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ÎNTRE EROS ŞI THANATOS 
Moartea este intrarea într-o nouă stare a existenţei, într-o altă formă a existenţei, o etapă în care

vechile ex- 
perienţe sunt asimilate şi următoarea etapă (reîntruparea) este pregătită. 

• PAUL BRUNTON 

Ştiu  că  există  înalte  principii  morale,  ştiu  că  viaţa  gestionată  doar  de  Eros  şi  Thanatos  este
condamnabilă, dar nu cădeţi în capcana de a-i ignora! (Pe ei, zeii iubirii şi ai morţii... ) Nu puteţi
pomi la drum dacă nu v-aţi confruntat cu ei şi dacă, într-un fel sau altul, nu i-aţi învins... Dacă îi
învingeţi pe ei, reuşiţi să vă cunoaşteţi mai bine, să vă împăcaţi cu voi, să vă controlaţi mai bine,
ceea ce este suficient pentru a realiza aproape orice pe planeta asta. În fond, soluţia nu este aceea de
a vă ascunde de spaima de moarte, de pasiune a pentru sex, ci de a manifesta corect aceste pulsiuni
pentru a dovedi că sunteţi oameni. De a le manifesta cu intenţia corectă! 

Şi o să încep nu cu Eros, ci cu Thanatos, căci la începutul vieţii, ca şi la sfârşitul ei, spaima de
moarte este mai mare decât pofta de sex (care la cei foarte tineri este încă neconturată, iar la cei
bătrâni a fost deja uitată).

Cine nu învaţă să moară, nu ştie să trăiască, drept care, cât timp veţi sta în fotoliu cu cartea în mână
şi nu vă va fi indiferent dacă totul se termină acum, dacă o să muriţi şi nu o să vă mai bucuraţi de
ceea ce aveţi în plan material, nu o să mai petreceţi timp cu anumite persoane de care sunteţi legaţi,
rămânând să vă confruntaţi doar cu ceea ce sunteţi în plan spiritual, nu veţi fi pregătiţi de drum. Prin
credinţă, sau prin împăcare, sau prin cine ştie ce altă formă de abordare a sfârşitului, trebuie să
ajungeţi să nu vă mai fie frică de moarte.

Principalul motor al credinţei a fost şi este spaima de moarte. Neputinţa de a răspunde la întrebările:
„Ce a fost? Mai urmează ceva?” Această spaimă, utilizată din plin de orice organizaţie religioasă,
trebuie transformată în încredere, în adevărată credinţă. Fără a face acest salt, ce-i drept enorm, nu
veţi porni pe adevăratul drum al evoluţiei spirituale. Mereu va exista o îndoială. Mereu veţi pune la
îndoială...

Pentru că nu au trecut peste această spaimă, mulţi fug, se retrag atunci când întâlnesc obstacole în
viaţă şi se întorc în pluton, acolo unde, dacă nu este cald şi bine, măcar este cineva dispus să-ţi
adoarmă această teamă după reţete verificate îndelung.

Şi, de cele mai multe ori, trebuie să ajungi la această linişte interioară fără să-ţi fi confirmat cineva
de încredere că există viaţă după moartea corpului fizic, fără să fi auzit voci care să-ţi explice, fără
să fi văzut cumva dincolo de văl, fără să ai nimic palpabil...

Şi asta pentru că nu sunteţi obişnuiţi cu moartea, deşi, într-un fel, chiar dacă nu sunteţi descendenţii
lor,  locuiţi  în  acelaşi  spaţiu  în  care  trăiau  cei  care  treceau  dincolo  cu  zâmbetul  pe  buze,  cu
încredere, cu credinţă.

Iar împăcarea cu moartea nu înseamnă doar credinţa în reîntrupare,  în viaţa veşnică sau în alte
lucruri asemănătoare. Ea este necesară, pentru a trăi pe deplin, chiar şi celui care nu crede, fie el
agnostic sau ateu. Este singura modalitate de a trăi clipa, de a trăi pe deplin aici şi acum, nu cu
spaima  sfârşitului  mereu  în  minte.  Morala  poate  fi  respectată  şi  altfel  decât  prin  permanenta
recurgere la spaima de moarte, la eventuala pedeapsă care urmează.

Am văzut  oameni  care  nu-şi  puneau  problema  divinităţii  şi  rară  crispare  acceptau  respectarea
moralei. Erau mai frumoşi şi mai luminoşi decât mulţi credincioşi...

