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Căci moarte nu există, și ce numești tu moarte, 

E-o viață altfel scrisă în sfânta firii carte. 
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Prefață 

 
Indiferent dacă suntem credincioși sau atei, fiecare dintre noi 

suntem  conștienți de faptul că într-o zi vom părăsi această lume. 
Am venit, aparent fără să știm de ce și plecăm, aparent fără să 
știm când și unde. Privim corpul acela în care a fost viață până 
acum un minut, pe cel care ne-a strâns de mână și ne-a zâmbit, iar 
acum, cu o ultimă răsuflare a plecat. Unde ? De ce? Am vrea să 
fie viața veșnică, dar uite că a rămas un corp rigid, rece, palid care 
nu mai răspunde în niciun fel pentru că nu mai simte nimic.  

Oare să fie chiar așa? Viața se termină și dispărem pentru 
totdeauna?  

Acesta este motivul pentru care moartea îngrozește: pentru 
că nu știm ce e după ea și mai ales dacă mai este ceva. Nu există 
nicio certitudine, deseori am auzit cu toții replica: cine s-a întors 
din morți să ne spună cum e acolo?  

Totuși, grație științei, avem multe mărturii de persoane 
declarate moarte care au venit și ne-au relatat câte ceva din lumea 
de dincolo.  

Toate aceste mărturii descriu primii doi pași de după moarte. 
După aceștia mai sunt câțiva foarte importanți despre care au 
vorbit doar cei inițiați.  

A plecat cineva drag nouă și ne simțim pierduți pentru că am 
vrea să-i mai auzim vocea, atingerea, un cuvânt măcar. Vrem să 
știm că mai există undeva și dacă se poate să mai comunicăm 
într-un fel.  

Știința ne spune că nu se poate, esoterismul ne spune că da.  
Unde e, ce face, dacă are nevoie de ajutor sau dacă ne ajută 

el pe noi, toate acestea sunt posibil de aflat, dacă acceptăm că 
mai există o lume dincolo de a noastră.  

Dacă suntem de acord cu ideea că mai există ceva dincolo 
de ceea ce vede corpul fizic, atinge sau aude, putem înțelege și 
ideea că noi suntem mai mult decât un trup de carne și sânge. N-
ar fi total absurd să dispărem într-o zi și toate emoțiile noastre, 
gândurile, conștiența faptului că existăm să dispară complet? Nu 
ar fi cea mai mare ironie a sorții din toate câte sunt? Ba chiar mai 
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mult o batjocură la adresa noastră? Poate cineva accepta ideea că 
de la un moment dat nu vom mai fi? Nu cred. Fiecare dintre noi 
dorim să fim cel puțin atât cât durează lumea aceasta. Dacă lumea 
va dispărea, atunci pot dispărea și eu dar, totuși, chiar și dincolo 
de asta aș vrea să mai exist. Noi vrem să nu ne sfârșim niciodată, 
vrem să știm că viața noastră este eternă. Dar cine ne poate 
garanta?  

Sperăm. Murim și nu  vrem să dispărem. Sperăm 
Și ceva din noi iese din corp, și ne vedem corpul de sus, și 

ne simțim sănătoși, nu ne mai doare nimic, plutim și le vorbim 
oamenilor și ei nu ne aud. 

Am auzit, citit, vizionat documentare cu toții legate de acest 
gen de experiențe și o speranță s-a trezit în noi: totuși nu 
dispărem!  

Această carte, bazându-se mai ales pe scrieri esoterice, 
pentru că știința nu a mers chiar atât de departe, ne va spune ce 
se petrece cu noi după marea trecere numită moarte.  

Venirea în această lume durează nouă luni dacă ne referim 
doar la formarea corpului fizic, iar plecarea din ea durează de 
asemenea mai multe zile. Nu este doar: a murit, gata, nu mai 
există. Sau: a plecat dincolo, sau: acum e în ceruri. Este un întreg 
proces de desprindere de lumea aceasta care durează mai mult 
de o lună jumătate. Noi am făcut înmormântarea, am dat masa, 
am curățat casa, am dat hainele mortului, obiectele sale personale 
și zicem: a plecat. Poate plângem, poate ne simțim ușurați. Dar el 
încă nu a plecat. Uneori durează luni, ani, zeci de ani sau chiar 
mai mult până când are șansa de a pleca. Dacă se poate 
desprinde de această lume, da, pleacă repede, dacă are doruri și 
atașamente, nu va putea pleca decât peste mult mult timp dacă va 
fi ajutat.  

