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Lupta pentru regãsirea luminii
Doream sã cuceresc lumea de dincolo, dar nu ºtiam cum

sã ajung la ea. Mã simþeam la fel ca cineva care doreºte sã
cucereascã jungla dar nu ºtie de unde sã înceapã, ºi care nu
dispune de un cuþit cu care sã-ºi croiascã drumul. El nu ºtie
ce pericole îngrozitoare îl aºteaptã, ce ºerpi veninoºi ºi ce
animale sãlbatice, nu ºtie cã se poate rãtãci sau poate dispãrea
în vreo prãpastie. Dar tocmai ignoranþa lui îi dã curajul sã se
afunde în junglã.

La vremea respectivã nu ºtiam aºadar cã în timpul acþiunii
de recunoaºtere a lumii de dincolo, adicã a regatului
inconºtientului, forþe necunoscute se vor arunca asupra mea
ca niºte fiare sãlbatice, la fel cum nu ºtiam cã voi fi condusã
pe cãi greºite, în timp ce abisurile nebuniei abia aºteptau un
pas greºit din partea mea. ªi nu aveam cu mine decât o armã
foarte micã: bunul simþ!

Aºadar, de unde sã încep? Religia vorbeºte de lumea de
dincolo, dar preoþii cu care am vorbit doreau ca eu sã cred
orbeºte în niºte dogme pe care nu le înþelegeau nici mãcar
ei înºiºi, sau îmi povesteau mici parabole încântãtoare despre
un paradis romantic în care nu credeau nici ei, convinºi însã
cã „micuþa doamnã” ar trebui sã se mulþumeascã cu ele!

De aceea, am preferat sã îmi întorc privirea cãtre marii
gânditori ai planetei, pentru a afla punctul lor de vedere
asupra acestui aspect fundamental: sensul vieþii ºi al morþii.
ªi cum la acea vreme nu ºtiam absolut nimic despre filosofiile
orientale, am început sã citesc operele gânditorilor europeni.

Am început cu lucrãrile traduse ale filosofilor greci ºi latini.
Socrate, Platon, Pitagora, Epictet ºi Marc-Aureliu m-au
entuziasmat de-a dreptul. Ei m-au învãþat multe lucruri, iar
unele aspecte s-au clarificat în mintea mea. Îndeosebi o frazã
a lui Epictet a rãmas întipãritã în mintea mea, însoþindu-mã
de-a lungul întregii mele vieþi ºi ajutându-mã sã ies din
întuneric ºi sã mã îndrept cãtre lumina eternã:

„Realitatea nu este niciodatã rea; cel mult felul în care o
priveºti tu este rãu!”

De atunci, m-am strãduit sã îmi schimb complet felul de
a gândi, viziunea asupra lumii – sã vãd lucrurile în mod diferit!
Dar toate aceste mari adevãruri nu au putut rãspunde la
întrebãrile mele legate de lumea de dincolo.

M-am aplecat atunci asupra filosofiilor mai moderne,
Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Descartes, Pascal, Spinoza.
Setea mea de cunoaºtere a rãmas însã intactã. Am simþit cã
aceºtia nu au putut merge mai departe decât le-a permis intelectul,
neputând atinge þelul, adicã realizarea. De fapt, rãspunsurile
lor erau mai slabe decât cele ale anticilor. Între gânditorii
moderni, cel care a mers cel mai departe cu cãutãrile sale
mi s-a pãrut a fi Spinoza. Dar principala mea impresie a fost
cã aceºti gânditori moderni s-au rãtãcit prin circumvoluþiunile
propriului lor creier. Cu tot sistemul lor filosofic, ei au fost
cu toþii nesatisfãcuþi, dezamãgiþi, nefericiþi. Atunci, cum m-ar
fi putut ei ajuta în cãutarea marilor adevãruri legate de lumea
de dincolo? Era limpede cã ei nu ºtiau nimic despre ea, ºi
totuºi cãutaserã ceva cu aceeaºi disperare ca ºi mine. Dar
eu vroiam realitãþi, nu cuvinte.

