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Capitolul I

Explorarea viefii de dupd trezfue

e intAmpli un fenomen astizi in lume. Din ce in ce

mai mulli oameni se trezesc gi dobdndesc viziuni
autentice, adevdrate, ale realititii. Prin aceasta vreau

si spun c[ oamenii par si aibi momente in care se trezesc

din percepfiile familiare despre sine gi din lumea simfurilor
prin care s-au obignuit si igi reprezinte realitatea exterioari,
intr-o realitate mult diferiti, coplegitoare - intr-o stare care

depigegte substanfial ceea ce gtiau ei cd exist6.

Aceste experienfe de trezire diferi de la persoani la
persoani. Pentru unii, trezirea este trainicd, in timp ce

pentru allii aceastd minune este treciLtoare - poate dura doar
o fracliune de secund6. Dar in acea fracfiune, intregul in{eles

de ,,sine" dispare. Modul in care oamenii percep lumea se

schimbi brusc gi descoperi ci au rimas fbrd niciun fel de

separare intre ei gi restul lumii. Putem si asemindm aceastd

stare cu experienla trezirli dintr-un vis - un vis in care nici
micar nu gtiai ci te afli, pdni nu ai fost smuls din el.

La inceputul misiunii mele de invS"tare, majoritatea
oamenilor care veneau la mine ciutau aceste realizhri mai
profunde ale spirituahtefli. Ei voiau si se trezeasci din
perceplia limitati gi izolati despre sine in care igi imaginaseri
ci triiesc. O astfel de dorinti sti la baza tuturor ciutdrilor
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spirituale: si descoperim pentru noi ingine ceea ce deja

intuim ca fiind adevdrat, Ei anume ci viafa inseamnd mai

mult decit ceea ce percepem in prezent.

Dar, odatd cu trecerea timpului, sunt ciutat de tot mai

mulli oameni care au intrezdrit deja aceasti realitate superi-

oar[. Datoriti lor am scris invdtiturile din aceastd carte.

Zoriitrezirii
Aceastd descoperire despre care vorbesc este, de obicei,

numiti trezire spirituald, deoarece se referi la acea degteptare

din visul de separare creat de mintea egotici. Realizim

- deseori chiar brusc - ci percepfia noastrd despre noi
ingine, care s-a format 9i construit din ideile, credinfele gi

imaginile noastre, nu reprezinti cu adevirat cine suntem.

Nu ne definegte; nu are niciun centru. Egoul poate exista

ca o serie de ginduri, credinfe, acliuni gi reaclii trecitoare,

dar, in qi pentru sine, el nu are identitate. in cele din urmi,
toate imaginile pe care le avem despre noi ingine 9i lumea

inconjurdtoare nu sunt altceva dec?t o impotrivire fafi de

lucruri, aga cum sunt ele. Ceea ce noi numim ego este pur
qi simplu mecanismul pe care mintea il folosegte pentru a se

opune viefii, aga cum este ea. Astfel, egoul nu este un lucru,

ci mai degrabd o ac{iune. Este rezistenla la ceea ce exist[.

Este respingere sau atracfie. Acest impuls, aceasti ingftcare
gi repudiere, ne face sd ne percepem pe noi lngine ca fiind
distincli sau separafi de lumea inconjurltoare.

Dar, in zorli trezirii, aceasti lume exterioari incepe si se

prdbugeasci. Odati ce ne pierdem perceplia existen{ei noastre

separate, e ca gi cum am pierde intreaga lume, aga cum o cu-

noaqtem. in acel moment - fie cil este vorba doar

de o intrezirire sau de o triire profundi - ne dlm seama din-
tr-odati, cu o incredibiH claritate, c[ ceea ce suntem cu
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irclevlrat nu este in niciun cazlimitat la percepfia individua-
lit[1ii separate, despre care am crezut ci ne definegte.