Dar cine moare? Ar trebui să aflăm, mai întâi, cine suntem noi... 

CINE SUNTEM NOI? 

Destinul omului este sa devină cel care poate să exprime Realitatea transcendenta chiar în mijlocul
existenţei.  Este  sensul  fundamental  al  oricărui  exerciţiu  spiritual  aşa  cum îl  înţeleg  eu:  a  ne



deschide unei înţelegeri a fiinţei noastre esenţiale, prin experienţe care o manifesta, şi a realiza din
%e în ce mai mult un mod de a fi care ne permite sa exprimam Fiinţa în viaţa cotidiană. 

• KARLFRlED DURCKHEIM 

Şi de ce suntem aşa cum suntem? Şi care este scopul existenţei noastre? Şi...

Multe întrebări ne preocupă şi nu avem un răspuns cu care să fim cu toţii de acord. Poate suntem
doar nişte mamifere superioare cu un grad ceva mai ridicat de conştienţă decât alte animale. Şi ne
zbatem să o învingem, sau să colaborăm cu natura, iar când avem o clipă de răgaz, sau când frici şi
dureri de tot felul ne cutreieră, ridicăm ochii către cer cu speranţa că acolo e cineva care ar putea să
guverneze tot ceea ce se întâmplă, cineva care ne-ar putea apăra, salva, îndruma...

Viaţa noastră cuprinde cam toate evenimentele, pulsiunile, necesităţile şi plăcerile animalului din
noi. Chiar dacă noi am transformat ritualul vieţii în ceva foarte complicat, chiar dacă noi încercăm
în mod greşit să ascundem animalul din noi, nu să-I stăpânim, să-l înţelegem, să-I acceptăm...

Şi mai conţine viaţa noastră încă ceva! Acel ceva ne interesează aici, acel ceva face diferenţa. Acel
ceva nu se manifestă pe deplin în toţi oamenii şi de aici cam toate problemele noastre. Totul e să nu
apreciem plini de orgoliu diferenţa faţă de ceilalţi, aşa cum nici elevii din clasa a şasea nu ar trebui
să se considere mai deştepţi decât cei dintr-a patra, ci doar născuţi înaintea lor...

Ştiinţa este o cale de a afla ce suntem, dar, mai ales, o cale de a ne ajuta să ne îmbunătăţim viaţa.
Marile răspunsuri nu au venit şi, o vreme, nici nu vor veni de acolo decât ipoteze văduvite prin
inexistenţa aparatului de măsură potrivit. Dar şi bunele întrebări pe care le pune ştiinţa sunt utile,
sunt necesare.

Religia este şi ea o cale de a afla ce suntem, de unde venim şi încotro ne ducem. Dar răspunsurile
par rezervate doar pentru unii, ceilalţi sunt invitaţi doar să beneficieze de tehnicile acestora, pentru
ca fiecare în parte să fie mai împăcat cu el şi pentru ca toţi laolaltă să ne acceptăm unii pe alţii. Nu
este rău cât timp această cale nu este impusă cu forţa.

Experienţa metafizică solitară, revelaţia, misticismul – poate că ea este calea corectă şi din aşa o
experienţă descriu ceea ce urmează. Doar că experienţa metafizică în sine nu poate fi trăită în locul
altcuiva. Dacă aveţi încredere că există această cale, trebuie să vă mobilizaţi ca să ajungeţi la ea. Şi
treceţi aici, la experienţă metafizică, tot ceea ce înseamnă creaţie artistică inspirată. 

Toate sunt accesibile în spaţiul cultural în care vă aflaţi.

SPAŢIUL NOSTRU CULTURAL 

Deformaţia metaforică este acea ciudată nevoie pe care o simt vieţuitoarele de a înţelege că un
lucru este neapărat asemănător cu altul, de a înţelege, practic vorbind, un lucru prin altul. Fapt e
că ori de câte ori ne aflăm în faţa necunoscutului sau a oricărui lucru căruia nu-i ştim rostul, a
efectelor  destabilizatoare  ale  ignoranţei  conştiente,  le  preferăm  mai  întotdeauna  expedientul
reconfortant al unei halucinaţii prieteneşti. 

• ROBERTO QUAGLIA 

Amintesc  adeseori  în  cadrul  cursurilor  de  spaţiul  cultural  care  influenţează  evoluţia  noastră
spirituală sub toate aspectele.