Ce ne va oferi această carte? 
- vom afla ce se petrece cu omul după moarte 
- vom învăța cum să ne pregătim pentru marea trecere 
- vom învăța cum să-i ajutăm pe alții atunci când le-a venit 

momentul plecării 
- vom învăța cum să comunicăm cu cei plecați și cum să-i 

ajutăm dacă au nevoie, chiar dacă au murit de ani buni.  
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Cunosc foarte mulți oameni în etate, seniori, care nu doresc să 
afle nimic despre acest domeniu. Ei spun: când vine momentul, 
atunci plecăm și gata.  
Dar când pleci într-o călătorie, nu cercetezi traseul? Detalii legate 
de cazare, prețuri, condiții de călătorie? Nici nu vrei să știi când vei 
pleca? 
Într-o zi vă bate cineva la ușă și vă spune: hai acum, lasă tot, 
mergem în Africa. Oare nu ai vrea să alegi unele detalii legate de 
călătoria ta? 
Și-o să mă întrebați: se poate? 
Iar eu vă răspund: da, se poate ! 
Nu venim aici la o dată întâmplătoare și nu plecăm la o dată 
întâmplătoare.  
Se poate prelungi viața ? 
Da!  
Poți alege momentul când să pleci?  
De tine depinde. 
Dacă poți învăța toate aceste lucruri, de ce să închizi ochii și să te 
faci că nu există moarte?  
Ea există și va veni cu siguranță, iar această carte te învață cum 
să te pregătești.   
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Introducere 

 
   Această carte prezintă ce se petrece cu sufletul în 
primele zile după moarte și ce putem face noi să ajutăm 
ființa care pleacă din această lume.  
De asemenea conține sfaturi și indicații oferite celui plecat 
care să-l ajute în Marea Trecere.  
Este scris cu litere italice ceea ce îi vom spune noi 
defunctului, dar dacă înțelegem textul putem reformula 
într-un limbaj cu care este obișnuit. Cu litere italice și bold 
am scris ceea ce ar fi indicat să gândească sau să spună 
cel plecat. Desigur că noi citim în locul lui, unindu-ne 
sufletul cu al lui.  
         Primul moment este cel al morții. Indicațiile încep 
încă înainte de a ieși din corp. După cum vom observa, 
această părăsire a trupului fizic se face în două etape.  
          După ce iese din corp, va întâlni o lumină care este 
lumina acumulată în el însuși în timpul vieții. Mai precis 
revelată, pentru că este de fapt Lumina Dumnezeiască 
ascunsă în inima noastră spirituală. Sau altfel spus cât de 
mult am manifestat în timpul vieții Atributele Dumnezeiești, 
atât de mult s-a activat lumina interioară.  
Cât am descoperit din ea, atât o să vedem acum.  
Bardo este perioada de tranziție pe care o parcurge cel 
plecat după moarte până la o nouă viață. Unele culturi 
spun că cei foarte răi nu mai parcurg această etapă a 
existenței lor ci sunt aruncați în iad. De fapt aceștia, 
preferând răul în locul binelui, nu au acumulat deloc 
lumină în timpul vieții și ei nu vor avea cum să vadă la 
ieșirea din corp Lumina Clară.  
Această lumină strălucește în funcție de cât a fost de bună 
și armonioasă ființa care pleacă.  



 10 

Dacă se identifică cu ea, va conștientiza natura sa 
esențială și se va elibera, adică va fi liber de orice fel de 
condiționări.  
Dacă ratează această șansă, va urma o perioadă de 
transă de trei zile, trei zile jumătate, patru, în funcție de 
gradul său de trezire a conștiinței.  
După aceea vor începe așa-zisele zile de bardo, de 
transmigrație către o altă lume. Într-o ordine precisă și 
logică 
- mai întâi vor apărea toate sentimentele și trăirile avute în 
timpul vieții,  
- apoi i se va arăta cunoașterea autentică, în comparație 
cu cea iluzorie care ne caracterizează,  
- apoi toate gândurile avute pe când trăia 
- după care va începe o altă etapă de manifestare a sa în 
corpul mental.  
- i se va oferi șansa să se recunoască în toate imaginile, 
sunetele, senzațiile pe care le vede, aude, simte și chiar 
să se elibereze. 
- dacă se va identifica cu ele, crezând că din nou trece 
prin acele evenimente, va continua să rămână în această 
stare 
- va dori să se întoarcă la viață și astfel se va orienta către 
o matrice a vieții următoare. Este învățat cum să evite 
aceasta și să-ți dorească libertatea 
- dacă nu va reuși este ajutat să-și aleagă o viață 
favorabilă dorințelor sale 
- în ziua 40-a de la moarte se deschid cerurile și are șansa 
să se înalțe. Desigur doar de el depinde dacă va accepta. 
Nimeni nu-l va forța.  
- dacă nu, se va îndrepta gradat către o nouă întrupare, 
dar nu imediat, mai are nevoie de perioade de ardere, de 
consum, de vindecare și refacere în lumile astrale.  
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MOARTEA 

