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Cunoagte-te pe tine

AcrnsrA tNscRtpTtE reliefati pe frontonul templului
lui Apolo din Delfi a devenit principiul fundamental
al filosofiei lui Socrate. Remarcim ci majoritatea
religiilor gi invigiturilor antice ne indeamni citre
aceeagi cunoagtere fundamentali.,,Cunoagte-te pe
tine insufi!" s-a transformat intr-o maximi gi un
tndemn de urmat pentru majori*atea oamenilor,
fiecare urmindu-gi propria cale. Ce inseamni si ne
cunoattem? inseamni si ne gisim adevirata naturi,
sinele nostru cel mai intim.

A ne cunoagte pe noi ingine este imboldul liuntric
pe care il simgim de cind incepem si rafionim - din
iurul vArstei de z ani - qi pe care il urmim, congtient
sau nu, toati viafa. Aceasti cunoagtere este temelia
inplepciunii gi a ingelegerii realitigii 9i iluziei.
Cunoscindu-ne gi intrelegindu-ne pe noi ingine, ii vom
putea cunoapte gi inlelege atAt pe ceilalEi, cAt gi ceea ce

se petrece cu noi gi in jurul nostru.

Tnsufi
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Cum putem aiunge sI ne cunoattem pe noi
ingine? I-a aceasta intrebare rispunsurile sunt diverse
gi cAteodati confuze, din cauzi ci fiecare dintre noi
acordim propriul inleles sinelui.

Cum putem si cunoagtem ceva despe noi ingine?
Din cauzi ci oamenii iqi indreapti atenfia spre
exteriorul lor, se simt atragi si caute in cdrfi, in diverse
religii, in indrumiri spirituale, in diverse seminarii
gi acfiuni in care se implici cu toati increderea. Cu
tofii am urmat; mai mult sau mai pufin, aceste cii qi

am ob;inut diverse cunogtinte gi indrumlri. in unele
cazuri chiar am perceput o stare de linigte interioari
gi o eliberare, crezAnd ci am ajuns la final, dar dupi
cAtva timp, atAt guvoiul neintrerupt de gAnduri, cAt gi
senzafiile de lipsi gi de separare au revenit. Am citit
o sumedenie de cirgi de spiritualitate gi am aplicat o
mulgime de metode si tehnici, care mai de care mai
,,eficient5" gi mai ,,potrivit5", am participat la o mulgime
de seminarii gi de indrumiri spirituale, trecAnd de la
un ,,nivel" la altul, sperdnd si ajungem la cel ,,final,,.
Acesta nivel insi, pe misuri ce,,evolulm'] se indepirta
din ce in ce mai mult, pirAnd aproape imposibil de
atins. Ajungem chiar si ne intrebim daci chiar existi
aFa ceva.

Dupi spusele unora, acest ,,nivel final" ar trebui
si fie ceva extraordinar, cu surle Si trambife, un extaz
total; dar chiar aga si fie? Ni se intipiregte in minte un
termen: ,,iluminare", pe care, dupi ce ni-l inchipuim
intr-o mul$me de feluri cum ar fi (dupd diverse
indrumiri mai mult sau mai pufin potrivite), incercim
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str-l atingem, alergAnd de la o aparenfe la alta, sperand
ca fiecare si fie reali, ca fiecare si fie,,ultimul nivel" gi

str devenim,,iluminagi".

Si analizim succint cazurile personalitiqilor
istorice cunoscute, considerate ,,iluminate". Si vorbim
despre Iisus ;i Buddha, cei mai cunosculi qi urmafi
dintre ei. Ceea ce ne atrage atenlia de la bun inceput
este ci nici unul dintre ei nu a scris nici micar
un cuvAnt despre ceea ce a ficut gi cum a ajuns la
,,iluminare". Singurele lucruri pe care le gtim despre ei
le aflim din diverse scripturi, scrise de algi oameni, care
i-au cunoscut direct sau indirect.

Chiar daci toate scrierile despre ei sunt complicate
gi ii infigigeazi ca aplicAnd o multitudine de tehnici
gi ritualuri, ei ca oameni sunt prezentafi ca fiind cu
totul deosebili de ceilalli. Daci erau atit de deosebili
de cei din jurul lor, atunci cum au putut fi infelegi de
cei care au scris atAt de multe despre ei? Nu cumva cei
care credeau ci i-au inleles au complicat atat de mult
lucrurile incAt nu mai poate fi inleles nimic?