Într-o zi, stãteam la fereastrã cu bãieþelul meu ºi priveam
cum cad frunzele castanului. Ca întotdeauna, mã gândeam
la sensul vieþii. „Moartea – mi-am spus – mereu moartea!”

Dar vocea din interiorul meu mi-a rãspuns: „Moarte? De
ce nu vezi decât acest aspect al realitãþii? Ce manifestã copacul
ºi întreaga naturã primãvara? Viaþa! Întotdeauna viaþa!
Moartea ºi viaþa se succed într-un ciclu etern. Moartea nu
este decât cealaltã faþã a vieþii...”.

Am înþeles subit cã arborele retrage viaþa din frunzele
sale pentru a o pãstra în sine; frunzele devin astfel niºte
simple înveliºuri golite, mor ºi cad. Ce de înveliºuri goale!
Viaþa care animase frunzele continua sã sãlãºluiascã în copac,
iar primãvara va izbucni din nou cu putere, luându-ºi o nouã
înfãþiºare, creând noi frunze, ºi în acest fel viaþa îºi va relua
ciclul etern. Copacul inspirã ºi expirã viaþã; singure frunzele
se schimbã, numai exteriorul sãu se modificã. Viaþa este
eternã, cãci viaþa este starea de FIINÞÃ eternã. Viziunea
mea a mers chiar mai departe: sursa acestei stãri de FIINÞÃ
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eternã – cea pe care oamenii o numesc Dumnezeu – insuflã
în mod similar viaþa în fiinþa umanã – exact cum se spune în
Biblie cã Dumnezeu a suflat prin nãrile lui Adam suflul vieþii
– dupã care o retrage, iar înveliºul golit cade (corpul omului
moare). Dar viaþa nu înceteazã nici o clipã, ea îmbracã un
corp nou, într-un ritm etern, un ritm în care trãieºte ºi se
miºcã tot ceea ce existã în univers, de la corpurile celeste ºi
pânã la respiraþia ºi bãtãile inimii unei fiinþe vii.

Mi-a revenit atunci în memorie o amintire: aveam ºase
sau ºapte ani când am auzit vorbindu-se pentru prima oarã
de moarte. M-am aºezat atunci în faþa oglinzii ca sã
examinez imaginea invizibilului: propria mea reflexie. Încã
de pe atunci nu-mi puteam imagina cã va veni o zi când voi
muri ºi când nu voi mai exista. Doream sã ºtiu unde se
ascunde acest „eu” gânditor care nu doreºte sã moarã. M-am
apropiat astfel de oglindã pânã când am atins-o cu nasul.
M-am privit în ochi cât mai de aproape posibil, în speranþa
cã voi vedea acest „eu”! Am vãzut în mijlocul ochilor mei o
gaurã neagrã, dar nu am reuºit sã mã vãd pe „mine”. „Eul”
– eu însãmi – a rãmas invizibil, aºa cum am crezut
dintotdeauna cã este, încã din primele zile când am devenit
conºtientã pe aceastã planetã. Nu mã puteam vedea nici
chiar într-o oglindã; tot ce am descoperit acolo a fost faþa
mea, masca mea, ºi cele douã gãuri negre din ochii prin care
priveam. Pe de altã parte, ºtiam cã este imposibil sã nu exist!
„Bine, mi-am spus atunci, dar prin ce vei privi lumea atunci
când ochii tãi se vor închide?” Fãrã sã ezit, am rãspuns:
„Când voi închide ochii aici, voi deschide alþi ochi
altundeva”. „Dar dacã nu te vei regãsi imediat într-un alt
corp, dacã între cele douã momente va trece o perioadã
lungã? Dacã va trebui sã aºtepþi o sãptãmânã, luni, ani, sau
poate chiar mii de ani?” „Acest lucru este imposibil, a rãspuns
fetiþa micuþã care eram la acea vreme, cãci nici atunci când
dorm nu ºtiu la trezire cât timp s-a scurs în timp ce am dormit.
Timpul nu existã în somn, ºi în moarte trebuie sã fie la fel,
atât timp cât voi rãmâne fãrã un corp. Indiferent dacã voi
rãmâne în întuneric – în «nimic» – o sãptãmânã sau o mie de