 
1. Pregătirea 

2. Ieșirea din corp  
 
1. Pregătirea 
 
Pentru muribund:  
             Cel care urmează să plece din această lume este bine 
să se pregătească singur pentru trecere. Să fie liniștit pentru că 
este ca și cum ar trece un prag dintr-o cameră în alta, fără să i 
se petreacă nimic grav. În mod normal în lumea de dincolo va 
urma un proces de desprindere de viață, iar apoi o nouă 
călătorie, o nouă aventură. Să fie convins că odată ieșit din 
trupul fizic nu se va mai putea întoarce. Atât a durat călătoria sa 
pe Pământ, acum este timpul să schimbe destinația. Singur a 

luat toate deciziile, întocmai cum decizi cât de lung să-ți fie 
sejurul la mare când pleci în concediu. Zilele de concediu s-au 
terminat, acum nu mai am cazarea plătită, în schimb am plătit 
drumul spre casă. Similar, s-a terminat șederea lui aici, acum 
este timpul să plece. Chiar dacă și-a făcut prieteni la mare, 
acum e timpul să-i lase în urmă, nu-i poate lua cu ei, pentru că 
fiecare are viața lui, nici nu poate lua marea sau hotelul cu el 
acasă. Ca urmare e timpul să lase tot și să plece, fără să aibă 
niciun regret. Doar mulțumire pentru tot ce a fost frumos și 
încântător în viață. Este important să înțeleagă că nu poate lua 
nimic cu el fizic: casă, mașină, avere, haine bijuterii, pentru că 
acolo unde merge nu-i vor fi de folos. Să nu le regrete, să le 
lase în urmă și să privească doar înainte spre noua viață ce îl 
așteaptă. De asemenea rudele, prietenii, familia vor rămâne în 
urmă. Să le mulțumească pentru ce i-a oferit frumos și să le 
ceară iertare dacă știe că le-a greșit cu ceva, fără să se agațe 
de ei pentru că e total inutil. Ei nu-l vor putea însoți.  
Atenție!  
Dacă nu va lăsa în urmă bunurile materiale și familia, va 
rămâne captiv între două lumi. Va trece de prag, dar încă nu-și 
va putea începe noua călătorie. Sufletul lui este cel care nu se 
va îndura să părăsească această lume. Sufletul a ieșit din corp, 
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dar nu poate merge mai departe. Atunci va rămâne atașat de 
familie sau casă, fără să fie văzut pentru că deja nu mai are 
trup iar corpul lui subtil nu este văzut cu ochii fizici. Ca urmare 
nu este niciun câștig să rămâi prizonier în fosta ta casă sau 
lângă familia ta, pentru că ei nu te vor vedea, nu te vor auzi și 
vei fi extrem de frustrat. La ce-ți trebuie o frustrare în plus, nu 
mai privi înapoi, doar înainte, acum pleacă. Repet, tu ai decis 
lungimea sejurului pe Pământ și momentul plecării ( nu există 
personajul Moarte cu pelerină neagră și coasă). Dacă odată ai 
luat o decizie, acum respectă ceea ce ai hotărât deja.  
Du-te, fără să mai privești înapoi. Ai nevoie de puțin curaj să 
treci acel prag. Nu-ți fie teamă, nu vei fi singur pe lumea 
cealaltă. Mai ai încă mulți prieteni de demult care sunt alături de 
tine și pe care îi vei întâlni acolo.  
Dacă nu știi când e momentul, să știi că suflul, energia vieții 
iese gradat din trup, de la extremități către inimă. Corpul se va 
răci gradat, începând de la picioare și toate extremitățile 
trupului, iar ultima dată energia va părăsi inima. E important să 
ne pregătim singuri, să nu așteptăm să facă cineva ceva pentru 
noi. Este un moment în care suntem noi cu noi, în care luăm 
decizii singuri. Să avem curaj și demnitate în acest moment al 
existenței noastre.  