De ce ei ingigi (lisus gi Buddha) nu au agternut
nici micar un cuvAnt pe hArtie, iar in toate scrierile,
se exprimi foarte simplu gi concis? Nu este cazul
sI vi imaginali ci nu ar fi gtiut si scrie qi nici ci nu
ar fi gtiut si se exprime, mai mult ca sigur ci au fost
instruili in ale scrisului de la o vArsti fragedi. Poate

cI toati cunoaqterea gi inlelegerea pe care o aveau era
atAt de simpli, incAt nu ar fi fost necesar si fie scrisi.
Probabil era de ajuns o simpli indrumare verbali. Nu
vreau si fac analiza scrierilor care prezinti existenfa
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lor, darvreau si infelegefi simplitatea modului lor de a

se comporta gi de a se exprima.

Daci despreviafa lui Buddha putem afla o mul$me

de aminunte gi putem siaflim modul in care aevoluat,

desprevia;a lui Iisus nu aflim mare lucru, decAt citeva

aminunte despre copiliria lui, accentul fiind pus pe

viafa lui dupi 3o de ani. in toate scrierile despre el

nu se pomenepte nimic despre ce a ficut din copilirie
pAni la aceasta virsti. Chiar nu a fost nimeni alituri de

el care si-i cunoasci drumul pe care l-a stribitut pAni

lavirsta de 3o de ani?

Sunt multe intrebiri care se nasc din aceste

omisiuni, dar nu in aceasti direcfie ar trebui si ni se

indrepte atenfia ci spre faptul ci exprimarea lor era

extrem de simpli ;i firl echivoc. Tot ceea ce Iisus

spunea, ne indruma spre a vedea ci existi o unici
putere - Dumnezeu - omniprezent, omniscient 9i

omnipotent, indemnAndu-ne si-l recunoagtem atAt in

noi ingine, cit gi in tot ce existi. Nu a vorbit niciieri
despre,,iluminarea' lui ca despre un fenomen ie9it din

comun, ci despre o recunoagtere a acestei unice esenfe

care il definea pe el gi ne defineqte de altfel qi pe noi

toli.

Din simplitatea manifestati in acfiune gi vorbire de

acegti doi oameni care au influenfat gAndirea multora

dintre noi, putem trage concluzia ca ,,iluminarea" este

ceva simplu qi la indemAni, nefiind nevoie decAt de

cunoagtere gi ingelegere liuntrici' Niciunul din cei

doi nu ne vorbegte de ritualuri, metode sau tehnici de

aplicat pentru a ajunge la ea. De ele ne vorbesc doar
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ct.i care au scris ulterior cirfi. Daci totul se rezumi la

recunoagtere, atunci a,,cunoagte" devine a recunoa9te.

I )ar ce este de recunoscut?

Ce suntem noi in realitate gi ce este de (re)cunoscut

rcfbritor la fiinp noastri? La o privire superficiali
lcmarcim ci suntem un trup care triieqte gi acgioneazi

inlr-o lume obiectivi (formati din obiecte), alituri
tlc alte trupuri. Care este numitorul comun al tuturor
,r<'liunilor noastre; care este aspirafia lSuntrici a

Jiec5ruia dintre noi qi pentru ce facem tot ce facem?

l'cntru ci fiecare dintre noi doregte si fie fericit, in
siguranfi, liber qi esenfa bunit5lii. Absolut tot ce

l.rcem (congtient sau incongtient) este indreptat spre

,rl ingerea acestor {eluri.
intr-o primi etapi, ca si spunem aga, ciutim

li.r'icirea undeva in exteriorul nostru. Credem ci
lt..rlizAnd, obginAnd sau cigtigAnd ceva devenim

lbricifi. Aproape mereu, dupl ce ne-am atins un
s('op, ne simfim in al nouilea cer, dar in scurt timp
ac'oasti stare dispare. Atunci, a fost sau nu fericire?