ani, mi se va pãrea acelaºi lucru. Oricum mi se va pãrea cã
am închis ochii aici pentru a-i deschide dincolo. În «nimic»
nu existã timp. Dar este imposibil sã nu mai exist deloc”. ªi
astfel, complet liniºtitã, am renunþat la oglindã ºi m-am întors
la jocurile mele.

Aceastã amintire din copilãrie mi-a revenit în minte în
timp ce priveam – adult fiind – frunzele castanului cãzând,
ca efect direct al legii reîncarnãrii. M-a surprins sã constat
cu câtã spontaneitate ºi cu câtã naturaleþe putea recunoaºte
un copil un adevãr atât de profund în pofida raþiunii sale
prea puþin dezvoltate, ºi fãrã sã fi auzit sau sã fi citit vreodatã
ceva pe aceastã temã. Singura modificare pe care aº aduce-o
astãzi se referã exclusiv la termeni: astãzi aº afirma cã:
„conceptul de timp” nu existã în „inconºtient”...

În plus, ºtiam acum cã port în mine amintirea confuzã a
unei alte persoane care am fost cândva. Viziunile din Egipt
nu erau altceva decât ieºirea la luminã a unor amintiri.

Aspiraþia mea cãtre lumea de dincolo ºi ideile mele despre
reîncarnare m-au fãcut sã mã interesez de spiritism. Mediumii
pretind cã pot intra în contact cu spiritele morþilor ºi cred în
reîncarnare. Eram totuºi extrem de reticentã în ceea ce îi
privea, cãci îi auzisem pe pãrinþii mei vorbind cu dispreþ de
ei. Mama avea o prietenã foarte apropiatã care practica
spiritismul ºi care povestea cã în timpul ºedinþelor o masã
de stejar la fel de grea ca ºi plumbul se ridica în aer. Mama
refuza întotdeauna sã ia parte la asemenea practici, fiind de
pãrere cã ele pot afecta sistemul nervos. În timp ce mã
gândeam la reîncarnare mi-am adus brusc aminte cã am
participat odatã la o asemenea ºedinþã, la bãtrâna doamnã,
în numele mamei. Cu greu am putea însã numi „ºedinþã” ce
s-a întâmplat atunci!

Bãtrâna prietenã a mamei îºi iubea mult nepoþii ºi invita
adeseori tineri la masa de prânz. Eu eram unul din aceºti
tineri care veneau de multe ori. Într-o zi am rãmas mai mult,
iar bãtrâna doamnã, care avea o naturã veselã ºi foarte plãcutã,
a fost încântatã sã stea de vorbã cu noi. La vremea respectivã
aveam 15 ani. Eram cu toþii foarte curioºi sã ºtim mai multe
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despre spiritism, aºa cã am rugat-o pe doamna respectivã sã
ne spunã mai multe. „Dacã doriþi, ne-a rãspuns ea, putem
face o masã sã se învârteascã”. Aceastã perspectivã ne-a
încântat pe toþi.

Nu a fost vorba de masa grea de stejar de care vorbise
mama, ci de o mãsuþã rotundã, cu trei picioare, care a fost
adusã în mijlocul salonului. Am înconjurat-o cu toþii, ne-am
pus mâinile pe ea, cu degetele rãsfirate astfel încât degetele
mari ºi inelarele sã se atingã. Camera era bine iluminatã.
Totul ni se pãrea extrem de amuzant, ºi totul a devenit de
un comic irezistibil atunci când bãtrâna doamnã a întrebat
cu voce tare: „Spirite, eºti aici?”

