, în funcþie de
punctul tãu de vedere.

Indiferent dacã ceea ce îþi spun eu reprezintã sau nu
adevãrul absolut, ceea ce crezi tu poate sã nu fie adevãrat.
Eu nu reprezint decât o jumãtate a adevãrului transmis;
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cealaltã jumãtate eºti tu. Eu sunt responsabil pentru ceea
ce spun eu, dar nu ºi pentru ceea ce înþelegi tu. Tu eºti
singurul responsabil pentru ceea ce înþelegi ºi pentru ceea
ce faci în continuare cu mesajul meu, pentru cã tu eºti cel
care dã semnificaþie cuvintelor pe care le asculþi acum.

În clipa de faþã, tu interpretezi mesajul meu în funcþie
de cunoaºterea ta personalã. Altfel spus, rearanjezi aceste
simboluri ºi le transformi într-o manierã care sã îþi permitã
sã menþii echilibrul cu celelalte convingeri din sistemul tãu
de valori. Odatã atins acest echilibru, este posibil sã îmi
accepþi sau nu povestea, considerând-o adevãratã. Poþi
porni chiar de la premisa cã ceea ce îþi spui singur în
mintea ta este ceea ce am vrut eu sã spun, dar acest lucru
este relativ. La fel de bine, tu ai putea interpreta greºit
cuvintele mele. Te-ai putea folosi de ele pentru a mã
condamna, pentru a-i condamna pe alþi oameni, pentru a
te condamna pe tine însuþi, pentru a-þi judeca religia sau
filozofia de viaþã ori pentru a te înfuria pe alþi oameni, dar
mai ales pe tine însuþi. Alternativ, ai putea folosi cuvintele
mele pentru a descoperi adevãrul, pentru a-þi descoperi
esenþa, pentru a te împãca cu tine însuþi ºi pentru a-þi
schimba mesajul pe care þi-l transmiþi singur.

Orice ai face cu cuvintele mele, acest lucru depinde
exclusiv de tine. Este visul tãu, iar eu þi-l respect. Nu trebuie
sã mã crezi neapãrat, dar dacã vei învãþa sã asculþi, vei
înþelege ce doresc sã spun, iar dacã aceste informaþii vor
cãpãta un sens în mintea ta, le-ai putea integra în visul
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tãu, dar numai dacã vei dori acest lucru. La fel de bine, vei
putea prelua numai o parte dintre ele, care îþi convine,
pentru a-þi modifica visul, ignorând partea cu care nu eºti
de acord. Din punctul meu de vedere nu va exista nicio
diferenþã, dar din punctul tãu de vedere ar putea exista o
astfel de diferenþã, întrucât eu pornesc de la prezumþia
(ºtiind cã este o simplã prezumþie) cã tu îþi doreºti sã devii
un artist mai bun, motiv pentru care eºti dispus sã îþi pui
la îndoialã convingerile actuale.

Aºadar, fii sceptic. Nu mã crede pe cuvânt. Nu crede
pe nimeni pe cuvânt, dar mai presus de toate, nu te crede
pe tine însuþi pe cuvânt. Înþelegi ce vreau sã spun atunci
când afirm: nu te crede pe tine însuþi pe cuvânt? Vreau sã
spun: nu crede automat în vocea cunoaºterii din mintea
ta! Ea nu reprezintã altceva decât o sumã de cunoºtinþe ºi
de opinii adunate de la alþii. Atunci când refuzi sã crezi în
aceste cunoºtinþe, tu poþi evolua extrem de rapid, cãci
nimic din ceea ce ai învãþat pânã în prezent nu reprezintã
adevãrul curat. Tot ceea ce ºtii tu, întreaga ta lume
subiectivã, reprezintã o sumã de simboluri. Esenþa ta realã
nu are nimic de-a face cu simbolurile care îþi vorbesc în
mintea ta. ªtiind acest lucru, fii întotdeauna sceptic faþã
de ele ºi nu le crede niciodatã.

De pildã, dacã vocea din mintea ta îþi spune: „Sunt
gras. Sunt urât. Sunt bãtrân. Sunt un ratat. Nu sunt
suficient de bun. Nu sunt suficient de puternic. Nu voi
reuºi niciodatã“, nu o crede, pentru cã nu spune decât
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minciuni. Mesajul pe care þi-l transmite este distorsionat.
Nimeni nu te obligã sã crezi aceste minciuni. Foloseºte-te
de puterea îndoielii pentru a evalua fiecare mesaj pe care
þi-l transmiþi singur. „Este oare adevãrat cã sunt urât? „Este
oare adevãrat cã nu sunt suficient de bun?“ Cum este acest
mesaj: real sau virtual? Este virtual, desigur. Niciunul din
aceste mesaje nu provine de la viaþã, adicã de la adevãrul
imuabil. Ele provin din cunoaºterea ta distorsionatã.
Adevãrul este cã nu existã oameni urâþi, la fel cum nu
existã oameni care nu sunt suficient de buni sau suficient
de puternici. Nu existã o Carte universalã a Legii care sã
confirme aceste judecãþi. Ele nu sunt altceva decât
legãminte pe care le fac oamenii cu ei înºiºi.

Investirea credinþei personale în vocea cunoaºterii
din mintea ta este una dintre cele mai proaste investiþii pe
care le poþi face vreodatã, cãci tu þi-ai spus numai minciuni
de-a lungul întregii tale vieþi, iar motivul pentru care viaþa
ta se dovedeºte adeseori un coºmar este tocmai acela cã
ai crezut în aceste minciuni. Tu te foloseºti de simbolurile
învãþate pentru a-þi face singur rãu. În acest context, visul
tãu personal se poate transforma într-un iad (minciunile
conduc întotdeauna la crearea unui iad personal). Dacã
suferi, acest lucru nu se datoreazã faptului cã altcineva te
face sã suferi, ci faptului cã îl asculþi pe tiranul din mintea
ta. Dacã vei reuºi sã supui acest tiran, iar judecãtorul ºi
victima din mintea ta vor dispãrea, nu vei mai suferi
niciodatã.
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Tiranul din interiorul tãu este nemilos. El nu ºtie
altceva decât sã te abuzeze, folosindu-se de simbolurile pe
care i le-ai pus la dispoziþie. Tiranul se hrãneºte cu otrava
generatã de emoþiile tale negative, iar maniera în care îþi
trezeºte aceste emoþii constã în emiterea de judecãþi critice
ºi de opinii. Niciun alt om nu te va judeca vreodatã atât de
sever cum te judeci tu singur. Oricât de mult ai vrea sã
scapi de aceastã judecatã, de condamnare ºi de pedeapsã,
îþi este imposibil, cãci tu nu poþi scãpa de gândurile tale.
Dacã nu-þi place de cineva, te poþi îndepãrta de el, dar
dacã nu-þi place de tine însuþi, oriunde te-ai duce, tu vei fi
acolo. Te poþi ascunde de oricine altcineva, dar nu ºi de
propria ta judecatã. Practic, nu ai nicio scãpare.

Aºa se explicã de ce atât de mulþi oameni se refugiazã
în excesul de mâncare, de droguri, de alcool, devenind
dependenþi de diferite substanþe sau comportamente. Ei
nu încearcã altceva decât sã scape de propria lor poveste,
de propria lor creaþie, care distorsioneazã toate simbolurile
din mintea lor. Existã chiar oameni care suferã atât de
intens din cauza durerii emoþionale provocate de aceastã
poveste încât se decid sã se sinucidã. Iatã pânã unde pot
merge minciunile. Vocea cunoaºterii din mintea noastrã
poate deveni atât de distorsionatã ºi poate crea o urã de
sine atât de intensã încât ne poate determina chiar sã ne
luãm viaþa. ªi totul se datoreazã faptului cã dãm crezare
opiniilor pe care le-am învãþat de-a lungul anilor.

Imagineazã-þi cã toate opiniile tale, la care se adaugã
cele ale oamenilor din jurul tãu, sunt precum un uragan
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uriaº care face ravagii în interiorul tãu. Imagineazã-þi ce
înseamnã sã crezi în toate aceste opinii! Dacã îþi vei
manifesta scepticismul, refuzând sã dai automat crezare
acestor opinii, ele nu te vor putea tulbura, nu te vor putea
clãtina din centrul tãu. Atunci când deþii controlul asupra
propriei simbolistici, tu eºti întotdeauna centrat, relaxat ºi
calm, ºtiind cã cel care face alegerile din viaþa ta este sinele
tãu real, nu simbolurile din mintea ta. Tu nu te foloseºti de
simboluri decât atunci când doreºti sã comunici ceva.

Tu eºti artistul vieþii tale. De aceea, poþi aranja aceste
simboluri exact aºa cum doreºti, pentru cã ele ascultã de
tine. De pildã, te poþi folosi de ele pentru a cere lucrurile
de care ai nevoie, pentru a exprima ceea ce îþi doreºti sau
ceea ce nu îþi doreºti. Îþi poþi exprima cu ajutorul lor
gândurile, emoþiile, visele, dând naºtere celor mai frumoase
poeme sau proze. Simplul fapt cã te foloseºti de limbaj
pentru a comunica cu ceilalþi oameni nu trebuie sã
însemne însã cã îi ºi dai crezare. La urma urmelor, de ce
ar trebui sã crezi ceea ce ºtii deja? Este o prostie sã vorbeºti
cu tine însuþi atunci când eºti singur. Ce þi-ai putea spune,
care sã nu ºtii deja?

Dacã vei înþelege în profunzime în ce constã al
cincilea legãmânt, tu vei înþelege inclusiv motivul pentru
care nu trebuie sã dai crezare lucrurilor pe care le vezi,
respectiv pe care le cunoºti dincolo de cuvinte. Adevãrul
nu poate fi exprimat niciodatã prin cuvinte. El este
cunoscut pur ºi simplu. Poate fi simþit dincolo de cuvinte,
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motiv pentru care mai este numit cunoaºtere tãcutã.
Cunoaºterea tãcutã este acea cunoaºtere care apare
înainte de a-þi investi credinþa în simboluri. Dacã te vei
deschide faþã de acest adevãr ºi dacã vei învãþa sã asculþi,
simbolurile îºi vor pierde valoarea pentru tine, ºi singurul
lucru care va mai rãmâne va fi adevãrul. Atunci, nu va
mai rãmâne nimic de cunoscut sau de justificat.

Eu ºtiu cã ceea ce îþi spun acum nu este foarte uºor
de înþeles, deºi este atât de simplu încât este de-a dreptul
evident. Mai devreme sau mai târziu, tu vei înþelege cã
toate cuvintele sunt simboluri care nu sunt adevãrate decât
pentru cã le dai crezare. Dacã ai renunþa la ele, ce ar mai
rãmâne? Adevãrul. De pildã, dacã vezi un scaun, chiar
dacã nu ºtii care este numele lui, te poþi aºeza pe el, iar
adevãrul va fi prezent. Materia face parte integrantã din
adevãr. La fel ºi viaþa, lumina sau iubirea. Visul uman nu
face parte din adevãr, ceea ce nu înseamnã cã este ceva
rãu. Conceptul de „rãu“ este tot un simbol, deci nu este
adevãrat.

Dacã vei înþelege cã tu eºti cel care îºi creeazã întreaga
simbolisticã, cu scopul de a comunica cu ceilalþi oameni,
vei descoperi cã aceste simboluri nu sunt în sine bune sau
rele, corecte sau greºite. Ele devin corecte sau greºite numai
în funcþie de convingerile tale. Convingerile tale au aceastã
putere, dar adevãrul imuabil transcende convingerile. Dacã
vei transcende simbolurile, vei descoperi o lume a perfec-
þiunii în care tot ceea ce existã este desãvârºit. Chiar ºi
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investirea credinþei tale în cuvinte este desãvârºitã. Chiar
ºi mânia, dramele ºi minciunile tale sunt perfecte în aceastã
lume. Chiar ºi iadul în care te complaci uneori devine
perfect, pentru cã în aceastã lume nu existã altceva decât
perfecþiunea. Imagineazã-þi cum ar fi fost dacã þi-ai fi trãit
întreaga viaþã fãrã a învãþa toate minciunile care alcãtuiesc
cunoaºterea ta actualã ºi fãrã a suferi din cauza investirii
credinþei tale în ele, în superstiþii ºi în opinii. Þi-ai fi trãit
atunci viaþa la fel ca celelalte animale, pãstrându-þi
inocenþa.

Prin procesul de dresare, tu þi-ai pierdut inocenþa,
dupã care ai început sã o cauþi din nou. În decursul acestui
proces, ai dobândit luciditatea. Atunci când conºtiinþa ta
se trezeºte din nou, tu devii complet responsabil pentru
evoluþia ta, respectiv pentru alegerile pe care le faci în viaþã.

În decursul procesului de educaþie în vederea
integrãrii în visul planetar, tu nu ai de ales. Singura ta
opþiune este sã înveþi o sumedenie de minciuni. A sosit
timpul sã inversezi acest proces ºi sã înveþi cum sã te
integrezi în adevãr prin urmarea inimii tale. Procesul de
dezvãþare, pe care eu îl numesc dez-dresare, este pe cât
de lent, pe atât de puternic. Aºa cum spuneam mai
devreme, ori de câte ori îþi redobândeºti credinþa investitã
într-un simbol, puterea ta personalã se amplificã, iar acest
proces continuã pânã când întreaga simbolisticã îºi pierde
puterea de seducþie asupra ta.
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Atunci când îþi asumi din nou puterea investitã în
simboluri, visul colectiv îºi pierde influenþa asupra ta. Când
întreaga putere se întoarce la tine, tu devii practic invincibil.
Nimeni ºi nimic nu te va mai putea înfrânge de acum
înainte. Sau poate ar trebui sã spun cã tu însuþi nu te mai
poþi învinge singur, cãci practic despre asta vorbim.

Atunci când îþi recuperezi întreaga putere investitã
în simboluri, tu nu mai crezi automat în orice gând care îþi
trece prin minte. Nu mai crezi nici mãcar în propria ta
poveste, dar o asculþi ºi o respecþi, aºa cã o poþi savura, la
fel ca atunci când citeºti un roman sau când te duci la un
film. Atunci când îþi dai seama în ce constã diferenþa dintre
realitatea efectivã ºi cea virtualã, capeþi încredere în prima
ºi o priveºti cu neîncredere pe a doua, dar le poþi savura
pe amândouã. Te poþi bucura în egalã mãsurã de ceea ce
este ºi de creaþia din mintea ta.

Chiar dacã ºtii cã povestea ta nu este adevãratã, tu îþi
poþi crea o poveste sublimã, lãsând viaþa sã se cãlãuzeascã
dupã ea ºi sã o manifeste. Altfel spus, îþi poþi crea propriul
tãu rai personal, trãindu-l chiar aici, pe Pãmânt. Dacã
ajungi sã înþelegi poveºtile celorlalþi oameni ºi dacã aceºtia
ajung sã îþi înþeleagã povestea ta, împreunã cu ei poþi crea
cel mai frumos vis planetar. Dar pentru ca toate acestea
sã devinã cu putinþã, trebuie mai întâi sã treci prin procesul
de dezvãþare, iar cel de-al cincilea legãmânt reprezintã
instrumentul perfect în acest scop.
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Oriunde te-ai duce în aceastã lume, tu vei auzi
nenumãrate opinii ºi poveºti de la tot felul de oameni. Tot
felul de povestitori, care de care mai talentat, vor dori sã
te înveþe cum sã îþi trãieºti viaþa: „Iatã ce ar trebui sã faci:
cutare ºi cutare lucru, dar sã nu faci cutare lucru.“ Nu îi crede.
Fii sceptic, dar ascultã-i pe toþi, iar apoi stabileºte singur ce ai
de fãcut. Fii responsabil pentru fiecare alegere din viaþa ta.
La urma urmelor, aceastã viaþã îþi aparþine în exclusivitate,
aºa cã nimeni nu are dreptul sã se amestece în ea.

Secole la rând, au existat întotdeauna oameni care
au pretins cã ºtiu care este voinþa lui Dumnezeu. Aceºtia
au cãlãtorit în întreaga lume ºi au predicat bunãtatea ºi
corectitudinea, dar i-au condamnat pe toþi oamenii. Secole
la rând, au existat profeþi care au prezis tot felul de
catastrofe. Nu cu foarte mult timp în urmã, tot felul de
oameni au prezis cã la trecerea în anul 2000 toate
computerele din lume vor cãdea, iar societatea pe care o
cunoaºtem se va prãbuºi. Au existat chiar unii care au
afirmat cã ne vom întoarce la era cavernelor. Trecerea s-a
produs, oamenii au sãrbãtorit Revelionul ºi nu s-a întâmplat
nimic.

Profeþii care au prezis ºi care au aºteptat sfârºitul lumii
au existat de mii de ani. Cândva, un mare maestru a spus:
„Vor apãrea numeroºi profeþi falºi care vor pretinde cã
rostesc cuvântul lui Dumnezeu. Nu îi credeþi.“ Pe scurt, al
cincilea legãmânt nu este deloc nou. Fii sceptic, dar învaþã
sã asculþi.
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Aº dori sã vorbesc puþin despre povestea lui Adam
 ºi a Evei, ºi a perioadei pe care cei doi au

petrecut-o în Paradis. Adam ºi Eva simbolizeazã întreaga
umanitate, iar Dumnezeu le-a spus cã pot mânca orice
doresc, mai puþin fructele din Arborele Cunoaºterii. În ziua
în care vor consuma aceste fructe, vor muri, le-a spus el.
Oamenii au mâncat din fructele copacului, ºi într-adevãr
au murit.

Desigur, este doar o poveste, dar ceea ce conteazã
este semnificaþia ei. De ce murim noi atunci când mâncãm
din fructele acestui copac? Deoarece adevãratul nume al
Arborelui Cunoaºterii este Arborele Morþii. Celãlalt copac
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din Paradis este Arborele Vieþii. Viaþa este echivalentã cu
adevãrul, iar adevãrul este realitatea care este, care existã
dincolo ºi mai presus de cuvinte sau de simboluri. Arborele
Cunoaºterii nu este decât o reflectare a Arborelui Vieþii.
Cunoaºterea este creatã prin simboluri, iar acestea nu sunt
reale. Atunci când mâncãm din fructele Arborelui
Cunoaºterii, simbolurile se transformã într-o realitate
virtualã care ne vorbeºte prin vocea cunoaºterii, iar noi
începem sã trãim în ea, confundând-o cu adevãrata
realitate. Altfel spus, devenim lipsiþi de luciditate.

În mod evident, oamenii au mâncat din fructele
Arborelui Morþii. Din punctul meu de vedere, existã
miliarde de oameni care trãiesc în aceastã lume, dar care
sunt morþi. Ei nu ºtiu însã cã sunt morþi. Da, corpurile lor
sunt vii, dar ei viseazã ºi nu îºi dau seama de acest lucru.
Toltecii numesc acest lucru visul primei atenþii.

Visul primei atenþii este visul pe care ni-l creãm singuri
atunci când ne folosim pentru prima datã de atenþia
noastrã. Acesta este visul obiºnuit al oamenilor, sau visul
victimelor, cãci oamenii devin victimele simbolurilor pe
care ºi le-au creat, ale vocii pe care o aud în mintea lor, ale
superstiþiilor ºi cunoaºterii lor distorsionate. În acest vis al
victimelor, totul tinde sã ne victimizeze: religia, guvernul,
întregul nostru mod de a gândi ºi convingerile noastre.

Copiii nu se pot apãra împotriva minciunilor care le
sunt servite odatã cu fructele Arborelui Cunoaºterii. Aºa
cum spuneam mai devreme, pãrinþii, ºcoala, religia ºi
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întreaga societate le capteazã copiilor atenþia ºi le prezintã
opiniile ºi convingerile lor. Noi credem în religia în care
am fost crescuþi pentru simplul motiv cã ºi pãrinþii noºtri
au crezut în ea. În copilãrie, ei ne-au dus la bisericã, iar
acolo am învãþat sã credem tot ce ni s-a spus. Adulþii le
spun copiilor pe care îi au în îngrijire poveºtile lor, dupã
care copiii se duc la ºcoalã, unde aflã noi ºi noi poveºti.
Spre exemplu, ei învaþã povestea þãrii lor, care sunt eroii
acesteia, ce rãzboaie a purtat ºi cât de mult au suferit
oamenii.

Adulþii îi pregãtesc pe copii sã se integreze în soci-
etatea lor, iar aceastã societate este condusã în întregime
de minciuni (acest lucru poate fi afirmat dincolo de orice
îndoialã). Copiii învaþã astfel sã trãiascã în visul colectiv al
generaþiilor anterioare. Ei îºi investesc credinþa în structura
acestui vis ºi îl iau ca atare. Desigur, intenþia adulþilor nu
este una rea. Ei nu le pot preda copiilor decât ceea ce
cunosc, iar ceea ce cunosc este ceea ce au învãþat la rândul
lor de la generaþia de dinaintea lor. Poþi fi absolut convins
cã pãrinþii tãi au fãcut tot ce au ºtiut mai bine la vremea
respectivã. Dacã nu s-au descurcat mai bine, este pentru
cã nu au ºtiut altceva mai bun decât judecata de sine ºi
judecata celorlalþi. ªi ei au trãit în visul primei atenþii, în
lumea subteranã pe care noi o numim Hades sau iadul.
Pãrinþii noºtri au fost la fel de morþi ca ºi noi.