$i daci nu a fost fericire, ce am simgit de fapt? Dupi
t.ryutrri repetate in ob$nerea fericirii prin intermediul
cxperienfelor obignuite, incercim si o oblinem pe

.rlte cii, indreptAndu-ne spre domenii care ne pot crea

obsesii sau dependenfe. in cele din urmi ajungem la

t'oncluzia ci nici aceste experienge nu ne-au adus

rrrult rAvnita fericire. Atunci, ce ar mai fi de ficut,
t'um putem cunoagte adevirata fericire? CAnd eguim
irr a gisi fericirea in experiengele obignuite, incepem

ctrutarea ei in spiritualitate.
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Cn mnl MurTt DTNTRE Not suntem atat de ocupagi
urmirind si obginem ce dorim;i incercAnd si evitim ce
ne infricogeazi sau credem ci ne diuneazi incAt nu mai
avem timp pentru a observa gi aprecia modul perfect in
care creatorul (Dumnezeu) aduni laolalti toati creafia
gi cAt de perfect se potrive;te totul in Univers, inclusiv
noi. in loc si cercetim natura realitigii pentru a afla ce/
cine suntem in realitate, ne triim viafa ca gi cum am
fi hipnotizafi, firi si analizim experienfele pe care le
triim. Urmirim desfigurarea filmului viegii ca gi cum
am fi intr-o magini condusi de o divinitate birboasi
imaginarS, aflati undeva in ceruri, citre o destinagie
fericiti, firi si privim niciieri in jur, nici micar in noi
ingine, in adAncul fiinfelor noastre.

Din punctul de vedere al unui individ, viafa este o
experien{i continui impirgiti in mai multe experienfe
care se petrec in cele doui stiri in care mintea este
activi: de veghe (starea obignuiti) gi de vis (starea
de somn cu vise). Informa;iile din aceste stiri ne

Experienfa;i ei
I

i
I
i
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parvin prin simturi (subtile sau brute) gi reacfionim
corespunzitor. Dupi o desfdgurare aparent firi sfhrgit

de experienfe care se imbini intr-o experienli unitari
(experienfa de via;i), totul se sfArgegte. Cortina cade gi

spectacolul se termini.

Nu putem interveni asupra modului de derulare

al experienfelor, dar putem inlelege modul in care

funclioneazi. Toate experienfele apar in lumina
congtiinfei, singura substanfd implicati in ele fiind
aceeagi congtiinfi atotpitrunzitoare. Nu putem
descoperi complet procesul producerii experienfei

din cauza faptului ci atAt obiectele experienfei, cAt gi

experienfa in sine sunt percepute prin simfuri, care

sunt la acelagi nivel de manifestare ca gi corpul subtil
(minte/intelect/ego).

Ignoranfa face si pari ci experienfele se desfigoari
ori in exteriorul corpului fizic ori in interiorul lui, in
corpul subtil. Aceeagi ignoranfi ne face si credem

ci mintea este in interiorul corpului gi corpul este in
lume" Dar nu aceasta este realitatea. Corpul nu are

cum si fie in lume, deoarece corpul gi lumea se afl5la
acelagi nivel de manifestare. AtAt lumea cAt gi corpul
sunt formate din cele cinci elemente. CAnd cercetim
atent structura corpului qi a lumii inconjuritoare,
observim ci trupul este doar un obiect aparent care

se poate descompune in particule din ce in ce mai
mici, pini la nivelul energiei ondulatorii. Chiar daci
nu putem percepe aceasta, corpul este in realitate
o mullime de senzalii intr-o continui schimbare,

care apar in corpul subtil, instrumentul experienfei.
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AplicAnd aceea$i logici, infelegem cI gi lumea este
tot o energie vibratorie. Deci, corpul qi lumea sunt
una nefiind separate decAt la nivel de aparenle. Daci
senzaliile care produc aceasti aparenfi materiali sunt
indepirtate (ca in somnul profund) sau sunt infelese ca
fiind doar senzalii, lumea;i corpul nu mai existi, decit
ca gind. GAndul lumii pare a fi in minte, dar atdt ea, cAt

;i mintea se afli pe acelaqi nivel de realitate, astfel incAt
nu se pot confine unul pe altul. Ceea ce numim minte
nu este nimic mai mult decAt gAndul care apare in acest
moment. Daci cercetim mintea, descoperim ci nu are
substanfialitate, nefiind altceva decAt conqtiinfa intr-o
formi inerti. Pentru ci mintea nu se afli pe acelagi
nivel de manifestare cu conptiinfa pur5, ci depinde
complet de ea, orice senzafii, sentimente sau idei
care apar in minte nu pot fi reale, adici permanente.
Manifestirile minfii sunt experimentate, dar nu sunt
reale pentru ci se schimbi.