Ne-am privit abia reþinându-ne râsul, ca sã nu o jignim
pe gazda noastrã. Ne-am strãduit chiar sã arborãm niºte mine
potrivite cu circumstanþele. Dintr-o datã, masa a început sã
tremure, ca ºi cum o energie ciudatã ar fi pus stãpânire pe
lemn. Totul s-a accentuat pânã când masa s-a ridicat cu un
picior în aer. Apoi a cãzut la loc ºi a rãmas liniºtitã.

- Da, a spus bãtrâna doamnã, masa a spus da. Când masa
bate o datã, acest lucru înseamnã da, când bate de douã ori
înseamnã nu. Wolfgang, ia o foaie de hârtie ºi un creion ºi
noteazã literele. Avem de faþã un spirit.

Wolfgang aºtepta, cu creionul în mânã. Tabla s-a pus apoi
în miºcare, a început sã freamãte, bãtând întruna. Noi recitam
alfabetul, iar Wolfgang nota litera la care se oprea ea.

Nu aº putea explica de ce ni s-a pãrut atât de comic. Era
amuzant sã recitãm alfabetul, ºi evident, sã vedem cât de
serios oficia ritualul bãtrâna doamnã. Personal, nu am crezut
nici mãcar o clipã cã masa se miºca singurã. Eram convinsã
cã cel care o miºcã este Nicolas, unul din nepoþii doamnei.
Bãtãile mesei ne-au amuzat mult, dar asta nu a fost nimic
prin comparaþie cu ceea ce a urmat. Însãºi bãtrâna doamnã a
scuturat din cap, cu o privire de reproº. Dar nimic nu ne
putea opri din râs; masa s-a înclinat brusc de mai multe ori,
atât de jos încât marginea ei aproape cã a atins solul – eram
convinsã cã va cãdea – dar apoi s-a ridicat de fiecare datã
într-o manierã irezistibilã, dupã care a început sã se

învârteascã prin camerã. Pentru a o urma, am fost nevoiþi sã
începem sã alergãm. În cele din urmã ea s-a calmat ºi s-a
oprit într-un colþ al camerei. Doamna a întrebat: „Nu mai e
nimeni?”

Masa nu a miºcat.
- Spiritul s-a supãrat pentru cã v-aþi amuzat atât de tare.

Acum toate spiritele au plecat.
Dupã care a spus:
- O clipã, copii, sã vã fac o cafea.
ªi a dispãrut în bucãtãrie.
Rãmaºi singuri, am profitat de ocazie pentru a-l întreba

pe Nicolas:
- Tu ai fost cel care a miºcat masa, nu-i aºa?
Surprins, acesta a rãspuns:
- Eu? Eu am crezut cã tu sau Emmerich aþi fãcut-o. În

nici un caz eu. Degetele mele de-abia atingeau masa.
Ne-am întors cu toþii cãtre Emmerich, dar acesta a

protestat vehement:
- A, nu, nu eu am miºcat masa.
- Ascultaþi, le-am spus eu, haideþi sã vedem dacã masa se

poate miºca singurã.
Ne-am înghesuit în jurul mesei ºi am încercat sã o facem

sã se miºte împingând de ea. Spre stupoarea noastrã, aceasta
nu s-a miºcat deloc! Masa era complet imobilã, lipsitã de
viaþã, aºa cum trebuia sã fie orice bucatã de lemn! Am insistat
ºi am împins-o mai tare. În timpul experienþei, masa se
aplecase pânã aproape la pãmânt, dupã care se ridicase. Dar
toate eforturile noastre au rãmas în zadar. Ne-am decis sã
împingem cu toþii în aceeaºi direcþie, sã o ridicãm, dar dupã
ce am reuºit sã o ridicãm pe un picior, ea a cãzut cu toatã
greutatea pe celelalte douã. Era imposibil sã o pãstrãm în
poziþia iniþialã.

