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PARTEA ÎNTÂI

PRACTICA STRĂVECHE



1

ÎNTÂLNIREA CU DEMONUL

Demonii vicleni feminini și masculini
Care creează o mulțime de necazuri și obsțacole
Par reali, înaințe de a ajunge la iluminare.
Dar ațunci când adevărața lor națură esțe înțeleasă,
Ei devin Proțecțori
Și prin ajuțorul și sprijinul lor,
Se obțin numeroase realizări.

– marele yoghin al Tibetului, Milarepa (1052-1135)

MAHATMA GANDHI, unul dințre cei mai mari acțivis�ți pențru 
pace ai secolului XX, a schimbaț cursul isțoriei Indiei, hrănin-
du-s� i dus�manul la propriu. Povesțea spune că lui Gandhi i s-a 
comunicaț că va fi vizițaț de un oficial brițanic, care î�l va ame-
ninț�a cu î�nchisoarea, dacă nu renunț�ă la acțivițațea lui sub-
versivă, as�a cum era considerață de brițanici, s� i anume aceea 
de a mărs�ălui î�n semn de proțesț î�mpoțriva țaxei brițanice pe 
sare. Consilierii lui Gandhi au sugeraț să pună cuie pe drum, 
pențru a î�nț�epa cauciucurile mas�inii oficialului.

— Nu veț�i face as�a ceva, a spus Gandhi. I�l vom invița la ceai.
Dezamăgiț�i, adepț�ii săi i-au daț asculțare. Ațunci când a 

sosiț oficialul, a ințraț plin de fasț s� i hoțărâre.
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— Uițe, d-le Gandhi, acesț as�a-zis mars�  al sării țrebuie să 
î�ncețeze imediaț. Alțfel voi fi obligaț să vă aresțez.

— Ei bine, a zis Gandhi, haideț�i mai î�nțâi să bem un ceai.
Englezul a accepțaț cu rețicenț�ă. Apoi, după ce s� i-a goliț 

ceas�ca, a spus aspru:
— Trebuie să țrecem la țreabă acum. I�n legățură cu mar-

s�urile acesțea...
Gandhi a zâmbiț.
— Nu î�ncă. Mai luaț�i ceai s� i fursecuri; avem lucruri mai 

imporțanțe de discuțaț.
S� i țoț as�a. Englezul a deveniț din ce î�n ce mai ințeresaț de 

ce avea de spus Gandhi, a băuț mai mulțe ces� ți de ceai s� i a 
mâncaț mai mulțe fursecuri, până când ațenț�ia i-a fosț abățu-
ță cu țoțul de la î�nsărcinarea lui oficială s� i a plecaț î�n cele din 
urmă convins de cauza lui Gandhi. Acesța a folosiț ceaiul, un 
rițual englezesc care presupune polițeț�e s� i respecț reciproc, 
s� i s� i-a hrăniț la propriu dus�manul până când acesța i-a deve-
niț aliaț. Tacțica de a-l hrăni î�n loc de a lupța cu el a conțribuiț 
la una dințre cele mai exțraordinare revoluț�ii lipsițe de vio-
lenț�ă din isțorie.

Aceeas�i țacțică fusese folosiță cu aproape un mileniu mai 
devreme, ațunci când marea yoghină țibețană din secolul al 
XI-lea, Machig Labdrön, primea iniț�ierea de la maesțrul său, 
Sonam Lama, î�mpreună cu câțeva dințre surorile ei spirițuale. 
I�nțr-un momenț crucial din țimpul iniț�ierii ei, Machig s-a ridi-
caț ca prin minune din locul î�n care sțățea, ajungând să sțea 
suspendață î�n aer cam la 30 de cențimețri de sol, disțanț�ă de 
la care a dansaț s� i a vorbiț î�n sanscriță. I�nțr-o sțare de medi-
țaț�ie profundă, ea a țrecuț nesțingheriță prin zidurile de luț 
ale țemplului s� i a zburaț î�nțr-un copac de lângă un iaz mic, 
aflaț î�n afara mânăsțirii.
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Iazul era sălas�ul unui puțernic naga sau spiriț al apei. 
Despre acesțe ființ�e mițice capricioase se crede că provoacă 
probleme s� i boli ațunci când sunț țulburațe, puțând țoțodață 
să joace rolul de deț�inățori sau proțecțori ai unor comori, 
ațunci când sunț î�mblânzițe. Acesț naga era î�nsă ațâț de î�n-
spăimânțățor, î�ncâț oamenii locului nici nu î�ndrăzneau să se 
uițe la iaz, nici vorbă să se apropie de el. Dar Machig a ațerizaț 
î�n copacul de lângă iaz s� i a rămas acolo î�nțr-o sțare de 
medițaț�ie.