Nici chiar aceste simboluri nu reflectã în totalitate
adevãrul, care transcende întotdeauna simbolurile,
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regãsindu-se mai degrabã în intenþia sau în semnificaþia
lor. Atunci când descriu visul iadului, religiile vorbesc de
un loc în care oamenii ard de vii, în care sunt judecaþi ºi
condamnaþi pentru eternitate. Aceastã descriere cores-
punde perfect visului obiºnuit pe care îl trãiesc oamenii.
Exact acest lucru se întâmplã în mintea umanã: judecatã,
vinovãþie, pedeapsã ºi toate emoþiile generate de teamã,
care sunt resimþite ca un foc ce ne arde de vii. Teama este
regina lumii subterane ºi principala ei metodã de guvernare
este distorsionarea cunoaºterii. Teama creeazã toate
nedreptãþile ºi dramele emoþionale, întregul coºmar în care
trãiesc miliarde de oameni.

De ce se tem cel mai tare oamenii? De adevãr. Ei se
tem de adevãr deoarece au învãþat sã creadã în atât de
multe minciuni. Desigur, ei se tem ºi de minciunile în care
trãiesc. Cunoaºterea îi face sã se simtã în siguranþã,
indiferent dacã este realã sau fictivã. Din pãcate, ei ajung
sã sufere, întrucât cred în ceea ce ºtiu, ºi aproape tot ce
ºtiu este neadevãrat. Lucrurile în care cred ei sunt simple
opinii, pe care le transmit apoi mai departe copiilor lor. ªi
astfel, istoria se repetã ºi roata se rostogoleºte mai departe,
la infinit.

Cu mult timp în urmã, înþelepþii acestei lumi au
comparat visul primei atenþii cu o piaþã în care foarte mulþi
oameni vorbesc în acelaºi timp ºi în care nimeni nu ascultã
ce spune celãlalt. Toltecii au numit acest proces: mitote,
un cuvânt nahuatl care înseamnã „bârfa extremã“. În
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procesul de mitote, noi ne folosim de cuvinte împotriva
propriei noastre fiinþe, iar atunci când avem de-a face cu
alþi oameni ne folosim de ele împotriva lor.

Orice om este un magician, iar atunci când interac-
þioneazã, magicienii se folosesc de vrãjile lor. Cum? Prin
folosirea greºitã a cuvintelor, interpretând totul la modul
personal, distorsionând realitatea prin presupunerile lor
inutile, prin bârfe ºi prin rãspândirea otrãvii emoþionale
prin intermediul cuvintelor lor. În mod paradoxal, oamenii
îºi exerseazã magia îndeosebi asupra oamenilor pe care îi
iubesc cel mai mult. Cu cât autoritatea lor asupra acestora
este mai puternicã, cu atât mai eficiente sunt vrãjile lor.
Autoritatea este puterea de a controla un alt om, de a-l
determina sã te asculte. Atunci când sunt mici, copiii se
tem de autoritate. Dupã ce cresc, ei perpetueazã acest
tipar, astfel încât ºi adulþii se tem la fel de tare de autoritate.
Cuvintele rostite cu autoritate acþioneazã ca niºte vrãji
extrem de puternice, care îi influ-enþeazã pe ceilalþi oameni.
De ce? Deoarece aceºtia cred în ele.

Dacã am înþelege puterea simbolisticii, noi am realiza
unde ne conduce aceasta. Acest lucru ar fi evident din
comportamentul nostru, din interacþiunile cu ceilalþi
oameni, dar mai presus de toate cu noi înºine. Noi devenim
posedaþi de o idee, de o convingere, de o poveste. Uneori
ne lãsãm posedaþi de mânie, alteori de gelozie sau de iubire.
Simbolurile concureazã pentru a obþine controlul asupra
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atenþiei noastre ºi se schimbã tot timpul între ele. Altfel
spus, ne posedã pe rând. Existã mii de simboluri care
doresc sã le ia locul celor care ne controleazã la ora actualã.
Aºa cum spuneam mai devreme, ele sunt vii, trãgându-ºi
forþa vitalã din convingerile noastre (din credinþa pe care
le-o împrumutãm).

Simbolurile vorbesc într-una în mintea noastrã. Vocea
lor nu tace niciodatã. Este ca ºi cum am avea în cap un
povestitor care ne spune tot ce se întâmplã în jurul nostru,
de parcã nu am percepe direct aceste lucruri. „Uite, soarele
apune. Ce frumos! Mi-e cald. Priveºte acei copaci. Ce face
tipul acela? Mã întreb la ce se gândeºte.“ Vocea cunoaºterii
doreºte sã ºtie semnificaþia tuturor lucrurilor ºi de-abia
aºteaptã sã interpreteze tot ce se întâmplã în viaþa noastrã.
Ne spune ce sã facem, când sã facem, unde sã facem ºi
cum sã facem. Ne reaminteºte tot timpul ceea ce credem
ºi ceea ce nu credem în legãturã cu noi înºine, ce suntem
ºi ce nu suntem. Se întreabã de ce nu putem fi aºa cum ar
trebui sã fim.

În cadrul visului primei atenþii, lumea în care trãim
este un fel de reality show moderat de vocea cunoaºterii.
În acest univers subiectiv, noi avem întotdeauna dreptate,
iar ceilalþi greºesc, cãci noi ne folosim de tot ceea ce
cunoaºtem pentru a ne justifica propriile pãreri. Noi creãm
toþi eroii din povestea noastrã, iar ceea ce credem despre
ei nu este ºi nu a fost niciodatã adevãrat. Din cauza
Arborelui Cunoaºterii care a crescut în mintea noastrã,
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noi nu mai percepem adevãrul; nu mai percepem decât
cunoaºterea noastrã, minciunile noastre. Din cauza acestor
minciuni, atenþia noastrã rãmâne captivã în visul iadului,
iar noi nu mai percepem realitatea paradisiacã din jurul
nostru. Acesta a fost procesul prin care oamenii au cãzut
din Paradis.

În povestea lui Adam ºi a Evei se vorbeºte de un ºarpe
care trãia în Arborele Cunoaºterii. Acesta era un înger
cãzut care le transmitea celor care doreau sã îl asculte
mesaje distorsionate. Biblia îl numeºte Prinþul Minciunilor.
ªarpele le-a spus oamenilor încã inocenþi: „Vreþi sã fiþi la
fel ca Dumnezeu?“ Întrebarea pãrea simplã, dar ascundea
o capcanã. Dacã oamenii i-ar fi rãspuns: „Nu, mulþumesc.
Noi suntem deja una cu Dumnezeu“, ei ar fi continuat sã
trãiascã în Paradis. Din pãcate, ei i-au rãspuns: „Da, dorim
sã fim la fel ca Dumnezeu.“ Ei nu au sesizat minciuna. Au
mâncat din fructele copacului, au înghiþit minciuna, ºi astfel
au murit.

Lucrul care i-a determinat sã mãnânce din fructe fãrã
a sesiza minciuna a fost îndoiala. Înainte sã cunoascã
îndoiala, ei nu deþineau niciun fel de cunoaºtere. Oamenii
trãiau în mod direct adevãrul din faþa lor. Dupã ce au
acceptat minciuna, ei nu au mai crezut cã sunt una cu
Dumnezeu. Începând din acel moment, ei au început sã îl
caute pe Dumnezeu. Au ajuns astfel la concluzia cã trebuie
sã construiascã un templu, o casã în care sã îl adore pe
Dumnezeu, cã trebuie sã sacrifice totul pentru a ajunge la
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El, cã trebuie sã sufere ºi sã îi consacre aceastã suferinþã
lui Dumnezeu. În scurt timp, ei ºi-au construit un templu
mãreþ, în care s-au adunat mii de oameni care nu mai
credeau cã erau una cu Dumnezeu. Primul lucru pe care
l-au fãcut a fost sã îi dea lui Dumnezeu un nume, ºi astfel
s-a nãscut religia.

Oamenii ºi-au creat un zeu al tunetului, unul al
rãzboiului ºi o zeiþã a iubirii, pe care i-au numit Zeus, Marte
ºi Afrodita. Milioane de oameni au crezut în aceºti zei ºi i-au
adorat. Mulþi dintre ei ºi-au sacrificat chiar viaþa pentru a-ºi
cinsti zeii. Alþii ºi-au ucis propriii copii ca ofrandã pentru
zeii lor, pentru simplul motiv cã erau convinºi cã aceºti zei
erau adevãraþi.

Prima minciunã în care au crezut oamenii a fost
aceasta: „Eu nu sunt una cu Dumnezeu“. Din ea s-au
nãscut apoi noi ºi noi minciuni, pe care oamenii le-au
crezut. În scurt timp, în mintea lor s-au adunat atât de
multe minciuni încât acestea i-au copleºit, iar ei au uitat
de divinitatea inerentã în ei. Oamenii au vãzut frumuseþea
ºi perfecþiunea lui Dumnezeu ºi ºi-au dorit sã fie la fel ca
Acesta, sã trãiascã în conformitate cu „imaginea perfec-
þiunii“, dupã care au continuat sã caute aceastã per-
fecþiune.

Oamenii sunt niºte povestitori înnãscuþi. Ei le spun
copiilor lor poveºti despre un Dumnezeu perfect, care ne
judecã ºi ne condamnã atunci când greºim. Le spun
poveºti despre Moº Crãciun, care îi rãsplãteºte pe copii
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atunci când sunt „cuminþi“, adicã „mai aproape de
imaginea lui Dumnezeu“. Toate aceste mesaje sunt
distorsionate. Nu existã un Dumnezeu care se joacã de-a
justiþia, la fel cum nu existã Moº Crãciun. Toatã aceastã
cunoaºtere din mintea noastrã este irealã.

Atunci când vorbim cu ºarpele din Arborele
Cunoaºterii, noi vorbim de fapt cu o reflexie distorsionatã
a propriei noastre fiinþe. ªarpele din Arborele Cunoaºterii
este lucrul de care ne temem cel mai tare. Noi ne temem
de propria noastrã reflexie. Ce prostie! Imagineazã-þi cã
te priveºti în oglindã. Reflexia din aceasta pare copia
identicã a realitãþii, dar o prezintã inversat: mâna dreaptã
apare ca mâna stângã în oglindã. Reflexia distorsioneazã
întotdeauna adevãrul.

Oglinzile din jurul copiilor le atrag acestora atenþia.
Copiii percep în ele propria lor imagine, dar distorsionatã
de stãrile lor de spirit ºi de sistemul convingerilor folosit
pentru a-ºi justifica aceste percepþii. Adulþii din jur le spun
cine cred ei cã sunt, dar nu existã în afarã o oglindã
suficient de clarã care sã reflecte cine sunt ei cu adevãrat.
Toate oglinzile distorsioneazã realitatea. Oamenii
proiecteazã asupra noastrã ceea ce cred ei despre noi, ºi
aproape tot ceea ce cred ei este o minciunã. Noi îi putem
crede sau nu, dar copiii mici sunt inocenþi ºi cred tot ce li
se spune. Credinþa lor este astfel investitã în minciuni,
cãrora le dau viaþã ºi putere. În scurt timp, aceste minciuni
ajung sã le guverneze viaþa.
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Povestea Prinþului Minciunilor este doar o poveste,
dar este o poveste frumoasã, alcãtuitã din simboluri uºor
de înþeles, care ne permit sã tragem anumite concluzii.
Dupã pãrerea mea, semnificaþia ei este cât se poate de
clarã. Întregul nostru coºmar începe atunci când începem
sã visãm cã nu suntem una cu Dumnezeu. Acesta este
momentul în care cãdem din Paradis ºi în care ajungem
direct în lumea subteranã pe care o numim iad. Din acest
moment, noi începem sã îl cãutãm pe Dumnezeu, sã ne
cãutãm propriul sine, întrucât viaþa noastrã este preluatã
de Arborele Cunoaºterii, iar sinele nostru autentic moare.

Aceastã poveste îmi aduce aminte de o alta, despre
Iisus Christos. Pe când le vorbea discipolilor sãi, acesta a
vãzut un om care era demn sã primeascã învãþãturile sale.
El s-a dus la acesta ºi l-a invitat sã i se alãture, dar omul i-a
rãspuns: „Aº veni, dar tatãl meu tocmai a murit. Lasã-mã
sã îl înmormântez, ºi apoi te voi urma.“ Iisus i-a rãspuns:
„Lasã-i pe morþi sã îºi îngroape morþii. Tu eºti viu. Vino cu
mine.“

Cine înþelege semnificaþia acestei poveºti îºi dã cu
uºurinþã seama cã „morþii“ sunt cei netreziþi, care nu sunt
conºtienþi de sine. În esenþa lui, orice om este viaþã, adevãr
ºi iubire, dar în decursul procesului de dresare, atenþia lui
este captatã de visul exterior colectiv, care îi inoculeazã
tot felul de convingeri. Încetul cu încetul, el devine astfel o
copie a visului exterior. Altfel spus, el imitã tot ceea ce
învaþã de la ceilalþi, nu doar convingerile, ci ºi compor-
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tamentul lor. În acest fel, el le imitã nu doar cuvintele, ci ºi
ceea ce fac, ba chiar ºi stãrile emoþionale.

Omul uitã astfel cine este el cu adevãrat ºi se lasã
posedat de imaginea distorsionatã pe care o reflectã cei
din jurul lui. Procesul nu este foarte uºor de înþeles, dar
poate fi rezumat de afirmaþia cã egoul fals ajunge sã posede
sinele real al omului. Egoul fals este eul sãu virtual, care
existã numai în mintea sa, în gândurile sale, dar cu care
se identificã. Aceastã imagine de sine devine astfel extrem
de puternicã. Toþi aceºti ani de practicã îl transformã pe
om într-un maestru al imitãrii ºi al minciunii. Din pãcate
pentru el, aceastã imagine distorsionatã de sine se
dovedeºte propriul sãu mormânt, cãci viaþa lui nu mai este
trãitã de sinele sãu real. În acest caz, cine trãieºte aceastã
viaþã?

Nu sinele real este cel care creeazã toate dramele ºi
toate suferinþele din viaþa noastrã. Nu el este cel care spune
cã: „Viaþa este o vale a plângerii, iar noi venim aici ca sã
suferim.“ Nu el ne judecã ºi ne pedepseºte, invitându-i
inclusiv pe ceilalþi oameni sã ne pedepseascã. Nu el ne
abuzeazã corpul. Nu el este cel care se detestã singur ºi
care viseazã toate aceste lucruri îngrozitoare.

Nu, sinele nostru real a murit, ºi acesta este adevãrul.
Cum putem în acest caz sã ne redobândim viaþa? Cheia
este luciditatea. Atunci când redevenim lucizi, noi înviem
din morþi ºi reîncepem sã trãim. Tradiþia creºtinã afirmã
cã în ziua învierii Christos se va întoarce din moarte ºi îºi
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va arãta întreaga divinitate lumii întregi. Acesta este motivul
pentru care ne aflãm în aceastã lume: pentru a învia din
morþi ºi pentru a ne reclama propria divinitate. A sosit
timpul sã pãrãsim lumea iluziei ºi a minciunilor ºi sã ne
întoarcem la adevãrul nostru primordial, la esenþa noastrã
realã. A sosit timpul sã renunþãm la minciuni (prin procesul
de dezvãþare) ºi sã redevenim noi înºine. În acest scop, tot
ce trebuie sã facem este sã ne întoarcem la viaþã, adicã la
adevãr.

Luciditatea este cheia revenirii la viaþã. Aceasta este
una din principalele arte ale toltecilor. Luciditatea permite
ieºirea din visul primei atenþii ºi intrarea în visul celei de-a
doua atenþii, în care omul se revoltã împotriva tuturor
minciunilor care îi guverneazã mintea. În urma acestei
revolte, întregul vis începe sã se schimbe.
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Prima datã când învãþãm sã visãm, existã multe
 lucruri care ne displac, dar pe care le acceptãm

odatã cu visul. La un moment dat, dintr-un motiv sau altul,
noi devenim conºtienþi cã nu ne place modul în care ne
trãim viaþa ºi cã nu ne mai dorim acest vis. De aceea,
începem sã ne folosim atenþia într-un alt fel, pentru a ne
schimba visul iniþial ºi pentru a ne crea un al doilea vis.
Toltecii numesc acest vis: visul celei de-a doua atenþii sau
visul luptãtorilor, întrucât cei care trãiesc acest vis declarã
rãzboi tuturor minciunilor care le guverneazã cunoaºterea.

În cadrul visului celei de-a doua atenþii, noi începem
sã ne îndoim: „Poate cã nu tot ce am învãþat este adevãrat.“
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Începem astfel sã punem la îndoialã ceea ce ºtim ºi ce
credem, punându-ne întrebãri legate de opiniile pe care
ni le-am însuºit. Noi ºtim cã în mintea noastrã existã un
principiu care ne determinã sã facem lucruri pe care nu
ni le dorim, un principiu care deþine un control total asupra
minþii noastre, iar acest lucru nu ne convine. De aceea, la
un moment dat începem sã ne revoltãm.

Prin aceastã revoltã, noi încercãm sã ne redobândim
autenticitatea pierdutã, ceea ce eu numesc integritatea
sinelui, respectiv totalitatea fiinþei noastre. În cadrul visului
primei atenþii, sinele autentic nu are nicio ºansã; el este o
victimã absolutã, care nu se revoltã ºi nu se plânge. Dacã
ne-am sãturat de aceastã situaþie ºi nu mai dorim sã fim o
victimã, noi încercãm sã schimbãm lumea în care trãim,
recuperându-ne astfel libertatea pierdutã de a fi cei care
suntem cu adevãrat ºi de a face ceea ce ne dorim. Lumea
luptãtorilor este o lume a încercãrilor. Noi încercãm sã
schimbãm aspectele care ne displac ºi continuãm sã facem
acest lucru pânã când reuºim. Adeseori, rãzboiul declanºat
pare însã interminabil.

În cadrul visului luptãtorilor, noi ne aflãm în stare de
rãzboi, dar nu ne luptãm împotriva altor oameni. Acest
vis nu are nimic de-a face cu visul exterior. Întreaga luptã
se dã în mintea noastrã. Este o luptã împotriva acelei pãrþi
a minþii care face toate alegerile care ne conduc în iadul
nostru personal. Este un rãzboi între sinele nostru autentic
ºi tiranul interior, marele judecãtor, Cartea Legii sau
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sistemul convingerilor. Este o luptã între idei, opinii ºi
convingeri. Eu îl numesc rãzboiul zeilor, cãci toate aceste
idei se luptã pentru a domina mintea noastrã. Asemeni zeilor
din antichitate, ele solicitã sacrificii din partea noastrã.

Chiar dacã oamenii pretind cã au renunþat la sacri-
ficiile aduse zeilor, acestea continuã sã existe. Ce-i drept,
oamenii au schimbat numele zeilor, ºi chiar semnificaþia
acestui simbol. Ei nu mai cred în Apolo, în Zeus sau în
Osiris, dar cred în justiþie, în libertate ºi în democraþie.
Acestea sunt numele noilor zei. Oamenii ºi-au transferat
puterea personalã acestor simboluri, ridicându-le la rang
de zeitãþi, dupã care îºi sacrificã viaþa în numele lor.

Sacrificiile umane continuã inclusiv la ora actualã,
pretutindeni în lume, iar rezultatul lor este toatã violenþa
la care asistãm, crimele, închisorile arhipline, rãzboaiele
ºi visul colectiv al iadului. Toate acestea se datoreazã
nenumãratelor superstiþii ºi distorsiuni ale cunoaºterii
noastre. Oamenii sunt cei care creeazã rãzboaiele, dupã
care îºi trimit tinerii sã moarã pe câmpul de luptã,
sacrificându-i. Cei mai mulþi dintre aceºti tineri nici mãcar
nu ºtiu pentru ce luptã.

În marile oraºe existã alte tipuri de luptã: între
diferitele bande. Tinerii se sacrificã ºi se ucid reciproc în
numele orgoliului, al profitului sau al altor zeitãþi pe care
le-au adoptat. Ei se luptã pentru a deþine controlul în
anumite zone, adicã pentru un simbol care nu existã decât
în mintea lor, de dragul cãruia sunt dispuºi sã îºi sacrifice
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viaþa. De la cel mai mic cartier dintr-un oraº ºi pânã la
marile naþiuni ale globului, diferite grupuri de oameni se
luptã ºi îºi apãrã zeii care nu existã. Adevãratul rãzboi se
dã în mintea lor. Din pãcate, ei îl proiecteazã în exterior ºi
ajung sã se ucidã unii pe ceilalþi.

Chiar dacã societatea modernã nu mai crede în
sacrificiile umane, existã încã oameni care spun: „Mã voi
sacrifica pentru cauzã. Daþi-mi o armã ºi voi ucide câþi
oameni voi putea, înainte de a fi ucis la rândul meu.“
Aceasta nu este o simplã prezumþie; chiar aºa stau lucrurile.
Eu nu spun cã sacrificiul uman este greºit. Spun doar cã
el existã ºi cã nimeni nu poate nega acest lucru, întrucât îl
putem vedea zilnic în diferitele culturi din lume. Nu numai
cã îl vedem, dar chiar participãm la el. Dacã cineva face o
greºealã ºi este prins încãlcând o regulã, cum procedeazã
societatea? Îl crucificã. Oamenii îl judecã ºi îl bârfesc,
condamnându-l fãþiº sau pe la spate. ªi aceasta este o
formã de sacrificiu uman. Ce-i drept, existã reguli, iar
uneori este un pãcat sã le încalci. Alteori însã, aceste reguli
sunt ele însele nenaturale. Cu toate acestea, noi le creãm
ºi suntem de acord sã le respectãm, pânã când nu mai
avem nevoie de ele.

