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Dedicație 

Aleg să dedic aceste rânduri, care s-au conturat sub 

forma acestui material, Vieții.  

Iată, Viață, că nu m-ai răpus, iar zilele ce încă îmi stau în 

față vor fi dovada biruinței celui ce încontinuu își îndreaptă 

pașii către eternul A fi! 

Aceasta îmi este speranța! 

Recunoștința mea celui care încearcă să-mi educe 

sufletul, Venerabilul Maestru Samael Aun Weor, cu 

rugămintea de a fi iertat, și nu abandonat. 

Sper întru eternitatea acesteia! 

Mulțumesc pentru totdeauna dragei mele doamne I.G., 

care într-un moment bun mi-a întâlnit cărarea, și căreia îi 

datorez mare parte din viața care prin excelență aparține 

spiritului! 

Fie cu noi toți Cel ce ESTE, a FOST și va FI! 

Acum și pentru totdeauna. 
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Credo 

Altfel nu înseamnă diferit! 

Cea mai de preț datorie e cea față de tine însuți!  

Prin ceea ce sunt, ajung fie să rănesc, fie să vindec.  

Totul costă, are prețul lui, iar acțiunile mele sunt 

doar polițe semnate, de care mai târziu voi fi direct 

răspunzător.  

Cheia oricărei vindecări rezidă în schimbare.  

Nu poți soluționa o problemă aflându-te în aceeași 

configurație ca atunci când aceasta a apărut.  

Albul și negrul, binele și răul creează prin mine.  

 

Înțelepciunea constă în a deosebi între cele două. 

 

Cercetarea este fundamentul oricărei credințe și  

„a crede” echivalează cu „a ști”.  

Lecția supremă pentru mine: IERTAREA. 

 

Nu am modele, dar cred în cei ce îndrumă. În aceia care 

pe drumul tău poartă lumina. 
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Excelența nu constă în a ști să vorbești, ci în a ști să taci. 

Nimic nu e al tău, nu există lucru care să-ți aparțină. Tu 

doar administrezi. Atașamentul naște monștri. Nu există 

atașament mai malign decât acela față de propria-ți imagine.  

Familia, cea mai curată oglindă în care te poți privi. Ai 

grijă pe cine condamni sau judeci! 

Între a fi ignorant cu pântecele plin, aleg să acționez fie 

și flămând. N-am simțit nicicând o liniște mai mare ca atunci 

când am putut fi de folos celui de lângă mine. Implică-te! 

Pot să pierd totul. Mâine o iau de la capăt. Adevărata 

putere constă în a fi stăpân pe ceea ce ești. Mă tem! Dar 

îndrăznesc.  

Unde merg, nu știu. Dar știu de unde vin! 

Timpul e o monedă de schimb foarte prețioasă.  

A învăța să fii chibzuit cu propriul capital e o  

prioritate. 

Acceptă ceea ce ești! 

Metamorfoza trebuie să înceapă de undeva. 

Banii sunt un mijloc, nicidecum un scop. 

Dac-am fost vreodată judecat, am fost pentru ceea ce am 

făcut. Cred că singurele și cele mai valabile cărți de vizită 

sunt rezultatele faptelor noastre. „Poți să fugi, dar nu te poți 

ascunde!”. 
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Dacă-ar trebui să aleg între „a ști” totul și „a fi”, aș alege 

să fiu. 

Am doar o certitudine: moartea. Lucrul acesta mă 

determină să învăț să trăiesc. 

Dacă tot vrei să lupți, să curgă sânge, luptă cu tine! Sunt 

slab și accept asta.  

Datoria față de tine: SĂ NU RENUNȚI! 

Una peste alta, cred că se poate. Depinde doar de mine, 

de tine, de fiecare-n parte! 

 

„A ierta totul înseamnă a înțelege totul” 

Lev Tolstoi 



7 | ÎNTOARCEREA 

Prolog 

În ciuda tuturor barierelor care de-a lungul timpului s-au 

format între indivizi ai aceleiași tagme universale, aceea  

de om, mai presus de orice poziție, ordin sau etichetă care 

ne-ar putea diferenția pe oricare dintre noi, erudit sau 

mediocru, proletar sau burghez, fiecare a avut și își are 

itinerariul său de parcurs.  