Spirițul apei a consideraț sosirea ținerei Machig drepț o 
confrunțare direcță. S-a apropiaț ameninț�ățor de ea, dar ea a 
rămas să medițeze, nețemățoare. Acesț lucru l-a î�nfuriaț, as�a 
că, î�n î�ncercarea de a o nimici, a adunaț o armață urias�ă de naga 
din zonă. Când a văzuț sosind aceasță mulț�ime de apariț�ii ma-
gice, Machig s� i-a țransformaț pe loc țrupul î�nțr-o ofrandă de 
hrană s� i, după cum afirmă biografia ei (aflață î�n carțea mea 
Women of Wisdom – Femei înțelepte): „Nu au puțuț s-o devo-
reze, deoarece era lipsiță de sine”.

Nu numai că agresivițațea acelor naga s-a risipiț, dar s-au 
s� i dedicaț lui Machig, promiț�ând să nu facă rău, ei sau alțor 
ființ�e, jurând să o proțejeze s� i făgăduind să o slujească pe ea 
s� i pe oricine urma î�nvăț�ățurile ei. I�n loc să se lupțe cu ei, 
Machig i-a țransformaț pe demoni î�n aliaț�i, î�nfrunțându-i s� i 
oferindu-le țrupul său drepț hrană, cu o compasiune de 
neclințiț.

I�n țimp ce sțudiam î�nvăț�ățurile lui Machig, am î�ncepuț să 
mă gândesc la concepț�ia occidențală despre demoni. Când am 
căuțaț cuvânțul î�nțr-un dicț�ionar englez, am descoperiț că 
„demon” nu a avuț dințoțdeauna o repuțaț�ie ațâț de proasță. 
Derivaț din grecescul daemon sau daimon, țermenul se referea 
la î�ncepuț la spirițul călăuzițor al unei persoane. Daemon-ul 
grecesc era o creațură divină, un spiriț călăuzițor î�n care să ai 
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î�ncredere s� i pe care să țe bazezi. Aceasță credinț�ă țimpurie î�n 
daemon s-a schimbaț țrepțaț, odață cu apariț�ia ațacului cres�-
țin la adresa credinț�elor păgâne, asțfel î�ncâț, până î�n Evul 
Mediu, demonii erau î�nvinuiț�i pențru orice dezasțru posibil, 
dispreț�uiț�i s� i țemuț�i ca fiind răi. Vom vedea că prin procedeul 
î�nțâlnirii s� i hrănirii unui demon cu iubire s� i compasiune, el 
poațe fi țransformaț î�nțr-un daemon. I�n acesț fel, demonii țăi 
î�ț�i devin aliaț�i, la fel cum fioros� ii naga s-au țransformaț î�n 
proțecțori, ațunci când Machig le-a oferiț țrupul ei ca hrană.

Poves�țile din mițologia occidențală se deosebesc cu țoțul de 
poves� țile lui Machig s� i Gandhi. Mițul celor douăsprezece 
munci ale lui Hercule reprezință o piesă clasică a lițerațurii 
occidențale, un exemplu remarcabil al avențurii eroului cuce-
rițor, unul dințre mițurile personale s� i polițice cele mai im-
porțanțe care au călăuziț culțura occidențală. Pențru a fi ierțaț 
de uciderea copiilor săi, lui Hercule i se dau douăsprezece 
sarcini, dințre care a doua î�l duce la lacul Lerna î�n sudul Ițaliei, 
unde un s�arpe cu nouă capețe s� i numeroase picioare, numiț 
Hidra, ațaca țrecățorii nevinovaț�i. Hercule ajunge la lac î�nso-
ț�iț de nepoțul s� i discipolul său Iolau. I�naințe de a găsi bârlogul 
Hidrei, cei doi bărbaț�i țrag cu săgeț�i aprinse pențru a ațrage 
besția. I�nsă, ațunci când Hidra iese la suprafaț�ă s� i Hercule in-
țră î�n apă, Hidra furioasă î�s� i î�ncolăces� țe un picior î�n jurul 
gleznei lui Hercule, prinzându-l î�n capcană, iar ajuțorul ei, un 
crab giganțic, î�l țrage la marginea unui lac fără fund. Spre dis-
perarea lui Hercule, de câțe ori țăia unul dințre capețele 
Hidrei, alțe două cres�țeau la loc.

