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ELIBERAÞI-VÃ DE TENSIUNI PRIN RELAXARE

ªI DETAªARE

DIAGNOSTICUL

Conºtiinþa nu poate fi împotriva corpului. Ea
sãlãºluieºte în corp, deci cei doi nu pot fi duºmani. Ei se
sprijinã reciproc în toate privinþele. Eu vã comunic ceva,
iar mâinile mele fac un gest, fãrã ca eu sã le fi comandat
acest lucru. Existã o sincronicitate profundã între mine ºi
mâna mea.

Noi mergem, mâncãm, bem, ºi toate aceste lucruri
aratã cã trupul ºi conºtiinþa sunt un tot organic. Nu ne putem
tortura corpul, ridicându-ne în acelaºi timp conºtiinþa.
Corpul trebuie iubit; noi trebuie sã fim prietenii lui. El este
cãminul nostru. De aceea, trebuie sã-l curãþãm de tot
gunoiul din el, ºi nu trebuie sã uitãm cã el ne serveºte în
permanenþã, zi ºi noapte. Chiar ºi atunci când dormim,
corpul continuã sã lucreze pentru noi, fãcând digestia,
transformând hrana în sânge, eliminând celulele moarte,
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împrospãtând cantitatea de oxigen din organism… Iar noi
dormim profund!

Corpul face tot ce poate pentru ca voi sã
supravieþuiþi, pentru ca voi sã trãiþi, iar voi sunteþi atât de
nerecunoscãtori încât nu i-aþi mulþumit niciodatã.
Dimpotrivã, religiile voastre v-au învãþat sã-l torturaþi:
„Corpul este duºmanul vostru ºi trebuie sã vã eliberaþi de
el, de ataºamentele sale“.

Eu ºtiu cã voi sunteþi mai mult decât trupul vostru,
aºa cã nu trebuie sã fiþi ataºaþi de el. Dar iubirea nu
reprezintã un ataºament; nici compasiunea. Iubirea ºi
compasiunea reprezintã o hranã absolut necesarã corpului.
ªi cu cât corpul vostru va funcþiona mai bine, cu atât mai
mare va fi posibilitatea ca nivelul vostru de conºtiinþã sã
creascã. Corpul ºi conºtiinþa alcãtuiesc o unitate organicã.

Astãzi, omenirea are nevoie de o educaþie cu totul
nouã, astfel încât toatã lumea sã facã cunoºtinþã cu tãcerea
inimii – sau, altfel spus, cu meditaþia – ºi toatã lumea sã
înveþe ce înseamnã compasiunea faþã de propriul corp.
Pânã când nu veþi învãþa sã fiþi plini de compasiune faþã de
propriul corp, nu veþi putea fi plini de compasiune nici
faþã de corpul altora. Corpul este un organism viu, ºi nu v-
a fãcut nici un rãu. V-a slujit încã de când aþi fost conceput,
ºi va continua sã vã fie de folos pânã la moarte. Face tot ce
îi cereþi, uneori chiar ºi imposibilul, ºi nu este niciodatã
neascultãtor.

Este greu de imaginat un mecanism atât de ascultãtor
ºi atât de înþelept. Dacã aþi deveni conºtienþi de toate
funcþiile corpului, aþi rãmâne surprinºi. Pânã acum nu v-
aþi gândit niciodatã ce face corpul vostru pentru voi. Totul
este atât de miraculos, de misterios. Dar voi nu l-aþi privit
niciodatã. Nu v-aþi dat niciodatã osteneala sã vã cunoaºteþi
propriul corp – dar aveþi pretenþia cã îi iubiþi pe alþii! Acest
lucru este imposibil, cãci ceilalþi vã apar tot sub formã de
corpuri.

Corpul este cel mai mare mister din întreaga creaþie.
Acest mister simte nevoia sã fie iubit, sã fie cunoscut, sã
fie studiat cum funcþioneazã.

Din pãcate, religiile au fost dintotdeauna împotriva
corpului. Acest lucru nu este întâmplãtor: dacã omul învaþã
înþelepciunea corpului ºi aflã care sunt misterele acestuia, el
nu va mai fi vreodatã preocupat de preoþi sau de Dumnezeu.
El a descoperit esenþa misterului în interiorul lui, iar aceastã
esenþã este chiar altarul conºtiinþei.