De data aceasta ne-am privit în tãcere. Nu înþelegeam
nimic. Pofta de râs ne cam trecuse. Singurii care îºi pãstrau
calmul erau cei doi nepoþi ai bãtrânei doamne. Ei ne-au spus
cã nici ei nu înþeleg ce se întâmplã, dar atunci când mãtuºa
lor Margaret era de faþã, ea putea ridica chiar ºi imensa masã
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de stejar masiv, pe care în mod normal nu o puteau ridica
decât patru persoane. Era aºadar exclus ca mãtuºa Margaret
sã poatã ridica singurã masa.

Pe drumul cãtre casã, am reflectat atunci la acest
fenomen. Nu puteam sã cred într-un „spirit” care ridica masa,
dar trebuia sã recunosc cã exista o forþã necunoscutã care fãcea
acest lucru.

Dupã acest incident, viaþa ºi-a reluat cursul firesc, cu
studiile de pian, cu patinajul, cu certurile cu logodnicul meu
de atunci, iar amintirea mesei care se învârtea singurã a
trecut în uitare. ªi acum, dintr-o datã, ea mi-a revenit în
minte. Era clar cã nici simpatica doamnã nu ºtia ce este
spiritismul, dar eram convinsã cã existã cercuri mai serioase
care se ocupã de aceastã problemã. Nu e niciodatã prea târziu
sã renunþi la prejudecãþi. Mã gândeam cã dacã voi studia
mai îndeaproape spiritismul, aº putea gãsi ceva care sã mã
ajute sã avansez în cãutãrile mele.

Am intrat astfel în contact cu unul din cele mai celebre
grupuri de spiritism din þarã. Responsabilul grupului mi-a
dat mai multe cãrþi, lãsându-mi latitudinea de a crede sau nu
în ele! Simplele teorii nu sunt însã satisfãcãtoare pentru cel
care cautã adevãrul. Doream sã cunosc practica ºi sã mã
conving cu ochii mei. Una din cãrþi mi-a atras atenþia asupra
unui medium care îºi dobândise calitãþile receptive
aºezându-se în fiecare searã, la aceeaºi orã, în faþa unei foi
de hârtie, aºteptând cu creionul în mânã sã primeascã un
mesaj, timp de o orã. El a practicat aceastã tehnicã timp de
ºase luni, pânã când în sfârºit, creionul a început sã se miºte
ºi sã scrie cuvinte. Mediumul respectiv a scris astfel mai
multe lucrãri ºi a atins o anumitã celebritate. Dar nu genul
acesta de lucrãri mã interesau pe mine: era vorba de niºte
predici pline de bunãtate, dar absolut plictisitoare. Puteam
gãsi predici mult mai bune la bisericã! De ce sã ai nevoie de
un spirit pentru acest lucru, asta în cazul în care forþa care
anima mâna era într-adevãr a unui spirit!

În sfârºit, am luat ºi eu o foaie de hârtie ºi un creion, ºi
am început sã aºtept. În prima zi nu s-a petrecut nimic.

În cea de-a doua zi, creionul a început sã tremure în mâna
mea, care a început sã tremure la rândul ei. A urmat o miºcare
sacadatã, care m-a determinat sã desenez tot felul de
nonsensuri.

În cea de-a treia zi, miºcarea tremuratã a creionului s-a
produs imediat, iar locul desenelor a fost luat de cuvinte
inteligibile. Ai fi spus cã este scrisul ezitant al unui om bãtrân.
Am continuat regulat experienþa, în fiecare zi, iar frazele au
prins contur. În timp ce creionul scria, eu îmi observam braþul
ºi mâna. De unde venea aceastã forþã care îmi anima mâna?
De vreme ce acest creion putea scrie singur, acelaºi lucru
putea fi fãcut de orice alt creion. Era absolut evident pentru
mine cã cel care executa miºcarea era creionul, nu braþul, ºi
cã eu nu ºtiam dinainte ce urma sã scrie creionul. Energia
provenea aºadar dintr-o sursã situatã în afara conºtiinþei mele,
dar care avea o legãturã cu mine. Putea fi vorba de o forþã
care acþiona din subconºtientul meu, dar nu aveam
deocamdatã nici o dovadã cã ea provenea de la un strãin, de
la un aºa-zis „spirit”.