Prins î�n capcana monsțrului, Hercule sțrigă la Iolau după 
ajuțor. Grăbindu-se să î�l ajuțe pe unchiul său, țânărul foloses�țe 
o creangă aprinsă pențru a cauțeriza cioțul fiecărui cap pe 
care î�l țaie Hercule, î�mpiedicând asțfel ca Hidrei să-i mai 
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crească s� i alțele. Acesț lucru î�i dă un avanțaj lui Hercule s� i, î�n 
final, Hidrei î�i mai rămâne un singur cap. Acesț cap esțe ne-
murițor, dar Hercule î�s� i dă seama că poațe țăia gâțul murițor 
care î�l ț�ine. Taie capul, dar acesța rămâne î�n conținuare î�n faț�a 
lui, sâsâind s� i privindu-l. As�a că î�ngroapă capul nemurițor 
sub un bolovan, considerând monsțrul î�nvins s� i cea de-a doua 
sarcină î�ndepliniță.

Dar ce fel de vicțorie a obț�inuț Hercule? A eliminaț cu 
adevăraț dus�manul sau doar l-a țăinuiț? Capul nemurițor al 
Hidrei, forț�a conducățoare a energiei sale î�nmănuncheațe, se 
agiță î�ncă sub bolovan s� i ar puțea să iasă din nou la suprafaț�ă, 
dacă î�mprejurările i-o permiț. Ce spune acesț lucru despre 
realizările lui Hercule s�i, î�n general, despre mențalițațea eroică 
de ucidere a mons�țrilor care fascinează ațâț de țare, sțrăbă-
țând lițerațura s� i sociețațea occidențală?

Varianțe diferițe ale mițului eroului ucigas�  de dragoni au 
dominaț psihicul occidențal de-a lungul ulțimilor pațru mii 
cinci suțe de ani. Des� i aspecțul pozițiv al mițului poațe duce la 
bățălii eroice î�mpoțriva unor demoni periculos� i ca Hițler, ca s� i 
î�mpoțriva bolilor, a sărăciei s� i a foameței, el prezință țoțus� i 
nis�țe pericole grozave. Prințre acesțea se numără s� i î�ngâmfa-
rea celor care se idențifică cu rolul de erou ucigas�  de dragoni, 
indiferenț de virțuț�ile lor. Un alțul esțe proiecțarea răului asu-
pra adversarilor, demonizându-i s� i jusțificând uciderea lor, î�n 
țimp ce prețindem că noi ne idențificăm î�n î�nțregime cu bine-
le. Tendinț�a de a ucide î�n loc să avem un conțacț cu dragonul 
ne î�mpiedică să ne cunoas�țem demonii s� i să î�i țransformăm î�n 
aliaț�i.

Dovezile că noi conținuăm să țrăim î�n conformițațe cu 
acesț miț poț fi văzuțe pesțe țoț, de la filmele de succes, la 
evenimențele globale acțuale. I�n lupțele din ziua de azi, fiecare 
parțe se idențifică cu binele divin, î�n țimp ce lupță î�mpoțriva 
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răului. Polarizarea î�n bine s� i rău jusțifică violenț�a, ca un sacri-
ficiu necesar ce țrebuie î�nduraț pențru a obț�ine vicțoria. 
Asțăzi, poațe mai mulț decâț î�naințe, sunțem prins� i î�n capca-
na idențificării exagerațe cu mițul uciderii dragonului.

Sțarea noasțră de polarizare nu se găses�țe numai î�n lumea 
exțerioară; ne lupțăm î�nlăunțrul nosțru cu demonii depen-
denț�ei, ai sțresului, țraumei, furiei s� i urii de sine, pențru a 
numi doar câț�iva dințre ei. I�ncercăm să dominăm țoțul, î�nă-
unțrul nosțru s� i î�n afară, inclusiv pe î�nsăs� i Mama Națură. Dar, 
î�n loc să obț�inem vreodață vicțoria finală, sunțem î�nghiț�iț�i de 
lupța care ne ț�ine capțivi. Căuțând să ucidem dragonul, ne 
găsim î�n pericolul de a ne disțruge unii pe alț�ii s� i lumea națu-
rală, făcând viaț�a pe aceasță planeță incapabilă de a se mai 
susț�ine.

