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Clprrolur I

O $ANSA FORMIDABILA

AnA Nuonr,tr c[ ultimii doi ani din viala mea au

insemnat transformiri profunde atdt in
conceplia gi ideologia personali despre lume qi

despre telul vietii, cdt qi in ceea ce priveqte integrarea
mea sociald gi accesul pe care l-am avut la unele rea-

1it6!i foarte bulversante pentru omul obiqnuit. Trebuie

sd adaug aici qi oportunitatea de a veni ln contact cu un
domeniu elevat al cunoaqterii ezoterice. Pentru aceasta,

mai ales, qi pentru celelalte ii sunt recunoscdtor lui
Cezar Brad, cel care practic mi-a luminat puterea de

inlelegere asupra unor aspecte fundamentale ale viefii.
Nu cunosc deocamdatd gi nici nu-mi sti in putinld sd

analizez cauzele subtile care au condus la participarea

mea destul de activd in complicatul angrenaj al

evenimentelor legate de activitatea Departamentului
Zero, dat cert este faptul cd viziunea pdrintelui Arsenie

Boca se implinegte pas cu pas.1

in aceasti perioadd cu totul speciald din viala mea

mi-am pus de multe ori gi foarte serios intrebarea dacd

ceea ce triiam qi vedeam era un vis sau dacd era chiar
realitatea existenlei cotidiene. Am invifat curdnd cd,

cel pulin din punct de vedere principial, delimitarea

t
sefie (Witor cu cap d.e mort - in culisele puteril) (n.ed.)
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intre aceste doud stdri de conqtiinld este destul de
relativi. ln unele momente extrem d.e intense, granila
dintre vis qi aqa-zisa realitate fizicd pare sd se estompeze
foarte mult. intdlirirea cu zeila Machandi in pe$tera din
Tibet qi mai ales momentul initierii pe care am

primit-o pe vdrful Gugu din Munlii Retezat2 se pot
integra foarte uqor in aceastd categorie. Toate acestea
mi-au deschis perspective nebdnuite in existenfa de zi cu
zi. Obiectivele mele s-au modificat in mare parte, iar
aspiraliile s-au orientat cu o deosebitd forld cdtre studiul
aprofundat al ezoterismului gi spiritualitilii. in secret,
nutream dorinla intensi de a fi iniliat in tainele
alchimiei autentice, gralie uluitoarelor informalii pe

care le-am primit de la ElinorS. incepusem sd infeleg cd
aproape nimic nu este intAmpldtor in viala pe care o

trdim qi cd relaliile qi intdlnirile cu anumite persoane
care ne impresioneazd profund din punct de vedere
mental gi emofional sunt de fapt rodul unor cauze
misterioase qi doar aparent intdmpldtoare, care conduc
spre un scop bine definit.

Laboratonrl secret

in timpul scurtei perioade pe care am petrecut o cu
Elinor, acest aspect s-a dovedit a fi pe deplin adevdrat,
cdci Ia pulin timp dupd ce ne-am intors din Munlii
Retezat eI m-a inqtiinlat cd trebuie sd pirdseascd lara
pentru o perioadi nedefinitd. Mi-a explicat aceasta

2,3 Yezivolumul 2 din serie (12 zile - O iniliere secretd tn tdrdmul
tainic aI zeilor) (n.ed.)

Reru CrNelreR

intr-o disculie pe care am purtaLo la telefon qi imi aduc
aminte cd am remarcat pavza sugestivd pe care Elinor
a fdcuto dupd ce mi-a adus la cunogtinli plecarea sa.

Apoi mi-a destdinuit cd doctorul Xien l-a sfdtuit s6-mi
Iase mie in grijd vila sa, in perioada in care va lipsi din
tard. Probabil cd cei doi au discutat mai mult pe aceastd

temd, dar Elinor s-a limitat doar la a-mi face acea ofertd
cu totul neaqteptatd pentru mine. Disculia a avut loc in
Iuna februarie a anului 2005 qi eu, destul de emolionat
qi surprins, am acceptat bucuros propunerea lui. Nu
numai cd vila lui Elinor era un spaliu foarte agreabil qi

modern pentru locuit, dar atraclia irezistibild o

constituia marea bibliotecd ce ocupd doud din camerele
mari de la etaj, special proiectate pentru studiu.
intr-una din vizitele pe care i-am fdcut'o lui Elinor dupd
intoarcerea din Retezat, el mi-a prezentat intreaga vild
pi dependinlele ei, oferindu-mi detalii bogate mai ales