Dar cine ºtie exact ce este „inconºtientul” nostru?
I-am arãtat aceste scrieri ºefului cercului spiritist. Cu o

siguranþã surprinzãtoare, acesta mi-a spus cã este vorba de
o scriere tipic mediumicã ce provenea de la un spirit. Am
tãcut. Asemenea afirmaþii mã fãceau sã devin foarte prudentã.
Faptul cã forþa care îmi animase braþul nu provenea de la
conºtiinþa mea, acest lucru era absolut sigur, cãci nu voinþa mea
a fost aceea care a pus în miºcare creionul. Ea putea sã-ºi aibã
totuºi originea în fiinþa mea subconºtientã. Faptul cã mediumii
cred într-o energie produsã de spirite nu este o dovadã cã
lucrurile stau ºi în realitate chiar aºa.

Am continuat experienþele observându-mã, pe mine ºi
creionul meu.

Într-o dupã-amiazã de duminicã, soþul meu ºi cu mine ne
aflam împreunã în camera noastrã. El citea o carte iar eu
fãceam o gravurã pe lemn, gândindu-mã la experienþele pe
care le fãcusem cu scrierea automatã. Am ajuns atunci la
urmãtoarea concluzie: dacã este posibil ca mâna mea, nervii
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mei sau orice alt instrument – încã necunoscut – din fiinþa
mea sã poatã capta ºi manifesta gândurile unei fiinþe
dezîncarnate ºi complet strãine mie, trebuie sã fie la fel de posibil
sã pot capta ºi manifesta în aceeaºi manierã gândurile unei fiinþe
separate de mine, dar încarnatã. Dacã aº putea demonstra
acest lucru, el ar însemna un pas înainte în cercetarea mea.

I-am vorbit despre acest lucru soþului meu ºi l-am întrebat
dacã nu doreºte sã facem împreunã o experienþã legatã de
transmiterea gândurilor. A acceptat imediat, cãci subiectul
îl interesa foarte tare.

Nu ºtiam exact cum trebuie procedat, dar mi se pãrea cã
dacã doresc sã captez gândurile altcuiva, era absolut necesar
sã îmi golesc complet mintea ºi sã devin perfect pasivã
(receptivã), pentru ca propriile mele gânduri sã nu deranjeze
procesul. Ne-am aºezat aºadar unul alãturi de celãlalt. I-am
luat încheietura stângã în mâna mea dreaptã, acolo unde se
simte pulsul, convinsã cã un contact direct nu va face altceva
decât sã ajute la bunul mers al experienþei. Mi-am relaxat
toþi muºchii, nu m-am mai gândit la nimic, ºi am aºteptat.

Iatã cum îmi imaginam eu transmisia gândurilor: soþul
meu trebuia sã se gândeascã la ceva, iar gândul lui trebuia
sã aparã în mintea mea, într-un fel sau altul. Am aºteptat
aºadar un gând care sã nu provinã de la mine (la vremea
respectivã nu mã gândisem niciodatã la faptul cã noi nu
ºtim nici mãcar de unde vin propriile noastre gânduri). Spre
marea mea surprizã, s-a petrecut ceva pentru care nu eram
deloc pregãtitã. În timp ce aºteptam un gând din partea
soþului meu, am simþit cu putere – aº putea spune aproape
cã „am vãzut” un curent de energie cu un diametru de
circa zece centimetri care a ieºit din stomacul sãu ºi mi-a
înconjurat corpul la nivelul plexului solar, ca un lasou. L-am
perceput ca ºi cum acest curent care provenea de la soþul
meu ar fi fost alcãtuit dintr-o materie foarte finã, dintr-un
fel de ceaþã, dar totuºi dintr-o materie. Dupã ce curentul
m-a înlãnþuit, acesta m-a tras într-o anumitã direcþie, lucru
care m-a determinat chiar sã fac un pas în direcþia
respectivã. Dar el mã trãgea mereu mai departe. Dacã