Cauza experienfelor este conqtiinfa macrocosmic5,
numiti de Vedanta corpul cauzal. Corpul cauzal, aga

cum ii spune gi numele, este cauza tuturor experiengelor
gi a obiectelor care le alcituiesc. Cu alte cuvinte, corpul
cauzal este creatorul intregii mariifestiri personale.

Corpul cauzal este o certitudine, pentru ca nimic nu
poate apirea din neant. Nu poate fi perceput prin
simfuri deoarece este mai subtil decit corpul subtil.
El nu poate fi cunoscut decAt prin deducqie, fiind
entitatea cu care ne identificim in starea de somn
profund. Acest corp cauzal, nu este separat de creafie,
de efectul siu, fiind ,,ficut" din aceeagi substanfS.
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intrebarea: ,,Cine a facut corpul cauzal?" este o
intrebare pertinenti, pentru ci pi el este o manifestare,
la fel de aparenti ca gi creafia care apare din el. Pe

scurt, este creafia ignoranfei congtiinfei fafe de
propria ei naturi. Ignoranfa este cauza primordiali a

corpului cauzal. Ea este firi de inceput, fiind in afara
timpului. Pentru triirea unei experienfe, sunt necesare

instrumentele percepfiei gi obiectele corespunzitoare
lor: mintea, intelectul, simfurile gi obiectele percepfiei.
Deci, inainte ca experienfa si poati exista, trebuie si se

petreaci doui evenimente. Trebuie si existe Universul
material, chiar qi la nivel incipient, gi trebuie si existe
cel pugin un instrument al percepfiei. Interacfiunea
dintre aceste doui constituie experienfa. Derularea
experienfelor constituie fundamentul timpului,
timpul incepAnd ca intervalul dintre prima gi a doua
experienfi. Aceste doui evenimente, inceperea
formirii Universului gi evolugia instrumentelor
perceptive, sunt rezultatul unui non-eveniment sau

a ignoranlei care le precede. Ignoranla nu existi
independent de congtiin!5, ci iqi imprumuti r€alitatea
de la congtiingi, indiferent de gradul de realitate avut,
aga cum apa igi imprumuti realitatea de la mirajul din
degert. Ignoranfa este numiti;i intuneric, pentru cd are
puterea de a masca aparent congtiinfa. Aceastd putere
de a ascunde realitatea este numiti in limba sanscriti
maya (iluzie). Ea nu opereazd asupra,,intregului" sine,
a intregii congtiinfe, ci doar asupra unei mici ,pirgi"
a ei, chiar dacl nu este partifionabili. CAnd intervine
ignoranfa, congtiinfa are iluzia ci este partigionabili.
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Corpul cauzal determini natura experienfelor
individului gi calitatea lor, de aici cuvAntul cauzal.
Upanishadele prezinti destul de detaliat acest proces.

Scopul acestor rAnduri este insi cunoagterea de sine,
nu cunogterea apari;iei Universului, chiar daci mintea
iscoditoare gi avidi de informagii este cuprinsd brusc
de entuziasm la citirea acestor rAnduri. Putefi studia
oricAnd Upaishadele pentru a vi edifica asupra acestui
aspect.

Stiin;ele materialiste consideri ci, congtiinfa a

evoluat din materie. Cum s-a petrecut acest lucru
este un mister, pentru ci materia este inerti. Nimic
nu se poate manifesta in lipsa forgei vitale. Concluzia
evidenti care scapd insi minfilor ale ciror unice
mijloace de cunoa;tere sunt percepfia gi deducfia, este
ci materia a evoluat din congtiinli.

$tiinga cercetirii de sine (Vedanta) spune ci
materia evolueazi din conqtiinl5, trecAnd de la stadiul
cauzal (subtil) cdtre cel material (grosier) printr-un
stadiu intermediar sau subtil. Astfel, toate elementele
materiei derivi din elemente subtile. Elementele
subtile sunt inglobate in corpul cauzal in stare
embrionari, latentS. Starea embrionari inglobeazi trei
tendinfe cauzale de bazi care se transformi in cele trei
energii care caracterizeazi orice tipar al manifestirii.
Aceste energii sunt: energia luminoasi (sattva),

energia acliunii (rqas) gi energia greoaie sau materiali
(tamas).

Elementele subtile care apar din corpul cauzal cind
aceste trei tendinfe incep sd se manifeste, sunt: spafiul,


