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CAPITOLUL 1

IMAGINEA DE ANSAMBLU

Spiritul vulturului

A Zecea Viziune se referã la înþelegerea
acestei conºtiinþe integrale, care include
perceperea coincidenþelor misterioase, elevarea
conºtiinþei spirituale a pãmântului, dispariþiile
din cea de-a Noua Viziune etc., din perspectiva
superioarã a celeilalte dimensiuni, astfel încât
sã putem înþelege de ce se petrece aceastã
transformare ºi sã putem participa din plin la
ea.
A ZECEA VIZIUNE:
MENÞINEREA VIZIUNII1

MENÞINEREA UNEI VIZIUNI DESCHISE
În cazul unor fiinþe precum Iisus Christos, Mohamed
sau Gautama Buddha, capacitatea de menþinere a Viziunii
asupra Lumii este parte integrantã din structura lor. La fel se
petrec lucrurile în cazul celor mai buni candidaþi la un
8
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interviu: aceºtia ocupã aproape întotdeauna postul pentru
care candideazã, ca rezultat al experienþei ºi pregãtirii lor.
Aceastã carte nu este scrisã însã pentru asemenea
oameni, ci pentru noi, restul.
Nu cu mult timp în urmã, la un grup de studiu al Profeþiilor
de la Celestine, un om a ridicat mâna ºi a întrebat: „Nu prea
ºtiu cum aº putea folosi aceste informaþii în lumea realã. Am
participat la diferite seminarii ºi am discutat cu tot felul de
oameni. Suntem cu toþii cât se poate de entuziasmaþi, dar nu
ºtim cum sã facem ca sã pãstrãm acest entuziasm în viaþa de
zi cu zi. Voi cum faceþi ca sã menþineþi acest sentiment?“
Apoi, el a continuat: „Am obosit sã tot vorbesc despre mine
ºi aº dori sã mã implic mai mult în lumea exterioarã. Cum aº
putea sã fac acest lucru?“ Acel om a exprimat o problemã cu
care ne confruntãm cu toþii. Este posibil sã vã fi pus ºi
dumneavoastrã aceastã întrebare. Cultura noastrã trebuie sã
îºi punã aceastã întrebare, dacã dorim sã fim deschiºi faþã de
o nouã perspectivã asupra lumii, care sã ne conducã din
momentul prezent într-un viitor mai bun. Este important sã ne
punem întrebarea: „Ce aº putea face ca sã fiu de folos semenilor
mei, într-o manierã pozitivã?“, cãci fãrã acþiuni concrete
umanitatea nu mai poate evita dezastrul cãtre care se îndreaptã.
Din pãcate, perspectiva care stã la baza întrebãrii nu este
diferitã de cea care a cauzat problemele cu care ne confruntãm.
Ea abordeazã problemele în termenii unei acþiuni exterioare.
Adevãrata acþiune trebuie realizatã în interiorul nostru. Noi nu
trebuie sã-i salvãm pe cei de acolo, ci sã ne schimbãm propria
perspectivã asupra lumii, ridicând vãlul înþelepciunii
necunoscute pentru a aduce resursele din celelalte dimensiuni
în „realitatea exterioarã“, dar ºi în cea interioarã. Lucrând pe

acest nivel multidimensional, ne vom alinia imediat la
adevãratul þel al evoluþiei, care constã în spiritualizarea lumii
noastre fizice, adicã „reale“ (dupã cum o numea persoana din
exemplul nostru), ºi vom pãtrunde astfel într-o lume mai fluidã,
în care evenimentele vor curge altfel, aºa cum nici nu ne
putem imagina la ora actualã. Cum trebuie sã procedãm însã
ca sã ajungem aici?