fãceam un pas într-o direcþie greºitã, el mã silea imediat sã
revin la direcþia justã. ªi astfel, m-a fãcut sã mã opresc
lângã fereastrã. Acolo m-a lãsat voinþa materializatã a
soþului meu. Dar mã aºtepta o nouã surprizã: braþul meu
liber, pe care îl lãsasem sã atârne pe lângã corp, s-a ridicat
brusc, ºi pãrea sã nu mai cântãreascã nimic! Pânã atunci nu
mã gândisem niciodatã cã braþul meu atârnã pentru cã
pãmântul îl atrage constant cãtre el. Evident, învãþasem la
ºcoalã de legea gravitaþiei, dar nu fusesem niciodatã
conºtientã de faptul cã ea se aplica inclusiv braþului meu.
Acolo, în faþa ferestrei, am trãit însã experienþa incredibilã
a faptului cã braþul meu îºi pierdea greutatea ºi se ridica în
sus, pentru simplul motiv cã forþa de atracþie a pãmântului
îºi încetase activitatea. Ridicându-se astfel, braþul meu a
ridicat în treacãt ºi perdeaua. Personal, nu mi-am contractat
nici un muºchi. Aveam impresia acutã cã cea care îmi
susþinea braþul era masa emanatã din plexul solar al soþului
meu. Aceeaºi masã mi-a împins capul înainte, pânã când
nasul meu a atins geamul ferestrei. În acest moment, masa
a pãrãsit corpul meu – braþul ºi capul meu – iar eu m-am
putut miºca liber.

Ne-am privit fascinaþi unul pe celãlalt. Aceastã nouã
experienþã mi-a demonstrat faptul cã voinþa umanã trece
prin plexul solar al individului, la fel ca o materie subtilã,
poate atinge o altã persoanã, o poate înconjura ca un halou
ºi poate chiar neutraliza efectele gravitaþiei. Aceastã
„materie” dãdea impresia cã este alcãtuitã din miriade de
picãturi fine de ceaþã, care formau împreunã o imagine
asemãnãtoare cu Calea Lactee, strâns legate între ele ºi
mergând în aceeaºi direcþie.

Soþul meu era stupefiat ºi nu înþelegea cum putusem
executa ca un automat tot ceea ce gândise el: sã merg la
fereastrã, sã ridic perdeaua ºi sã privesc pe geam. I-am
povestit cã un curent de energie pe care l-am perceput ca
pe o materie ieºise din plexul sãu solar. Am precizat imediat
cã percepþia mea era subiectivã. Într-adevãr, o forþã ne poate
da impresia de materie.
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Mi-a revenit în memorie cum, cu câþiva ani înainte, copilul
nostru a avut dureri de burtã. I-am pus atunci perna electricã
sub burticã ºi l-am mângâiat pe faþã. Spre uimirea mea, pielea
lui, de regulã la fel de delicatã ca o petalã de trandafir, a
devenit dintr-o datã la fel de asprã ca un ºmirghel. Era ca ºi
cum aº fi mângâiat obrazul soþului meu în condiþiile în care
acesta nu s-a bãrbierit de douã zile. Senzaþia pe care am
avut-o atunci se explica prin faptul cã perna electricã se
umezise puþin, iar o parte din electricitatea sa trecuse în
corpul copilului. Am întrerupt imediat curentul, iar pielea
copilului a revenit la normal. Cert este cã mâna mea a
perceput curentul electric ca pe o materie asprã. Faptul este
absolut verificabil, iar dacã þinem cont de el, putem compara
aceastã manifestare „materialã” a voinþei umane cu o
materie sau cu un curent electric. De altfel, este acelaºi
lucru, cãci ºtiinþa contemporanã a descoperit cã materia nu
este altceva decât o formã de energie, o vibraþie care ne dã
impresia de materie, cãci rãmâne impenetrabilã pentru noi.