despre biblioteca sa. Priveam uluit la cele aproximativ

;apte mii de volume (unele dintre ele foarte rare, dupd
cum m-a informat chiar el), frumos qi ordonat aqezate

in rafturi speciale din lemn. Acum, privind retrospectiv,
sunt sigur cd a existat un sens ascuns in dorinla lui de

a-mi prezenta locuin!,a; era foarte posibil ca el qi

doctorul Xien sd fi luat deja acea hotdrAre de a-mi ldsa
casa ln primire qi atunci Elinor nu fdcea decdt sd md

,,acomodezeo cu spaliul respectiv. in mod firesc, am
reaclionat cu o bucurie abia relinutd atunci cAnd am
inleles despre ce era vorba. Dupd o scurtd pavzi in care
i-am simlit mu$umirea cd acceptasem propunerea lui, el
a addugat cu o voce gravd in telefon:

- Mai este un dspect despre care vreau sd vorbim,
dar pentru aceasta este necesar sd ne vedem.
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Am intuit cd era vorba despre ceva mai serios qi am

fixat intAlnirea pentru a doua zi, seara. Am fost
punctual qi totodatd neribditor sd aflu motivul pentru
care Elinor m[ invitase la el.

- in primul rdnd, trebuie sa-!i spun cd mAine voi
pdrisi RomAnia, mi-a clarificat eI imediat unul dintre
punctele importante

Deqi eram relativ uimit de rapiditatea cu care se

petreceau lucrurile, invdlasem totuqi sd md adaptez in
timp util gi sd-mi controlez noianul de gdnduri qi

intrebdri fireqti care imi veneau in minte, ordondndu-le
dupd necesitnlile imediate. Elinor mi-a oferit apoi unele

detalii de ordin tehnic qi administrativ cu privire la
intrelinerea vilei qi apoi m-a invitat sd-l urmez la subsol,

acolo unde nu mai fusesern pAnd atunci.
Am cobordt pe o scard elegantd din marmuri albd

gi am ajuns intr-un fel de living de formd rotundd, cu un
diametru de aproximativ cinci metri. Peretele
curbat era ntgrdvit intr-o splendidd culoare bleu,
liniqtitoare, iar pe solul din marmurd era un mozaic ce

inf[fiqa fira indoiald un simbol cu o addncd semnificalie
ezotericd; el era format dintr-un triunghi cu baza la
scara pe care am cobordt gi cu v0rful pAnd in dreptul
singurei uqi din acel loc Ia subsol. Triunghiul avea

culoarea ocru, iar in interiorul sdu erau reprezentate
mai multe semne complicate, printre care am remarcat
qi binecunoscutul simbol aI Caduceului Iui Mercur.
Aceste reprezentdri erau realizate insd din marmurd de

culoare alb[ qi roqu inchis.
Am simlit deodatd cd md infior din tdlpi pAnd in

creqtet atunci cdnd am cobordt ultima treaptd,
urmdndu-l pe Elinor, qi am ajuns in dreptul uqii care era

Repu CrNauen

alcdtuitd din lemn masiv gi din metal. in lemnul din
partea centrali a ugii era incrustat un simbol realizat
din aliaj de cupru; acesta reprezenta un cerc mare,
format dintr-un garpe care se rdsucea astfel incAt
ajungea
sd-qi prindi in gurd propria lui coadd. in dreptul uqii
am observat un sistem digital de alarm6, care a fost
dezactivat de Elinor prin tastarea unui anumit cod.

Imediat dupd ce s-a auzit clinchetul specific ce semnala

indepdrtarea siguranlei, Elinor a apdsat pe clanfi gi am
pdtruns intr-o camerd destul de mare, in care se aflau
foarte multe aparate qi instalalii, mai ales din sticld.