Este foarte greu si vorbegti despre trezirea la adevir sau

lir realitate, fiindci aceasta transcende vorbirea. Totuqi este

bine si avefi unele indicii ca ajutor. Cel mai simplu lucru care

se poate spune despre cunoaqterea prin experienld directd

rr trezirii ar fi ci reprezintl o schimbare a percepliei unei

lrersoane. Acesta este miezul trezirii. Are loc o schimbare a

lrercep{iei, de la a te vedea ca pe un individ izolat, citre a te

vcdea pe tine insu{i - in caz ci dobindim o perceplie diferiti
l propriei fiin(e dupi aceasti schimbare - ca pe ceva mult
rnai cuprinzitot in care se regisesc toate lucrurile la un loc ai

liccare in parte, expansionat in spa[iu gi timp.

Aceasti schimbare nu este revolufionari; este identici
r u a te uita in oglindd dimineafa gi a simfi intuitiv ci figura

l)e care o privegti ili apar[ine. Nu este o experienli mistic6;

t'ste o experienfi elementarl. CAnd te uili in oglind6, triiegti
un proces simplu de recunoagtere: ,,Aa, 6sta sunt eu'l CAnd

irre loc schimbarea de perceplie numiti trezire, fiecare inter-
ircfiune a simfurilor noastre este experimentati ca prin noi
ingine. E ca gi cum am gindi despre tot ce intimpinim: ,,Aa,

ilsta sunt eu". Nu ne percepem pe noi ingine din perspecti-

va egoului, din perspectiva unei persoane sau a unei entitifi
st:parate. Este mai mult o senzalie a Unicului care se auto-re-
( unoagte sau a Spiritului care se recunoaEte pe sine insuEi.

Trezirea spirituali este amintire. Nu inseamni si deve-

rrirn ceva ce nu suntem deja. Nu este vorba de transformarea

noastri. Nu este vorba de schimbarea noastri. Este o amin-

lire a ceea ce suntem, de parci am fi gtiut asta cdndva gi pur

i;i simplu am uitat. in momentul producerii amintirii, daci
irnrintirea este autentici, aceasta nu este priviti ca un lucru

1rr-rrsonal. Cu niciun chip nu existd trezire,,personaldi', deoa-
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rece ,,personal" ar implica separare. ,,Personal" ar insemna

ci cel care se trezeste sau devine iluminat sunt ,,eu" sau

egoul meu.

Cind avem de-a face cu o trezire autenticd, devine foarte

clar cd insiEi trezirea nu este personali. Este Spiritul univer-

sal sau congtiinla universali care se trezegte in sine. Mai

degrabi decitttrezirea ,,med', putem spune cd ceea ce suntem

se trezeEte dinduntrul ,,meu". Ceea ce suntem se trezegte

diniuntrul celui care cautd. Ceea ce suntem se trezegte prin
ciutare.

Problema cu definire a ftezirii este c6, dupl ce auzim

oricare dintre aceste descrieri, mintea creeazi o altd imagine,

o alti idee despre ceea ce reprezintd acest adevdr ultim sau

aceastd realitate absoluti. indati ce aceste imagini sunt create,

perceplia noastri este distorsionatd din nou. in acest fel, este

absolut imposibil si descriem natura realitilii, cu exceplia

faptului ci nu este ceea ce credem noi ci este gi nu este ceea

ce am invdlat cd este. intr-adevir, nu suntem capabili sd ne

imagindm ceea ce suntem. Natura noastri trece pur gi simplu

dincolo de orice imaginafie. Ceea ce suntem este acel ceva

care prive;te - acea congtiinfi care ne privegte, pretinzind

cl e o persoand separatd. Adevirata noastri naturi este

participarea neintreruptl la intreaga experienld, pe deplin

congtienli in fiecare clip6, in fiecare moment.