 
Pentru cel ce ajută: 
Ești lângă muribund și să-i spui cele scrise mai sus. Nu-i citi, 
spune-i-le în stilul tău, pe limba lui, în așa fel cum ați avea o 
discuție obișnuită. Îndepărtează rudele sau agitația pentru ca 
muribundul să poată pleca liniștit. Nu lăsa pe nimeni să plângă, 
pentru că acele lacrimi îl vor face pe cel ce pleacă să se 
desprindă greu. Este necesar să nu ne agățăm de el. Este 
momentul lui. Să-i creem condițiile să iasă din trup fără nicio 
opreliște. Chiar dacă plâng la distanță, el îi simte. Nu este o 
soluție să iasă din cameră sau să se îndepărteze de acel loc. 
Pur și simplu să înțeleagă toți că e timpul să se despartă de el. 
O adevărată dovadă de iubire este să-l lași să plece, nu să îl ții 
lângă tine bolnav și chinuit. Să fie toți conștienți că imediat ce 
trece pragul și pătrunde în lumea cealaltă toată durerea pe care 
o simte acum în trupul fizic va dispărea.  
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Nu spun să petrecem ca și dacii când ne moare cineva, acum 
facem parte dintr-o altă cultură, spun să dăm dovadă de iubire 
și respect.  

 
                 MOMENTUL MORȚII 
 

Prima lumină 
 
Este bine să știm că ieșirea nu se face dintr-o dată la o moarte 
naturală. Există o simulare, așa cum ar fi să aruncăm o privire pe 
fereastră să vedem cum e dincolo și cum e să ieși din corp, apoi 
revenim în trup. Vedem o Lumină puternică de care s-ar putea să 
ne speriem. Este important să fim pregătiți încă din timpul vieții, să 
cunoaștem aceste etape. Atunci nu ne va surprinde când o vom 
vedea în acel moment.  
Lumina este posibil să ne trezească o stare de bucurie, sau să ne 
sperie. Nu este necesar să ne sperie pentru că lumina întotdeauna 
face bine. Iată avem Soarele care ne susține viața, avem lumina 
de la bec de care avem nevoie pentru a vedea. Oriunde este 
lumină, este bine. Ca urmare să nu ne speriem de ea.  
Lumina se arată tuturor, așa cum Soarele strălucește pentru toți.  
Toți vor vedea o lumină albă sau galben-aurie în momentul ieșirii 
din corp.  
Sufletul poate ieși din corp prin mai multe locuri. Nu iese pe gură 
așa cum se zice. Este vorba despre energia care părăsește corpul 
și aceasta poate ieși numai prin canalele energetice. Aceste 
canale energetice străbat întreg trupul fizic, și se adună din loc în 
loc în anumite vortexuri energetice pe unde energia intră și iese. 
Unul dintre ele este situat în creștetul capului și este cel mai bine 
să ne focalizăm atenția să ieșim pe acolo.   
Deci în momentul plecării să ne focusăm în zona creștetului 
capului și să ne așteptăm să vedem o lumină albă strălucitoare. Să 
nu ne mai gândim la rude și la ce averi lăsăm în spate. Drum de 
întoarcere nu mai există, să privim doar în sus, spre creștet și să 
așteptăm lumina, fără a ne mai gândi la nimic, doar să fim 
prezenți, să fructificăm acest moment unic și important.  
Dacă reușește să iasă prin creștet atunci se va desprinde complet 
de lumea aceasta și îi va fi cel mai bine posibil în lumea cealaltă. 
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Dacă nu reușește să iasă prin creștet va începe un adevărat 
proces de părăsire a corpului fizic ce va dura mai mult de o lună 
jumătate. De ce să mai trecem printr-un proces lung și greu când 
putem termina repede această părăsire a trupului?  
Poate vei spune: nu mă interesează, fie cum o fi!  
De ce să gândești așa? Toată viața ai fost un om responsabil, ți-ai 
organizat viața în cele mai mici detalii, iar acum, când ai de făcut 
ultimul pas în viață de ce să lași totul la voia întâmplării? Poate 
pentru că ți-e frică și preferi să-ți bagi capul în nisip ca struțul? 
Nu există voia întâmplării, e tot voia noastră dar necontrolată, 
pentru că ultimele momente vor fi exact în funcție de cum gândim.  
Atunci gândurile noastre vor fi iuți, dar nu vor emana, nu vor mai 
genera nimic, doar vor da o direcție ieșirii noastre din corp.  
 