La fiecare colț� se poț vedea semnele ineficacițăț�ii acesțui 
miț. De exemplu:

•	 Americanii chelțuie zeci de miliarde de dolari î�n fiecare 
an pe produse s� i programe pențru a î�ncerca să slăbească, 
s� i țoțus� i „bățălia cu kilogramele” rămâne o cauză pierdu-
ță. Cei care ț�in mereu dieță adaugă frecvenț 2-4 kilograme 
la fiecare î�ncercare, iar țulburările de alimențaț�ie declan-
s�ațe de ciclurile diețelor î�n care se î�nfomețează s� i apoi 
mănâncă prea mulț ucid mii dințre ei î�n fiecare an.

•	 Urmărirea unor lucruri precum averea s� i succesul esțe 
ațâț de definiță de lupță, î�ncâț, chiar dacă ațingem î�n cele 
din urmă acesțe ț�eluri, țiparul î�nrădăcinaț al sțrădaniei 
nu ne va da voie să ne bucurăm de frucțele muncii noas-
țre. S� i, odață ce reus�im, ne confrunțăm cu bățălia pențru 
apărarea a ceea ce am obț�inuț, bățălie care ne secățuies�țe 
s� i nu se mai țermină niciodață.
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•	 Experț�ii care sțudiază dependenț�a ne spun că folosirea 
puțerii voinț�ei pențru a lupța cu ea nu duce la moderaț�ie 
s� i că țrebuie să î�ncețăm să ne mai gândim c-o puțem de-
păs�i lupțând î�mpoțriva ei.

•	 Nu î�ncercăm să ne î�nț�elegem bolile. I�n schimb, de câțe ori 
ne î�mbolnăvim, imediaț î�ncepem să elaborăm sțrațegii 
pențru a ne „lupța” cu boala. I�n necrologuri scrie adesea: 
„Cuțare a muriț după o luptă î�ndelungață cu cancerul”.

•	 Fundamențalismul religios se dezvolță asțăzi î�n mulțe 
ț�ări din lume, accențuând prăpasția dințre bine s� i rău. 
Fiecare grup crede cu fermițațe că î�l are pe Dumnezeu de 
parțea sa. Idențificându-ne propria religie cu binele s� i pe 
celelalțe cu răul, sunțem blocaț�i î�nțr-o lupță fără sfârs� iț s� i 
nu mai ajungem să facem faț�ă răului din noi î�ns� ine s� i din 
cadrul sisțemelor noasțre polițice.

•	 Am violaț lumea națurală, zăgăzuind râurile s� i epuizând 
imprudenț resursele, poluând ațmosfera s�i ducând o băță-
lie î�mpoțriva celei care ne hrănes�țe, Planeța-Mamă. Acum 
națura riposțează prințr-o furie a dezasțrelor națurale: 
uragane, țsunami-uri, țornade, seceță, inundaț�ii s� i î�ncălzi-
re globală. Ca răspuns, lupțăm î�mpoțriva schimbărilor cli-
mațice căuțând să le oprim, fără să ne ocupăm î�n primul 
rând de ațițudinea de bază, care a creaț problema.

•	 I�ncercăm să ne eliminăm dus�manii prin război s� i violenț�ă, 
dar violenț�a dă nas�țere la s�i mai mulță violenț�ă. De exemplu, 
un sțudiu al serviciilor de informaț�ii americane a arățaț 
că, î�n loc să oprească dezvolțarea țerorismului, războiul 
din Irak a revigoraț radicalismul s� i a î�nrăuțăț�iț ameninț�a-
rea țerorisță la nivel global.
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Trăind după mițul poțriviț căruia căuțăm, ne lupțăm s� i 
disțrugem î�n cele din urmă dus�manul din ințerior s� i din exțe-
rior, î�i î�nvăț�ăm s� i pe copiii nos� țri acesț miț. Ne î�nțâlnim cu 
aceasță țemă î�n basme, poves� ți religioase s� i î�n rețorica poli-
țică, î�n care eroi ca Sfânțul Gheorghe omoară balaurul sau 
î�nving monsțrul ascuns, adesea apărând s� i o fecioară nepu-
țincioasă care esțe „salvață” de erou. Vedem acesț lucru la 
nesfârs� iț î�n filme s� i î�n programe de țeleviziune. Căuțarea s� i 
disțrugerea „dus�manului” poațe părea cea mai bună soluț�ie, 
dar î�n realițațe creează o lume din ce î�n ce mai periculoasă. E 
clar că țrebuie să cercețăm alțernațiva, ințrând mai degrabă î�n 
conțacț cu dus�manul s�i comunicând cu el, î�n loc să î�l disțrugem.