Oamenii cred în atât de multe minciuni încât chiar ºi
cele mai neînsemnate neajunsuri sunt transformate în
demoni cumpliþi care îi fac sã sufere. Totul începe cu o
judecatã, iar cel mai adesea cu o autocondamnare:
„Sãrmanul de mine! Iatã ce mi s-a întâmplat când aveam
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nouã ani. Iatã ce mi s-a întâmplat asearã.“ Indiferent ce þi
s-a întâmplat, trecutul nu mai existã. Oricât de oribil ar fi
lucrul care þi s-a întâmplat, acesta nu mai reprezintã un
adevãr în momentul de faþã, cãci singurul moment
adevãrat este cel prezent. Tot ce s-a întâmplat în trecutul
tãu þine de realitatea virtualã. Chiar dacã trupul tãu s-a
vindecat cu mult timp în urmã, mintea ta continuã sã sufere
ºi sã perpetueze ruºinea ani de zile.

Noi, oamenii, suntem singura specie care ne ducem
cu noi trecutul personal, ca ºi cum am târî dupã noi un
cadavru. Pentru cei mai mulþi dintre oameni, acest cadavru
este foarte greu. Mai mult decât atât, el miroase foarte
urât. Din pãcate, oamenii nu se limiteazã la a târî acest
cadavru dupã ei, dar îl mai ºi împãrtãºesc cu semenii lor.
Folosindu-se de memoria lor, ei retrãiesc la infinit amintirea
cumplitã din trecut, ca ºi cum aceasta s-ar petrece la ora
actualã. Ori de câte ori îºi amintesc de aceastã experienþã,
ei se pedepsesc pe ei înºiºi, fãrã sã uite sã îi pedepseascã
inclusiv pe cei din jur, ºi fac acest lucru din nou ºi din nou.

Oamenii sunt singurele animale de pe acest pãmânt
care se pedepsesc de cel puþin o mie de ori pentru aceeaºi
greºealã, pe ei ºi pe cei din jur. Cum putem acuza restul
lumii de nedreptate când noi suntem primii care o perpe-
tuãm, în sinea noastrã? Întregul univers este guvernat de
legea justiþiei, dar a unei justiþii corecte, nu distorsionate,
aºa cum este cea creatã de artiºtii visãtori de pe Pãmânt.
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Adevãrata justiþie se bazeazã pe legea acþiunii ºi reacþiei.
Noi trãim într-o lume a consecinþelor, în care fiecare
acþiune genereazã o reacþie similarã. Adevãrata justiþie
impune o singurã pedeapsã pentru fiecare greºealã
comisã. Noi suntem singurii care suntem dispuºi sã plãtim
de nenumãrate ori pentru aceeaºi greºealã comisã în
trecut. Acest lucru nu are nimic de-a face cu justiþia.

Sã spunem cã acum zece ani ai fãcut o greºealã, ºi
de atunci trãieºti mãcinat de remuºcãri ºi vinovãþie. Tu îþi
justifici aceastã suferinþã continuã afirmând cã: „Am comis
o greºealã teribilã“ ºi eºti convins cã motivul suferinþei tale
este greºeala comisã acum zece ani. Adevãrul este însã cã
la baza suferinþei tale stã ceva care s-a întâmplat acum
zece secunde, nu acum zece ani. Tu te-ai judecat din nou
pentru greºeala comisã în trecut, iar marele judecãtor din
mintea ta a decretat: „Trebuie sã fii pedepsit.“ Avem de-a
face cu acelaºi proces al acþiunii ºi reacþiei. Acþiunea este
judecata de sine; reacþia este autopedepsirea, manifestatã
sub forma ruºinii sau a vinovãþiei. Tu repeþi întreaga ta
viaþã aceeaºi acþiune, sperând sã obþii o reacþie diferitã,
dar aceasta nu se produce niciodatã. Singura modalitate
prin care îþi poþi schimba viaþa constã în a schimba modul
în care acþionezi. În acest fel, se vor schimba ºi reacþiile.

Cunoaºterea mentalã îl rãneºte pe omul real. Mintea
gândeºte ºi judecã þinând cont de simbolurile învãþate. Ea
creeazã astfel o poveste care îl abuzeazã pe posesorul ei.
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Ori de câte ori omul se simte abuzat, reacþia fireascã pe
care o trãieºte el este una de mânie, de frustrare, de urã,
de gelozie, sau orice altã emoþie care îl face sã sufere.
Sistemul nostru nervos genereazã emoþii, iar acestea
depind de ceea ce percepem. Din pãcate, noi nu percepem
decât propriile noastre judecãþi, convingerile noastre,
vocea cunoaºterii noastre. Din cauza judecãtorului,
victimei ºi convingerilor care ne guverneazã lumea virtualã,
sistemul nostru nervos nu poate genera decât teamã,
mânie, gelozie, invidie, vinovãþie ºi ruºine. Cum ar putea
genera el o stare de iubire în aceste condiþii?

Cuvântul reprezintã o forþã invizibilã pentru ochii
noºtri, dar a cãrei manifestare o putem percepe sub forma
vieþii noastre. Cea mai bunã modalitate de a mãsura
impecabilitatea cuvintelor noastre constã în observarea
reacþiilor noastre emoþionale. Tu cum te simþi: fericit sau
trist? Te bucuri de visul tãu sau suferi din cauza lui?
Indiferent ce reacþie emoþionalã experimentezi, tu eºti cel
care a cauzat-o. E drept, pãrinþii, religia, ºcoala, guvernul
ºi societatea contribuie la crearea visului tãu. La fel de
adevãrat este ºi faptul cã nu ai avut niciodatã de ales în
trecut, dar acum ai posibilitatea de a face o nouã alegere.
Tu îþi poþi crea un paradis sau un iad. Atât paradisul cât ºi
iadul sunt stãri de spirit care existã în mintea ta.

Îþi place sã te simþi fericit? Dacã da, fii fericit ºi bucurã-te
de fericirea ta. Îþi place sã suferi? Nicio problemã; bucurã-te
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de suferinþa ta. Dacã optezi pentru a-þi face din viaþã un
iad, foarte bine. Plângi, suferã ºi transformã-þi durerea într-o
veritabilã capodoperã. Dacã dispui însã cât de cât de
luciditate, este imposibil sã alegi aceastã cale; cu siguranþã
vei alege paradisul. Iar cea mai bunã modalitate de a-þi
transforma viaþa într-un paradis terestru constã în a fi
impecabil în tot ceea ce spui.

Dacã eºti impecabil în tot ceea ce spui, cum te-ai mai
putea judeca singur? Cum te-ai mai putea învinovãþi? Cum
te-ai mai putea simþi ruºinat? Atunci când nu îþi creezi
niciuna din aceste emoþii, tu te simþi minunat! Îþi vine sã
zâmbeºti tot timpul, iar zâmbetul tãu este absolut autentic.
Nu pretinde cã eºti cine nu eºti. Acceptã momentul prezent
ºi fii cel care eºti acum. Acceptã-te în totalitate, exact aºa
cum eºti. Bucurã-te de propria ta prezenþã ºi nu te mai
abuza singur, folosindu-te de puterea simbolurilor.

De aceea este atât de importantã luciditatea. Tirania
simbolurilor este extrem de puternicã. În cadrul visului
celei de-a doua atenþii, luptãtorul încearcã sã descopere
mecanismul prin care simbolurile preiau controlul asupra
fiinþei umane. El declanºeazã un rãzboi împotriva
simbolurilor, împotriva propriei sale creaþii, dar nu pentru
cã o urãºte. În sine, simbolurile sunt o creaþie minunatã, o
artã prin care ne manifestãm creativitatea, ºi în plus ne
permit sã comunicãm unii cu ceilalþi. Drama începe doar
atunci când le cedãm întreaga noastrã putere, caz în care
devenim neputincioºi ºi trebuie sã fim salvaþi. Noi avem
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nevoie de un mântuitor, pentru cã nu mai avem puterea
de a ne salva singuri.

De aceea, privim în exteriorul nostru ºi spunem: „O,
Doamne, salveazã-mã.“ Din pãcate, salvarea noastrã nu
depinde de Dumnezeu, de Iisus, de Buddha, de Moise, de
Mahomed sau de orice alt maestru, ºaman sau guru.
Aceºtia nu ne pot salva, iar noi nu îi putem învinovãþi
pentru acest lucru. Nimeni din afarã nu ne poate salva,
pentru cã nimeni nu este responsabil pentru ceea ce se
întâmplã în lumea noastrã virtualã. Preotul, rabinul,
ºamanul sau guru-l nu ne pot schimba lumea interioarã,
la fel cum nu pot face acest lucru nici soþul sau soþia, copiii
ori prietenii noºtri. Nimeni din afarã nu poate influenþa în
vreun fel aceastã lume subiectivã în care trãim, pentru
simplul motiv cã ea nu existã decât în mintea noastrã.

Foarte mulþi oameni cred cã Iisus a murit pentru a
ne mântui de pãcatele noastre. Povestea este într-adevãr
minunatã, dar Iisus nu poate face alegerile în locul nostru.
În loc sã ne mântuiascã, el ne-a spus ce trebuie sã facem.
Ai nevoie de ajutor? Foarte bine, urmeazã calea adevãrului.
Iartã. Iubeºte-þi aproapele. Iisus ne-a pus la dispoziþie toate
instrumentele de care avem nevoie pentru a ne mântui
singuri. Din pãcate, noi ne spunem: „Nu, nu îl pot ierta
pe cutare. Prefer sã trãiesc cu emoþiile mele otrãvite, cu
mândria mea, cu mânia ºi gelozia mea.“ Noi ne certãm
cu cei pe care îi iubim ºi creãm astfel o mare rezistenþã în
jurul nostru, dar îþi reamintesc cã trãim într-o lume a
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consecinþelor. Iisus avea dreptate: iertarea este singura
modalitate prin care ne putem curãþa corpul emoþional
de otrava acumulatã.

Toþi oamenii au acumulat de-a lungul timpului emoþii
otrãvite. Toþi poartã pe corpul lor emoþional rãni necica-
trizate. Acest lucru este firesc, la fel cum este normal ca
trupul fizic sã rãmânã cu o vânãtaie sau cu o cicatrice atunci
când se loveºte sau când se taie. În mod similar, este firesc
ca înveliºul nostru emoþional sã se simtã din când în când
rãnit, întrucât suntem vii. Suntem înconjuraþi de prãdãtori
ºi suntem prãdãtori noi înºine. Pur ºi simplu, aºa stau
lucrurile. Nimeni nu este vinovat pentru acest lucru. Atunci
când ne învinovãþim pe noi înºine sau pe altcineva, noi
suntem mânaþi de la spate de otrava noastrã emoþionalã.
Mai bine am face sã încercãm sã ne vindecãm.

În loc sã aºtepþi ca altcineva sã vinã ºi sã te salveze, ai
face mai bine sã te salvezi tu însuþi. Tu eºti propriul tãu
salvator. Ce-i drept, existã maeºtri ºi învãþãtori care îþi pot
pune la dispoziþie uneltele ºi instrumentele cu ajutorul
cãrora poþi deveni mai conºtient, ajutându-te astfel sã
câºtigi acest rãzboi personal. Existã artiºti care te pot învãþa
cum sã îþi creezi din viaþã o capodoperã, un paradis
terestru.

Sã spunem cã eºti un artist talentat, iar un maestru
vine ºi îþi spune: „Îmi placi. Doresc sã devii ucenicul meu.
Vino. Te voi învãþa. Primul ºi cel mai important instrument
care te poate ajuta sã devii un mare artist este impeca-
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bilitatea cuvântului. Este extrem de simplu. De vreme ce
tu singur îþi scrii propria poveste, nu ai niciun interes sã
scrii un scenariu care nu te avantajeazã. În al doilea rând,
nu mai interpreta nimic la modul personal. Acest lucru te
va ajuta foarte mult, eliminând din viaþa ta marea
majoritate a dramelor. În al treilea rând, nu mai face
presupuneri inutile. Nu îþi crea singur propriul iad. Nu
mai crede în superstiþii ºi în minciuni. În sfârºit, în al
patrulea rând, fã întotdeauna tot ce îþi stã în puteri. Treci
la fapte. Practica poate transforma orice om într-un
maestru. Dupã cum vezi, este foarte simplu.“

Dacã vei pune în practicã sfaturile înþelepte ale
maestrului, va veni un moment în care îþi vei percepe
propria creaþie dintr-o perspectivã diferitã. Vei începe sã
îþi dai seama cã tu eºti scenaristul ºi regizorul propriei tale
vieþi. Tu eºti cel care creeazã deopotrivã pânza, ºevaletul,
vopselele ºi pictura propriu-zisã. Tu eºti cel care acordã
semnificaþie fiecãrei tuºe de pe pânza vieþii tale. Tu eºti cel
care îºi investeºte întreaga credinþã în arta sa. Îþi vei spune
atunci: „Povestea pe care o creez este minunatã, dar nu
mai cred în ea. Nu mai cred în povestea nimãnui. Orice
poveste este o simplã formã de artã.“ Superb. Acesta este
cel de-al cincilea legãmânt. Întoarce-te la bunul simþ, la
adevãr, la sinele tãu real. Fii sceptic, dar învaþã sã asculþi.

În cadrul visului celei de-a doua atenþii, ai nevoie de
instrumente pentru a câºtiga rãzboiul ºi pentru a-þi schimba
lumea interioarã. Legãmintele descrise în aceastã carte
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reprezintã exact astfel de instrumente. Ele reprezintã unelte
prin care îþi poþi transforma visul aºa cum doreºti. Depinde
numai de tine ce destinaþie doreºti sã îi dai, folosindu-te
de aceste instrumente. Aceste cinci legãminte simple au
puterea de a planta sãmânþa îndoielii în toate celelalte
legãminte pe care le-ai fãcut de-a lungul vieþii, legãminte
bazate pe teamã ºi care nu fac altceva decât sã te limiteze.
Singura modalitate prin care poþi scãpa de aceste minciuni
ale cunoaºterii constã în cultivarea luciditãþii, a atenþiei.
Foloseºte-te de aceastã atenþie pentru a-þi reevalua visul
primei atenþii, iar apoi pentru a ieºi din el.

Cele Patru Legãminte sunt instrumentele ideale
pentru a-þi refocaliza atenþia într-o manierã diferitã, în
vederea creãrii paradisului tãu personal, iar cel de-al
cincilea legãmânt este instrumentul perfect care te poate
ajuta sã câºtigi rãzboiul cu tirania simbolurilor. Cele Patru
Legãminte sunt uneltele care îþi permit sã te transformi,
iar cel de-al cincilea legãmânt este unealta care îþi permite
sã ieºi din etapa transformãrii personale ºi sã îþi oferi cel
mai frumos dar pe care þi-l poþi face vreodatã singur: darul
îndoielii.

Spuneam mai devreme cã îndoiala ne-a fãcut sã
cãdem din Paradis. Ei bine, tot ea reprezintã ºi instrumentul
care ne poate ajuta sã ne întoarcem în Paradis. Îndoiala
este unealta de care ne putem folosi pentru a ne recupera
credinþa, pentru a ne lua înapoi puterea personalã investitã
în diferitele minciuni ºi superstiþii pe care am ajuns sã le
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credem. Desigur, ne putem folosi de aceastã putere a
îndoielii inclusiv împotriva noastrã. Ne putem îndoi de noi
înºine sau de adevãr. În povestea lui Adam ºi a Evei, atunci
când cei doi s-au îndoit de identitatea lor cu Dumnezeu,
aceastã primã îndoialã a dat naºtere unei a doua îndoieli,
apoi unei alteia, ºi aºa mai departe. Atunci când ne îndoim
de adevãr, noi începem sã credem în minciuni. În scurt
timp, ajungem sã credem în atât de multe minciuni încât
nu mai vedem deloc adevãrul, ºi astfel ieºim din visul
Paradisului.

Îndoiala este o sabie cu dublu tãiº. Noi ne putem folosi
de ea pentru a ajunge în iad sau pentru a ieºi din acesta.
În funcþie de calea pe care o alegem, ea fie permite sã fim
posedaþi de simboluri, fie ne elibereazã de aceastã
posesiune. Dacã ne îndoim de noi înºine, de adevãr, noi
cãdem automat în capcana Arborelui Cunoaºterii, a tutu-
ror mitologiilor care ne-au controlat atenþia de-a lungul
întregii noastre vieþi. Vocea cunoaºterii începe sã ne
posede din nou, iar noi retrãim sentimentul mâniei, al
geloziei, al nedreptãþii care toate se nasc odatã cu procesul
de gândire, cu presupunerile, cu hipnoza simbolurilor.

Dacã inversãm însã procesul, noi putem înlocui
îndoiala de sine cu credinþa în sine. Putem înlocui îndoiala
faþã de adevãr cu îndoiala faþã de minciunã. Fii sceptic,
dar învaþã sã asculþi. Al cincilea legãmânt ne deschide
poarta raiului. Restul depinde însã de noi. Acest legãmânt
ne permite sã ne întoarcem în Paradis ºi sã regãsim raiul
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în noi înºine. El ne învaþã sã renunþãm la ataºamentele
noastre faþã de simboluri, inclusiv faþã de propriul nostru
nume, ºi sã fuzionãm cu infinitul, sã devenim autentici, sã
credem imuabil în noi înºine, dincolo de orice îndoialã,
cãci chiar ºi cea mai micã îndoialã în noi poate pune capãt
experienþei Paradisului lãuntric.

Atunci când ai încredere în tine însuþi, tu îþi urmezi
instinctele interioare înnãscute. Nu ai nici cea mai micã
îndoialã referitoare la cel care eºti cu adevãrat ºi acþionezi
pe baza bunului simþ. Dispui astfel de întreaga putere a
autenticitãþii tale. Ai încredere în tine însuþi ºi în viaþã. Eºti
absolut convins cã totul va fi bine, iar viaþa îþi rãspunde,
devenind extrem de uºoarã. Mintea ta nu mai simte nevoia
sã înþeleagã totul. Ea nu mai simte nevoia de a cunoaºte.
Indiferent dacã ºtii sau nu anumite lucruri, tu nu îþi pierzi
credinþa în tine. Accepþi cu seninãtate faptul cã nu ºtii totul.
Nu inventezi ceea ce nu ºtii. Atunci când eºti sutã la sutã
autentic, spui întotdeauna exact ceea ce gândeºti: „Îmi
place. Nu îmi place. Doresc acest lucru. Nu doresc acest
lucru.“ Dacã nu îþi place ceva, nu te obligã nimeni sã
acþionezi în direcþia respectivã. Te bucuri de viaþã fãcând
exact ceea ce îþi place.

Noi ne îngreunãm singuri viaþa încercând sã ne
sacrificãm pentru ceilalþi. Cu siguranþã, noi nu am venit
în aceastã lume pentru a ne sacrifica pentru altcineva,
pentru a satisface opiniile sau punctele de vedere ale altor
persoane. În cadrul visului celei de-a doua atenþii, una din
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primele provocãri cu care trebuie sã te confrunþi este teama
de a fi tu însuþi, de a fi una cu sinele tãu real. Dacã vei da
dovadã de curaj în aceastã confruntare, vei descoperi cã
niciunul din motivele care te speriau nu este real. Vei
descoperi apoi cã este mult mai uºor sã fii tu însuþi decât
sã încerci sã fii altcineva decât eºti. Visul iadului este foarte
obositor, întrucât ai nevoie de foarte multã energie pentru
a susþine masca socialã pe care þi-ai impus-o. Jucarea
acestui rol te-a obosit. Îþi doreºti sã fii din nou tu însuþi.
Atunci când eºti autentic, tu poþi face orice îþi doreºti sã
faci ºi poþi crede orice îþi doreºti sã crezi, inclusiv în tine
însuþi.

Cât de dificil poate fi sã crezi în tine, sã crezi în esenþa
ta adevãratã, nu în simbolurile din mintea ta? Credinþa
poate fi investitã în teoriile ºtiinþifice, în religie, în opinii ºi
puncte de vedere, dar aceasta nu este o credinþã realã.
Singura credinþã realã este credinþa în sine. Ea presupune
sã ai o încredere necondiþionatã în tine, pentru cã ºtii cine
eºti cu adevãrat (iar cel care eºti cu adevãrat este adevãrul).

În clipa în care îþi vei redobândi conºtiinþa de sine,
rãzboiul din mintea ta va înceta. Îþi va deveni atunci evident
cã tu erai cel care crea toate acele simboluri. Vei deveni
conºtient de puterea cuvântului tãu, nãscut el însuºi din
conºtiinþã, ºi nimic nu va mai putea opri aceastã putere.
Cuvintele tale vor deveni impecabile ºi nu vor mai încerca
vreodatã sã te controleze, cãci vei avea putere asupra lor.
Atunci când cuvintele tale vor deveni impecabile, tu îþi vei
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putea baza toate deciziile pe adevãr, ºi astfel vei câºtiga
rãzboiul împotriva tiranului. Cuvintele vor continua sã
existe în mintea ta, gata sã asculte de comenzile tale, dar
nu vor cãpãta semnificaþie decât atunci când le vei folosi
pentru a comunica cu altcineva. În clipa în care vei tãcea,
ele îºi vor pierde semnificaþia.