Pentru muribund: Orientează-ți întreaga atenție în creștetul 
capului și nu te gândi la nimic. Dacă îți apar gânduri nu le da 
atenție. Vei vedea lumea de dincolo ca printr-o fereastră dar încă 
nu vei ieși. Aceasta este ca o repetiție, ca o pregătite. Când vezi 
lumina albă strălucitoare nu te feri de ea, urmărește să o simți și 
să o privești cu drag. Răsuflarea care iese afară se întrerupe, 
toate elementele sunt goale, nude, precum spaţiul; există numai o 

inteligenţă nepătată, o lumină goală ce nu are nici circumferință, 
nici centru; atunci tu este necesar să recunoşti această Lumină. 
 
Pentru cel ce vrea să ajute: o să ți se pară că a murit, că și-a dat 
ultima suflare, dar să știi că încă nu a plecat. Încă există energie în 
el, încă viața e acolo. Când apar aceste semne de obicei apare 
frica, o emoție puternică pe care nu știi cum să o gestionezi. 
Controlează-te de dragul lui. Gândește-te că cel mai bine pentru el 
este să iasă prin creștetul capului. Gândul tău va ajuta.  
Vei putea simți că energia lui este absorbită în canalul median 
pentru că de fapt nu este agitat sau letargic ci liniștit și senin. 
În acele momente spune-i să meargă spre lumină, să intre în 
lumină.   
Când, revine în circulaţie, energia vitală se revarsă în cele două 

canale din dreapta şi din stânga, iar tu vei vedea cele două vene 
de la gât umflate.  
Tu, cel care dorești să îl ajuți, citește-i sau spune-i în felul următor: 
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O, dragă... ( i se spune numele de botez)! 
A sosit pentru tine clipa să fii foarte atent, când răsuflarea începe 
să fie întreruptă.  Respirația care iese afară se întrerupe, 
toate elementele sunt goale, nude, precum spaţiul; există numai o 

inteligenţă nepătată, o lumină goală ce nu are nici circumferință, 
nici centru; atunci tu este necesar să recunoşti această Lumină. 
 

Pătrunzi din tine însuţi în ea însăşi. 
 

După ce a ieșit răsuflarea exterioară și înainte de a ieși 
cea interioară 
 

Sufletul este din nou în corp, iar noi ne întrebăm dacă a murit 

sau doar și-a pierdut cunoștința un pic. Poate vedem în 

manifestarea sa exterioară, poate este cu ochii închiși și nu mai 
dă niciun semn. Doar aparatele ne mai spun dacă este în viață, 

dacă e conectat, dacă nu, să urmărim manifestările corpului 

fizic. Uneori medicul constată decesul, dar încă există viață în 
acel corp iar sufletul nu a ieșit definitiv.  
Durata acestei stări este diferită, după modul în care persoana a 
fost (bună sau rea), sau după situaţia venelor şi a energiei vitale. 
Dacă persoana a avut o mare energie vitală, ea va ieși mai lent din 
trup. Puteți observa starea venelor, dacă sunt umflate sau nu. 
1. Pentru aceia care au fost în mod constant senini, această stare 

durează multă vreme. Cu cât durează mai mult se poate orienta și 
concentra să iasă prin creștetul capului.  
2.La persoanele care nu au avut grijă de corpul lor și au fost 
mereu agitați, nervoși, cu înclinații rele sau ale căror vene se află 
în stare proastă, momentul acesta durează doar cât o pocnitură 
din degete, iar pentru alţii, atâta ar fi nevoie cât pentru a lua o 
gustare. Deci pentru ei totul durează foarte puțin. Cu cât durează 
mai puțin cu atât are șanse mai mici să iasă prin creștetul capului, 
pentru că va fi agitat, speriat și nu se va putea focaliza.  
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Pentru muribund: relaxează-te, liniștește-te, ai încredere că vei 
putea face acest pas în perfectă cunoștință de sine, orientează-ți 
atenția în creștetul capului și dorește-ți să ieși pe acolo, iar apoi 
unește-te cu lumina. Pe măsură ce lumina vine spre tine și tu 
mergi spre ea, vei simți o stare de împlinire în tot ce poate exista.  
 