Prin trezire, ceea ce ni se relevi este ci nu suntem un

lucru sau o persoanl, nici micar o entitate. Ceea ce suntem

este acel ceva care se manifesti precum toate lucrurile,

precum toate experienfele, precum toate personalitilile. Noi

suntem cei care viseazdintreagalume intru existenfi. Trezirea

spirituali ne relevd ci acel ceva inexprimabil gi inexplicabil

este de fapt ceea ce suntem.
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Trezfue durabill 9i trezire trecitoare
Dupi cum am spus deja, aceasti experienf| de trezfte

poate fi doar o intrezdrire sau poate diinui in timp. Acum,

unii sus{in cd dacl o trezire este efemeri, nu avem de-a

face cu o trezire autentici. Unii cred ci dupi experienla

trezirii autentice, percepfia {i se deschide asupra adevdratei

naturi a lucrurilor gi nu se mai inchide niciodati inapoi.

Pot in{elege aceasti perspectivd, fiindci, in cele din urmi,
intreaga cildtorie spirituali ne conduce intr-adevdr citre o
trezire deplinl. Trezirea deplini inseamni pur gi simplu ci
percepem lucrurile din punctul de vedere al Spiritului - din
perspectiva uniciti{ii - tot timpul. Din aceasti perspectivd, a

conqtiinfei trezlte, nu mai exist[ nicio separare niciieri - nici

in lume, nici in univers, nici in toate universurile posibile.

Adevirul este oriunde 9i pretutindeni, in orice moment, in
toate dimensiunile, pentru toate fiinfele. Este un adevir care

reprezintd sursa a tot ceea ce va fi vreodati experimentat -
in via[i, dupi viafi, in aceasti dimensiune sau in orice alti
dimensiune.

Din perspectiva finali, efectiv totul - fie la o dimensiune

superioari sau inferioari, aici sau acolo, ieri,astdzisau miine,

totul - nu este decit o manifestare a Spiritului. Este insugi

Spiritul care se trezegte. Deci, in cele din urmi, traiectoria

oriclrei fiinfe, in mod congtient sau nu, este o traiectorie

citre trezirea completi - citre o cunoagtere deplin6, cdtre o

cunoaqtere totald a experienlei a ceea ce el sau ea este, spre

unitate, spre intregire.
Dar momentul trezirii poate sau nu si conduci citre o

viziune permanenti. Dupi cum am menlionat, unii vi vor

spune ci daci nu e permanentl, trezirea nu este autenticl.

ln experienla mea de indrumitor spiritual, am observat

c[ persoana care arunci doar o scurti privire dincolo de

t9
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vilul dualitnfii gi persoana care beneficiazd de o realizarc
permanenti, ,,durabilii vdd gi triiesc de fapt acelagi lucru.
Unul il simte pentru un moment; celdlalt il experimenteaz|
continuu. Dar experienfa, daci avem de-a face cu o trezire
autentici, este aceeagi: totul inseamni unul; nu suntem un
anumit lucru sau vreo persoand anume, care aparline unui
spafiu oarecare; ceea ce suntem reprezinti nimic gi totul, in
acelagi timp.

Deci, aga cum vld eu lucrurile, nu conteazi cu adevirat
dacd trezirea este instantanee sau continud. Conteazi in
sensul cd avem de-a face cu o traiectorie - nu ne vom simfi
niciodat[ pe deplin implini{i pin6 cAnd nu vom percepere

adevirul in mod continuu - insd ceea ce rezultd este o trezire,
fie ea continud sau nu.

Aceasti scurti viziune atrezirii, pe care eu o numesc fre-

zire netrainicd, este din ce in ce mai des intAlnitd. Se petrece

pentru o clipd, o dup6-amiazd,, o zi, o siptdmdni - poate

chiar pentru o luni sau doud. Starea de congtientizare se des-

chide, sentimentul existenfei individuale separate dispare - gi

apoi, asemenea diafragmei unei camere de fotografiat, con-
gtientizarea se inchide din nou, la loc. Brusc, acea persoanl
care mai inainte a perceput in mod real nondualitatea, unita-
tea, se intoarce in mod surprinzitor la ,,starea de vis'l in care

existi dualitate. in starea de vis, revenim la perceptia noastri
condilionati asupra propriei fiinfe - la identificarea cu indi-
vidualitatea limitati, izolatd..