Spre sfârºitul visului celei de-a doua atenþii, forma
umanã va începe sã se destrame, iar realitatea ta se va
schimba din nou. Tu nu vei mai percepe lumea prin filtrul
rigid al convingerilor tale. Rãzboiul se va încheia, întrucât
credinþa ta nu va mai fi investitã în minciuni. Chiar dacã
acestea din urmã vor continua sã existe, tu nu vei mai
crede în ele. Adevãrul este, pur ºi simplu. El nu trebuie
crezut. Chiar dacã nu vei mai crede nimic, tu vei vedea,
iar ceea ce vei vedea va fi adevãrul. Adevãrul se aflã
întotdeauna aici; el este unic ºi perfect. Poate cã nu pare
perfect atunci când este interpretat de ceilalþi, dar odatã
ce l-ai vãzut, cui îi mai pasã de visele celorlalþi? Nu conteazã
ce viseazã aceºtia. Singurul lucru care conteazã este
experienþa ta. De aceea, foloseºte-te de toate instrumentele
care îþi stau la dispoziþie pentru a percepe acest adevãr ºi
pentru a câºtiga rãzboiul tãu personal.

În acest scop, nu trebuie sã intri în competiþie sau sã
te compari cu nimeni altcineva. Nu trebuie decât sã fii cel
care eºti, sã fii iubire autenticã, nu acel tip de iubire care
te posedã ºi care te face sã crezi în iubire; nu acel tip de
iubire care te face sã te simþi gelos ºi posesiv faþã de
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altcineva, trimiþându-te direct în iad, cu toate torturile lui;
nu acel tip de iubire care te face sã te sacrifici în numele
iubirii sau sã îþi faci singur rãu (þie sau altora) în numele
aceleiaºi iubiri. Din pãcate, oamenii au distorsionat
îngrozitor simbolul iubirii. Iubirea adevãratã este înnãscutã.
Ea este însãºi esenþa ta.

Tu te-ai nãscut cu tot ceea ce îþi este necesar pentru
a reuºi. Dacã vei începe chiar astãzi sã îþi confrunþi temerile,
mâine vei trãi visul celei de-a doua atenþii ºi vei ajunge în
lumea luptãtorilor. Pe de altã parte, înfrângerea unei temeri
nu echivaleazã cu câºtigarea rãzboiului. Acesta nu s-a
încheiat încã. Dimpotrivã, de-abia a început. Chiar dacã
ai câºtigat o bãtãlie, tu încã te mai judeci singur, sau ai alte
probleme. Când crezi cã totul s-a terminat, bum!, tiranul
se întoarce, ºi asta nu o singurã datã, ci de nenumãrate
ori. ªi nu este vorba numai de tiranul din interiorul tãu, ci
ºi de cel din interiorul celor din jurul tãu, iar unii tirani
sunt mai rãi decât ceilalþi. Chiar dacã rãzboiul se poate
prelungi foarte mulþi ani la rând, cel puþin acum ºtii sã te
aperi. În calitate de luptãtor, poþi câºtiga sau pierde o
bãtãlie, dar dacã þi-ai redobândit luciditatea, nu vei mai fi
niciodatã o victimã. Vei fi un soldat conºtient, aflat pe
câmpul de luptã, acolo unde se aflã majoritatea oamenilor
de pe aceastã planetã, pânã când rãzboiul se va termina.

În cadrul visului celei de-a doua atenþii, tu începi sã
îþi creezi Paradisul personal pe Pãmânt. Începi sã crezi în
legãmintele care susþin viaþa, care amplificã bucuria,
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fericirea ºi libertatea. Acesta este însã doar un pas în
evoluþia ta. Calea pânã la destinaþie este mult mai lungã.
La un moment dat, vei începe sã controlezi cu adevãrat
luciditatea, respectiv adevãrul, ºi implicit transformarea,
iubirea, intenþia sau credinþa. La acea vreme, vei crede
deja în tine însuþi.

Rezultatul acestei transformãri este crearea unei alte
realitãþi. Cadrul general va fi identic cu cel al primelor
douã vise, dar în aceastã nouã realitate tu nu vei mai crede
nimic din ceea ce credeai în trecut. Nu vei mai crede
niciuna din minciunile învãþate. Nu vei mai crede nici
mãcar în cuvintele pe care le-ai învãþat de mic. Pe de altã
parte, nu vei mai avea nicio îndoialã referitoare la
experienþele tale, la cel care eºti cu adevãrat.

Visul celei de-a treia atenþii nu este foarte departe de
tine, dar mai întâi trebuie sã câºtigi rãzboiul din mintea ta,
iar aceastã carte þi-a pus la dispoziþie instrumentele
necesare. Treci chiar acum la fapte, dar nu încerca. Atunci
când încerci, mori înainte de a reuºi, ºi te asigur cã milioane
de luptãtori au murit pe câmpul de luptã încercând. Foarte
puþini luptãtori câºtigã rãzboiul din mintea lor, dar cei care
îl câºtigã îºi recreeazã întreaga lume.
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Visul celei de-a doua atenþii se sfârºeºte cu un
 eveniment extrem de important, pe care noi îl

numim ultima judecatã (judecata de apoi). Aceasta este
ultima datã când ne judecãm pe noi înºine sau când
judecãm pe altcineva. Începând din aceastã zi, noi ne
acceptãm în totalitate aºa cum suntem ºi îi acceptãm pe
toþi ceilalþi aºa cum sunt. Atunci când vine ziua ultimei
judecãþi, rãzboiul din mintea noastrã se încheie, ºi astfel
începe visul celei de-a treia atenþii. Acesta este sfârºitul
lumii noastre aºa cum o cunoºteam ºi începutul unei alte
lumi. Ieºim astfel din lumea luptãtorilor ºi intrãm într-o
lume superioarã, pe care eu o numesc lumea maeºtrilor.
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Maeºtrii sunt foºti luptãtori care au câºtigat rãzboiul
lor personal ºi ºi-au gãsit pacea. Visul maeºtrilor este un
vis al adevãrului, al respectului, un vis plin de iubire ºi de
fericire. Este adevãratul teren de joacã al vieþii. Aceasta
este viaþa care ne este predestinatã, dar nu putem ajunge
în acest loc decât cu ajutorul luciditãþii.

Multe religii vorbesc de ziua judecãþii de apoi ca de o
pedepsire a pãcãtoºilor. Ele o descriu ca fiind ziua în care
Dumnezeu vine pe Pãmânt ºi ne judecã, distrugându-i pe
toþi pãcãtoºii. Aceastã viziune este falsã. Ultima judecatã
este una din cãrþile din Tarot, o mitologie anticã ce provine
din Egipt. Din perspectiva vechilor ºcoli ale misterelor, ziua
judecãþii de apoi este o zi mãreaþã, pe care ar trebui sã o
aºteptãm cu toþii, întrucât este ziua în care morþii ies din
mormintele lor ºi învie. Aceasta este ziua în care oamenii
îºi redobândesc luciditatea ºi în care se trezesc din visul
lumii subterane. Începând din aceastã zi, ei nu se mai tem
sã trãiascã. Mai mult, ei revin la starea lor primordialã, la
sinele lor divin, în care nu mai simt altceva decât o
comuniune plinã de iubire cu tot ceea ce existã.

Învierea din morþi este un concept minunat, care
existã în toate ºcolile de mistere din lume. Atunci când
înþelegi cã aproape nimic din ceea ce ai învãþat cu ajutorul
simbolurilor nu reprezintã adevãrul, singurul lucru care
îþi mai rãmâne de fãcut este sã te bucuri de viaþã. Acesta
este momentul învierii. Atunci când dai viaþã realitãþii prin
intermediul simbolurilor, atenþia ta devine dispersatã în
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mai multe direcþii. Atunci când inversezi procesul,
nemaiacordând semnificaþie simbolurilor, tu intri în
comuniune cu realitatea ºi devii una cu ea. Devii astfel
singura fiinþã vie care existã. Nu mai existã acum nicio
diferenþã între tine ºi stelele de pe cer sau între tine ºi
pietrele din deºert. Tot ceea ce existã face parte integrantã
din singura fiinþã vie care existã. Atunci când experimentezi
acest adevãr, fie ºi numai pentru o singurã clipã, întreaga
structurã a sistemului de convingeri dispare, iar tu te
proiectezi automat în visul Paradisului.

Aceastã zi poate fi la fel ca oricare alta sau poate fi o
zi de sãrbãtoare, ziua învierii tale, ziua în care îþi vei schimba
realitatea ºi în care vei învia din morþi. Ea poate fi ziua în
care sinele tãu real iese din mormântul lui, în care renunþi
sã mai crezi cã eºti cel care crezi (gândeºti) cã eºti ºi în
care devii cel care eºti cu adevãrat.

În cadrul visului celei de-a treia atenþii, tu devii în sfârºit
plenar conºtient de cel care eºti cu adevãrat, dar nu prin
intermediul cuvintelor. De altfel, aceastã realitate supremã
nu poate fi explicatã în cuvinte. De aceea, te simþi complet
împãcat, cãci nu mai ai nevoie de cuvinte pentru a-þi explica
cine eºti. Aceasta este marea revelaþie pe care le-o transmit
discipolilor lor maeºtrii din toate marile tradiþii ezoterice.
Nivelul suprem pe care îl poate atinge omul este trans-
cenderea simbolurilor ºi identificarea cu viaþa sau cu
Dumnezeu.
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Religiile din antichitate afirmau cã nimeni nu poate
rosti numele lui Dumnezeu, iar acest lucru este adevãrat,
întrucât nu existã niciun simbol care sã îl poatã descrie pe
Dumnezeu. Singura modalitate de a-l cunoaºte pe
Dumnezeu constã în a fi una cu El. Atunci când vei deveni
una cu Dumnezeu, îþi vei spune: „O, deci de aceea nu
puteam învãþa niciun simbol care sã îl descrie pe
Dumnezeu!“ Adevãrul este cã noi nu cunoaºtem numele
celui care ne-a creat. Cuvântul Dumnezeu este doar un
simbol care descrie ceea ce existã cu adevãrat. Personal,
îl evit pe cât pot, întrucât – la fel ca atâtea alte simboluri –
a fost profund distorsionat de oameni. Dacã ne propunem
sã ne folosim de simboluri pentru a-l descrie pe Dumnezeu,
noi trebuie sã cãdem de acord asupra semnificaþiei
acestora, ºi atunci, ce perspectivã trebuie sã adoptãm?
Existã miliarde de perspective diferite. În calitatea mea de
artist, eu fac tot ce îmi stã în puteri pentru a-l descrie pe
Dumnezeu în cuvinte, dar nu pot oferi lumii decât o
imagine a Acestuia din punctul meu de vedere. Orice aº
spune, povestea mea nu poate fi adevãratã decât pentru
mine. Unii oameni o vor înþelege, alþii nu, dar cel puþin
toatã lumea va ºti care este punctul meu de vedere.

Visul maeºtrilor este dificil de explicat, întrucât
adevãrata predare nu se realizeazã prin cuvinte, ci prin
prezenþã. Cine simte prezenþa maestrului poate învãþa mult
mai multe lucruri decât cel care îi ascultã cuvintele.
Cuvintele nu pot exprima nici mãcar o fracþiune infimã
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din aceastã experienþã, dar dacã te foloseºti de imaginaþie,
ele te pot conduce la aceastã experienþã. Chiar aceasta
este intenþia mea actualã, de a te ajuta sã îþi dilaþi conºtiinþa
suficient de mult pentru a-þi putea percepe propria esenþã,
intuind cine eºti cu adevãrat.

În locul cuvintelor, o modalitate mai bunã ar fi sã te
pun faþã în faþã cu Dumnezeu, astfel încât sã îl poþi vedea.
Dacã þi l-aº arãta însã pe Dumnezeu, tu te-ai vedea pe tine
însuþi. Indiferent dacã mã crezi sau nu, aceasta este
realitatea, cãci tu eºti o manifestare a lui Dumnezeu. Dacã
ai putea vedea forþa care îþi pune în miºcare corpul, tu l-ai
vedea pe adevãratul Dumnezeu. Priveºte-þi mâna. Miºcã-þi
degetele. Forþa care le pune în miºcare este ceea ce toltecii
numesc intenþie, iar eu obiºnuiesc sã numesc viaþã, infinit
sau Dumnezeu.

Intenþia este singura fiinþã vie care existã. Ea este forþa
care pune în miºcare totul. Esenþa ta nu sunt degetele, ci
forþa care le pune în miºcare. Degetele nu fac decât sã te
asculte. Poþi gãsi orice explicaþie ºtiinþificã doreºti pentru
aceastã forþã: „Creierul, nervii…“ Dacã doreºti sã afli însã
adevãrul, forþa care îþi pune în miºcare degetele este aceeaºi
forþã care te face sã visezi, care determinã o floare sã se
deschidã, care pune în miºcare vântul, tornadele, stelele
de pe bolta cereascã sau electronii din jurul nucleului
atomic. Nu existã decât o singurã fiinþã vie, iar aceastã
fiinþã eºti tu. Tu eºti forþa care se manifestã pe sine în toate
felurile cu putinþã, în toate universurile care existã.
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Prima manifestare a acestei forþe este lumina sau
energia, ceea ce reprezintã acelaºi lucru, ºi tot ceea ce
existã este creat cu ajutorul acestei energii. Oamenii de
ºtiinþã ºtiu cã tot ceea ce existã este alcãtuit din energie ºi
cã nu existã decât o singurã forþã în Univers care produce
aceastã energie. La ora actualã, ºtiinþa tinde sã se uneascã
cu religia, iar noi putem înþelege cã suntem una cu
Dumnezeu, pentru cã suntem alcãtuiþi din luminã. Aceasta
este esenþa noastrã, la fel cum este esenþa tuturor lucrurilor
care existã, manifestatã în miriade de frecvenþe diferite.
Împreunã, toate aceste frecvenþe diferite creeazã aceeaºi
luminã unicã.

Intenþia este forþa care creeazã lumina. Am putea
spune chiar cã lumina este mesagerul intenþiei, întrucât
transmite mesajul vieþii în întreaga creaþie. Lumina conþine
în sine toate informaþiile necesare pentru a crea tot ceea
ce existã, inclusiv toate formele de viaþã: oamenii, maimu-
þele, câinii, copacii, totul. Toate speciile care existã pe
planeta noastrã sunt create dintr-o razã de luminã cu o
frecvenþã specificã, pe care oamenii de ºtiinþã o numesc
ADN. Adeseori, diferenþa dintre ADN-uri este infimã, dar
manifestãrile pe care le produc acestea sunt complet
diferite, cum ar fi diferenþa dintre un om ºi un jaguar, sau
un copac.

Lumina are numeroase proprietãþi. Ea este vie. Este
o fiinþã vie ºi extrem de inteligentã. Ea nu face altceva
decât sã creeze, tot timpul. Creaþiile sale se transformã în
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permanenþã, dar nu pot fi distruse. Lumina se aflã
pretutindeni ºi tot ceea ce existã este plin de luminã, dar
noi nu o putem percepe decât dacã este reflectatã de
materie. Dacã trimitem un obiect în spaþiul cosmic, noi îl
putem vedea numai pentru cã reflectã lumina. Între stele,
galaxii ºi chiar universuri nu existã spaþii goale, ceea ce
înseamnã cã toate universurile sunt interconectate.

Tu eºti un întreg univers. Pãmântul este un alt univers.
Soarele ºi planetele din jurul lui alcãtuiesc un alt univers.
Toate sistemele solare la un loc reprezintã un alt univers,
ºi putem continua astfel la nesfârºit, pânã când obþinem o
singurã fiinþã vie, alcãtuitã din miliarde ºi miliarde de fiinþe
mai mici.

Orice fiinþã este protejatã de forþa pe care o numim
suflet. Sufletul este acea forþã care dã naºtere unui întreg
univers ºi care recunoaºte totalitatea fiinþei create de el. El
face ca materia sã parã impenetrabilã, creând astfel o
aparentã diviziune între fiinþe. Sufletul dã formã tuturor
lucrurilor. Fãrã aceastã forþã, tu nu ai putea percepe nicio
diferenþã între tine ºi o floare, un peºte sau o pasãre.
Sufletul tãu s-a nãscut în momentul concepþiei tale ºi este
capabil sã îºi recunoascã toate elementele din care este
alcãtuit: toate moleculele, toate celulele ºi toate organele
corpului tãu. Sufletul tãu recunoaºte tot ceea ce aparþine
universului tãu ºi respinge tot ceea ce nu aparþine acestuia.

În cadrul visului celei de-a treia atenþii, tu eºti conºtient
cã trupul tãu reprezintã un întreg univers alcãtuit din
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miliarde de fiinþe vii: atomi, molecule, celule, þesuturi,
organe ºi sisteme fiziologice, care alcãtuiesc împreunã un
univers unitar. Mintea ta considerã cã nu existã decât un
singur punct de vedere personal, cel din spatele ochilor.
Dacã te vei scufunda însã suficient de mult în interiorul
conºtiinþei tale, vei descoperi cã fiecare atom din corpul
tãu are un punct de vedere personal, întrucât este viu.
Fiecare atom reprezintã un univers în sine, un sistem solar
miniatural, cu o stea centralã înconjuratã de planete.
Numitorul comun al tuturor universurilor este faptul cã
forþa care le dã viaþã este puterea totalã a infinitului.

Tu reprezinþi aceastã forþã, deci eºti viu. Tu eºti una
cu puterea ei totalã, cu adevãrul, cu realitatea absolutã.
Tot restul, inclusiv cunoaºterea prin intermediul simbo-
lurilor, nu sunt adevãrate. Nu sunt reale. Reprezintã o iluzie;
ce-i drept, o iluzie frumoasã. Lumina nu este înzestratã
doar cu inteligenþã, ci ºi cu memorie. Ea creeazã o imagine
a propriului sãu sine, o lume iluzorie, care devine mintea
ta sau visul tãu. Visele tale nu sunt materiale; ele reprezintã
doar o reflectare a lumii materiale, care este proiectatã la
nivelul creierului. Creierul nu este altceva decât o oglindã.
Aºa cum spuneam mai devreme, dacã te uiþi într-o oglindã,
ceea ce vezi în ea este propria ta minte, propriul tãu vis.

Prima datã când îþi deschizi ochii, tu percepi lumina,
iar aceasta devine maestrul tãu. Lumina proiecteazã
informaþii în ochii tãi pe care nu le poþi descifra, dar tu ai
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fost creat pentru a percepe lumina, pentru a deveni una
cu ea, pentru cã ea reprezintã a doua ta jumãtate. Fiind tu
însuþi alcãtuit din luminã, tu te afli într-un proces constant
de creaþie, de transformare ºi de evoluþie. Lumina pãtrunde
direct în creierul tãu, pe care îl rearanjeazã astfel încât sã
îþi transforme realitatea virtualã, pânã când aceasta ajunge
sã o reflecte mai bine. Atunci când lumina transformã
creierul, acesta transformã la rândul lui ADN-ul, astfel încât
acesta sã corespundã noii tale înfãþiºãri.

Aºa cum corpul tãu conþine diferite organe – creierul,
inima, plãmânii, ficatul, stomacul ºi pielea – care alcãtuiesc
împreunã totalitatea fiinþei tale, fiecare organ din corpul
tãu este alcãtuit din diferite tipuri de celule. ªtiu oare aceste
celule cã împreunã cu suratele lor dau naºtere unei fiinþe
vii unitare, respectiv þie? ªtim noi, oamenii, cã împreunã
cu semenii noºtri alcãtuim o singurã fiinþã vie, numitã
umanitate?

Tu eºti înconjurat de miliarde de oameni. Ca ºi tine,
aceºtia au fost programaþi sã fie oameni. De aceea, tu îi
poþi recunoaºte cu uºurinþã, deosebindu-i de celelalte
specii. ªtii pur ºi simplu acest lucru. Ceea ce nu ºtii însã
este faptul cã noi, oamenii, alcãtuim un organ al frumoasei
noastre planete. Planeta Pãmânt este vie. Este o fiinþã vie,
iar umanitatea în ansamblul ei reprezintã unul din organele
sale. Pãdurile reprezintã un alt organ al planetei, atmosfera
un altul, ºi aºa mai departe. Împreunã, noi dãm naºtere
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unui echilibru care reprezintã metabolismul planetei
Pãmânt.

Umanitatea reprezintã o fiinþã vie unitarã, iar aceasta
nu este o simplã teorie. Noi, oamenii, trãim împreunã.
Avem acelaºi tip de corp, acelaºi tip de minte ºi aceleaºi
nevoi. Noi creãm aceleaºi simboluri, pentru a ne putea
înþelege între noi. Arhetipul victimei, al judecãtorului, al
luptãtorului sau al maestrului existã în noi toþi. Niciun om
nu este mai bun sau mai rãu decât semenii sãi, sau decât
orice altceva existã în univers. Pe nivelul cel mai profund
al fiinþei noastre nu existã nicio diferenþã între un om ºi
un câine, o muscã sau o floare. Pe acel nivel, noi suntem
cu toþii aceiaºi. Provenim din aceeaºi sursã, indiferent de
povestea pe care ne-o spunem. Nu conteazã dacã suntem
creºtini, budiºti, musulmani sau hinduºi. Noi provenim din
aceeaºi sursã ºi ne vom întoarce la ea.