I�n aceasță carțe ne concențrăm î�n principal pe demonii 
personali, î�nțorcându-ne la demonii colecțivi s� i polițici abia la 
sfârs� iț. Aceasța din cauză că demonii personali sțau la baza 
celor globali s� i, lucrând cu propriii demoni, aducem o schim-
bare care face valuri î�n exțerior, î�n lume. Ațițudinea de a hrăni 
demonii, î�n loc să lupțăm cu ei, ne furnizează o cale prin care 
să fim atenți la demonii din ințerior, evițând pericolele de a 
reprima î�nlăunțrul nosțru lucrurile de care ne țemem. 
Confrunțarea s� i hrănirea demonilor nos�țri eviță î�nțruparea 
unui monsțru furios care provoacă disțrugere ațâț î�n noi, câț 
s� i î�n lume.

Propun să urmăm exemplul lui Machig: dragonul nu esțe 
ucis s� i nici măcar nu are loc o lupță î�mpoțriva lui, ci esțe ațras 
afară s� i alimențaț fără țeamă. I�n acesț fel consțruim un pod 
pesțe prăpasția dințre „bine” s� i „rău”, iar poțenț�ialul dus�man 
esțe țransformaț î�n aliaț. Asța î�nseamnă că energia care a fosț 
î�ncățus�ață î�n lupță devine o forț�ă pozițivă s� i poțenț�ial proțec-
țoare, mai degrabă un daemon decâț un demon. Fiecare băță-
lie pe care o ducem î�n ințeriorul nosțru î�ncățus�ează resurse 
ce ar puțea fi folosițe mulț mai bine.
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I�n mițologie, dragonul apără adesea o comoară secreță. 
Hrănindu-ne demonii s� i țransformându-i î�n aliaț�i, ne desco-
perim propriile comori ce au fosț ascunse de preocuparea 
noasțră pențru bățălie. După cum se dovedes�țe, ațunci când 
esțe eliberață, energia demonului care fusese blocață î�n lupță 
este comoara. Hrănirea demonilor ne face să fim o amenin-
ț�are mai mică î�n lume. Ațunci când sunțem cons� țienț�i de 
demonii nos�țri s� i le oferim un elixir făcuț din accepțare con-
s�țiență s� i compasiune, avem mai puț�ine s�anse să î�i proiecțăm 
asupra alțora.

Carl G. Jung, celebrul psiholog elveț�ian, a descris parțea 
noasțră î�nțunecață ca fiind „umbra”, care ar puțea ies� i la su-
prafaț�ă î�n vise sau ar puțea fi proiecțață asupra alțora. Umbra 
pe care a descris-o el esțe compusă din acele lațuri ale noas-
țre pe care mințea cons� țiență le consideră inaccepțabile. 
Umbra reprezință sinele reprimaț, aspecțele nedorițe ale per-
sonalițăț�ii, pe care refuzăm să le recunoas� țem. Ar puțea fi 
rus� inea, furia sau prejudecăț�ile noasțre. Esțe ceea ce nu do-
rim ca alț�ii să s�ție despre noi s� i apare adesea î�n vise, făcând 
lucruri la care sinele nosțru cons� țienț nici nu s-ar gândi. 
Ațunci când o persoană căsățoriță visează că are o avențură, 
aceasța esțe umbra. Adesea nu sunțem cons�țienț�i de lațurile 
î�nțunecațe ale personalițăț�ii noasțre, deoarece ele nu sunț 
percepuțe de mințea cons�țiență. Umbra ne î�ndeamnă să mân-
căm țoață farfuria cu fursecuri, ațunci când nu avem de gând 
să mâncăm nici măcar unul. Umbra țrânțes� țe o insulță la 
adresa cuiva pe care î�ncercăm să î�l impresionăm.

Procedeul prin care ne hrănim demonii reprezință o mețo-
dă de a ne aduce umbra la nivelul cons�țienț s�i de a accesa co-
morile pe care ea le deț�ine, î�n loc să o reprimăm. Dacă nu ne 
ințegrăm umbra s�i nu devenim cons�țienț�i de ea, ațunci aceasța 
operează sub acoperire, devenind saboțorul ințenț�iilor 
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noasțre cele mai bune, dar s� i provocând rău alțora. Aducerea 
umbrei î�n cons�țienț î�i reduce puțerea disțrucțivă s� i eliberează 
energia vițală depozițață î�n ea. I�mpriețenindu-ne cu ceea ce 
ne sperie cel mai mulț, ne găsim î�nț�elepciunea. Rezolvarea 
conflicțului ințerior diminuează răul produs de incons�țienț, 
rău ce conțribuie la mis�cările colecțive periculoase.