La fel ca ºi primele nouã viziuni descrise de James
Redfield în Profeþiile de la Celestine, Cea de-a Zecea Viziune
nu reprezintã altceva decât un nivel de conºtiinþã. Dacã aþi
citit Profeþiile de la Celestine, este posibil sã fi simþit cã
intuiaþi deja majoritatea acestor Viziuni, cã aþi ºtiut cândva
de ele, dar le-aþi uitat. Aceastã memorie vã reaminteºte cã aþi
venit în aceastã lume cu un scop precis, de a ajuta la tranziþia
cãtre un nou nivel de conºtiinþã.
Pe nivelul celei de-a Zecea Viziuni puteþi recunoaºte o
parte sau întreaga filosofie anticã, dar perenã, pe care o vom
sintetiza din nou în paragrafele care urmeazã. Pe acest nivel
de gândire/simþire/intuiþie, putem afirma: „Da, simt cã aceste
idei opereazã în viaþa mea de zi cu zi“. Este ca ºi cum ele
ar prinde viaþã prin intermediul dumneavoastrã.
Aceastã conºtientizare vã face sã cãutaþi un rãspuns, la
fel ca persoana care a pus întrebarea de mai sus: ºi acum,
ce trebuie sã fac? Noi ne-am obiºnuit sã fim activi, sã ne
controlãm propriul univers – sau cel puþin sã încercãm acest
lucru – ºi sã obþinem rezultate concrete. Pânã acum, noi am
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fost preocupaþi însã doar de acþiunea în lumea exterioarã, ºi
mai puþin de transformarea lumii noastre interioare, al cãrei
centru suprem este conºtiinþa. Pentru a face aceastã tranziþie,
noi trebuie sã începem prin a dezmembra vechile noastre
metode ºi perspective. În fond, aceasta este esenþa oricãrei
transformãri. Ne putem dezmembra ºi de-condiþiona noi
mintea, putem renunþa la ochelarii de protecþie, lãsând lumina
sã pãtrundã liberã, ºi asta suficient de rapid pentru a ne mai
salva pe noi ºi lumea în care trãim? Aceasta este întrebarea
care ne face sã ne trezim la ore matinale (3.00 sau 4.00
dimineaþa).
Nu depinde decât de noi, de oamenii obiºnuiþi, care
doresc sã-ºi construiascã singuri un alt fel de viitor. Putem
participa cu toþii la aceastã lucrare comunã, hotãrându-ne sã
ne transformãm, sau sã iubim mai mult. Oricât de multe
lucruri am învãþa ºi oricât de mult ne-am schimba perspectiva
asupra posibilitãþilor noastre, noi depindem ºi de forþele
exterioare. De pildã, temerile noastre sunt alimentate astãzi
de dezastrele ecologice pe care le pot provoca aceste forþe
exterioare ºi care ne silesc sã fim atenþi la fiecare acþiune pe
care o întreprindem.
Celelalte forþe care ne influenþeazã gândirea, deopotrivã
la nivel colectiv ºi individual, ar putea fi fiinþe din
dimensiunea spiritualã care ne-au supravegheat progresul ºi
care sunt preocupate de bunãstarea noastrã. Sunã ciudat?
Nu este. Dimensiunea spiritualã care existã dincolo de nivelul
de percepþie al celor cinci simþuri ale noastre începe sã se
manifeste, atât la nivel individual cât ºi colectiv, cu scopul
de a ne trezi din dependenþa noastrã faþã de teamã, negare,

lãcomie ºi inerþie, dependenþã care ne menþine în capcana
disfuncþiilor psihospirituale. Aceste dimensiuni diferite doresc
ca pãmântul sã înfloreascã ºi sã atingã nivelul de conºtiinþã
care îi este specific, caracterizat prin iubire, viaþã ºi învãþãturã.
Pânã recent, majoritatea oamenilor nu au fost conºtienþi de
graniþa invizibilã dintre aceste planuri ale existenþei. În acest
moment al evoluþiei, când este pusã la îndoialã însãºi
supravieþuirea planetei ºi a speciilor care trãiesc pe ea, a
sosit – se pare – timpul ca acest vãl sã fie înlãturat. A sosit
timpul sã intre cavaleria. Dar sã nu anticipãm…

Atunci când îºi încep marea cãlãtorie a vieþii, majoritatea
occidentalilor doresc o hartã, un set de instrucþiuni, ºi chiar
o garanþie cã îºi vor primi banii înapoi. Pe mãsurã ce încep
sã înþeleagã cã viaþa este un proces în continuã desfãºurare,
ei realizeazã cã nu existã altã reþetã a succesului decât
focalizarea atenþiei asupra structurii energiilor care îi
înconjoarã ºi care îi strãbat. Energia primordialã a spiritului
ne ilumineazã calea, ºi în plus, noi primim un ajutor de la
prietenii noºtri. Dacã ar fi sã stabilim totuºi o formulã a
succesului pe cale, aceasta ar fi urmãtoarea: mecanismele
care controleazã intenþia sunt dorinþa ºi voinþa. Pe aceastã
cale, credinþa este imperativã, ºi îndeosebi ascultarea tãcutã,
pentru a auzi ce uºi ni se vor deschide în continuare. Ea
reprezintã aºteptarea plinã de încredere cã vom obþine
rãspunsuri la dorinþele ºi intenþiile noastre. Se adaugã legea
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dãruirii ºi primirii, care face ca în urma serviciilor pe care le
dãruim noi, sã primim un aflux de energie.