Am fost invitat induntru gi, intrdnd in acel loc care

mi se pdrea un adevdrat sanctuar, am realizat cd el

reprezenta un laborator ultramodern de alchimie. De-a

lungul timpului avusesem ocazia si vid eAteva fotografii
qi pictograrne care reprezentau momente din activitatea
alchimiqtilor din Evul Mediu, dar ceea ce mi se infdliga
ochilor acolo, in subsolul vilei lui Elinor, depdqea cu

mult in complexitate firavele retorte din vechile desene

reprezentdnd laboratoarele alchimiqtilor din Epoca

Renaqterii. Sistemele de eprubete erau foarte
complicate, avdnd uneori brale care traversau camera
pe deasupra capetelor noastre, care se intersectau qi

care mai apoi coborau spre niqte recipiente de sticl6,
unele mai mari, altele mai mici, avdnd fie formd de

trunchi de con, fie formd sfericd ori chiar de clepsidr5.
Am vizut de asemenea gi doud maqini centrifuge
moderne, cu mai multe eprubete, o instalalie ciudatd
din metal, care era racordatd la ceea ce eu am
interpretat a fi ,,cuptorul" qi un computer. Pe unul din
perelii camerei era plasat un dulap foarte mare, cu

11
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multe rafturi in care se aflau aliniate diverse recipiente
din sticli cu substanle colorate, avdnd fiecare eticheta
lui.
M-am apropiat de unul dintre rafturi qi am citit la
intAmplare eticheta de pe un borcan de sticli perfect
etangeizat cu un capac special: tiosulfat de sodiu. Totul
era perfect ordonat qi aranjat in mod evident intr-o
anumiti ordine pentru a putea fi folosit in modul cel mai
eficient. Cam o treime din lungimea dulapului era insd
altfel compartimentatd qi acolo am putut remarca multe
cdrli qi chiar manuscrise, care pdreau a fi foarte vechi.
Fdrd indoiald c6 ele reprezentau o parte a documentafiei
specifice ce viza misterioasele procese alchimice.

M-am intors spre Elinor, care era preocupat si
regleze ceva la dispozitivul din metal aqezat ldngd masa
centrali din marmurd; pe aceasta se aflau retortele qi

vasele din sticld. Am observat atunci pe peretele din
spatele lui doud instalalii mari de ventilalie, complet
automatizate, care reglau qi menlineau indicii
atmosferici din acea incdpere Ia nigte valori prestabilite.
Pe tavan am remarcat patru instalafii de stingere a

incendiului, iar in fala cuptomlui modern am vdzut ci
era plasatd o canapea din piele destul de ingusti, pentru
doud persoane. M-am apropiat de acel loc, deoarece
cuptorul avea o formd aparte, sem[nAnd oarecum cu o
casd cu acoperiq ascufit.

- Din p[cate am ajuns Ia concluzia cd,,oricAt de
performant qi exact ar fi acest tip de cuptor modern,
care este electric, el nu poate suplini valoarea cuptorului
clasic, cu flacdrd, mi-a explicat Elinor. Lipseqte o

anumitd dimensiune subtild a procesului, dar incd mai
meditez Ia acest aspect.

Reou CrNeuen

Dupd o scurtd paazd., el a addugat zdmbind ugor:
* Sd qtii cd nimeni nu a mai pdtruns in aceastd

inclpere, dupd ce am instalat totul aici. in cazul tdu
simt insd cd este vorba despre altceva qi de aceea am
dorit sd-!i ardt aceastd parte secretd a casei. Totuqi este
mult prea deweme, avdnd in vedere cunoqtinlele pe care
Ie ai acum, sd intru in detalii tehnice qi sd-!i explic
procesele alchimice la care lucrez. Ee altfel, eu insumi
incd studiez intens aceste procese, eare ascund multe
enigme.

Am pus atunci intrebarea care imi stdtea pe limbd:

- Dar nu ai oblinut Piatra Filosofald...
Elinor a rds foarte degajat.

- Dragul meu, acesta este un lel pe care toli
alchimiqtii gi-l doresc; este chiar aspectul fundamental
al activitdfii lor. Dacd ag fi reuqit deja si oblin Piatra
Filosofald, aproape c5. nu ag mai fi avut de ce sd intru
in acest laborator. Totuqi, am ajuns la anumite rezultate
intermediare.