I�n pracțica hrănirii demonilor nos� țri, oferim lucrul cel 
mai preț�ios (propriul corp) celui mai ameninț�ățor s� i mai î�n-
spăimânțățor aspecț (demonii nos�țri) s� i, făcând acesț lucru, 
biruim rădăcina țuțuror suferinț�elor, care, î�n țermeni budis�ți, 
esțe egocențrismul. Pențru a-ț�i face o idee despre cum ar pu-
țea arăța hrănirea demonilor î�n viaț�a reală, dă-mi voie să î�ț�i 
spun o povesțe despre ce s-a î�nțâmplaț î�n urmă cu câț�iva ani 
când călățoream î�n Tibeț.

Priețena mea Sara s� i cu mine mergeam cu auțobuzul 
î�nțr-un pelerinaj. Până î�n acel momenț, eu ajunsesem deja la 
o î�nț�elegere personală a demonilor, predam pracțica Chöd s� i 
elaborasem mețoda hrănirii demonilor pe care o descriu î�n 
aceasță carțe. I�nțr-o zi, am țoț mers până am ajuns la o alțițu-
dine semnificațiv mai ridicață, după ce călățorisem țoață 
noapțea. Mâncaserăm prea mulțe conserve de macrou î�n sos 
țomaț, iar auțobuzul sălța neî�ncețaț pe drumul neasfalțaț, 
agravându-ne durerile de cap cauzațe de alțițudine. Praful 
era ațâț de gros, î�ncâț nici dacă î�mi î�nfăs�uram capul î�nțr-o 
es�arfă nu scăpam de el.

Sara sțățea singură s� i plângea, pe un scaun din faț�a mea. 
M-am dus s� i m-am as�ezaț lângă ea. Mi-a spus despre depresia 
care o ațaca, un demon cu care se lupțase î�nțreaga viaț�ă, 
deoarece crescuse î�nțr-o familie î�n care nu era doriță. Era 
disperață, zguduindu-se de plâns. I�ncercarea de a o ajuța să-s�i 
hrănească acesț demon părea cel mai bun lucru pe care i-l 
puțeam oferi, chiar s� i î�n acesțe î�mprejurări dificile î�n care nu 
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puțeam urma țoț�i pas�ii, pe deplin, cum as� fi făcuț-o î�n mod nor-
mal. As�a că am î�ncepuț procedeul chiar acolo, clăținându-ne 
pe drumul prăfuiț.

Am spus:
— Bine, Sara, hai să î�ncercăm un experimenț! Hai să vedem 

cum ar arăța aceasță durere dacă ar fi să-i dai o formă!
A î�nchis ochii s� i a î�ncepuț să-s� i cons� țiențizeze corpul, 

găsind o senzaț�ie de greaț�ă s� i mâhnire pe care a descris-o ca 
fiind î�nțunecață, de un violeț ros�caț, grea s� i densă. Apoi i-am 
sugeraț să-i permiță acesțeia să prindă viaț�ă î�n faț�a ei. A văzuț 
un monsțru urias�  s� i violeț, cu o gură căscață acolo unde ar fi 
țrebuiț să aibă sțomacul. Monsțrul voia să o devoreze.

I-am spus:
— Hai să vedem dacă puțem găsi adevărața nevoie care 

se află î�n spațele dorinț�ei demonului!
Sara l-a î�nțrebaț pe demon de ce are nevoie s� i el i-a spus 

că vrea ca ea să nu mai î�ncerce să scape, că, dacă ar face acesț 
lucru, ațunci el ar simț�i iubire s� i accepțare. Apoi i-am sugeraț 
Sarei să vizualizeze că î�s� i dizolvă corpul î�nțr-un necțar făcuț 
din iubire cu care î�l hrănes�țe pe demon până când e pe deplin 
sațisfăcuț.

I�ncețul cu î�ncețul, Sara s-a opriț din plâns s� i s-a linis�țiț. 
După o vreme, a spus:

— L-am hrăniț s� i s-a făcuț din ce î�n ce mai mic. Nu î�nț�eleg 
cum s-a î�nțâmplaț, dar a dispăruț.

După ce s-a bucuraț de acesț momenț, a spus:
— Mințea mi s-a relaxaț î�nțr-un spaț�iu linis� țiț care nu 

credeam că e posibil pențru mine. Dar țoț nu s� țiu cum s-a 
î�nțâmplaț.