În fiecare searã de duminicã, familia noastrã se reunea
acasã la pãrinþii mei. Le-am vorbit despre experienþa noastrã.
Imediat, toatã lumea a dorit sã o încerce. Am încercat-o mai
întâi împreunã cu mama. Ceilalþi au rãmas tãcuþi, nemiºcaþi,
strãduindu-se sã nu se gândeascã la nimic, cãci în aceastã
stare receptivã excepþionalã puteam capta cu atâta
intensitate gândurile celor prezenþi încât acest lucru m-ar fi
putut deranja.

Experienþa cu mama mi-a permis sã constat ceva nou.
Curentul pe care îl emana ea era mai slab, mai fin ºi avea un
diametru mai mic decât cel al soþului meu. Am repetat apoi
experienþa cu unchii mei, cu mãtuºile ºi cu alþi prieteni reuniþi
în jurul mesei de familie. Am învãþat astfel cã fiecare fiinþã
emite un curent diferit de al celorlalþi. Un unchi vestit pentru
lipsa puterii de concentrare ºi de decizie avea un curent
foarte gros ºi puternic, dar ale cãrui particule nu curgeau în
aceeaºi direcþie, miºcãrile lor fiind dezordonate, la fel ca ºi
efectele lor. Mi-a fost extrem de dificil sã-mi dau seama ce
dorea. O mãtuºã avea un curent extrem de subþire, dar foarte

penetrant, pe care îl resimþeam ca pe un fir metalic, dur ºi
rigid, care mã rãnea. În general, era recunoscutã ca o fiinþã
foarte agresivã. Pe scurt, fiecare dintre ei îºi avea propria sa
emanaþie a voinþei.

O lume nouã se deschidea în faþa mea! Începeam sã
înþeleg anumite fenomene pe care nu le remarcasem sau nu
le înþelesesem mai înainte. ªtiam acum de ce te simþi la fel
de obosit dupã o disputã oralã ca ºi dupã un meci de box.
Înþelegeam de ce este atât de epuizant sã stai alãturi de
anumite persoane ºi de ce este atât de stimulativ ºi odihnitor
sã stai alãturi de altele. Realizam într-o manierã aproape
palpabilã ce înseamnã simpatia ºi antipatia: emanaþii care
dãruiesc sau care absorb energie, care rãspândesc forþa sau
care sug energia individului, ca tentaculele unei caracatiþe.
Experienþele fãcute cu asemenea persoane mã lãsau slãbitã,
cu genunchii tremurând, complet epuizatã. Înainte de a
continua trebuia sã mã odihnesc ºi sã-mi refac forþele. Cãci
toatã lumea dorea sã facã aceastã experienþã, inclusiv femeia
de serviciu, bucãtãreasa ºi restul personalului din casa
pãrinþilor mei. Am mai înþeles un lucru, care nu poate fi
schimbat prin nici o hotãrâre a oamenilor: persoanele cultivate
ºi disciplinate au emanaþii complet diferite de cele ale
persoanelor ignorante ºi primitive, care nu trãiesc decât
pentru a-ºi satisface instinctele. Evident, acest lucru nu
depinde de clasa socialã sau economicã din care fac parte
cei în cauzã! Am perceput la oamenii simpli care trãiau în
pãdure, la munte sau în alte locuri neatinse de civilizaþie,
vibraþii mult mai pure ºi mai elevate decât la alte persoane
erudite, dar foarte egoiste. Nimeni nu-ºi poate ascunde, nega
sau falsifica aceste emanaþii. Ele dezvãluie imediat natura
celui pe care îl ai în faþã.

ªi am mai învãþat ceva interesant în timpul acestor
experienþe: atunci când cineva dorea de la mine ceva, iar
educaþia mea respingea acest lucru, aceasta din urmã se
ridica între voinþa persoanei în cauzã ºi mine, ca un fel de
zid izolator. Nu reuºeam sã trec de acest zid decât cu preþul
unor eforturi foarte mari.