Infinitul creeazã tot ceea ce existã, iar când ciclul se
încheie, tot ceea ce existã se resoarbe în infinit. Chiar dacã
trupul moare, întrucât aceasta este natura lui, esenþa
noastrã rãmâne nemuritoare. La nivelul minþii, singurul
lucru care poate muri sunt minciunile. În Egiptul antic
exista o vorbã: „Dacã inima ta este mai uºoarã decât o
panã atunci când mori, bun venit în rai. Dacã inima ta
este mai grea decât o panã, nu vei ajunge în rai.“ Min-
ciunile nu se pot întoarce la sursa puterii, dar adevãrul
poate, pentru cã el reprezintã o reflectare a acestei puteri,
a infinitului. De aceea, meritã sã îþi pui întrebarea: cât de
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grele sunt minciunile tale? Este inima ta împovãratã de
mânie, de teamã, de vinovãþie, de regrete?

În cadrul visului celei de-a treia atenþii, adevãrul a
distrus deja toate minciunile, iar singurul lucru care a mai
rãmas este adevãrul, adicã adevãratul tãu sine. Tu eºti acea
forþã. Tu eºti viaþa, adicã adevãrul, iar începând din acest
moment viaþa ta devine un Paradis. Visul tãu devine o
capodoperã artisticã a iubirii. Astfel ajungi sã dobândeºti
cea de-a treia mãiestrie a toltecilor: mãiestria iubirii, pe
care noi o numim de asemenea ºi mãiestria intenþiei, sau
a credinþei. Eu prefer sã o numesc mãiestria credinþei,
întrucât este o artã în care trebuie sã ai încredere în tine,
adicã sã realizezi puterea de care dispui, puterea intenþiei,
a vieþii, a credinþei sau a iubirii. În mod evident, este vorba
de una ºi aceeaºi putere: puterea totalã.

Atunci când îþi controlezi în totalitate credinþa, tu îþi
trãieºti automat viaþa în iubire, cãci aceasta este esenþa ta.
De aceea, viaþa ta devine minunatã. Îþi accepþi în totalitate
corpul, emoþiile, viaþa, povestea. Te respecþi pe tine însuþi,
dar ºi pe ceilalþi artiºti, pe fraþii ºi surorile tale. De fapt,
respecþi întreaga creaþie. Te iubeºti necondiþionat ºi nu te
temi sã îþi exprimi iubirea, spunându-le celorlalþi: „Te
iubesc.“ Atunci când îþi controlezi în totalitate credinþa ºi
când îþi trãieºti viaþa în iubire, iubirea ta se reflectã asupra
tuturor eroilor secundari din povestea ta, iar tu îi iubeºti
pe toþi necondiþionat, la fel de mult cum te iubeºti pe tine.
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În acest fel, relaþia ta cu restul umanitãþii se schimbã,
iar tu devii complet impersonal. Nu mai ai nevoie de motive
pentru a iubi pe cineva. Nici mãcar nu mai optezi pentru
a iubi, întrucât iubirea este însãºi natura ta. Ea emanã din
tine la fel cum lumina emanã din soare. Întreaga ta naturã
emanã din tine, aºa cum este, fãrã aºteptãri. Pe de altã
parte, iubirea ta nu are nimic de-a face cu cuvintele din
mintea ta. Ea nu reprezintã o poveste, ci o experienþã pe
care noi o numim comuniune, cuvânt care înseamnã sã
ai aceeaºi frecvenþã sau vibraþie cu iubirea. Aceasta era
esenþa ta înainte de a învãþa sã vorbeºti. Tu ai evoluat de
la iadul visului primei atenþii la un vis mai bun, visul celei
de-a doua atenþii, iar apoi la visul celei de-a treia atenþii,
când þi-ai dat seama cã tot ceea ce vezi este în ultimã
instanþã alcãtuit din luminã.

Mii de ani la rând, oamenii au ºtiut cã în interiorul
oricãrei fiinþe umane existã trei lumi. Marea majoritate a
mitologiilor vorbesc de aceste trei lumi, cãrora le dau nume
diferite ºi pe care le descriu prin simboluri diferite. În
tradiþia toltecã a artistului, aceste lumi sunt cunoscute sub
numele de: visul primei atenþii, visul celei de-a doua atenþii
ºi visul celei de-a treia atenþii. În Grecia sau în Egiptul antic,
ele erau numite: lumea subteranã, lumea fizicã ºi lumea
superioarã. În tradiþia creºtinã, ele sunt cunoscute sub
numele de: iad, purgatoriu ºi rai.

La ora actualã, conceptul de lume este înþeles într-o
manierã foarte diferitã de cea în care era înþeles el în
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antichitate. Anticii nu echivalau lumea cu aceastã planetã,
ci cu tot ceea ce poate fi perceput, cu cunoaºterea noastrã.
Aºa s-a nãscut proverbul care spune cã orice minte
reprezintã o lume în sine. Într-adevãr, orice om îºi creeazã
o lume în mintea sa, dupã care trãieºte în ea. Marea
majoritate a oamenilor trãiesc în visul primei atenþii sau
în lumea subteranã. Existã ºi destui oameni care trãiesc în
visul celei de-a doua atenþii sau în lumea luptãtorilor.
Datoritã visului acestora, umanitatea se îndreaptã astãzi
în direcþia cea bunã ºi continuã sã evolueze.

De regulã, noi credem cã lumea superioarã se referã
exclusiv la lucruri bune, iar cea subteranã exclusiv la lucruri
rele. Lucrurile nu stau însã chiar aºa. Toate cele trei lumi
existã în interiorul fiecãrui om. Noi ducem cu noi lumea
subteranã, la fel cum ducem cu noi ºi lumea superioarã.
În lumea subteranã existã o întreagã infinitate, la fel ca în
cea superioarã. Punctul de intersecþie al celor douã lumi
este lumea în care trãim noi. Din acest spaþiu, noi avem
opþiunea de a ne îndrepta într-o direcþie sau alta, în sus
sau în jos.

În cadrul visului maeºtrilor, noi suntem conºtienþi cã
fiecare opþiune pe care o facem confirmã puterea pe care
o deþinem. Noi ne controlãm întregul vis prin opþiunile pe
care le facem. Fiecare alegere va avea anumite consecinþe,
iar un maestru visãtor este conºtient de acestea. O alegere
poate deschide foarte multe uºi, dar le poate inclusiv
închide. Chiar ºi refuzul de a face o alegere reprezintã tot
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o alegere. Prin opþiunile noastre, noi putem atinge
mãiestria în arta viselor ºi ne putem crea o viaþã minunatã.

Orice om poate fi un mare artist visãtor, dar mãiestria
apare numai atunci când obþinem controlul desãvârºit
asupra visului nostru, respectiv atunci când ne recuperãm
acest control asupra atenþiei noastre. Prin controlul
atenþiei, noi controlãm practic intenþia, adicã opþiunile
noastre. În acest fel, visul vieþii noastre poate evolua exact
în direcþia doritã de noi.

În cadrul visului obiºnuit al oamenilor, cel care
controleazã atenþia este sistemul convingerilor. Puterea
personalã sau voinþa oamenilor este slabã; de aceea, orice
alt om le poate capta atenþia ºi le poate inocula o opinie
personalã în minte. Voinþa sau intenþia este forþa care poate
pune în miºcare tot ceea ce existã sau care poate schimba
direcþia în care se îndreaptã orice lucru. Ea poate capta ºi
schimba inclusiv direcþia atenþiei. Cine are suficientã putere
pentru a-ºi folosi voinþa poate obþine controlul asupra
atenþiei. În final, el poate obþine controlul asupra convin-
gerilor sale ºi poate pune capãt rãzboiului pentru controlul
visului sãu.

În cadrul visului celei de-a treia atenþii, noi nu ne mai
focalizãm atenþia asupra vieþii, ci suntem viaþa, forþa sau
intenþia (care controleazã atenþia). Visul celei de-a treia
atenþii este visul intenþiei pure. Noi devenim conºtienþi cã
suntem una cu viaþa, nu doar la nivel conceptual, ci inclusiv
la nivelul acþiunii ºi al conºtiinþei. Acum putem vedea prin
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ochii adevãrului, iar aceastã perspectivã este fundamental
diferitã.

Prima datã când învãþãm sã visãm, sistemul convin-
gerilor noastre creeazã milioane de mici bariere în calea
adevãrului. Atunci când structura sistemului de convingeri
nu mai existã, aceste bariere dispar, iar noi nu mai
percepem un singur punct de vedere. Putem sesiza
simultan nenumãrate puncte de vedere. Ne putem percepe
pe noi înºine nu doar din perspectiva unui om, ci ºi din
perspectiva unei forþe, sau ca manifestare a acesteia. Noi
ºtim cã suntem luminã (sau o imagine în luminã) ºi ne
folosim atenþia pentru a ne contempla visul din perspectiva
luminii. Nu mai percepem ceea ce se aflã în exteriorul
nostru ca fiind separat de noi. Ne simþim una cu totul.
Suntem una cu singura fiinþã vie care existã, lucru pe care
nu numai cã îl simþim, dar îl ºi ºtim. Aºa cum spuneam
mai devreme, înþelegem cine suntem, fãrã a explica acest
lucru prin cuvinte. Acum nu mai avem nevoie de simboluri.
Cine se foloseºte de simboluri pentru a înþelege cine este
se poate rãtãci printre acestea.

Chiar dacã ne mai identificãm încã cu simbolul de
om (rostit în limba noastrã maternã), în Spania noi nu
suntem un om, nici în China ºi nici în Germania. Cuvântul
om este doar un simbol. Care este semnificaþia acestuia?
Am putea scrie o întreagã carte pentru a o descrie, folosind
mii de alte simboluri, ºi tot nu am ajunge sã o explicãm pe
deplin. Iar acesta nu este decât unul dintre simboluri!
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Folosirea simbolurilor pentru a explica cine suntem este
o prostie. Ceea ce credem cã suntem nu va reprezenta
niciodatã adevãrul, pentru cã simbolurile nu au nimic de-a
face cu adevãrul.

Dacã îi spui unei pisici: „Hei, eºti un câine!“, acesteia
nu-i va pãsa deloc. Pisica nu îþi va rãspunde. În schimb,
dacã îi spui unui om: „Câine ce eºti!“, acesta îþi va rãspunde
cu siguranþã. Unii oameni s-ar putea simþi ofensaþi, în timp
ce alþii s-ar distra. Unora li s-ar pãrea tragic, iar altora
comic, pentru cã noi percepem lumea din puncte de
vedere diferite. Animalele nu simt nevoia sã cunoascã
simbolul sub care sunt etichetate. Lor nu le pasã de aceste
simboluri, ci sunt pur ºi simplu. Animalele nu au nevoie
de simboluri pentru a-ºi justifica existenþa.

Dacã cineva ne întreabã cine suntem, noi îi putem
rãspunde: „Sunt o fiinþã umanã, un om. Sunt alcãtuit din
energie, sau din materie. Sunt tatã. Sunt doctor.“ Noi ne
folosim de cuvinte pentru a ne identifica, pentru a justifica
cine suntem, pentru a ne înþelege mai bine. În realitate,
aceste simboluri nu înseamnã însã nimic. Adevãrul este
cã noi nu ºtim cine suntem. Singurul lucru pe care îl ºtim
cu siguranþã este cã existãm, cã suntem vii ºi cã ceilalþi ne
pot atinge. Noi visãm ºi suntem conºtienþi de acest fapt.
În afarã de acest lucru nimic nu conteazã, cãci tot restul
reprezintã o simplã poveste. Simbolurile nu ne vor putea
spune vreodatã cine suntem sau de unde am venit. De
altfel, nu conteazã de unde am venit, întrucât oricum ne
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vom întoarce acolo. Unul din eroii mei favoriþi dintot-
deauna din desenele animate este Popeye Marinarul, care
se defineºte astfel: „Eu sunt cine sunt, ºi nu sunt altcineva.“
Asta înseamnã înþelepciunea, acceptarea totalã, adicã
respectul absolut faþã de ceea ce suntem, pornind de la
premisa cã noi suntem adevãrul. Poate cã ceea ce spun
eu nu este adevãrat, dar eu sunt adevãrul, ºi la fel eºti ºi tu.

Noi suntem vii, existãm, dar cine suntem noi? Nimeni
nu ºtie. Tot ce ºtim noi este ceea ce credem cã suntem,
ceea ce am învãþat cã suntem, ceea ce ni s-a spus cã
suntem, ceea ce pretindem cã suntem, felul în care am
dori sã fim percepuþi de ceilalþi oameni. Toate acestea ni
se pot pãrea adevãrate, dar nu sunt. Tot ce afirmãm noi în
legãturã cu noi înºine sunt simple cuvinte, iar acestea sunt
întotdeauna distorsionate de convingerile noastre.

Atunci când ajungem sã ne percepem dincolo de
cunoaºterea acumulatã, singurul lucru pe care îl simþim
este: eu sunt. Eu sunt cel ce sunt. Noi suntem cei care
suntem, iar la baza acestei percepþii stã acceptarea totalã
de sine. Numai cei care se acceptã în totalitate aºa cum
sunt se pot bucura pe deplin de viaþa lor, fãrã sã se judece
singuri, fãrã sã se critice, fãrã vinovãþie, ruºine ºi remuºcãri.

Atunci când renunþãm la simboluri, singurul lucru
care rãmâne este adevãrul gol-goluþ, nimic altceva. Noi
nu mai simþim nevoia sã ºtim cine suntem, iar aceastã
revelaþie este copleºitoare! Nu mai simþim nevoia sã
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pretindem cã suntem altcineva decât suntem. Putem fi
complet autentici. De aceea, putem transmite un mesaj,
iar acest mesaj este adevãratul nostru eu. Mesajul este
prezenþa noastrã, aceeaºi prezenþã pe care o simþim atunci
când ni se naºte primul nostru copil ºi când îl luãm în
braþe. În astfel de momente, putem simþi prezenþa
Divinitãþii în braþele noastre dincolo de cuvinte, adicã fãrã
niciun fel de înþelegere.

Toþi nou-nãscuþii au aceeaºi prezenþã. Ei sunt una cu
Dumnezeu, cu infinitatea. Sunt întrupãri angelice, iar noi
suntem programaþi sã reacþionãm în prezenþa lor. Chiar
dacã nu spun niciun cuvânt, prezenþa copiilor spune totul.
Ea este suficientã pentru a trezi în noi nevoia de a-i proteja,
de a le dãrui. Dacã sunt propriii noºtri copii, acest instinct
este încã ºi mai puternic, iar prezenþa pe care o simþim
este de-a dreptul incredibilã. Ea trezeºte în noi sentimentul
generozitãþii, iar noi începem sã îi dãruim orice copilului
fãrã a-i cere nimic în schimb, cel puþin pânã când mai
creºte, iar aceastã prezenþã divinã pare sã se estompeze.

Atunci când ne-am nãscut, prezenþa noastrã a fost
suficientã pentru a trezi instinctul celor din jur de a ne
oferi atenþia lor, de a ne proteja ºi de a ne împlini toate
nevoile. Aceastã prezenþã nu a dispãrut complet din fiinþa
noastrã, dar a fost reprimatã foarte multã vreme. Noi încã
mai dispunem de ea. Pentru a o simþi din nou, tot ce trebuie
sã facem este sã devenim pe deplin conºtienþi, sã ne
percepem creaþia dintr-o perspectivã complet diferitã, în
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care totul devine foarte simplu. Atunci când nu suntem
conºtienþi, totul pare ilogic, noi suntem copleºiþi de teamã
ºi devenim posedaþi de mitote.

Al cincilea legãmânt reprezintã un element important
în procesul de redescoperire de sine, întrucât se foloseºte
de puterea îndoielii pentru a rupe toate vrãjile care ne-au
hipnotizat pânã acum. Intenþia de a ne folosi magia pentru
a redescoperi prezenþa pierdutã cu foarte mult timp în
urmã este foarte puternicã. Atunci când atenþia noastrã
nu mai este focalizatã în totalitate asupra poveºtii pe care
ne-o spunem, noi putem vedea adevãrul; putem simþi ce
este real. Atunci când nu mai suntem posedaþi de
simboluri, noi ne regãsim automat prezenþa pe care am
avut-o atunci când ne-am nãscut, iar oamenii din jur
reacþioneazã emoþional la aceastã prezenþã. Le putem oferi
astfel singurul lucru de care dispunem cu adevãrat,
prezenþa noastrã, iar impactul acesteia va fi uluitor. Acest
lucru nu se poate întâmpla însã decât dacã suntem absolut
autentici.

Imagineazã-þi cum ar fi sã redevii aºa cum erai în
primele luni de viaþã, înainte de a înþelege semnificaþia
simbolurilor ºi înainte ca mintea ta sã devinã posedatã de
cunoaºtere. Atunci când îþi vei redobândi prezenþa, tu vei
deveni la fel ca o floare, la fel ca vântul, ca oceanul, ca
soarele sau ca lumina. Vei fi tu, pur ºi simplu. Nu vei mai
simþi nevoia sã te justifici în vreun fel. De altfel, nici nu
existã ceva de justificat sau de crezut. Tu te afli aici pentru
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a exista, fãrã niciun alt motiv. Singura ta menire este sã te
bucuri de viaþã ºi sã fii fericit. Singurul lucru pe care trebuie
sã îl faci în acest scop este sã fii tu însuþi, sã fii autentic, sã
fii o prezenþã absolutã, sã fii una cu fericirea, cu iubirea,
cu bucuria. Asta înseamnã înþelepciunea: sã fii tu însuþi.

Oamenii care nu au atins încã înþelepciunea continuã
sã caute perfecþiunea. Ei continuã sã îl caute pe Dumnezeu
ºi sã caute Paradisul, fãrã sã-ºi dea seama cã acestea se
aflã deja în interiorul lor, chiar în momentul de faþã. Totul
se aflã în interiorul lor. Tu nu trebuie sã cauþi raiul, întrucât
acesta se aflã deja în interiorul tãu. Nu trebuie sã cauþi
fericirea, întrucât aceasta este esenþa ta. Nu trebuie sã cauþi
adevãrul, pentru cã eºti una cu el. Nu trebuie sã cauþi
perfecþiunea, întrucât aceasta reprezintã o iluzie. Nu
trebuie sã te cauþi pe tine însuþi, întrucât nu te-ai despãrþit
niciodatã de tine. Nu trebuie sã îl cauþi pe Dumnezeu,
cãci între tine ºi El nu existã nicio diferenþã. Dumnezeu te
însoþeºte întotdeauna. Dacã nu îl vezi pretutindeni, acest
lucru se datoreazã faptului cã atenþia ta este focalizatã
asupra tuturor zeilor în care ai ajuns sã crezi.

Prezenþa infinitului existã pretutindeni, dar dacã te
afli în întuneric, tu nu poþi vedea ce se aflã în faþa ta.
Singurul lucru pe care îl poþi vedea este cunoaºterea ta.
Tu îþi creezi povestea þinând cont de acest vis, iar atunci
când cunoaºterea nu îþi poate explica ce se întâmplã în
viaþa ta, te simþi ameninþat. Tu nu ºtii decât ceea ce doreºti
sã ºtii, iar tot ceea ce îþi pune în pericol cunoaºterea te
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face sã te simþi nesigur. Va veni însã un moment în care
vei înþelege cã aceastã cunoaºtere nu este altceva decât
descrierea unui vis.

Esenþa ta este incognoscibilã. Tu te afli aici doar
pentru a exista în acest moment, în acest vis. Fiinþa nu
are nimic de-a face cu cunoaºterea sau cu înþelegerea.
Pentru a o simþi, nu trebuie sã înþelegi sau sã înveþi ceva,
ci dimpotrivã, sã te dezveþi, pânã când vei ajunge la
concluzia cã nu mai ºtii nimic. Tu nu poþi cunoaºte decât
ceea ce crezi, ceea ce ai învãþat, dar mai devreme sau mai
târziu îþi dai seama cã aceste lucruri nu sunt adevãrate.
Dupã o viaþã întreagã de cãutãri, Socrate, unul din cei
mai mari filozofi ai tuturor timpurilor, a ajuns la concluzia:
„Cât despre mine, tot ce ºtiu sigur este cã nu ºtiu nimic.“
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Acum 2.000 de ani, un mare maestru a spus: „Veþi
 cunoaºte adevãrul, ºi adevãrul vã va elibera.“

Ei bine, acum ai aflat cã singurul adevãr este ceea ce eºti.
Pasul urmãtor constã în a vedea acest adevãr, în a vedea
cine eºti. Numai atunci te vei simþi eliberat. Eliberat de ce?
De toate distorsiunile cunoaºterii tale, de toate dramele
emoþionale care reprezintã consecinþa vieþii trãite în
minciunã. Atunci când adevãrul te va elibera, existenþa ta
nu va mai fi guvernatã de simboluri. Nu vei mai fi interesat
atunci de bine ºi de rãu, de corectitudine ºi incorectitudine,
de tinereþe ºi bãtrâneþe, de frumuseþe ºi urâþenie. La urma
urmelor, acestea nu sunt altceva decât simboluri.
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Tu nu vei ºtii cã eºti complet eliberat decât atunci
când nu vei mai simþi nevoia sã fii altcineva decât eºti.
Aceastã stare de libertate este extrem de profundã ºi este
darul suprem pe care þi-l poþi oferi: libertatea de a fi tu
însuþi.