Pentru cel ce ajută: acum să ajuți la recunoaşterea luminii, în 

mod repetat, până când un lichid gălbui nu iese încă din orificiile 
defunctului.Deci repetă rugăciunea: 
 

O, draga mea (sau dragul meu)... (i se spune numele de botez)! 
A sosit pentru tine clipa să fii foarte atent, când răsuflarea începe 
să fie oprită.  Respirația care iese afară se întrerupe, 
toate elementele sunt goale, nude, precum spaţiul; există numai o 

inteligenţă nepătată, o lumină goală ce nu are nici circumferință, 
nici centru; atunci tu este necesar să recunoşti această Lumină. 
 

Pătrunzi din tine însuţi în ea însăşi. 
 
Este necesar să vorbim apropiind buzele de urechile defunctului, 
fără ca mintea să fie abătută nicio clipă: 
 

O, dragul (draga mea) meu, acum a sosit moartea; tu însuţi este 

necesar să-ţi făgăduieşti să intri în lumină.Odată sosit momentul 
morţii, suscită în tine însuţi gânduri de iubire şi compasiune 
folosind moartea în favoarea ta şi făgăduieşte că vei urma 
desăvârşita lumină în scopul de a fi de folos făpturilor nesfârşite ca 
spaţiul. Mai ales în scopul de a putea fi de folos tuturor făpturilor, 
este necesar să recunoşti Corpul de infinită potenţialitate spirituală 
în Lumina ce apare în clipa morţii. 
 

Din cauza acestei recunoaşteri care te va face să simți o stare de 
împlinire totală, devii util tuturor făpturilor. Păstrează în 

permanență gândul de a te face util făpturilor nesfârşite precum 
spaţiul. 
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Când suflul interior este pe punctul de a înceta 
 
Pentru muribund: acum vei părăsi definitiv această lume. Ai ieșit 

odată, ai văzut că nu este așa de dificil, ca urmare ai curaj, fii 
focalizat în zona creștetului și primește lumina.  
 
Pentru cel ce ajută:  
Rostește: 

O, dragul meu (draga mea) , a venit timpul pentru tine să-ți găsești 

drumul. Sufletul tău va înceta, o să fii față în față cu Lumina Clară 

și tu vei cunoaște realitatea în care toate cele sunt ca cerul fără 
nori și unde inteligența pură, fără pată, este ca un gol transparent, 
fără circumferință, fără centru. În acest moment cunoaște-te pe 
tine însuți și rămâi în această confruntare. 
 

Repetă de mai multe ori. 
 
Când respirația a încetat complet: 
 

Vei intra acum în Lumina Clară fundamentală. Urmărește să rămâi 
în această lumină pe care o experimentezi acum. 
 

Se repetă timp de 7 minute. 
 

Imediat după aceea: 
O, dragul meu, (draga mea), ascultă: acum suporți radiația Luminii 
Clare a Realității Pure. Recunoaște-o ! 
Prezența ta în realitatea vidă te duce la cunoașterea fără 
caracteristici și fără culoare, de natură vidă, care este Adevărata 

Realitate, Bunătatea Universală. Inteligența ta, care în propria ei 
natură este vidă, pe care să nu o privești ca vidul din neant, ci ca 

însăși inteligența neîmpiedicată de nimic, strălucitoare, universală 
și fericită, care este Conștiința Însăși.  
Propria ta conștiință nonformată, în realitate este vidă și inteligența 
strălucitoare și fericită. Acestea sunt de nedespărțit. Unirea lor este 

Starea desăvârșită. Propria ta conștiință, strălucitoare, vidă și de 
nedespărțit de Marele Corp al Splendorii nu are nici naștere, nici 
moarte. Această cunoaștere ajunge. 
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A recunoaște vidul propriei tale inteligențe ca fiind starea de 

iluminare și a o considera ca fiind o conștiință proprie, înseamnă 
să-ți păstrezi  spiritul pur.  