Pornind de la conceptele insolite ale lui Roberto Quaglia, putem spune că cultura este o formă de
creştere a gradului de complexitate al câmpului nostru mental prin stocarea în exteriorul egregorului
de  grup,  la  nivel  fizic,  amendat  semiotic,  dar  şi  în  interiorul  egregorului  de  grup,  energetic  şi
informaţional, ca şi la purtător, a produselor gândirii noastre. Este un joc al câmpului mental, un joc
care este parţial finit, atunci când ne referim la şcoală, cu notele şi diplomele ei, sau infinit, atunci
când vorbim de continua noastră curiozitate.

Înainte de apariţia culturii, omul nu exista. Nu avea suficientă conştienţă pentru a putea fi numit
astfel. Se manifesta ca un animal, individual sau în grup, iar câmpul mental comun era utilizat doar



pentru comunicarea în timp real. Culegea informaţii la nivelul corpului fizic (din ce în ce mai multe,
pentru că senzorii  cu care suntem înzestraţi,  chiar  dacă nu sunt  deosebiţi  fiecare în  parte,  sunt
extrem de diverşi şi educabili), le prelucra la nivelul corpului emoţional (uneori mult mai lent decât
celelalte animale, dar având o mai bună memorie emoţională) şi le transmitea la nivelul corpului
mental exact aşa cum erau.

Dacă apărea un prădător mai puternic decât animalul biped, spaimă simţeam şi spaimă însoţită de
descrierea  acestuia  transmiteam.  În  timp  am  început  să  depunem  istoria  emoţiilor  noastre  şi
imaginea animalelor şi locurilor care generau aceste emoţii în câmpul comun, dar, definitoriu pentru
apariţia culturii, am început să cenzurăm emoţiile şi să le prelucrăm mental împreună cu imaginile
care le-au provocat.

Cine „simţea” ce depuneam inconştienţi în fondul comun avea un avantaj. Îl are şi astăzi, când tot
mai puţini sunt capabili de aşa ceva. Cine nu, trebuia să se mulţumească cu informaţia prelucrată şi
transmisă de alţii, la nivelul egregorului de grup, pe un palier energetic-informaţional, apoi din ce în
ce mai mult doar la nivelul fizic. Şi nu e un exerciţiu inutil să aflaţi unde vă situaţi, dacă aveţi acces
la adevăr, dacă sunteţi sinceri când vorbiţi despre el, sau doar încercaţi să-I ascundeţi, să folosiţi
totul în folosul vostru. Şi nu este inutil nici să vă conecta ţi la egregorul grupului din care faceţi
parte. Doar aşa veţi fi întregi din punct de vedere cultural. Evident, mulţi se vor conecta la grupul
din care ar dori să facă parte, nu la grupul din care fac parte, dar asta este treaba lor...

Cultura poate fi descrisă astfel şi ca o „minciună”. Construcţia prin care mentalul prelucrează şi
ascunde ernoţionalul, care a fost determinat de fizic.

De aceea cultura, în sine, este un mod de a minţi frumos. Am văzut, şi am cules, fructul. Măr al Evei
sau nu. Am simţit gustul, plăcerea. Ne-am bucurat de acel gust, ne-am săturat cu acel fruct. Apoi am
povestit altora cât de curajoşi am fost să culegem fructul şi, buni la suflet cum suntem, le-am spus şi
că pomul este ceva mai încolo, dincolo de prăpastie sau în gura lupului, pentru a ne bucura singuri
de fructele sale.

Prin minciună, fals, impuritate, am devenit oameni! Altfel spus, păcatul originar. Nu cred că păcatul
originar este altul decât acela faţă de semenul nostru şi nu cred că este legat de altceva decât de
cunoaştere... De ce l-am pus în cârca femeilor noastre, asta sigur că este de discutat!

Puteam să rămânem aici, în egoismul nostru fundamental. O instanţă superioară, însă, aflată în noi,
dar  şi  în  exterior,  individuală,  dar  şi  comună,  mai  puţin populată  la  începuturi,  aglomerată  rău
astăzi, a amendat prin „morală” cultura şi am început să ne manifestăm la nivelul corpului spiritual.

A cenzurat şi a prelucrat emoţia deja cenzurată şi prelucrată la nivelul corpului mental şi, cel mai
des, referitoare la un simplu corp sau fenomen fizic. Şi, uneori, a reuşit să îndepărteze minciuna,
alteori a făcut-o şi mai
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