Vestea buni este ci odati ce momentul acestei viziuni
clare s-a produs, diafragma congtiinlei noastre nu mai se

poate inchide din nou in intregime. Ni se poate pirea ci s-a

inchis complet, dar acest lucru nu se intdmpli niciodati. in
cel mai profund ascunzig al tiu, nu uifi niciodati. Chiar daci
a[i perceput realitatea doar pentru o clipi, ceva in interiorul
vostru este definitiv transformat.

20
2t

EXPLORAREA VIETII DE DUPA TREZIRE

Realitatea este nucleari; este incredibil de viguroasd.

Este inimaginabil de puternici. Oamenii pot accesa

realitatea intr-o clipi, cAt ai pocni din degete, iar energia

qi for(a care ii pitrunde le schimbi complet via{a, ca

rezultat. Un simplu moment de trezire a congtiin{ei

poate declanga dezintegrarea falsului sentiment despre

sine qi, ulteriot dizolvarea intregii percepfii a lumii.

Trezireanu este ceea ce vi imaginafi ci este

in termeni cAt se poate de reali, este mult mai potrivit
si vorbim despre ceea ce pierdem prin trezire decit despre

ceea ce cdgtigim. Nu ne pierdem doar pe noi ingine - pe cei

care credem ci suntem - dar pierdem gi intreaga noastri
perceplie asupra lumii. Separarea este doar o perceplie; de

fapt, cind vine vorba de lumea noastr6, nu existi altceva

in afara percepliei. ,,Lumea ta" nu este lumea ta; este doar

perceplia ta. Agadar, degi la inceput poate pirea negativ, cred

ci este mult mai util sd vorbim despre trezire spirituali din
perspectiva a ceea ce pierdem - din perspectiva stdrii din

care ne trezim. Asta inseamni si discutdm despre dizolvarea

imaginii pe care o avem despre noi ingine, or tocmai aceasti

destrimare a ceea ce am crezut ci suntem ne surprinde atit
de mult cind experimentim trezirea.

$i este intr-adevir uimitor: fiindci nu va fi deloc aEa cum

ne aqteptim sd fie. N-am avut nici micar un singur discipol

care si vini inapoi gi si spuni: ,,$tii, Adya, am privit dincolo

de vilul de separare ;i, mai mult sau mai pufin, e tocmai aqa

cum mi-am imaginat c-o si fie. Seamlni destul de bine cu

ceea ce mi s-a povestit dejai'De obicei, discipolii se intorc gi

spun: ,,Nu e nici pe departe aga cum mi-am imaginat."

Acest lucru este deosebit de interesant, deoarece mulli
dintre discipolii mei au studiat spiritualitatea timp de mulgi

ani gi au adesea agteptiri foarte complexe despre ceea ce
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inseamni trezirea congtiin{ei. Dar cdnd se intdmpli, este

intotdeauna diferiti de agteptirile lor. in multe privinle este

superioari, dar in la fel de multe feluri, este mai simpli.
intr-adevir, daci e autentici gi reali, trezirea congtiinfei
trebuie sd fie diferitl de cum ne-am imaginat-o. Aceasta se

datorcazd, faptului ci toate proiecliile noastre despre trezire
se petrec in paradigma stirii de vis. Atit timp cit congtiin{a
noastri se afli inci in starea de vis, este imposibil si ne

imaginim ceva care este in afara ei.

