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Q�1 

DumneZeu

Ce înseamn" s" i te deschizi lui Dumnezeu sau s"-l 
iube!ti pe Dumnezeu?

Imagineaz"-$i o persoan" pe care o iube!ti mai mult 
decât orice în via$", eventual copilul t"u, sau mama ta, sau 
iubitul ori iubita ta, sau prietenul ori prietena cea mai bun". 
Simte ce înseamn" s" iube!ti acea persoan".

Acum, alege un obiect din preajma ta, de pild" cartea 
asta, sau podeaua de sub picioarele tale, sau o pern". Iube!te 
acel obiect cu aceea!i intensitate cu care iube!ti persoana cea 
mai drag" $ie.

Poate $i se va p"rea ciudat s" iube!ti o carte, o podea sau 
o pern" în asemenea mod, dar o po$i face. Practic" iubirea 
pân" când sim$i obiectul ales cu aceea!i iubire oferit" de tine 
celei mai dragi persoane.

Dup" ce ai ajuns s" iube!ti un obiect la fel de plenar cum 
iube!ti cea mai drag" persoan" din via$a ta, practic" iubirea 
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fa$" de spa$iul din jurul t"u. Iube!te spa$iul care se întinde în 
fa$a ta, în spatele t"u, în stânga !i în dreapta ta, deasupra !i 
dedesubtul t"u. Iube!te în toate direc$iile din exteriorul t"u, 
nutrind acela!i sentiment pe care îl ai când te deschizi fa$" de 
persoana cea mai drag" $ie. 

Apoi practic" iubirea fa$" de tot ceea ce se a(" în tine 
– chiar !i fa$" de ungherele cele mai secrete ale ru!inii !i 
perversit"$ii – cu aceea!i iubire pe care i-o oferi persoanei 
celei mai dragi din via$a ta. Poate c" vei avea nevoie de ceva 
timp ca s" faci asta sau poate c" o vei putea face pe loc.

Dac" iube!ti o persoan", îl po$i iubi pe Dumnezeu. 
Dumnezeu este tot, respectiv ceea ce se a(" dincolo de tot – 
tot ceea ce po$i iubi. Iube!te tot !i pe to$i cei pe care îi cuno!ti 
!i pe care nu-i cuno!ti, !i îl vei iubi pe Dumnezeu. Deschide-te  
în fa$a a tot ceea ce exist" în tine !i în afara ta, chiar !i în 
fa$a nep"trunsului mister de dincolo de toate. Deschide-te 
pentru a sim$i !i a iubi totul, ceea ce se vede !i ceea ce r"mâne 
necunoscut. Asta înseamn" s" te deschizi fa$" de Dumnezeu 
sau s"-l iube!ti pe Dumnezeu.

Fiecare clip" în care iube!ti atât de plenar înseamn" 
iluminare. Dar din cauz" c" e!ti obi!nuit ca de regul" s"-$i 
contrac$i sentimentele, s-ar putea ca o clip" mai târziu s" 
te treze!ti absorbit într-o activitate precum scobitul în nas 
sau sc"rpinatul b"rbiei, în timp ce ac$ionezi în vederea p"cii 
mondiale scriindu-i congresmanului t"u.

Iubirea ta ar putea # trunchiat" zile în !ir pe m"sur" ce 
te afunzi în îndeplinirea îndatoririlor, pe m"sur" ce te pierzi 
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în treburile !i în emo$iile tale – s" î$i cre!ti copiii, s" reu!e!ti 
în carier", s" conversezi, s" faci sex sau s" m"nânci. Poate 
c" nu te deschizi fa$" de Dumnezeu de dragul experien$ei 
temporare. Via$a ta mereu schimb"toare nu te va împlini 
niciodat" de#nitiv, iar tu !tii asta.

Iluminare instantanee înseamn" s" iube!ti, chiar acum, 
ca !i cum ai iubi persoana cea mai drag" $ie. Indiferent ce 
sim$i sau ce tr"ie!ti acum, pe plan interior sau exterior, 
po$i iubi f"r" nicio re$inere. Asta înseamn" s"-l iube!ti pe 
Dumnezeu.

A!adar, începe prin a sim$i persoana pe care o iube!ti cel 
mai mult, !i deschide-te incluzând #ecare aspect al #ec"rui 
moment în deschiderea iubirii tale.