Imagineazã-þi cum ar fi sã trãieºti fãrã teamã, fãrã
judecãþi critice, fãrã vinovãþie, fãrã acuzaþii ºi fãrã ruºine.
Imagineazã-þi cum ar fi sã îþi trãieºti viaþa fãrã a încerca
tot timpul sã le faci pe plac celor din jurul tãu, fãrã sã þii
cont nici mãcar de propriul tãu punct de vedere, de propria
ta Carte a Legii. Imagineazã-þi cât de diferitã ar fi lumea ta
dacã ai trãi într-o stare permanentã de recunoºtinþã, de
iubire, de loialitate ºi de dreptate. Imagineazã-þi cât de
profundã ar fi fuziunea cu trupul tãu dacã i-ai fi complet
loial, complet recunoscãtor, ºi dacã l-ai trata în mod drept.
Imagineazã-þi cum ar fi sã fii tu însuþi, fãrã a încerca sã
mai convingi vreodatã pe cineva de ceva. Imagineazã-þi
cum ar fi sã te simþi tot timpul fericit ºi sã trãieºti într-un
Paradis terestru, cãci acest Paradis eºti chiar tu. Imagi-
neazã-þi cum ar fi sã trãieºti în aceastã stare de libertate.
Da, adevãrul te va elibera, dar mai întâi de toate trebuie sã
vezi adevãrul.

Contemplã-þi cu luciditate povestea vieþii, pentru a
vedea dacã ea reprezintã sau nu adevãrul. Fii martorul a
ceea ce este, fãrã judecãþi critice, pornind de la premisa
cã tot ceea ce creezi este deja perfect. Contemplã-þi mediul,
cadrul visului tãu, lumea care te înconjoarã. Contemplã-þi
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convingerile ºi felul în care se reflectã ele în povestea vieþii
tale. Contemplã mecanismul prin care atenþia ta genereazã
un întreg vis. Atunci când spun: „Contemplã“, eu nu vreau
sã spun sã te gândeºti la toate aceste lucruri, ci sã le vezi,
iar vederea nu are nimic de-a face cu gândirea. Este
povestea ta adevãratã?

 Dacã nu este, cel puþin ºtii cã nu mai trebuie sã o
crezi. În loc sã crezi în ea, mai bine învaþã sã o vezi. Tu
distorsionezi tot ceea ce crezi în funcþie de convingerile
tale, de cunoaºterea ta. Dacã vei renunþa la cunoaºtere ºi
dacã vei transcende simbolurile, la un moment dat vei
deveni un clarvãzãtor. Un clarvãzãtor este un visãtor care
îºi controleazã perfect visul ºi care a învãþat sã vadã. Tu
eºti deopotrivã un artist, un visãtor, un mesager ºi un
clarvãzãtor. Personal, prefer numele de artist, întrucât
pornesc de la premisa cã întreaga ta creaþie este o
capodoperã artisticã.

Aceasta este ºansa ta de a-þi vedea propria creaþie,
de a vedea ce este, adicã adevãrul. Mai întâi de toate, tu
trebuie sã renunþi însã la tot ce nu este adevãrat, la toate
superstiþiile ºi la toate minciunile. Dacã vei fi dispus sã
accepþi adevãrul, va trebui sã admiþi cã povestea ta este în
întregime falsã. La nivel intelectual, tu ºtii deja cã aceastã
poveste nu este adevãratã. Tot ce îþi mai trebuie este curajul
de a renunþa la ea, la trecutul tãu, pornind de la premisa
cã tu nu eºti una cu aceastã poveste. Atunci când nu vei
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mai crede în toate minciunile pe care þi le repeþi de atâta
timp, vei descoperi cã oricât de dureros ar fi, adevãrul
este de un milion de ori mai bun decât credinþa în minciuni.

În orice roman, în orice film ºi în orice dramã realã,
punctul culminant este momentul adevãrului. Înaintea
acestui moment apoteotic, drama nu face decât sã se
acumuleze continuu. Tensiunea continuã sã creascã, pânã
când adevãrul revelat mãturã toate minciunile din calea
lui. În momentele de crizã, minciunile nu pot supravieþui
prezenþei adevãrului ºi dispar. Odatã cu ele, dispar ºi
tensiunile. Pacea este reinstauratã, iar noi ne simþim uºuraþi
cã drama s-a terminat.

Desigur, atunci când adevãrul apare în propria ta
poveste de viaþã, minciunile în care crezi se simt amenin-
þate. Teama pune stãpânire pe tine ºi tu strigi: „Ajutor!
Întreaga structurã a vieþii mele, toate lucrurile în care am
crezut pânã acum, se destramã! Cum mã voi descurca
fãrã toate minciunile mele? Dacã nu voi mai crede în nimic,
dacã nu voi mai avea nimic de criticat ºi de bârfit, nu voi mai
avea nimic de spus!“ Exact! Despre asta vorbeam ºi eu.

Mulþi oameni mã întreabã: „Dacã nu voi mai crede
în aceste simboluri ºi dacã nu îmi voi mai investi credinþa
în ele, cum voi mai putea comunica cu ceilalþi oameni?
Cum voi putea supravieþui fãrã fundamentul cunoaºterii
mele?“ Puterea îndoielii funcþioneazã în mintea lor,
devenind din ce în ce mai mare.
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Dacã îþi vei reaminti de cel care ai fost înainte de a
învãþa sã vorbeºti, când erai la fel ca celelalte animale, vei
constata cã la acea vreme puteai comunica fãrã cuvinte,
fãrã a-þi folosi intelectul. Aminteºte-þi de cel care ai fost cu
mult timp în urmã, înainte de a învãþa sã vorbeºti, când
erai tu însuþi, cel autentic, ºi experimenteazã astfel adevãrul.
Pãtrunde direct în inima ta ºi cautã acolo adevãrul care
transcende cuvintele, sinele tãu real. Dacã l-ai gãsit, adu-l
la suprafaþa fiinþei tale, cu toatã puterea.

Punctul culminant al cãlãtoriei cãtre esenþa ta este
acela în care te percepi în totalitate prin ochii adevãrului.
Atunci când îþi vei putea vedea sinele autentic, te asigur
cã îþi va plãcea ceea ce vei vedea. Vei sesiza atunci mãreþia
prezenþei tale, frumuseþea ei minunatã, perfecþiunea ta,
iar aceastã imagine îþi va spulbera complet orice îndoialã
pe care ceilalþi au sãdit-o în mintea ta. Vei vedea atunci cã
eºti o fiinþã de luminã, cã eºti una cu viaþa. Dacã îþi vei
accepta propria divinitate, vei deveni o reflectare mai bunã
a vieþii.

Tu te afli aici pentru a te bucura de viaþã, nu pentru a
suferi din cauza dramei provocate de importanþa personalã
pe care þi-o dai. Aceastã dramã nu are nimic de-a face cu
tine, cel real, cu prezenþa ta. Tu te afli aici pentru a fi un
visãtor, un artist, un clarvãzãtor, dar nu poþi deveni un
clarvãzãtor atât timp cât nu îþi priveºti decât propria
poveste, propriile rãni, propria victimizare. Dacã încã te
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mai focalizezi asupra rãnilor pe care þi le-a provocat mama
acum 30 de ani, ori partenerul tãu de viaþã, sau orice alt
erou secundar din povestea ta, înseamnã cã nu priveºti
adevãrul în faþã. Atât timp cât îþi vei focaliza atenþia asupra
acestor drame existenþiale, dialogul cu tine va fi similar cu
a vorbi cu un perete. Îþi sunã cunoscut?

Înainte de a deveni un clarvãzãtor, tu eºti foarte
departe de adevãrata simplitate a vieþii ºi crezi cã ºtii totul.
Ai nenumãrate opinii ferme, pe care încerci sã le impui
tuturor. Din perspectiva clarvãzãtorului, realitatea se
schimbã. Un clarvãzãtor vede cu uºurinþã ce pretind cã
sunt oamenii, ce manifestã ei ºi cine cred ei cã sunt. El ºtie
cã aceste roluri nu au nimic de-a face cu adevãrul. Ce
pretind oamenii cã sunt? Tu nu ai de unde sã ºtii, întrucât
nu poþi citi în mintea eroilor secundari din povestea ta.
De-abia dacã poþi afla cine pretinzi cã eºti tu. Dincolo de
aceste roluri se ascund însã oameni reali, pe care este
imposibil sã nu îi iubeºti. Ca ºi tine, ei provin din infinitate.
Omul real nu are nimic de-a face cu simbolurile pe care i
le susurã la ureche vocea cunoaºterii sale. El nu are nimic
de-a face cu povestea vieþii sale.

Atunci când devii un clarvãzãtor, ceea ce poþi vedea
este realitatea de dincolo de poveste. Îi înþelegi pe oameni
chiar dacã ei înºiºi nu se înþeleg pe sine. Desigur, ei nu te
înþeleg, ºi nici nu au cum, cãci nu dispun încã de nivelul
tãu de conºtiinþã. De aceea, ei nu ºtiu de ce acþioneazã
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aºa cum o fac. Nu au nicio idee; doar supravieþuiesc.
Nimeni nu îi obligã sã îi creadã pe cei din jurul lor, dar ei
îi cred totuºi. În schimb, nu au niciun pic de încredere în
ei înºiºi. Nu au nicio idee cât de mãreþi sunt de fapt.
Singurul lucru pe care îl vãd ei este cunoaºterea lor, care
îi înconjoarã de pretutindeni, ca o perdea de fum.
Imagineazã-þi cum ar fi sã fii singurul om treaz într-o
camerã înþesatã de oameni beþi criþã. Ce ai putea discuta
cu aceºti oameni? Cum i-ai putea crede? Orice þi-ar spune
ei, tu ºtii din start cã acesta nu este adevãrul, întrucât
cândva te-ai îmbãtat ºi tu, iar atunci nu spuneai niciodatã
adevãrul.

Luciditatea îþi permite sã îþi dai seama cu uºurinþã
cum s-au pregãtit minþile lor sã devinã ceea ce au ajuns sã
fie. Pe de altã parte, simplul fapt cã eºti mai lucid ca ei nu
înseamnã automat cã eºti ºi mai bun. Luciditatea nu te
face cu nimic superior altora, nici mai inteligent. Ea nu
are nimic de-a face cu inteligenþa. ªtiind perfect acest lucru,
tu îþi pãstrezi smerenia. Pur ºi simplu, nu-þi pasã. Existã
însã douã modalitãþi de a „nu-þi pãsa“. Una le aparþine
victimelor din cadrul visului primei atenþii, dar aceasta
reprezintã o minciunã, întrucât tuturor victimelor le pasã.
Ele se simt foarte rãnite. Rãnile lor emoþionale sunt pline
de otravã, iar replica: „Nu-mi pasã“ nu reprezintã altceva
în cazul lor decât un mecanism de autoapãrare. Sigur cã
le pasã, ºi sigur cã tu nu le vei crede niciodatã atunci când
îþi vor spune cã nu le pasã.
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Dacã vei deveni un clarvãzãtor, oamenii þi se vor pãrea
extrem de previzibili. Îþi vei da seama cu uºurinþã cã toþi
oamenii din visul victimei sunt posedaþi de eroul principal
din povestea lor. Acesta reprezintã singurul lor punct de
vedere. Modul în care privesc ei viaþa este foarte îngust,
deoarece convingerile lor acþioneazã ca o oglindã care nu
le aratã decât lucrurile în care cred ºi care nu sunt
adevãrate. Aceºti oameni proiecteazã asupra ta lucrurile
în care cred, dar tu nu mai interpretezi la modul personal
aceste proiecþii, întrucât ºtii din start cã ele nu sunt
adevãrate. Îþi dai imediat seama cã proiecþiile lor asupra
ta reflectã de fapt ceea ce cred despre ei înºiºi, ºi ºtii acest
lucru pentru cã a existat o vreme când ºi tu fãceai la fel.

Dacã vei deveni un clarvãzãtor, vei vedea tot ce îºi
fac singuri ceilalþi artiºti, dar perspectiva ta va fi complet
impersonalã. Procesul de dezvãþare te-a condus într-o zonã
în care din povestea ta au dispãrut judecãtorul ºi victima.
Tu ºtii în continuare cã povestea ta este creatã de tine, dar
o priveºti de parcã i s-ar întâmpla altcuiva. Priveºti în mod
similar toate poveºtile oamenilor, toate simbolurile lor, fãrã
ca acestea sã te mai afecteze în vreun fel. Nimic nu te mai
poate ofensa, cãci ai devenit complet imun. Le vezi feþele
celorlalþi, îi iubeºti, dar eºti conºtient cã ceea ce trãiesc ei
nu aparþine visului tãu, ci viselor personale pe care ºi le
creeazã singuri. Eºti detaºat, dar le respecþi oamenilor
visele, cãci acestea reprezintã creaþia lor.
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Cuvântul respect este extrem de frumos ºi reprezintã
unul dintre cele mai importante simboluri pe care le putem
înþelege. Imagineazã-þi cã nu ai mai auzit niciodatã pânã
acum acest cuvânt, cã l-am inventat împreunã ºi cã ne
propunem sã îi stabilim semnificaþia. La fel ca în cazul
oricãrui alt simbol, noi trebuie sã vedem dacã ne vom putea
folosi sau nu de acesta. La fel ca numeroase alte simboluri,
respectul începe întotdeauna cu noi înºine, dupã care
trebuie proiectat asupra celor din jur ºi asupra întregii
creaþii. Dacã nu ne respectãm pe noi înºine, cum i-am
putea respecta pe alþii?

Atunci când te respecþi pe tine însuþi, tu te accepþi
exact aºa cum eºti. La fel, atunci când îi respecþi pe alþii,
tu îi accepþi exact aºa cum sunt. Atunci când respecþi tot
ce existã în naturã – animalele, oceanele, atmosfera,
Pãmântul – tu accepþi întreaga creaþie exact aºa cum este.
Atunci când ajungem în aceastã lume, totul a fost deja
creat. Lumea exterioarã nu mai depinde de noi. Ea este
deja creatã, aºa cã meritã sã o respectãm. Am putea-o
oare face mai bunã? Poate, dar îmi vine greu sã cred.
Respectul se referã la acceptarea deplinã a tuturor
lucrurilor care existã, exact aºa cum sunt, nu aºa cum ne-am
dori noi sã fie. Aceasta este una din semnificaþiile cele
mai importante ale cuvântului respect.

Atunci când te accepþi pe tine exact aºa cum eºti, tu
nu mai emiþi judecãþi critice împotriva ta. Atunci când
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accepþi tot ceea ce existã exact aºa cum este, nu mai emiþi
judecãþi critice nici la adresa celorlalþi. În acest moment,
se întâmplã ceva incredibil: îþi gãseºti pacea interioarã.
Nu te mai simþi în conflict cu tine însuþi sau cu ceilalþi.
Toate conflictele care existã în lumea oamenilor se
datoreazã lipsei de respect. Toate rãzboaiele se datoreazã
incapacitãþii noastre de a le respecta celorlalþi artiºti modul
de viaþã. În loc sã le respectãm drepturile, noi încercãm sã
le impunem propriile noastre convingeri. De aceea, în loc
de pace, avem parte de rãzboi.

Respectul este ca un hotar. El merge mânã în mânã
cu drepturile noastre. Orice fiinþã care existã în Univers
are propriile sale drepturi. Noi trãim într-o lume pe care o
împãrtãºim cu milioane de alte fiinþe, iar respectul este
singura cale prin care putem trãi cu toþii în armonie, pace
ºi iubire.

În cadrul visului celei de-a doua atenþii, noi începem
sã ne creãm Paradisul personal, iar atunci când intrãm în
visul celei de-a treia atenþii, viaþa noastrã chiar devine acest
Paradis. Paradisul este o împãrãþie în care noi suntem cei
care domnim. Eu trãiesc în propriul meu regat, iar acesta
este un Paradis, dar nu a fost întotdeauna aºa. El nu a
devenit un Paradis decât în momentul în care am renunþat
sã mai judec pe cineva (începând cu mine însumi) ºi în
care am învãþat sã respect regatul celor din jurul meu. Al
cincilea legãmânt se referã de asemenea la respect, întrucât
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noi nu îi putem respecta pe ceilalþi artiºti decât atunci când
le ascultãm povestea. În loc sã încercãm sã îi ajutãm sã ºi-o
scrie aºa cum am dori, noi le permitem sã ºi-o scrie aºa
cum doresc ei.

Eu nu voi scrie niciodatã despre povestea ta, la fel
cum nu voi permite niciodatã ca altcineva sã îmi scrie
propria poveste. Eu îþi respect mintea, visul, creaþia.
Respect tot ceea ce crezi. Te respect prin faptul cã nu îþi
spun cum sã îþi trãieºti viaþa, cum sã te îmbraci, cum sã
mergi, cum sã vorbeºti ºi cum sã faci orice altceva în regatul
tãu. Dacã aº încerca sã te controlez în vreun fel, ar însemna
cã nu vã respect pe tine ºi regatul tãu, iar între regatele
noastre s-ar declanºa rãzboiul. Prin însãºi intenþia de a te
controla, eu mi-aº pierde propria libertate. Libertatea mea
constã inclusiv în a te lãsa pe tine sã fii cel care eºti, aºa
cum doreºti, fãrã a interfera în vreun fel. Nu este menirea
mea sã îþi schimb þie realitatea virtualã în care trãieºti.
Singura mea menire constã în a mã transforma pe mine
însumi.

Tu eºti regele sau regina propriului tãu regat. Acesta
reprezintã creaþia ta, locul în care trãieºti, ºi îþi aparþine
întru totul. Tu visezi la regatul tãu ºi acesta îþi poate asigura
fericirea absolutã. Cum? Simplu. Mai întâi de toate, trebuie
sã înveþi sã îþi respecþi propriul regat. În caz contrar, el se
va transforma în scurt timp într-un iad. În al doilea rând,
trebuie sã nu le mai îngãdui celor din jur sã îþi trateze fãrã
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respect acest regat. Exclude-i din regatul tãu pe cei care îl
trateazã fãrã respect. La urma urmelor, este regatul tãu,
viaþa ta. Tu ai tot dreptul din lume sã îþi trãieºti viaþa aºa
cum doreºti, în felul tãu, ºi te asigur cã nu existã vreo
manierã greºitã de a-þi trãi viaþa. Orice aºa-zisã manierã
greºitã de a trãi reprezintã o simplã judecatã pe care þi-o
creezi singur.

Atunci când vei obþine victoria în rãzboiul tãu
personal, tu nu vei mai judeca pe nimeni, iar judecãþile
celorlalþi oameni nu te vor mai afecta. Desigur, vei continua
sã faci greºeli, la fel ca toþi oamenii, dar justiþia din mintea
ta va fi perfectã. Nu vei plãti pentru aceste greºeli decât o
singurã datã. Chiar ºi aceastã pedeapsã va fi uºoarã, cãci
tu eºti cel care þi-o dai, iar acum te iubeºti necondiþionat
pe tine însuþi.

Poate cã aceste cuvinte vor trezi o reacþie la nivelul
vocii care trãieºte în mintea ta. Poate cã aceastã voce va
începe sã viseze la o schimbare, la renunþarea la tiranie, la
judecatã ºi la pedeapsã. Poate cã ziua ultimei judecãþi este
foarte aproape de tine. De fapt, acest lucru depinde numai
de tine. Dacã îþi poþi convinge tiranul interior sã nu te mai
judece, în scurt timp totul se va schimba în viaþa ta.

Imagineazã-þi cã în loc sã îþi fie adversar, tiranul s-ar
transforma în aliatul tãu, ºi cã în loc sã creeze tot timpul
drame în viaþa ta, te-ar ajuta sã îþi regãseºti pacea interioarã.
Atunci când tiranul interior se transformã într-un aliat, el
nu se mai întoarce niciodatã împotriva ta ºi nu mai
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încearcã sã te saboteze niciodatã. Dimpotrivã, te ajutã sã
îþi creezi viaþa pe care þi-o doreºti. În acest caz, mintea
devine un instrument atotputernic al spiritului ºi principalul
sãu aliat. Rezultatul este un vis complet diferit: visul
Paradisului personal.

În cadrul visului Paradisului, tu te abandonezi în
totalitate în faþa vieþii, ºtiind cã totul este perfect aºa cum
este. Dat fiind cã accepþi tot ceea ce existã, tu nu îþi mai
faci niciun fel de griji. Viaþa ta devine palpitantã, întrucât
teama dispare complet. Tu ºtii cã faci exact ce trebuie sã
faci ºi cã tot ce s-a întâmplat în trecut a fost menit sã se
întâmple. Chiar ºi cele mai cumplite greºeli din trecutul
tãu au fost menite sã se întâmple, conducându-te la o mai
mare luciditate. Chiar ºi cele mai cumplite evenimente care
continuã sã þi se întâmple sunt menite sã se întâmple,
conducându-te cãtre o ºi mai mare maturizare spiritualã.