Dacã ai devenit conºtient de conºtiinþa ta, de fiinþa ta,
nu mai poate exista nici un Dumnezeu deasupra ta. Numai
un asemenea om poate respecta cu adevãrat o altã fiinþã
umanã, o altã fiinþã vie, ºtiind cã acestea sunt la fel de
misterioase ca ºi el, chiar dacã au expresii diferite, ceea ce
nu face decât sã îmbogãþeascã ºi mai tare viaþa. Când omul
îºi descoperã conºtiinþa, el descoperã secretul absolutului.
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Orice educaþie care nu vã învaþã sã vã iubiþi corpul, sã
manifestaþi compasiune faþã de el, sã pãtrundeþi în
misterele sale, nu va putea sã vã înveþe nici cum sã
pãtrundeþi în interiorul conºtiinþei voastre.

Corpul este poarta, pragul de dinaintea intrãrii.

PRESCRIPÞII

RENUNÞAÞI LA ARMURÃ

Voi purtaþi o armurã. Este doar o pavãzã – nu ea se
agaþã de voi, voi sunteþi cei care se agaþã de ea. Dacã veþi
deveni conºtienþi de ea, veþi putea pur ºi simplu sã o
scoateþi atunci când veþi dori. Armura este moartã; dacã
nu o veþi mai dori, ea va dispãrea. De fapt, nu numai cã o
purtaþi, dar o ºi alimentaþi continuu.

Orice copil este fluid. El nu are nimic îngheþat în el;
întregul lui corp este o unitate organicã. Pentru el, capul
nu este mai important decât picioarele. De fapt, pentru el
diviziunea nu existã deloc. Nu existã limite ºi hotare. Din
pãcate, pe mãsurã ce copilul creºte, încep sã aparã aceste
demarcaþii. Capul devine ºeful, iar corpul este împãrþit în
pãrþi componente. Unele pãrþi sunt acceptate de societate,
în timp ce altele nu sunt. Unele sunt de-a dreptul
periculoase pentru societate ºi trebuie sã fie aproape
distruse. De aici apar problemele.

De aceea, trebuie sã începeþi prin a vã contempla
propriile limitãri corporale.

Vã recomand trei lucruri:
1) atunci când mergeþi sau când staþi fãrã sã faceþi

nimic, expiraþi profund. Puneþi accentul pe expiraþie, nu
pe inspiraþie. Aºadar, expiraþi profund – eliminaþi o
cantitate cât mai mare de aer. Expiraþi pe gurã, dar cât mai
lent, pentru ca procesul sã dureze. Cu cât expiraþia este
mai lungã, cu atât mai bine, cãci ea merge mai profund.
Când tot aerul a pãrãsit organismul, acesta inspirã singur,
în mod natural; nu dumneavoastrã inspiraþi. Expiraþia
trebuie sã fie lentã ºi profundã, iar inspiraþia rapidã. Acest
proces va schimba armura din zona pieptului.

2) Dacã puteþi, începeþi sã alergaþi. Nu trebuie sã
parcurgeþi foarte mulþi kilometri; 1,5 kilometri sunt
suficienþi. Important este sã vizualizaþi dispariþia balastului
agãþat de picioarele dumneavoastrã, ca ºi cum ar cãdea de
pe ele. Picioarele sunt cele care poartã armura, dacã gradul
de libertate a fost redus prea mult, dacã vi s-a spus tot
timpul sã faceþi cutare ºi sã nu faceþi cutare, sã fiþi cutare ºi
sã nu fiþi cutare, sã mergeþi acolo ºi sã nu mergeþi
dincolo… De aceea, începeþi sã alergaþi, ºi în timp ce
faceþi acest lucru, concentraþi-vã asupra expiraþiei. Când
vã veþi redobândi conºtiinþa asupra picioarelor ºi
fluiditatea lor, veþi simþi un flux uriaº de energie.

3) Noaptea, când vã duceþi la culcare, scoateþi-vã
hainele ºi imaginaþi-vã cã vã scoateþi odatã cu ele ºi
armura. Faceþi în mod efectiv acest lucru. Scoateþi-o ºi
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