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Capitolul 1

ORIGINEA SUFLETULUI

Pentru a înþelege mai bine conexiunea care existã între

trup, minte ºi spirit, cred cã este bine sã încep cu o

explicaþie esotericã referitoare la originea omului spiritual.

Oamenii de ºtiinþã considerã teoria „Big-bang-ului“

drept o explicaþie suficient de credibilã pentru crearea

universului. ªtiinþele esoterice vorbesc însã de o Energie

sau o Viaþã Divinã care reprezintã sursa tuturor lucrurilor

vizibile ºi invizibile din univers. Tot ceea ce existã

reprezintã o expresie a acestei Vieþi Unice.

Atunci când aceastã Sursã Energeticã Divinã ºi-a

asumat pentru prima datã o formã, ea a creat doi poli ai

manifestãrii. Acest fenomen explicã dualitatea care existã

pretutindeni în univers.

Cele douã aspecte ale dualitãþii sunt descrise de regulã

astfel:

a) Spiritul sau Tatãl

b) Materia sau Mama
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SURSA ENERGIEI DIVINE

MAMA/MATERIA TATÃL/SPIRITUL

FIUL/SUFLETUL

Fuziunea celor douã principii devine posibilã prin

puterea de atracþie a iubirii, care se manifestã ca esenþã a

Fiului sau a Sufletului.

Iubirea unificã totul, conducând astfel la dispariþia

separãrii.

Energia Voinþei este o forþã electricã, în timp ce

Iubirea este o forþã magneticã. Împreunã, ele creeazã

energia electromagneticã, simbolizatã de soare, care

dãruieºte viaþa tuturor formelor.

Din perspectiva omului, tatãl este cel care asigurã

sãmânþa ºi materialele necesare creºterii copilului. Mama

asigurã însã calitãþile receptive ale pântecului, iar prin

înþelepciunea ei foloseºte materialele asigurate de tatã

pentru a-i aduce un beneficiu optim copilului.

 Amândouã principiile au o importanþã egalã în

crearea copilului (Sufletul), care reprezintã o expresie a

puterii iubirii lor.

Din fuziunea Tatãlui ºi a Mamei s-a nãscut Fiul, sau

Sufletul. Având în vedere cã Sufletul reprezintã unitatea

dintre Spirit ºi Materie, se poate spune cã în ultimã instanþã,

Sufletul reprezintã ºi el o reflectare a Energiei Vieþii

primordiale.

Din Unul s-au nãscut Doi.

Din Doi s-a nãscut Al Treilea.

Iar împreunã, ei îl reprezintã pe Cel Unic.

Esenþa Tatãlui ºi a Mamei manifestã aspecte diferite

ale Inteligenþei Divine.

Astfel, esenþa Tatãlui sau a Spiritului este descrisã ca

pozitivã, masculinã, dominantã (emisivã), orientatã cãtre

exterior (centrifugã), logicã ºi afirmativã. Ea exprimã

Voinþa de a crea, ºi implicit de a creºte spiritual.

Esenþa Mamei sau a Materiei este descrisã ca negativã,

femininã, receptivã, orientatã cãtre interior (centripetã),

sensibilã ºi hrãnitoare. Ea manifestã Înþelepciunea care

hrãneºte sãmânþa Creatorului cu elementele necesare pentru

a da naºtere unei noi vieþi, permiþând astfel continuarea

vieþii.

FIUL

TATÃL

MAMA

}
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Scopul vieþii este acela de a ridica nivelul de conºtiinþã

prin interacþiunea dintre spirit ºi materie, pânã când între

cele douã aspecte ale polaritãþii nu mai rãmâne nici o

diferenþã, caz în care sufletul ºi sursa divinã devin una.

SPIRIT

SUFLET

MATERIE

OBIECT

VIU

NIVEL DE

CONªTIINÞÃ}
SPIRIT

SUFLET

MATERIE

n Calea Sufletului

Orice obiect viu este creat prin interacþiunea dintre

spirit ºi materie. De aceea, orice obiect viu are un suflet,

indiferent dacã este vorba de un atom sau de o planetã. De

multe ori, sufletul este colectiv, ceea ce înseamnã cã un

grup de obiecte are unul ºi acelaºi suflet.

În cazul omului, sufletul este individualizat, generând

diversitate într-o formã aparent comunã. La nivelul corpului

uman, aceastã unicitate este exprimatã de structura

amprentelor ºi de informaþiile genetice stocate în

cromozomi.

Atât spiritul cât ºi materia conþin un nivel înnãscut de

„inteligenþã“, moºtenitã de la Inteligenþa Divinã

primordialã. Din fuziunea lor se naºte sufletul, care poate fi

privit ca acel nivel de conºtiinþã atins atunci când aceste

douã aspecte ale inteligenþei se întâlnesc (cuvântul

„conºtiinþã“ provine din latinescul scire = a cunoaºte).

Conºtiinþa depinde de gradul de interacþiune dintre cele

douã aspecte, dar ºi de natura formei manifestate. Diferitele

forme de viaþã care locuiesc pe pãmânt manifestã diferite

etape ale dezvoltãrii conºtiinþei. Conºtiinþa celulei va fi

diferitã de conºtiinþa plantei, la fel cum unii indivizi sunt

mai treziþi din punct de vedere spiritual decât alþii.
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