$i spunAnd aceasta se indreptd cdtre o secliune a
marelui dulap qi lud de pe un raft o sticluld ce conlinea
un lichid de culoare galben-ardmie. Elinor a ldsat sd
cadd exact doud picdturi intr-o lingurild elegantd din
argint qi apoi md invitd si inghit acel tichid. Pufin
omolionat qi nesigur, am luat totuqi lingurila qi am
lnghilit repede confinutul. De fapt datoritd cantitilii
foarte mici, aproape cd nu am simlit prezenla acelei
substanfe in gura mea. La inceput nu am remarcat
nimic neobiqnuit insd dupd aproximativ o jumdtate de
minut am simlit cd md clatin; o greafd acuti parcd imi
bloca respiralia la baza gAtului, care aveam impresia ci
ce umflase enorm, deoarece nu mai puteam sd lnghit.

l3
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Am transpirat brusc ai m-am agezat destul de panicat pe

canapeaua din fala cuptorului. lntre timp, Elinor citea

liniqtit dintr-o carte pe care o luase de pe raft. O

fierbinleald neaqteptatd md cuprinse de la tdlpi, urcAnd

rapid spre cap. Inima imi b[tea nebuneqte qi eram lac

de transpirafie. Cdnd acea senzalie de cilduri intensd

'a ajuns in dreptul gdtului, am simlit o

puternic[ degajare energeticd in jurul meu, ca o sfer6,

care mi-a cuprins capul parcd in mii de ace. Cred cd

atunci, pentru cdteva momente, mi-am pierdut
cunogtinla, dar am reuqit sd rezist acelei senzalii foarte

intense. Treptat am remarcat cum cdldura se disipeazd,

lSsdnd Ioc unei stdri extrem de agreabile qi foarte pure.

Aveam efectiv senza$ia unei curdlenii depline, ca qi cum

m-aq fi ndscut chiar atunci. Sufletul mi-a fost inundat de

o mare bucurie, iar forlele mi-au revenit brusc, insd

mult amplificate. M-am ridicat cu un salt de pe

canapeaua pe care md aqezasem chinuit gi, fird sd-mi

rcg\ez prea bine volumul vocii datoritd bucuriei 9i

surescit[rii de care fusesem cuprins, i-am strigat lui
Elinor cd aq dori sd mai beau din acel lichid.

Birbatul din fata mea inchise cartea qi md privi
amtzat,

- Desigur, imi spuse el, dar asta numai dacd doreqti

foarte mult sd inchei socotelile cu aceastd lume. Este

un elixir atAt de puternic, incAt la stadiul qi la condifia
psiho-fiziologicd in care te afli acum, aproape sigur
corpul tdu ar ceda. Nu uita ci una din regulile esenliale

in alchimie este aceea de a pdstra proporfiile armoniei.
Cu timpul, acestea vor ghida fiinfa umand spre o

condilie fizic6., mentald qi spirituald din ce in ce mai

elevatd qi atunci ea va ajunge sd in$eleagd lucrurile

Reou CrNeuen

intr-un cu totul alt mod, de pe o pozilie superioar5.
Mi-am stdpAnit cu greu dorinla de a-l contrazice,

dar am rcalizat totuqi adevdrul spuselor lui. Am pirdsit
dupd aceea amdndoi incdperea qi, dupd ce a securizat
intrarea, Elinor m-a condus in livingul de Ia parter,
unde mi-a dat alte amdnunte administrative de care
trebuia sd md ocup in lipsa iui. Mi-a spus cd are deplin[
incredere in mine qi cd va veni un timp c6.nd imi va
putea explica mai in profunzime unele aspecte specifice,
operalionale ale qtiinlei alchimiei. A subliniat insd faptul
cd, pentru a ajunge la acel stadiu, era necesar intr-o
primd faz6, sd. md documentez foarle bine. Am lnleles
imediat aluzia la imensa bibliotecd pe care o aveam la
dispozilie qi iam mu$umit cu multd sinceritate pentru
increderea pe care mi-o acorda.

A doua zi Elinor a pdrdsit RomAnia qi, chiar dac[
mie mi-a dezvdluit destinalia spre care se indrepta,
precum qi alte elemente specifice legate de acest aspec!
m-a rugat sd nu pomenesc nimdnui acele detalii.
Deoarece ii cunogteam in linii mari istoria viefii, am
inleles imediat motivaliile sale in aceastd direcfie. A
urcat in magina personald, foarte elegantd, fiind insolit
de un bdrbat matur, pe care nu il cunogteam. M-a frapat
faptul sd vdd cd pleacd doar cu o micd geantd de voiaj,
in care se afla qi enigmaticul dispozitiv de care nu se