De fapt, care este cel mai cumplit lucru care ni se
poate întâmpla? Moartea? La urma urmelor, cu toþii vom
muri, ºi nimeni nu poate împiedica acest proces. Pânã
atunci, avem de ales: putem fie sã ne bucurãm de viaþa
noastrã actualã, fie sã îi opunem rezistenþã ºi sã suferim.
Orice rezistenþã opusã vieþii este inutilã. Noi suntem
programaþi sã fim cei care suntem ºi nu putem fi altfel.
Ce-i drept, în interiorul realitãþii noastre virtuale, noi ne
putem opune acestei programãri, ºi astfel apar obstacolele
ºi rezistenþa. Orice luptã reprezintã o formã de rezistenþã,
ºi nu poate conduce decât la suferinþã.
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Atunci când te abandonezi în totalitate în faþa vieþii,
totul se schimbã ca prin magie. Tu te abandonezi practic
în faþa acelei forþe care se manifestã prin corpul ºi prin
mintea ta, iar aceastã perspectivã este fundamental diferitã.
De fapt, este un mod de viaþã în sine, în care eºti una cu
viaþa. Acest lucru te face fericit, întrucât fiind una cu viaþa,
eºti implicit una cu adevãrul. De aceea, te simþi fericit
oriunde te-ai afla ºi orice ai face. Te bucuri de viaþã chiar
ºi atunci când te simþi plictisit. Te simþi liber, iar aceasta
este libertatea maestrului visãtor care nu mai este deloc
ataºat de visul sãu. Îþi focalizezi atenþia asupra visului tãu,
dar poþi ieºi din el oricând doreºti. Visul exterior încearcã
sã îþi capteze în permanenþã atenþia, iar tu i-o acorzi, dar
numai dacã ºi atunci când doreºti acest lucru. Îþi poþi
schimba visul oricând doreºti, luând-o din nou de la
început.

În orice clipã, tu poþi opta pentru realitatea pe care
doreºti sã o pãstrezi ºi pentru cea la care doreºti sã renunþi.
În acest scop, nu mai ai nevoie de cuvinte, de o poveste
personalã (deºi, dacã doreºti, o poþi crea). Nu mai acuzi
acum întreaga lume pentru ceea ce þi se întâmplã în
povestea ta, ci îþi asumi responsabilitatea. La urma urmelor,
tu eºti artistul. De aceea, îþi poþi schimba povestea vieþii
personale ori de câte ori doreºti acest lucru. Poþi fi bogat
sau sãrac, dupã cum doreºti. Poþi fi faimos sau nu. De
altfel, aceste lucruri nici nu conteazã prea mult. Personal,
a fi faimos într-o lume a întunericului nu mi se pare un
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ideal demn de urmat, la fel cum nu m-ar atrage niciodatã
ideea de a fi un conducãtor al iadului. Oricum, alegerea îþi
aparþine. Dacã îþi asumi responsabilitatea pentru propria
ta creaþie, tu poþi crea orice îþi doreºti. Îþi poþi rescrie
oricând povestea vieþii. Îþi poþi recrea propriul vis. Dacã te
vei decide sã îþi creezi o lume plinã de iubire, tu vei putea
transforma toate dramele din viaþa ta în comedii romantice
cu cel mai minunat happy end.

 Poate cã nu þi-ai terminat povestea, ºi cine ºtie când o
vei termina. De altfel, nici acest lucru nu conteazã. Într-adevãr,
nu conteazã chiar atât de mult ceea ce doreºti sã faci cu
viaþa ta. Cât despre ceea ce doresc sã facã ceilalþi cu viaþa
lor, aceasta nu este treaba ta. Practic, nimic nu este foarte
important, mai puþin un singur lucru: viaþa însãºi, sau
intenþia, sau Creatorul. Creaþia este mai puþin importantã,
întrucât oricum se schimbã zilnic, clipã de clipã, generaþie
dupã generaþie. În schimb, viaþa este eternã. Visul tãu
actual nu va exista decât atât timp cât vei rãmâne în acest
corp. Când vei pleca din el, tu nu vei lua cu tine nimic din
ce ai fãcut în aceastã lume, pentru cã nu ai nevoie de
nimic. Nu ai avut ºi nu vei avea niciodatã.

Asta nu înseamnã însã cã nu vei mai crea în
continuare. Tu vei continua sã creezi, pentru cã aceasta
este natura ta. Indiferent unde te-ai afla, tu te afli întot-
deauna în plin proces creator. Îþi vei exprima întotdeauna
propria creativitate. Tu te-ai nãscut ca sã fii un artist, iar
arta ta este expresia spiritului tãu, a forþei care te face sã
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fii cel care eºti. Tu ºtii cât de puternic eºti, iar aceastã putere
este absolut realã. ªtii de asemenea tot ce ai învãþat, dar
aceastã cunoaºtere nu este realã.

Adevãrul se aflã chiar în faþa ta. A experimenta viaþa
înseamnã a experimenta adevãrul. Atunci când vezi
adevãrul, întreaga lume se schimbã. Menirea realã a vieþii
constã în a deveni una cu adevãrul, întrucât acesta este
adevãratul tãu sine. Ceea ce nu este adevãrat nu conteazã.
Singurele lucruri care conteazã sunt dorinþa ta de a
cunoaºte adevãrul ºi iubirea ta faþã de acesta.
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Ce fCe fCe fCe fCe fel de mesager eºti?el de mesager eºti?el de mesager eºti?el de mesager eºti?el de mesager eºti?

Al cincilea legãmânt descrie cea mai avansatã
 învãþãturã a toltecilor, întrucât ne pregãteºte sã

ne întoarcem la adevãrata noastrã esenþã, aceea de
mesageri ai adevãrului. Ori de câte ori vorbim, noi
transmitem un mesaj, iar dacã nu transmitem adevãrul,
acest lucru se datoreazã faptului cã nu suntem conºtienþi
de esenþa noastrã. Cele Patru Legãminte ne-au ajutat sã
redescoperim luciditatea ºi conºtiinþa de sine, sã devenim
conºtienþi de puterea cuvântului nostru, dar adevãratul
scop al vieþii este al cincilea legãmânt, singurul care ne
poate conduce dincolo de simboluri ºi care ne poate
determina sã ne asumãm responsabilitatea pentru
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cuvintele noastre. Al cincilea legãmânt ne ajutã sã ne
recuperãm puterea credinþei pe care am investit-o în
simboluri. Atunci când vom transcende aceste simboluri,
puterea noastrã va deveni incredibilã, întrucât va fi puterea
artistului creator, a vieþii, a sinelui nostru real.

Al cincilea legãmânt serveºte pentru pregãtirea
mesagerilor sau a îngerilor, dupã cum îmi place sã o
numesc, întrucât se referã la pregãtirea mesagerilor care
ºtiu cã au un mesaj de transmis. Cuvântul înger derivã din
limba greacã ºi înseamnã „mesager“. Îngerii chiar existã,
dar nu au nimic de-a face cu creaturile înaripate ale
religiilor. Noi suntem cu toþii mesageri, sau îngeri, chiar
dacã nu avem aripi. Îngerii de care vorbesc religiile sunt
doar un simbol, iar aripile lor se referã la faptul cã pot
zbura.

Într-adevãr, îngerii zboarã ºi îºi transmit mesajele, dar
adevãratul lor mesaj este viaþa sau adevãrul. Din pãcate,
noi trãim într-o lume în care predominã foarte multe
mesaje neadevãrate, care nu au nimic de-a face cu viaþa.
Lumea noastrã este populatã cu miliarde de mesageri,
din care unii sunt înzestraþi cu conºtiinþã de sine, iar alþii
nu. În mod evident, marea majoritate nu sunt înzestraþi
cu aceastã conºtiinþã. Ei sunt programaþi sã transmitã un
mesaj, dar nu ºtiu acest lucru. Cei mai mulþi dintre oamenii
de pe Pãmânt nu au habar cã simbolurile sunt propria lor
creaþie. Ei nu ºtiu de unde vine puterea simbolurilor, iar
acestea din urmã au un control total asupra lor.
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Ce fel de mesageri sunt ei? Rãspunsul este evident,
iar consecinþele le putem vedea chiar în aceastã lume. Este
suficient sã privim în jur pentru a vedea ce fel de mesageri
sunt aceºti oameni. În acest context, al cincilea legãmânt
devine chiar mai important. Fii sceptic, dar învaþã sã
asculþi. Ce îi diferenþiazã pe aceºti mesageri? Conºtiinþa
de sine. Acesta este scopul procesului de pregãtire a
mesagerilor. El ne ajutã sã devenim conºtienþi de tipul de
mesaj pe care îl transmitem lumii.

Din perspectiva toltecã, nu existã decât trei modalitãþi
de a transmite un mesaj, sau numai trei limbaje reale care
existã în lumea oamenilor: limbajul bârfei, cel al luptãto-
rului ºi cel al adevãrului.

Limbajul bârfei este cel pe care îl vorbesc majoritatea
oamenilor. Toatã lumea ºtie sã bârfeascã. Atunci când
vorbim acest limbaj, mesajul nostru este distorsionat. Noi
bârfim despre tot ceea ce ne înconjoarã, dar mai ales
despre noi înºine. Dacã ne ducem într-o altã þarã, în care
oamenii vorbesc o limbã diferitã, constatãm cã nu conteazã
simbolurile pe care le folosesc. În realitate, ei vorbesc
acelaºi limbaj ca ºi noi, limbajul bârfei, creând ceea ce eu
numesc marea mitote. În cadrul visului obiºnuit, lipsit de
luciditate, marea mitote preia în totalitate controlul asupra
minþii oamenilor ºi creeazã toate neînþelegerile, toate
interpretãrile distorsionate posibile ale cuvintelor.

Limbajul bârfei este limbajul victimei, al injustiþiei ºi
al pedepsei. Este limbajul iadului, cãci orice bârfã este
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alcãtuitã exclusiv din minciuni. Oamenii vor continua
întotdeauna sã bârfeascã, întrucât sunt programaþi sã facã
acest lucru pânã când acelaºi program îi mânã sã se
trezeascã ºi sã se transforme. În acest moment, ei se revoltã
împotriva bârfei, iar în mintea lor se declanºeazã rãzboiul
dintre adevãr ºi minciuni.

Al doilea limbaj este cel al luptãtorului. Atunci când
vorbim acest limbaj, noi rostim când adevãrul, când diferite
minciuni, în funcþie de starea noastrã de luciditate din
momentul respectiv. Uneori noi credem în minciuni, care
ne conduc direct în iad, iar alteori credem în adevãr, care
ne conduce în rai. Ceea ce caracterizeazã acest nivel este
faptul cã noi continuãm sã credem în simboluri, acor-
dându-le în continuare acestora putere asupra noastrã.
În calitate de luptãtori, noi sãrim de la un vis la altul ºi ne
trezim când în iad, când în rai. Dupã cum îþi poþi imagina,
limbajul luptãtorului este de o mie de ori mai bun decât
cel al bârfei, dar ambele limbaje corespund programului
uman.

Cel de-al treilea limbaj este cel al adevãrului. Cei care
cunosc acest limbaj aproape cã nu vorbesc. Pe acest nivel
de conºtiinþã, ei ºtiu dincolo de orice îndoialã cã simbolurile
pe care le folosim sunt create de noi. Ei se folosesc de
simboluri ºi le acordã semnificaþie, dar numai atunci când
doresc sã comunice cu semenii lor, caz în care se folosesc
de ele într-o manierã impecabilã, transmiþându-ºi mesajul,
care este chiar prezenþa lor. Pe acest nivel nu mai existã
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minciuni, cãci maeºtrii au atins conºtiinþa perfectã de sine
ºi se percep pe ei înºiºi ca fiind viaþa sau adevãrul.

Limbajul adevãrului este extrem de exclusivist ºi
aparþine unei elite restrânse. Este vorbit numai de maeºtrii
visãtori, adicã de cei care au obþinut un control desãvârºit
asupra visului lor. În lumea maeºtrilor predominã muzica,
arta ºi frumuseþea. Maeºtrii artiºti sunt întotdeauna fericiþi.
Ei sunt împãcaþi ºi senini, ºi se bucurã sincer de viaþa lor.

Aceste trei modalitãþi de comunicare sunt ceea ce eu
numesc limbajele 1-2-3, A-B-C ºi do-re-mi. Limbajul bârfei
este 1-2-3 deoarece este simplu de învãþat ºi este vorbit de
toatã lumea. Limbajul luptãtorului este A-B-C deoarece
este vorbit de cei care se revoltã împotriva tiraniei
simbolurilor. Limbajul adevãrului este do-re-mi deoarece
este vorbit numai de maeºtrii care nu mai aud altceva decât
muzicã în mintea lor, uitând complet de mitote.

Limbajul meu preferat este do-re-mi. În mintea mea
predominã întotdeauna o temã muzicalã, cãci muzica
distrage mintea, iar când mintea nu blocheazã calea, ceea
ce rãmâne este intenþia purã. Eu ºtiu cã muzica din mintea
mea nu este altceva decât un vis, dar cel puþin nu gândesc
ºi nu îmi creez singur o poveste.

Desigur, atunci când doresc îmi pot crea o poveste,
iar aceasta poate fi extrem de frumoasã. Îmi pot focaliza
oricând doresc atenþia asupra simbolurilor ºi mã pot folosi
de acestea pentru a comunica cu ceilalþi oameni, sau
pentru a-i asculta. De cele mai multe ori, prefer sã le ascult
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poveºtile oamenilor. Aceºtia îmi povestesc istorii pe care
le considerã adevãrate, iar eu ºtiu cã nu sunt. Oricum, le
ascult, ºi ºtiu întotdeauna de unde provin ele. De multe
ori, vãd lucruri pe care oamenii nu le vãd. Le vãd sinele
lor real, de care ei nu sunt conºtienþi. Oamenii îºi pun
mãºti atât de complicate încât nu mai îmi bat demult capul
cu ele, pentru cã ºtiu cã adevãrul lor lãuntric este altul.
Sinele lor real este prezenþa lor, care este la fel de frumoasã
ca orice alt lucru care existã pe acest Pãmânt.

Atunci când vezi un trandafir deschis, prezenþa lui
radiantã te face sã fii fericit. Nu trebuie sã îþi spui cât de
frumos este, cãci îi poþi vedea direct întreaga frumuseþe ºi
farmecul de neegalat. Îl miroºi, iar trandafirul nu îþi spune
niciun cuvânt. Îi înþelegi mesajul, care este dincolo de
cuvinte. Dacã te duci într-o pãdure, poþi vedea cum pãsãrile
îºi vorbesc, cum copacii comunicã, dar într-un alt fel de
limbaj. Tot ceea ce existã în naturã comunicã, dar într-o
manierã lãuntricã, ce þi se pare uimitoare. Lumea în care
trãim este plinã de mesageri. Te-ai gândit vreodatã la acest
lucru?

Ai observat vreodatã cã de când ai ajuns în aceastã
lume, tu ai transmis întotdeauna un mesaj? Chiar înainte
de a te naºte, când mama ta ºi-a dat seama cã a rãmas
însãrcinatã, tu ai început sã îþi transmiþi deja mesajul.
Pãrinþii tãi þi-au aºteptat nerãbdãtori venirea pe lume. Ei
ºtiau cã se petrecea un miracol, iar atunci când te-ai nãscut,
tu ai început imediat sã îþi transmiþi mesajul personal, fãrã
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niciun fel de cuvinte. Ei þi-au simþit prezenþa. Mama ta a
dat naºtere unui înger, iar mesajul tãu erai chiar tu.

Tu ai fost dintotdeauna mesajul tãu, pe care continui
sã îl transmiþi inclusiv la ora actualã. Din pãcate, acest
mesaj a fost distorsionat de reflexiile celorlalþi mesageri.
Nu este vina lor, dupã cum nu este nici vina ta. De fapt,
nu este vina nimãnui. Distorsionarea mesajului este
perfectã, pentru cã în aceastã lume nu existã altceva decât
perfecþiune. Dupã ce ai crescut, tu ai devenit conºtient,
iar acum ºtii cã ai opþiunea de a transmite un mesaj diferit.
Tu poþi opta pentru a reflecta mai bine viaþa, alegând un
alt limbaj în care sã comunici. Mesajul tãu rãmâne acelaºi,
dar îl poþi transmite mai explicit prin felul în care comunici
cu tine ºi cu ceilalþi oameni.

ªi acum, doresc sã îþi pun o întrebare simplã. Aº vrea
sã înþelegi aceastã întrebare ºi sã nu laºi vocea din mintea
ta sã rãspundã la ea. Lasã aceste cuvinte sã pãtrundã direct
în inima ta, acolo unde le poþi simþi semnificaþia ºi intenþia
dincolo de formã. Iatã în ce constã aceastã întrebare: tu
ce fel de mesager eºti? Nu este vorba de o judecatã. Ci
doar de o sãmânþã a îndoielii pe care încerc sã o sãdesc în
mintea ta. Dacã vei înþelege întrebarea, aceastã sãmânþã
îþi va schimba întreaga viaþã.

Tu ce fel de mesager eºti? Ceea ce transmiþi este
adevãrul, sau o minciunã? Ceea ce percepi este adevãrul,
sau o minciunã? Rãspunsul nu poate fi decât una din
aceste douã alternative. Aceasta este esenþa problemei.
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Toate conflictele din aceastã lume, deopotrivã cele
lãuntrice ºi cele dintre oameni, se datoreazã transmiterii
minciunilor ºi faptului cã oamenii le cred.

Tu ce fel de mesager eºti? Eºti un mesager al bârfei ºi
al minciunilor? Te simþi confortabil în mijlocul acestor bârfe
ºi al acestor minciuni, precum ºi al dramelor care rezultã
din ele? Asta le împãrtãºeºti tu celor din jurul tãu? Asta le
predai tu copiilor tãi? Încã îþi mai învinovãþeºti pãrinþii
pentru necazurile tale? Dacã da, îþi reamintesc cã aceºtia
au fãcut ce au ºtiut mai bine la vremea respectivã. Chiar
dacã te-au abuzat, nu a fost ceva personal împotriva ta.
Comportamentul lor s-a nãscut din temerile lor, din
convingerile lor greºite. În copilãrie, au fost ºi ei abuzaþi, ºi
nu au învãþat un alt tip de comportament. Este o reacþie
în lanþ. Doreºti sã devii ºi tu o verigã a acestui lanþ, sau
preferi sã blochezi întregul proces?

Tu ce fel de mesager eºti? Eºti un luptãtor care
oscileazã între iad ºi rai? Încã îi mai crezi pe oamenii care
îþi spun cã: „Acesta este adevãrul“? Încã îþi mai crezi
propriile minciuni? Ce fel de mesaj crezi cã le transmiþi tu
oamenilor pe care îi iubeºti cel mai mult, dacã mesajul pe
care þi-l transmiþi þie te conduce în iad? Ce fel de mesaj
crezi cã le transmiþi copiilor tãi, pe care îi iubeºti atât de
tare? Ce fel de mesaj le transmiþi soþului sau soþiei,
pãrinþilor, fraþilor, prietenilor ºi celorlalþi oameni din jurul
tãu?
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Tu ce fel de mesager eºti? Dacã îmi vei spune ce fel
de vis îþi creezi singur, eu îþi voi spune ce fel de mesager
eºti. Cum te tratezi pe tine însuþi? Eºti blând cu tine? Te
respecþi? Îi respecþi pe ceilalþi oameni? Ce simþi în ceea ce
te priveºte? Cel puþin te simpatizezi? Eºti fericit atunci când
te gândeºti la tine? Existã vreo dramã sau vreo nedreptate
în visul tãu? Apare în el vreun judecãtor sau vreo victimã?
Este el un vis populat de prãdãtori ºi de violenþe? Dacã
da, înseamnã cã visul tãu îþi distorsioneazã mesajul.
Judecãtorul, victima ºi celelalte voci din mintea ta
distorsioneazã totul.

Chiar în aceastã clipã tu îþi transmiþi þie însuþi ºi le
transmiþi celor din jur un mesaj. Tu faci acest lucru
întotdeauna, la fel cum ceilalþi oameni îþi transmit mesajul
lor. Tu ce fel de mesaj transmiþi acestei lumi? Este el un
mesaj impecabil? Îþi dai mãcar seama cã te foloseºti
întotdeauna de simboluri?

Observã mesajele pe care le transmiþi. De unde provin
cuvintele pe care le rosteºti? De la adevãr, sau de la vocea
cunoaºterii, de la tiranul din mintea ta, de la marele
judecãtor? Cine este cel care transmite mesajul tãu? Sinele
tãu real? Îþi reamintesc cã acest vis îþi aparþine. Dacã
mesajul tãu nu provine de la sinele tãu, atunci cine îl
transmite? Nu-i aºa cã este o întrebare bunã?

Îþi poþi da seama cât de mare este impactul pe care îl
au cuvintele tale asupra celor din jur? Imagineazã-þi cã
vorbeºti cu un perete ºi cã nu te aºtepþi în mod real ca el
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sã îþi rãspundã. De fapt, vorbeºti ca sã te auzi vorbind
singur, ca sã sesizezi impactul pe care îl au cuvintele tale.
În acest fel, mesajul tãu îþi devine din ce în ce mai clar, ºi
implicit importanþa impecabilitãþii.