Cum vi se schimbi via{a dupi trezire
Odati cu"trezireavine Ei o reorganizare totali a modului

in care percepem viafa - sau, cel pufin, inceputul unei
reorganiziri. Acest lucru se datoreazl, faptului cd trezkea
insigi, degi frumoasi gi uimitoare, aduce adesea cu ea un
sentiment de dezorientare. Chiar dacl tu te-ai trezit, devenind
Unicul, mai rimdne inci intreaga ta structuri umani -
trupul, mintea gi personalitatea ta. Trezireapoate fi deseori o

experien{a foarte derutantd fala de aceastd structuri umani.
Agadar, acest proces care se petrece dupl trezire este cel

pe care vreau si il explorez. Dupd cum am spus, pentru foarte
pufini oameni momentul treziriiva fi unul complet. intr-un
anumit sens, va fi definitiv gi nu va mai fi nevoie de un proces

continuu. S-ar putea spune ci astfel de oameni au avut o
incircituri karmici extrem de ugoari; chiar daci au trecut
prin suferinfe extreme inainte de trezire, se poate observa ci
mogtenirea lor karmici, condilionarea cu care se confruntau,
nu era prea adAnc6. Acest lucru se intAmpli foarte rar. Doar
cdgiva oameni dintr-o generafie se pot trezi intr-un asemenea

mod incAt si nu mai existe vreun alt proces de urmat.
Le spun mereu oamenilor urmitorul lucru: nu te baza ci

acea persoani egti tu. Mai bine si crezi cL egti ca toli ceilalli,
ceea ce inseamni cd vei avea de parcurs un proces dupl
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lrezirea inifiali. Nu va fi sfhrEitul cilitoriei tale. Ceea ce voi
incerca sd fac aici este s[ vd indrept intr-o direcfie care se

poate dovedi utili gi o cdlduzi buni pentru cAnd vi imbarca{i

irr aceasti cildtorie. Dupd cum obignuia s[ spuni profesorul

rneu, este ca gi cum ai pune piciorul in prag. Doar pentru ci
iripus piciorul in prag, nu inseamni ci ai aprins gi lumina; nu

inseamni ci ai invilat si navighezi in acesti lume diferitd in
care te-ai trezit.

Sunt foarte fericit ci aceasti carte, care sebazeazdpe o

scrie de prelegeri pe care le-am susfinut, imi oferd ocazia sL

irlrordez acest subiect - problema a ce se intAmpll dupd trezi-

lca constiinfei. Informaliile care existi despre viala de dupi
lrezirenu sunt de obicei fbcute publice. Cel mai adesea circu-

lii doar intre indrumitorii spirituali 9i discipolii lor. Problema

cu aceastl abordare este, aga cum am mai spus, c[ acum o

rnullime de oameni au aceste momente de trezire spirituali,

;i existi foarte puline invilituri coerente disponibile pentru

ci. Din aceasti perspectivi, cartea de fafd este un salut de bun

venit in noua lume, in aceasti noui stare de unitate.

As vrea si mi adresez acum acelor cititori care se

giindesc: ,,Ei bine, eu n-am avut niciuna dintre aceste viziuni.
Nu cred ca m-am trezit ca adev[rat]' Alfii s-ar putea si nu

lie siguri dac[ ceea ce au experimentat este trezire sau nu.

Oriunde v-a[i afla pe aceasti cale, cred cd informalia oferiti
cste relevanti, fiindci s-a dovedit cd ceea ce se intAmpl| dupd

lrezire este relevant pentru ceea ce se intAmpl[ lnainte de

Irezire.

in realitate, procesul spiritual de dinainte de trezire nu

t'ste diferit de cel de dupi. Doar ci, dup[ trezire, procesul

rure loc dintr-o perspectivd diferitd; sd zicem ci e aseminitor
pcrspectivei unei pisiri, comparativ cu o vedere de la nivelul
solului. inainte de trezire, nu gtim cine suntem. Credem ci
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suntem o persoane separate, izolatd., parte a unui anumit

corp, ce triiegte intr-o lume diferiti de noi. Odati ce trezirea

s-a produs, noi inci triim in acea lume, doar ci gtim ci nu

suntem limitali la un anumit organism sau personalitate gi

nici nu suntem separali de lumea din jurul nostru, de fapt.