despdrlea practic niciodatd. Mi-a spus cd in acel
moment nu putea sd gtie cu precizie cdnd ne vom
revedea, dar cd acest lucru va fi totuqi posibil intr-un
viitor nu prea indepdrtat. Mia inmAnat toate cheile
casei, fdrd sd-mi destdinuiascd totugi qi cifrul de Ia
laboratorul alchimic de Ia subsoL M-a rugat si inleleg
faptul cd decizia lui reprezenta o mdsurd in plus de

t5
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precaulie, atAt pentru mine, cAt gi pentru el. Am simlit
atunci o mare pdrere de rdu. Remarcdnd dezamdgirea

mea, Elinor mi-a precizat cd era vorba doar de o situalie
temporard gi ci nu trebuia s6-mi fac griji in aceastd

privin!5.

- Curdnd vei inlelege in profunzime c[ toate cdte se

petrec iqi au timpul lor de manifestare. Totul vine

intr-o anumitd ordine qi e dictat de o anumitd necesitate

spalio-temporald peste care nu trebuie sd trecem, decdt

in situalii cu totul exceplionale. Aceste lucruri !i se vor
clarifica din ce in ce mai bine, pe mdsuri ce cunoqtinlele

tale vor deveni tot mai profunde. Uneori, spre marea ta
mirare, ,,sa1tul" poate sd survind pe neagteptate.

Ne-am luat rdmas bun qi ne-am despirlit cu spe-

ranla ci ceea ce a inceput trebuie cumva si continue in
virtutea legii evoluliei. Nici nu bdnuiam atunci cAtd

dreptate avusese Elinor spundndu-mi despre acele

momente ale vielii in care qansa ne oferd cdteodatd

nigte oportunitdli uluitoare.

Revederea

Curdnd am constatat cd biblioteca din vila lui
Elinor conlinea lucrdri remarcabile, multe dintre ele de

o inestimabild valoare; mi-am fdcut aqadar obiceiul de a

trece tot mai des pe acolo qi de a rdmdne uneori chiar
ore in qir citind qi conspectdnd din cirfile care fuseseri
atent selectate. De multe ori imi doream cu intensitate
prezenfa lui Cezar pentru a-mi desluqi unele aspecte

care erau men$ionate in acele texte ezoterice, dar cdrora

nu Ie puteam intui in totalitate inlelesul. $tiam cd eI

1

I

-

Raou CrNeuen

m-ar fi putut ldmuri foarte repede in acele privinfe, aga

cum fdcuse de atdtea ori inainte. Tdnjeam dupd vocea
lui calmi gi plina de bundtate, niciodatd ironicd sau
exasperatd de neqtiinfa mea. Simpla lui prezenfd qi
apropiere imi crea o stare de mare siguranld, de
claritate in gAndire qi de deschidere sufleteascd.

in acea perioadd pe care am petrecuLo dupd
plecarea lui Elinor am fost aproape cu desdvdrgire
singur, preferAnd sd meditez cAt mai adAnc la
persoanele cu care m-am intdlnit qi Ia evenimentele cu
care m-am confruntat in ultimii ani. Am inleles incetul
cu incetul ci existd un sens profund in felul in care se
deruleazd viala noastrd gi cd tot ceea ce ni se petrece se

afld intr-o directi legdturd catzald cu alte acliuni pe
care noi le-am sdvArgit inainte. Cu toate acestea,
concluzia mea fermd avea mai mult o bazd intuitivd,
deoarece nu eram incd in mdsurd si cunosc aceste
,,rdddcini" ale faptelor mele din trecut, care au condus
la extraordinarele conjuncturi in care am fost implicat.
Mai curdnd aveam senzafia unui fir director care mi
cdl[uzeqte pas cu pas, din necunoscut, pe care il puteam
simli intuitiv in inima qi in sufletul meu. Pornind de Ia
aceastd idee, mi-am pus intrebarea ce sau cine md
cdlduzeqte astfel. Luasem deja cu mult timp inainte
hotdrdrea de a md abandona, indiferent de riscuri,
slujirii binelui intr-un mod altruist, dupd propriile mele
posibilitdfi. De altfel, c[ile principale prin care am fost
indemnat s6. realizez aceasta mi-au fost sugerate de
persoanele cirora le datorez practic totul din punctul
de vedere aI maturizdrii mele spirituale. Aici md refer in
special La Cezar Brad, apoi la doctorul Xien, Ia Elinor qi
intr-un mod cu totul apartela zeila Machandi.
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