Faptul de a te oferi în felul acesta, cu deschidere, înseam-
n" iluminare instantanee.

Faptul de a uita s" iube!ti reprezint" via$a obi!nuit", 
caracterizat" de o suferin$" subtil".

z
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Q�2

/$�&803¬5¬785,

Simte toate confec$iile din magazinul t"u preferat 
de haine. Absoarbe numeroasele culori. Las"-$i buricele 
degetelor s" ating" u!or texturile $es"turilor, satinului !i 
bl"nii. Probeaz" orice î$i place. Bucur"-te de sentimentul pe 
care $i-l ofer" faptul de a proba mai întâi o $inut" superb", 
apoi alta.

Continu" în felul acesta, sim$ind în acest timp pe to$i 
acei oameni din lume care sunt în r"zboi, sunt bolnavi sau 
prad" disper"rii !i singur"t"$ii – în vreme ce tu te bucuri de 
ie!irea la cump"r"turi. Începe aproape de cas", cu familia 
!i cu prietenii t"i, cunoscându-le suferin$a personal" sau 
durerea secret".

Apoi extinde sentimentul acesta c"tre to$i oamenii de pe 
p"mânt care acum poate c" sunt ("mânzi, sau bolnavi, sau pe 
moarte. Radiaz" din inima ta c"tre ei fericirea de a proba astfel 
de haine minunate. Ofer" ca pe un dar sentimentul pe care 
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$i-l trezesc texturile !i culoarea hainelor.  Imagineaz"-$i c" 
transmi$i, radiind, minunata ta experien$" de la cump"r"turi 
tuturor acelora care sufer".

Pentru a manifesta liber iubirea, ofer" celorlal$i bu- 
curia ta.

Ofer" toate experien$ele tale minunate celorlal$i, în chip 
de daruri, f"r" s" p"strezi nimic pentru tine, nici m"car o 
amintire. Vinov"$ia !i tensiunea rezult" din faptul c" acu-
mulezi în tine momentele fericite. Iluminarea instantanee 
înseamn" s" oferi fericirea ta în dar celorlal$i. 

z
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Q�3

Oral

Totul pare mai mare în gura ta. O mic" irita$ie sau un 
#r minuscul de nisip poate p"rea imens. Buzele !i limba sunt 
extrem de sensibile la a oferi !i a primi pl"cere, la a sim$i atât 
gustul delicios, cât !i pe cel amar. 

O meduz" nu are limb". Poate c" tot corpul ei e sensibil 
precum limba ta. Imagineaz"-$i c" tot corpul t"u e sensibil 
precum $i-e limba. Închipuie-$i c" î$i lingi ciorapii, c" sim$i 
gustul interiorului pantalonilor t"i, c" s"ru$i fran$uze!te 
cartea pe care o $ii în mâini.

Din fericire poate, corpul t"u nu e în întregime a!a. 
Organul t"u destinat gustului e la ad"post de aceste mirosuri 
!i gusturi care te bombardeaz". Limba î$i e protejat" în gur", 
în spatele din$ilor !i al f"lcilor osoase.

Un pom nu are limb" !i nu va sim$i niciodat" gustul s"rat 
al n"du!elii unei iubite în#orate. Îns" un pom danseaz" cu 
frunzele în b"taia soarelui !i a ploii, întinzându-!i r"d"cinile 
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adânc în solul umed, noroios, f"r" s" cunoasc" stresul carierei 
sau gândul mor$ii. Un pom nu are limb", dar în felul lui cânt" 
de la r"d"cin" pân" la frunze: „Sunt viu!”

Data viitoare când î$i vei folosi gura pentru a oferi pl"cere 
sexual", #i recunosc"tor pentru c" o po$i face. Permite 
experien$ei sexului oral s" se extind" !i s"-$i umple câmpul 
con!tiin$ei. Exploreaz" peisajul senza$iilor orale, gusturile !i 
texturile pe care le lingi !i le sugi !i le mu!ti u!or. Afund"-te 
în sexul oral, a!a cum numai un om o poate face.

Înainte de aceast" na!tere !i dup" moarte, probabil c" nu 
ai limb". Cine !tie? Dar acum, în forma ta uman", care este 
modul cel mai ingenios de a oferi bucurie cu gura? Cum î$i 
po$i oferi limba cea moale !i buzele pricepute, ca dar de iubire 
pentru ceilal$i? 