Ce-ar fi dacã cineva v-ar spune cã vã aflaþi deja în plin
proces de îndeplinire a menirii dumneavoastrã? Ce-ar fi dacã
cineva v-ar spune cã sunteþi deja scufundat într-un continuum
de energie conºtientã care se îndreaptã cãtre o destinaþie
precisã? Ce s-ar întâmpla dacã aþi ºti fãrã nici o îndoialã cã
nu sunteþi singur, ºi aceasta nu metaforic vorbind, ci la
propriu? Ce s-ar întâmpla dacã aþi ºti cã nu existã accidente,
ci doar informaþii importante, care sunt prezente pretutindeni
în jurul dumneavoastrã, aºteptând doar sã le recunoaºteþi?
Cum v-aþi trãi viaþa dacã aþi ºti dincolo de orice dubiu cã
viaþa nu înceteazã odatã cu pãrãsirea corpului fizic, dupã
moarte?

Cum v-aþi simþi dacã aþi descoperi printr-o experienþã
personalã de necontestat cã oamenii nu reprezintã altceva
decât un nivel de conºtiinþã într-un univers multidimensional
în care existã ºi alte fiinþe inteligente, conºtiente? Speriat?
Umilit? Tulburat? V-aþi simþi mai bine conectat la sursa de
care aþi uitat? Oamenii care au avut experienþe de moarte
clinicã, contacte cu persoane decedate, cu îngeri, sfinþi sau
fiinþe extraterestre, susþin cã au trãit asemenea sentimente.
Cea de-a Zecea Viziune reprezintã acel nivel de conºtiinþã
care ne permite sã înþelegem cã nu suntem singuri, cã nu
suntem noi centrul universului. Ea reprezintã acel nivel de
conºtiinþã în care ºtim sigur cã „Am venit aici cu un scop
precis. Acum îmi amintesc. Am o menire“, chiar dacã nu ne
amintim încã aceastã menire, la fel ca în cazul unei amintiri
care ne stã pe vârful limbii, dar pe care nu o putem exprima.
Pe acest nivel de înþelegere, aceastã amintire vagã este
suficientã pentru a declanºa seria de evenimente sincrone
care ne permite sã avansãm cãtre urmãtoarea persoanã, sã
primim urmãtorul mesaj, pentru a merge astfel mai departe.
Poate cã nu aþi trãit încã nici o experienþã extraordinarã
în regatele spirituale. Poate cã nu aþi simþit încã un contact
cu vreun alt suflet. Poate cã nu vi s-a întâmplat nimic
miraculos, de genul salvãrii copilului dumneavoastrã la
jumãtatea cãderii sale din vârful Marelui Canion. Joan Wester
Anderson, autoarea a douã cãrþi referitoare la îngeri ºi
miracole, descrie în ele experienþa unei mame a cãrei fiicã
s-a dus într-o excursie cu niºte prieteni. Într-o searã, ea a
avut o premoniþie cum cã fiica ei era în pericol, aºa cã s-a
rugat: „Dragã Doamne, trimite-i ajutor chiar acum!“ Când
fata s-a întors acasã, ea i-a povestit cã a cãzut din vârful
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„… vieþile noastre sunt centrate pe rugãciune ºi acþiune.
Munca noastrã este rezultatul contemplãrii noastre, al fuziunii
noastre cu Dumnezeu în tot ceea ce facem, iar prin munca
noastrã… noi susþinem aceastã fuziune cu Dumnezeu, astfel
încât rugãciunii sã îi urmeze acþiunea, iar acþiunii sã îi urmeze
rugãciunea.“
Lucinda Vardey, Maica Thereza: Calea Simplitãþii