Traseul pe care însăși existența l-a conturat pentru 

fiecare, și chiar de nu este înțeles, pașii fiecăruia tot vor 

trebui să-l străbată. Acesta este un fapt! 

În această călătorie individuală, din nefericire pentru 

trista noastră existență, ajungem să ignorăm ceea ce contează 

mai mult. Lumea interioară a fiecăruia care neîncetat 

dictează, fie somn sau veghe, noapte sau zi, fără ca noi nici 

măcar să ne dăm seama.  

Putem ajunge să ne bucurăm de ceea ce viața poate oferi 

la un moment dat. De reușite de ordin material, social, chiar 

și moral. Orice, doar pentru a naște și alimenta satisfacția.  

Fie că raportăm aceasta la plăcerile și dorințele noastre 

ori la competițiile în care cu toții suntem târâți, fie că ne 

place sau nu. Sau, prea bine, la tiparele asumate într-un mod 

forțat prin interacțiunea noastră cu mediul extern.  

Toate acestea fără o judicioasă analiză prin orientare  

a atenției spre interior, pentru a palpa, trăi și simți viața care 

rezidă nu numai în afara noastră, ci cu adevărat și în ceea ce 

suntem. Asta este indiscutabil. 
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Trăim vremurile unor clipe înspăimântătoare, lipsite de 

fundament și substanță, în care individualitatea este redusă la 

cenușă, și tot ceea ce ne mai rămâne sunt doar structuri 

lăuntrice ce ni le-am însușit în baza experienței care dictează 

întregul parcurs al nostru existențial, de o manieră oarbă  

și lipsită de sens. De la naștere până la moarte.  

Ne raportăm la ceea ce vedem, și nu la ceea ce credem. 

La ceea ce ni se induce, și nu la ceea ce din interiorul nostru 

ar trebui să răsară, ca fundament a ceea ce ne definește,  

al particularității fiecăruia dintre noi, consecință a unei 

laborioase munci cu tine însuți. 

Unicul și irepetabilul lipsesc, iar ceea ce fiecare ar trebui 

să fim nu există. Suntem și nu suntem în același timp. 

Aparențe, nimic mai mult. Iată aici rostul acestor lucruri. 

Sau, mai corect spus, motivul acestora. 

Fiecare moment al vieții are savoarea sa. Înțelepciunea 

sa. Lecția sa. Fiecare etapă, fiecare context în care te afli 

reprezintă o oglindă, care reflectă lumea interioară ce te 

definește, aici și acum. Iată prilejul descoperirii a ceea  

ce ești: momentul în care te manifești cu tot ceea ce el aduce. 

Din interior spre exterior. Aici e clipa marilor alegeri. A trăi 

pentru aparențe sau a descoperi realul din tine însuți. Ceea ce 

definește clipa. Ceea ce acum prin tine se manifestă.  

Pentru cel ce scrie aceste rânduri, momentele incursiunii 

prin viață s-au conturat până la un punct sub forma acestui 

material ce nicidecum nu-și propune să epateze sub o formă 

sau alta. Reprezintă, înainte de toate, o dovadă pentru 
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subsemnatul că, indiferent de segmentul vieții în care  

te găsești, dacă reușești să-ți clarifici motivul vieții tale, poți 

transcende clipa și te poți încadra pe o octavă superioară 

vieții, în conformitate cu eforturile pe care le depui înspre 

propria ta autorealizare. Nimic nu este gratis. Totul costă. 

Schimbarea are prețul ei. Dar oare ce poate fi mai plin de 

sens și înțelegere decât conștientizarea propriei schimbări? 

Așa cum simte și crede fiecare.  

Prin ceea ce s-a scris, mi-am demonstrat mie însumi că 

se poate. Fiecare își poate întoarce privirea spre el însuși, 

căutând neobosit punctul său de origine. Aceasta este 

întoarcerea! Spre ceea ce cu adevărat suntem. 

Primește toată recunoștința mea pentru timpul acordat 

citirii acestor rânduri și fie ca pașii tăi să te ghideze spre ceea 

ce cu adevărat te definește. 