Cu siguran$", po$i oferi persoanei iubite pl"cere sti-
mulându-i gâtul, lobii urechii, sfârcurile, coapsele, labele  
picioarelor sau organele genitale, cu limba !i cu buzele. Dar 
po$i s"-$i oferi gura în acest scop: s" dai persoanei iubite posi-
bilitatea s" ofere o deschidere etern prezent" în chip de iubire 
neînc"tu!at", adresat" tuturor #in$elor?

Acesta este scopul iluminat al sexului. Sexul oral e unic, 
deoarece gurile noastre sunt atât de sensibile. Propor$ional, 
o parte mai mare din capacitatea creierului t"u e dedicat" 
limbii !i buzelor decât oric"rei alte p"r$i a corpului. Evident, 
o pic"tur" de ap" s"rat" provoac" o reac$ie diferit" atunci 
când cade pe spinare fa$" de atunci când cade pe limb". Cu 
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atât mai mult se întâmpl" asta în cazul texturii !i gustului 
organelor genitale atunci când se a(" între buzele tale. Gura 
ta cunoa!te cel mai bine ceea ce atinge.

Încearc" s" lingi cu vârful limbii sau s" mu!ti abia per-
ceptibil, cu mi!c"ri mai mici decât un #r de nisip. Permite 
persoanei iubite s"-!i dea seama cât de sensibil" e gura ta 
dup" gemetele !i ah-urile tale, pe m"sur" ce limba !i buzele 
tale descoper" gusturi explozive !i texturi extreme ale relie-
fului ondulat !i sinuos pe care niciun arbore de sequoia nu 
le va sim$i vreodat". Las"-$i câinele în camera de al"turi s" se 
întrebe de ce tot gemi a!a.

Transform" gusturile pe care le sim$i în sunete care s" 
permit" persoanei iubite s" î!i dea seama de sensibilitatea 
accentuat" a sim$urilor tale, iar lucrul acesta s" v" conecteze 
inimile una la cealalt", m"rind (uxul iubirii care curge 
între corpurile voastre. Asta e ideea: s" converte!ti extrema 
sensibilitate a gurii tale într-o ampli#care a iubirii.

Iubirea exprimat" printr-un joc al buzelor sl"be!te 
grani$ele dintre cele dou" euri. Iubirea ampli#cat" oral 
persist" mult dup" ce ai încetat s" lingi !i s" sugi. 

Aceast" luminozitate pe care o radiezi datorit" iubirii 
va # sim$it" de animalul t"u de cas", va # sim$it" !i de un 
arbore, chiar de nu-$i vine, poate, s" crezi, iar copiii !i 
prietenii t"i vor putea sim$i f"r" îndoial", pe tot parcursul 
zilei, inima ta sensibilizat" !i vulnerabil". Iubirea ta eliberat" 
e o binecuvântare în via$a lor.
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Limba ta poate expune în mod sexual iubirea ampli#cat", 
oferit" de tine celorlal$i. De ce nu? Mai pu$in de-atât ar 
însemna s" nu-$i utilizezi la maximum forma ta uman". 
Copacii au propriul lor mod de a binecuvânta. Ofer"-$i 
partea omeneasc" cea mai sensibil" ca pe un dar, oferind 
binecuvânt"ri pline de iubire tuturor.

z
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Q�4

Film 

Care e unul dintre #lmele tale preferate?

Aminte!te-$i ce $i-a pl"cut la acel #lm extraordinar, 
ac$iunea lui, povestea de dragoste sau personajele. 

Acum, închipuie-$i c" te ui$i la acest #lm chiar în clipa 
asta. Ai op$iunea special" a derul"rii rapide a imaginilor. Po$i 
s" m"re!ti un pic viteza de derulare a #lmului, a!a încât s" #e 
di#cil de urm"rit ce se întâmpl", sau po$i s" m"re!ti viteza 
atât de mult încât imaginile s" devin" neclare.

Pornind de la viteza normal", cât de mult po$i ampli#ca 
viteza a!a încât #lmul s"-$i mai par" totu!i interesant? În cele 
din urm", imaginile se succed atât de rapid încât î$i pierzi 
interesul. În ce punct aten$ia ta înceteaz" s" mai #e captivat" 
de #lm, din cauza vitezei imaginilor?

Po$i, de asemenea, s"-$i imaginezi c" reduci viteza cu 
care se succed imaginile. Dac" o reduci foarte pu$in, e în 