În limbajul conceptual al Viziunilor, „noi punem
întrebãri ºi ne urmãm intuiþia“. Sau, mai simplu, am putea
spune cã viaþa noastrã urmeazã fluxul gândurilor noastre.
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Marelui Canion ºi cã s-a agãþat într-o rãdãcinã de numai
câþiva centimetri, când a simþit cum douã braþe puternice o
prind de umeri ºi o trag în sus. Poate cã aþi citit despre
experienþe de moarte clinicã, în care subiectul pãtrunde într-un
tunel de luminã ºi vede fiinþe strãlucitoare, simþind o iubire
atât de puternicã încât nu mai doreºte sã se întoarcã la viaþa
sa pe pãmânt.
Chiar dacã nu aþi trãit personal asemenea contacte
extradimensionale, sunteþi cu siguranþã înconjurat de sute de
mii, dacã nu chiar de milioane de fiinþe umane care au avut
parte de asemenea întâlniri cu celelalte planuri de existenþã.
Altfel spus, fiind ºi dumneavoastrã parte integrantã din ceea
ce biologul Rupert Sheldrake numea câmpul morfogenetic,
dumneavoastrã faceþi parte din acest proces.
A sosit timpul sã ne conectãm prin intermediul atenþiei
noastre la miriadele de informaþii care ne asalteazã din toate
pãrþile. Nu conteazã dacã într-o primã instanþã mintea noastrã
se va simþi nãucitã, cãci aceastã „nãucealã“ face parte din
procesul de deconstrucþie a realitãþii noastre subiective, pe
care am considerat-o pânã acum imuabilã. A sosit timpul sã
facem toate eforturile pentru a ne deschide în faþa acestor
informaþii care ar putea schimba radical ºansele de
supravieþuire ºi de evoluþie ale rasei umane.

cu inteligenþa inerentã a ADN-ului, ºi ambele seamãnã la
rândul lor cu mintea umanã. Mintea are capacitatea de a þine
laolaltã toate ideile noastre, într-un fel de rezervor tãcut,
unde sunt organizate în concepte ºi categorii.
Deepak Chopra, Vindecarea cuanticã: Explorarea frontierelor
medicinii ansamblului corp/minte

Unii teoreticieni contemporani, precum fizicianul englez
David Bohm, care a studiat intens implicaþiile teoremei lui
Bell, au ajuns la concluzia cã trebuie sã existe un „câmp
invizibil“ care susþine întreaga realitate, care dispune de
capacitatea de a ºti ceea ce se petrece în orice punct al sãu,
în orice moment… Acest câmp invizibil seamãnã foarte tare

Noi suntem cei meniþi sã construiascã o punte între
vechiul mod de a gândi ºi Viziunile a Cincea, a Noua ºi a
Zecea, care sã includã atât schimbarea felului în care ne
privim pe noi înºine ºi în care îi tratãm pe alþii, cât ºi a
felului în care comunicãm cu celelalte dimensiuni. Rãspunsurile pe care le cãutãm la întrebãrile de zi cu zi nu sunt
separate de cãutarea unor explicaþii referitoare la evenimentele
care sfideazã mintea noastrã raþionalã. Vindecarea planetei
depinde de capacitatea noastrã de a ne deschide în faþa
realitãþilor din lumea de dincolo sau a planurilor spirituale
ale existenþei, care comunicã deja cu noi, ºi de a înþelege cã
aceste dimensiuni nu existã în afara propriei noastre
conºtiinþe. Întrebãrile de fiecare zi, referitoare la felul în care
trebuie sã ne trãim viaþa, la ceea ce putem face pentru a
servi aceastã planetã, îºi vor gãsi rãspunsuri dacã vom ºti sã
ascultãm mesajele pe care ni le trimite intuiþia ºi coincidenþele
care ne conduc cãtre un nou mod de a gândi.
La prima vedere, toate acestea par lipsite de pragmatism
ºi cam ciudate! Dacã nu doriþi sã continuaþi, nu vã obligã
nimeni sã citiþi aceastã carte! Aruncaþi-o la coºul de gunoi
sau daþi-o unei alte persoane, pe care o consideraþi la fel de
ciudatã. Dacã veþi rãmâne însã alãturi de noi, vã vom conduce
printr-un proces al imaginaþiei care se foloseºte de exemple
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