— Autorul 

 

„Cel care mută un munte începe întotdeauna 

prin a îndepărta pietrele mai mici” 

Confucius 

 





 

 

 

 

PARTEA I 

Începuturi 
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Începuturi 

Aşterne tu, trăire, clipe pe hârtie! 

Momentul e prielnic, să fac faptă din tine. 

Sunt voci prea multe ce-mi şoptesc întruna. 

Rău sau bun… 

Îmi cer iertare, acum nu pot să-ți spun. 

 

Încerc să scap!  

E greu, mă zbat, nu mă opresc. 

Pe cărarea-mi plină de spini, lupt să reușesc. 

 

Ridică-te, suflete, alungă-mi fricile! 

Răsari, curaj, zdrobește răul! 

Înflorește, spirit, protejează-mi gândul! 

 

Venele-mi pulsează, inima-mi străpunge pielea. 

Îmi simt tot sângele înălțând vapori fierbinți. 

Scântei îmi pătrund prin întunecate unghere.  

 

Iată gândul, cuvântul şi fapta cum se contopesc  

Și-alcătuiesc ONESTITATEA. 
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Ridică-te, tu, fiinţă, cu esenţe cereşti, 

Privește lumea-n ochii ei cei seci! 

Spune-le că tu n-ai să trădezi în veci. 

 

Scoate-ţi credinţa din întunecatul beci  

Clădit din recile mormane lumeşti, 

Departe de căile cereşti. 

 

Privesc sfios în corpul meu de lut.  

Mă rog, și aș vrea să spun că simt 

Că pot, că vreau! 

Să mă ofer acum, cu tot ce am în dar. 

 

În zadar tot ce-ai avea, de alegi tu să ignori 

Că a fi desăvârșit presupune straie noi. 

În zadar tot ce atingi, de nu vrei să înțelegi: 

Nu ce ai, ci prin ce dai vei fi fiu al noii legi! 

 

Straiele nu-s pentru trup, ce își are timpul lui 

Taina suflului va fi străină acestei lumi. 
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Zi și noapte. Soare și Lună. Agonie-extaz. Acela ce a 

fost și cel ce acum pășește. Întregul șir de evenimente 

produce o sfărâmare a imaginii de sine, a ceea ce consider că 

sunt. Întreaga mișcare ce-mi determină existența mă prinde 

parcă în jocul unei continue dualități. Pentru întâia oară, după 

atât de multă confuzie și nedumerire, niște întrebări îmi 

zguduie mintea: cine sunt eu? cine sunt, ce trăiesc? Și, poate 

cel mai important, de ce? 

Să fiu oare rezultatul a toate cele petrecute până în 

prezent? Poate că-mi pot oferi o definiție proprie prin prisma 

acțiunilor particulare. Ceea ce fac este ceea ce mă definește. 

Ce anume gândesc determină ceea ce fac, în consecință sunt 

ceea ce gândesc. Gândul sunt eu, cel ce scrie, cel ce vorbește, 

cel ce determină mișcarea. Doar că tot ceea ce sunt, gândul, 

nu poate fi cuantificat. E imaterial și lipsit de formă. Cu toate 

acestea, e creator. Este cel ce naște, cel ce precede acțiunea, 

cel ce o comandă. Înseamnă că eu, în esență, sunt lipsit de 

formă, manifestarea mea fiind ceea ce conturează experiența. 

Fundamentul. Și nu invers. Nu experiența mă definește, ci eu 

definesc experiența, fiind o pură manifestare a gândului.  

Ea nu mă determină și nici nu-mi răspunde la întrebarea 

de fond: cine sunt eu? Eu nu sunt experiența. Eu o trăiesc. În 

consecință, cauza a ceea ce sunt nu se găsește în rezultatul 

exprimărilor mele. Ci mai degrabă în gândul ce a precedat 

manifestarea. Și dacă eu, gândul, dictez experienței, firescul 

întreabă: de ce suferință, de ce durere, de ce efuziuni 

efemere? Toate parcă lipsite de sens. Să existe oare o lipsă de 

control asupra evenimentelor? Se prea poate… 