Se repetă de 3 sau 7 ori.Apoi se rostește: 
Fixează-ți conștiința asupra stării de vid. Nu fi distras. 
Concentrează-ți spiritul. Meditează  ca și cum ar fi reflexia lunii pe 

apă, aparent, dar inexistent în sine.  
 

După ce iese răsuflarea interioară: 
 

Pentru cel ce ajută: Pe urmă, când răsuflarea ce iese afară a 

încetat, apăsând cele două vene amorţite, să se recurgă la aceste 
învăţături cu voce tare:Să se spună astfel de trei sau de şapte ori 
cu voce hotărâtă şi clară:  O, (dragul), draga mea, acum va izbucni 
în tine lumina ce se afla deja în tine încă din timpul vieţii. În clipa 

aceasta, intelectul tău, prin esența sa neprihănită, fără umbră de 

substanţă şi calitate, pur, este esențialitate exprimată. Întrucât 

intelectul tău e gol şi beatitudine, gândeşte-te că acest gol nu e 
subiect ca să se dezintegreze, propriul tău intelect rămânând 

cristalin, fără opreliști, pur şi limpede; intelectul tău e nesubstanțial. 
Gol e intelectul tău ce cunoaşte limpede; acesta este Corpul 
nesfârșitei potențialități. Acest intelect al tău, care este identitate 
de lumină şi gol, sălășluind într-o mare masă luminoasă, nu se 
naşte şi nu moare. Ajunge ca tu să recunoşti aceasta. 
Când ai recunoscut că intelectul tău care cunoaşte că prin esenţa 

sa este curat, vei trăi starea de iluminare. 
 
Cea de-a doua manifestare a luminii 
 
Pentru muribund: acum ai ieșit din corp și încă nu ți-e clar dacă 

trăiești sau ești mort. Vei vedea o lumină, despre care ți-am spus 
înainte. Este aceeași, dar poate prima dată nu ai sesizat-o. 
Această lumină o aveai în tine încă din timpul vieții. De fapt lumina 
izbucnește din tine, nu din exteriorul tău. Unește-te cu acea 
lumină. 
Pentru cel ce ajută: îi repeți continuu: Îndreaptă-te spre Lumină, 

du-te în Lumină, lasă totul și topește-teîn Lumină. 
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                     RECOMANDĂRI PENTRU CEL CE AJUTĂ 
 

1. Pe toată durata perioadei de desprindere de lumea aceasta a 
celui plecat, care durează 52 de zile, este recomandat să ,,fim cu 
ochii pe el,, și să-l ajutăm. Vom vedea că va trece prin tot felul de 
faze, unele mai ușoare, altele mai dificile și, decât să-l uităm sau 
doar să plângem, mai bine facem ceva pentru a-l ajuta.  
2. Întotdeauna înainte de a-i vorbi, cu intenția de a-l ajuta, să îl 
chemăm, altfel riscăm să vorbim singuri. El are un corp subtil 
acum și va fi exact acolo unde îi va zbura gândul. O minte agitată 
îl va face să fie foarte agitat pe lumea cealaltă și va colinda în 
multe locuri fără să-și explice cum e posibil. Chiar dacă e mai 
liniștit, orice gând va produce o deplasare a corpului său subtil în 
acel loc. Deci el va fi necesar să fie chemat înainte de a-i vorbi. Cu 
el se vor petrece multe în următoarea perioadă și nu-și va explica, 
nu va înțelege. Noi în schimb vom veni și îi vom spune, zilnic, ce 
transformări au loc în conștiința sa. În acest fel va înțelege și va 
trece mai ușor peste această perioadă.  
3. Să nu vorbim cu el fără sens, asta l-ar putea distrage din drumul 
său, din procesul de desprindere. Noi îl ajutăm să plece, nu îl 
tragem înapoi. Dacă îl tot jelim și îl întrebăm: de ce ai plecat, de ce 
m-ai lăsat singur, sau: ce bine ne era împreună, sau mi-e dor de 
tine…etc, îi vom îngreuna foarte mult plecarea. Nu îl mai putem 
aduce înapoi, corpul poate e deja îngropat sau incinerat, ca 
urmare regretul nostru îi va face mult rău. Să fim puternici, să ne 
abținem și să ne dovedim iubirea lăsându-l să plece.  
3. Pentru a-l chema mai ușor, să luăm obiecte sau haine care i-au 
aparținut, sau să stăm pe patul lui. Acestea poartă amprenta sa 
energetică și va crea o punte de legătură mai ușoară între noi și el. 
Ca urmare când e momentul să-l ajutăm va fi mai ușor să-l 
contactăm.  
4. Cum îl chemăm? Pur și simplu suntem pe patul lui, luăm un 
obiect ce-l folosea în timpul vieții în mână, putem avea o poză a lui 
(a ei) pusă pe o măsuță lângă pat, închidem ochii pentru a nu ne 
distrage nimic atenția și îl chemăm mental pe numele de botez de 
trei ori. Desigur că este necesar să fim singuri în cameră, fără 
telefon, cu televizorul și radioul închis. El ne va auzi chemarea și 
va veni, iar noi îi vom simți prezența. Abia după ce îl simțim îi vom 