În continuare, foloseºte-þi imaginaþia pentru a-þi da
seama ce fel de interacþiuni ai avut de-a lungul vieþii tale
cu ceilalþi oameni. Sunt convins cã ai nenumãrate amintiri
ale acestor interacþiuni cu semenii tãi. Oamenii îþi transmit
tot timpul mesajele lor, iar tu le percepi. Ce fel de mesageri
sunt ceilalþi oameni din viaþa ta? Ce fel de mesaje þi-au
transmis de-a lungul vieþii pe care ai trãit-o alãturi de ei?
În ce fel te-au afectat aceste mesaje? Dintre toate mesajele
pe care le-ai primit de la alþii, cu câte dintre ele ai fost de
acord, însuºindu-þi-le? Pe câte dintre ele le-ai transmis mai
departe? Pe câte dintre ele continui sã le transmiþi inclusiv
la ora actualã? Cui au aparþinut la origini aceste mesaje?

Conºtientizeazã tipul de mesaje pe care le-ai transmis
de-a lungul vieþii tale, dar ºi tipul de mesaje pe care le-ai
primit. Atunci când faci acest lucru, nu judeca pe nimeni
(nici mãcar pe tine). Limiteazã-te sã îþi pui întrebãrile: „Ce
fel de mesager sunt eu? Ce fel de mesageri sunt ceilalþi
oameni din viaþa mea?“ Rãspunsul la aceste întrebãri
reprezintã un mare pas înainte pe calea mãiestriei
conºtiinþei de sine, a clarviziunii.

Atunci când devii conºtient de mesajele pe care le
transmiþi ºi de cele pe care þi le transmit alþi oameni,
perspectiva ta se modificã dramatic. Tu începi sã îþi dai
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imediat seama ce fel de mesaje îþi transmit ceilalþi ºi ce fel
de mesageri sunt ei. Când conºtiinþa ta se dilatã încã ºi
mai mult, tu începi sã sesizezi cu claritate ce fel de mesaje
le transmiþi tu lor, respectiv ce fel de mesager eºti. Îþi dai
imediat seama de efectul cuvintelor tale, al acþiunilor tale,
al prezenþei tale.

Tu transmiþi întotdeauna un mesaj celor din jurul tãu,
dar mai presus de toate þie însuþi. În ce constã acest mesaj?
Este cel mai important mesaj dintre toate, întrucât îþi
afecteazã întreaga viaþã. Eºti un maestru care transmite
mesajul adevãrului, sau o victimã care nu transmite decât
minciuni? De fapt, nici nu conteazã prea mult dacã eºti
un maestru sau un simplu mesager al bârfei otrãvite, ori
un luptãtor care oscileazã între iad ºi rai. Cert este cã tu
transmiþi informaþii care existã în tine. Procesul nu este
bun sau rãu, corect sau greºit; pur ºi simplu, tu transmiþi
ceea ce ºtii, ceea ce ai învãþat întreaga viaþã. Nu conteazã
ce ai învãþat ºi ce le-ai transmis altora.

Singurul lucru care conteazã este sã fii cel care eºti
cu adevãrat, sã fii autentic, sã te bucuri de viaþã ºi sã iubeºti.
Nu te limita doar la simbolul iubirii, pe care oamenii l-au
distorsionat, ci fii una cu iubirea realã, cu acel sentiment
care nu poate fi descris în cuvinte ºi care rezultã din
identificarea cu sinele tãu real. Aminteºte-þi întotdeauna
cã tu eºti forþa care creeazã tot ce existã în Univers, care
face ca florile sã înfloreascã, ca vântul sã batã, ºi care pune
în miºcare Pãmântul, stelele ºi galaxiile. Oricare ar fi
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mesajul tãu, iubeºte-te aºa cum eºti, tocmai pentru cã eºti
cel care eºti. Respectã-te aºa cum eºti. Nimeni nu te obligã
sã te schimbi, decât doar dacã iubirea ta de sine devine
atât de mare încât te decizi sã schimbi mesajul pe care îl
transmiþi celorlalþi.

Poate cã pânã acum te-ai folosit în mod greºit de
cuvinte, cãci erai inocent ºi îþi lipsea luciditatea. Dacã ai
devenit conºtient de sine ºi totuºi continui sã te foloseºti în
mod greºit de cuvinte, scuza cu inocenþa nu mai este
valabilã. Acum ºtii exact ce faci, iar ceea ce faci este perfect,
orice-ar fi, dar de data aceasta decizia îþi aparþine. Este
alegerea ta. În acest caz, întrebarea de mai sus devine: ce
fel de mesaj preferi (optezi) sã transmiþi? Adevãrul sau
minciuna? Iubirea sau teama? Opþiunea mea este sã
transmit mesajul adevãrului ºi al iubirii. A ta care este?
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Ajutã-mã sã trAjutã-mã sã trAjutã-mã sã trAjutã-mã sã trAjutã-mã sã transfansfansfansfansforororororm aceasm aceasm aceasm aceasm aceastã lumetã lumetã lumetã lumetã lume

Dacã mesajul pe care îl transmiþi nu te mai
 satisface ºi dacã doreºti sã devii un mesager al

adevãrului ºi al iubirii, te invit sã participi la un nou vis al
umanitãþii, în care toþi oamenii sã trãiascã în armonie, în
adevãr ºi în iubire.

În acest vis, oamenii sunt în egalã mãsurã bineveniþi
ºi respectaþi, indiferent de religia sau de filozofia în care
cred. Toþi oamenii au dreptul de a crede în orice doresc,
de a urma religia sau filozofia pe care o preferã. Nu
conteazã dacã ei cred în Iisus, în Moise, în Allah, în
Buddha, în Brahma sau într-o altã divinitate ori într-un alt
maestru. Toþi sunt în egalã mãsurã bineveniþi sã participe
la acest nou vis colectiv. Nu mã aºtept sã crezi toate
poveºtile pe care þi le-am spus, dar dacã acestea au trezit
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în tine o rezonanþã, dacã ai putut simþi adevãrul de dincolo
de cuvintele mele, atunci îþi propun sã facem împreunã
un nou legãmânt: Ajutã-mã sã transform aceastã lume.

Desigur, prima întrebare care apare este: „ªi cum ai
de gând sã transformi aceastã lume?“ Rãspunsul este
simplu: „Prin transformarea lumii tale.“ Atunci când te
rog sã mã ajuþi sã transform aceastã lume, eu nu mã refer
la planeta Pãmânt, ci la lumea virtualã care existã în mintea
ta. De aceea, schimbarea începe cu tine. Dacã nu vei
începe sã îþi schimbi propria lume interioarã, tu nu mã vei
ajuta cu nimic sã schimb aceastã lume.

Cum îþi poþi schimba lumea interioarã? Simplu:
iubindu-te pe tine însuþi, bucurându-te de viaþã ºi transfor-
mându-þi visul personal într-un vis al raiului. Dacã îþi cer
ajutorul, o fac pentru cã tu eºti singurul care poate schimba
lumea ta. Dacã te decizi sã îþi transformi aceastã lume,
calea cea mai uºoarã constã în a folosi instrumentele pe
care þi le-am descris în aceastã carte, ºi care þin în totalitate
de bunul simþ. Cele Cinci Legãminte sunt instrumentele
ideale care te pot ajuta sã îþi transformi lumea interioarã.
Dacã vei fi impecabil în tot ceea ce spui, dacã nu vei mai
interpreta nimic la modul personal, dacã nu vei mai face
presupuneri inutile, dacã vei face întotdeauna tot ce îþi stã
în puteri ºi dacã vei fi sceptic, dar vei învãþa sã asculþi, în
mintea ta nu va mai exista niciun rãzboi. Nu va mai domni
decât pacea.
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Dacã vei practica Cele Cinci Legãminte, lumea ta va
deveni mai bunã, iar tu vei dori sã îþi împãrtãºeºti aceastã
nouã fericire cu cei din jur, cu oamenii pe care îi iubeºti.
Transformarea lumii nu se produce însã prin încercarea
de a schimba eroii secundari din povestea ta. Dacã vrei sã
schimbi lumea în care trãieºti, singura cale care îþi stã la
dispoziþie constã în a-l transforma pe eroul principal din
povestea ta. Dacã acesta se va transforma, eroii secundari
vor începe sã se transforme ºi ei, ca prin magie. Dacã tu
te vei schimba, copiii tãi vor începe ºi ei sã se schimbe,
cãci mesajul pe care li-l vei transmite va fi altul. La fel,
mesajul pe care îl vei transmite soþului sau soþiei tale se va
schimba. Relaþia ta cu prietenii se va transforma. Dar cel
mai important lucru între toate, relaþia ta cu tine însuþi se
va schimba.

Atunci când schimbi mesajul pe care þi-l transmiþi þie
însuþi, te simþi automat mai fericit, ºi toþi cei din jurul tãu
beneficiazã de noua ta fericire. De aceea, efortul pe care îl
faci acum nu îþi va folosi numai þie, ci ºi celorlalþi, cãci
bucuria, fericirea ºi raiul sunt contagioase. Atunci când te
simþi fericit, oamenii din jurul tãu se simt ºi ei mai fericiþi,
iar transformarea ta îi inspirã sã îºi schimbe la rândul lor
propria lume interioarã.

Noi, oamenii, avem dreptul prin naºtere sã ne
bucurãm de iubire, de fericire ºi de frumuseþe. Haide sã
ne bucurãm împreunã de aceastã lume, unii de ceilalþi.
Menirea noastrã este sã ne iubim reciproc, nu sã ne urâm
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unii pe ceilalþi. Haide sã renunþãm la convingerea cã
diferenþele dintre noi ne dau dreptul de a ne simþi superiori
sau inferiori unii altora. Aceasta este o minciunã. Haide
sã nu ne mai temem cã diferenþele între culoarea pielii
noastre ºi cea a pielii celorlalþi ne deosebesc de aceºtia.
Cui îi pasã ce culoare are pielea noastrã? ªi aceasta este
tot o minciunã. Nimeni nu ne obligã sã credem în con-
tinuare toate minciunile ºi superstiþiile care ne-au guvernat
pânã acum viaþa. A sosit timpul sã punem capãt tuturor
minciunilor ºi superstiþiilor care nu ajutã pe nimeni, sã
punem capãt fanatismelor de orice fel ºi sã ne întoarcem
la adevãr, sã fim mesagerii acestuia.

Noi avem un mesaj de transmis, iar acesta este
menirea noastrã. Când eram copii, am primit o moºtenire
de la pãrinþii ºi de la strãmoºii noºtri. Am primit de la ei o
lume minunatã. A sosit acum rândul nostru sã le oferim
copiilor ºi nepoþilor noºtri o planetã pe care sã poatã trãi
la fel de liniºtiþi cum trãim noi astãzi. A sosit timpul sã
oprim distrugerea planetei, inclusiv distrugerea semenilor
noºtri. Oamenii pot trãi în armonie. Este de necrezut câte
lucruri frumoase putem face dacã ne punem în cap acest
lucru. Tot ce trebuie în acest scop este sã fim conºtienþi de
ceea ce facem ºi sã ne întoarcem la autenticitatea noastrã.

Eu ºtiu cã diferenþele dintre noi se datoreazã viselor
noastre personale, dar dacã dorim, noi ne putem respecta
reciproc aceste vise. Putem cãdea de acord sã cooperãm,
pornind de la premisa cã fiecare dintre noi este centrul
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propriului sãu vis, cã fiecare dintre noi are propriile sale
convingeri, propria sa poveste, propriul punct de vedere.
Existã miliarde de puncte de vedere diferite, dar o singurã
luminã, o singurã forþã a vieþii care se manifestã prin noi toþi.

„Ajutã-mã sã transform aceastã lume“ este o invitaþie
la autenticitate, la libertate. Deschide-þi inima ºi acceptã
acest legãmânt. Eu nu îþi cer sã încerci sã îþi schimbi lumea
interioarã, ci sã o faci. Treci la treabã chiar astãzi.
Moºtenirea pe care o vom lãsa copiilor ºi nepoþilor noºtri
poate fi una magnificã. Noi ne putem schimba modul de
a gândi ºi le putem arãta copiilor noºtri cum sã se
îndrãgosteascã de viaþã. Putem trãi într-un rai personal
care sã ne urmeze oriunde ne-am duce. Nu este deloc
adevãrat cã ne-am nãscut pe aceastã planetã pentru a
suferi. Aceastã frumoasã planetã nu este o vale a plângerii.
Dacã vom înlocui vechile minciuni cu un nou mod de a
gândi, planeta se va transforma într-un Paradis terestru.

Oriunde mã duc, aud oameni care susþin cã noi am
venit în aceastã lume cu o misiune, cã avem ceva important
de fãcut în aceastã viaþã, cã trebuie sã transcendem ceva. Nu
ºtiu despre ce este vorba. Eu cred cã noi am venit într-adevãr
în aceastã lume cu o misiune, dar nu de a transcende
ceva, ci de a deveni fericiþi. Fiecare om se simte fericit în
propria sa manierã. Important este sã ne bucurãm de
fiecare moment din viaþa noastrã, pornind de la premisa
cã mai devreme sau mai târziu corpul nostru fizic nu va
mai exista, cã nu ne-au mai rãmas decât câteva rãsãrituri
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ºi câteva apusuri de care ne putem bucura. Aceasta este
vremea noastrã, în care putem fi pe deplin prezenþi, în
care ne putem bucura de noi înºine ºi unii de ceilalþi.

În ultimul secol, ºtiinþa ºi tehnologia s-au dezvoltat
într-un ritm extrem de rapid, dar psihologia a rãmas în
urmã. A sosit timpul ca ea sã le prindã din urmã. A sosit
timpul sã ne schimbãm cu toþii convingerile referitoare la
mintea umanã, iar acest lucru mi se pare o urgenþã
absolutã, cãci odatã cu dezvoltarea Internetului minciunile
se pot rãspândi într-un ritm infernal de rapid, iar lucrurile
pot scãpa complet de sub control.

Va veni o vreme când oamenii nu vor mai crede deloc
în minciuni. Chiar dacã procesul începe cu noi înºine,
scopul final este de a transforma întreaga umanitate, nu
doar propria noastrã lume interioarã. Pe de altã parte,
cum am putea schimba lumea exterioarã dacã nu ne-am
schimba mai întâi lumea interioarã? Desigur, cele douã
lumi nu sunt uºor de separat, aºa cã trebuie sã acþionãm
în amândouã lumile simultan.

Haide sã schimbãm împreunã aceastã lume, sã
câºtigãm rãzboiul din mintea noastrã ºi sã transformãm
planeta. De cât timp ar avea nevoie lumea ca sã se
transforme? De douã generaþii? De trei? De patru?
Adevãrul este cã nu conteazã. Nimeni nu ne grãbeºte de
la spate, dar nici nu mai avem timp de pierdut. Ajutã-mã
sã transform aceastã lume.



201

DesDesDesDesDesprprprprpre aute aute aute aute autorioriorioriori

DON MIGUEL RUIZ

Don Miguel Ruiz este autorul bestsellerurilor la nivel
internaþional: Cele Patru Legãminte, (bestseller al ziarului
New York Times timp de ºapte ani la rând), Arta de a iubi
ºi Vocea cunoaºterii. Cãrþile sale s-au vândut în peste ºapte
milioane de exemplare numai în Statele Unite ºi au fost
traduse în zeci de limbi strãine din lumea întreagã. Timp
de trei decenii, don Miguel ºi-a împãrtãºit amestecul unic
de înþelepciune strãveche ºi cunoaºtere modernã prin
intermediul conferinþelor, al seminarelor ºi prin cãlãtoriile
pe care le organizeazã cãtre locurile sacre ale lumii.

DON JOSE RUIZ

Don Jose Ruiz a crescut într-o lume în care orice era
posibil. Din clipa în care a început sã vorbeascã, el a devenit
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ucenicul tatãlui sãu, nagualul (ºamanul) don Miguel Ruiz,
ºi al bunicii sale curandera (vindecãtoare), Maica Sarita.
În adolescenþã, a cãlãtorit în India pentru a studia acolo
cu prieteni de-ai tatãlui sãu, iar la vârsta de 23 de ani a
devenit succesorul liniei genealogice a familiei sale. În
spiritul tradiþiei rãmase de la strãmoºii sãi, don Jose ºi-a
consacrat viaþa transmiterii mai departe a învãþãturilor
toltece strãvechi. În ultimii ºapte ani, el a þinut conferinþe
ºi seminare în Statele Unite ºi a cãlãtorit împreunã cu tatãl
sãu în diferite locuri sacre ale lumii.

Pentru informaþii suplimentare referitoare la
programele oferite de don Miguel Ruiz, de don Jose Ruiz
ºi de don Miguel Ruiz Jr., vizitaþi adresa de web:

wwwwwwwwwwwwwww.miguelr.miguelr.miguelr.miguelr.miguelruiz.comuiz.comuiz.comuiz.comuiz.com

JANET MILLS

Janet Mills este redactor la editura Amber-Allen
Publishing, a cãrei membrã fondatoare este. A publicat în
calitate de coautoare cãrþile din seria Înþelepciunii Toltece
semnate de don Miguel Ruiz. A publicat de asemenea
cartea lui Deepak Chopra, Cele ºapte legi spirituale ale
succesului, bestseller internaþional care s-a vândut în peste
douã milioane de exemplare. Misiunea ei în viaþã este sã
publice cãrþi care sã transmitã mesajul frumuseþii, al
integritãþii ºi al înþelepciunii, ºi sã-i inspire pe alþii sã-ºi
împlineascã cele mai frumoase vise.
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AltAltAltAltAlte lucrãri de don Miguel Re lucrãri de don Miguel Re lucrãri de don Miguel Re lucrãri de don Miguel Re lucrãri de don Miguel Ruizuizuizuizuiz

Cele PCele PCele PCele PCele Patratratratratru Legãmintu Legãmintu Legãmintu Legãmintu Legãminteeeee
Având la bazã strãvechea înþelepciune toltecã, Cele

Patru Legãminte reprezintã un mod de comportament
care ne poate transforma rapid viaþa, permiþându-ne sã
trãim experienþe noi, cum ar fi eliberarea, adevãrata fericire
ºi iubirea.

Cele PCele PCele PCele PCele Patratratratratru Legãmintu Legãmintu Legãmintu Legãmintu Legãminte – Ghid pre – Ghid pre – Ghid pre – Ghid pre – Ghid practicacticacticacticactic
În aceastã carte veþi gãsi idei noi, care pot fi transpuse

în practicã, întrebãri ºi rãspunsuri legate de aplicarea
concretã a Celor Patru Legãminte, precum ºi poveºti
adevãrate ale celor care le-au aplicat, transformându-ºi
astfel viaþa.

ArArArArArttttta de a iubia de a iubia de a iubia de a iubia de a iubi
În aceastã lucrare, don Miguel Ruiz ne învaþã cum sã

ne vindecãm rãnile emoþionale, cum sã ne regãsim bucuria
de a trãi, care reprezintã dreptul nostru prin naºtere, ºi
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cum sã redobândim spiritul jocului, absolut vital într-o
relaþie de iubire.

Cele PCele PCele PCele PCele Patratratratratru Legãmintu Legãmintu Legãmintu Legãmintu Legãminte: O colecþie a înþelepciuniie: O colecþie a înþelepciuniie: O colecþie a înþelepciuniie: O colecþie a înþelepciuniie: O colecþie a înþelepciunii
tttttoltoltoltoltolteceeceeceeceece
Set de trei cãrþi care oferã cele mai populare lucrãri

ale lui don Miguel Ruiz, Cele Patru Legãminte, Arta de a
iubi ºi Vocea cunoaºterii.

RRRRRugãciuni de comuniune cu Crugãciuni de comuniune cu Crugãciuni de comuniune cu Crugãciuni de comuniune cu Crugãciuni de comuniune cu Createateateateatorororororululululul
Reprezintã o frumoasã colecþie de rugãciuni (inclusiv

populara rugãciune intitulatã Cercul de Foc), la care se
adaugã diferite metode de meditaþie ºi explicaþii menite sã
îþi inspire ºi sã îþi transforme viaþa.

VVVVVocea cunoaºtocea cunoaºtocea cunoaºtocea cunoaºtocea cunoaºteriieriieriieriierii
În aceastã carte de cãpãtâi, Ruiz ne reaminteºte un

adevãr simplu, dar extrem de profund: singura modalitate
prin care putem pune capãt suferinþei noastre emoþionale,
începând sã ne bucurãm din nou de viaþã, constã în a
refuza sã mai credem în minciuni, îndeosebi în cele
referitoare la noi înºine.

CãrCãrCãrCãrCãrþile de joc ale Înþelepciunii Tþile de joc ale Înþelepciunii Tþile de joc ale Înþelepciunii Tþile de joc ale Înþelepciunii Tþile de joc ale Înþelepciunii Toltoltoltoltolteceeceeceeceece
Fiecare pachet de cãrþi conþine 48 de cãrþi de joc

frumos ilustrate, care includ adevãrate nestemate ale
înþelepciunii preluate din cele trei bestselleruri ale lui don
Miguel Ruiz, Cele Patru Legãminte, Arta de a iubi ºi Vocea
cunoaºterii.
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