De asemenea, este important de subliniat ci nu devenim

imuni la perceplia gregit6, doar pentru cd am avut un moment

de trezire a congtiinfei. Anumite atagamente gi condilioniri
vor rezista chiar gi dupi ce vom percepe lucrurile din
perspectiva unicitdlii. Calea de dupd, trezire este, agadar,

o cale de dizolvare a rdmdsifelor ataqamentelor noastre - a

complica(iilor noastre, am putea spune. Deci nu e atit de

diferitd de calea cdtre trezire, care este calea de dizolvare a

anumitor iluzii pe care le avem, de diminuare a unor tendinfe.

Diferenla consti in faptul ci, inainte de trezire, structura
personalitilii noastre se resimte ca fiind mult mai gravi,
mult mai greoaie, mult mai densd, fiindci intreaga noastri
identitate este de fapt inviluiti ln propria condilionare. Dupi
trezire, gtim ci aceasti condilionare a sistemului nostru

corp-minte nu este una personali; gtim ci nu ne definegte.

Acea cunoagtere, acel adevir viu, face ca destrimarea iluziilor
noastre si se facd mult mai ugor gi mai pufin ameninfitor.

Deci existi o mare asemdnare intre ceea ce facem din
punct de vedere spiritual inainte de trezfue gi ceea ce facem

dupi aceea. O facem dintr-o perspectivi diferiti; inainte de

trezire o facem din perspectiva separdrii, iar dupi trezire o

facem din perspectiva nonseparirii. Dar ce facem de fapt,

abordarea, procesul in sine, este destul de similar. S-ar putea

spune ci se petrece doar la niveluri diferite ale fiin{ei. Astfel,

aproape tot ce voi discuta in capitolele care urmeazi poate

fi aplicat in funclie de starea in care te afli; poate fi transpus

conform propriei experienfe.
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Dorinfa de a pune totul la indoiali
Dupd cum le spun adesea discipolilor mei, nu-mi ofer

inviliturile ca pe nigte formule ale adevirului, cici simpla

incercare de a pune adev[rul in cuvinte este incercarea unui
nebun. Este abordarea pe care o avem de multe ori inaintea

trezirii - conceptualizim adevdrul gi apoi luim de bun acest

concept. Aga cd, in loc si predau un fel de lec{ii de teologie

sau filozofie, imi prezint invifiturile ca pe nigte strategii. Vi
ofer strategii de trezire gi strategii care si vd fie de folos in
experienla de dupi trezire.

Toate cuvintele pe care le folosesc au rolul de indicatori.

in Zen existi o zicald: ,,Nu confunda luna cu degetul care

arati spre lund." Chiar dacd poate am auzit-o de o sutd de

ori, inci avem tendinfa de a rcpeta gregeala, din nou gi din

nou. Deci, in timp ce o si folosesc o mulqime de cuvinte, o si
creez anumite contexte gi o si folosesc diferite metafore, vi
rog si lineli minte ci intrega mea inviliturl consti in a vd

trezi intru ea. Ca si fie reali, trebuie sa o trdi{i. Nimic din ce

spun nu poate lua locul experienlei reale gi directe de a afla

ce suntefi cu adevirat. Trebuie sd fili dornici si puneli totul la

indoial[, sd vi oprili gi s[ vi intreba{i: ,,Oare gtiu cu adevlrat

ceea ce cred ci gtiu sau doar am imprumutat credinlele gi

opiniile altora? Ce ;tiu eu, de fapt? $i ce imi doresc s[ cred

sau si-mi inchipui? Ce cunosc cu certitudine?"

Aceastd intrebare * ,Ce cunosc cu certitudine?" - este

extrem de puternicl. CAnd analizezi in profunzime aceasti

intrebare, ajungi si inlelegi cd ea, de fapt, ili dirimi lumea.

Ce iti distruge intreaga reprezentare a propriei fiin[e, aga

cum gi trebuie. Ajungi si infelegi ci tot ceea ce credeai ci Etii

despre tine insufi, tot ceea ce credeai cd gtii despre lume, se

bazeazd pe ipoteze, credinfe 9i opinii - lucruri in care crezi

pentru ci aga ai fost invllat sau !i s-a spus ci sunt adevdrate.