 20 

vorbi. Dacă nu apare după a treia chemare, îl mai chemăm de 
câteva ori cu maximă concentrare.  
Gândiți-vă că el e derutat fiind într-o lume necunoscută în care se 
petrec scene care îl vor face confuz și, în tot amalgamul acela 
dacă o rudă sau un prieten drag îl cheamă, el va veni cu siguranță.  
5. Un alt aspect esențial este să îl ajute cineva în care avea 
încredere în timpul vieții. Dacă în timpul vieții vă iubea acea 
persoană dar credea că sunteți mai slab decât el, mai naiv sau 
neajutorat, acum dacă îl veți chema va spune: ce să mă ajuți tu, 
când eu am fost cel ce te-am ajutat până acum? Tu ai nevoie de 
ajutor, nu eu. Sau dacă se credea mai inteligent decât cel ce îi 
citește din această carte va spune: păi tu în timpul vieții nu ai fost 
prea deștept și vi acum să mă înveți pe mine? Sau dacă avea o 
funcție mai mică sau îi era subaltern, cu siguranță că nu va 
accepta ajutorul. Și în lumea de dincolo se manifestă orgoliul 
pentru că este tot el. Nu a devenit altcineva. Cu siguranță că se 
găsește cineva în familie pe care l-a respectat și apreciat în timpul 
vieții sau dacă nu, puteți căuta o ființă spirituală ce cunoaște bine 
acest subiect, ce este destul de puternică și înțeleaptă și să apelați 
la ajutorul ei.  
6. În lumea cealaltă este posibil, până încă nu s-a desprins, să mai 
simtă nevoia unei mâncări, să-i fie foame sau sete. Ca urmare să 
punem pe măsuță, lângă poză, în numele lui (pentru el) fructe, 
mâncarea preferată (dar nu carne), sucuri sau ceva băuturi 
naturale, dar nu alcool. El va prelua energia subtilă din acele 
alimente și se va simți hrănit. Asta îl va ajuta și-i va da o stare de 
liniște. Se pot pune de asemenea tot pe măsuță flori sau 
parfumuri, esențe naturale și se poate aprinde una sau mai multe 
lumânări. Toate acestea vor fi de mare ajutor pentru el.  
7. Când citim, dacă a fost o persoană credincioasă să-i sugerăm 
să se roage la Dumnezeul în care a crezut și noi, de asemenea, 
dacă aparținem vreunui cult sau religii să ne rugăm pentru el la 
Dumnezeul în care credem.  
8. În decursul a 24 de ore să-l chemăm și să-l sfătuim de 3 sau 7 
ori. Este posibil ca din cauza a ceea ce vede sau aude să se 
sperie și să leșine ( și acum o să mă întrebați: dacă e mort acum 
mai și leșină?) Da, este posibil pentru că moartea nu e nici pe 
departe ceea ce credem noi, el continuă să trăiască. Sau este 
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posibil ca din cauza agitației mentale să uite ce i-am spus și atunci 
este necesar să-i reamintim.  
9. Atenția sa depinde de noi. Dacă suntem ferm focalizați pe ceea 
ce avem să-i spunem, îl vom menține atent. Dacă ne zboară 
mintea, va zbura și a lui și aceasta îl va proiecta în alte zone de 
unde va fi necesar să-l chemăm din nou pentru a-i vorbi. 
Dacă s-a petrecut să ne pierdem atenția, ne oprim  și-l 
chemăm din nou folosind aceeași metodă.  
 
  Este bine ca încă din timpul vieții să ne antrenăm puterea de 
concentrare. Pentru aceasta un exercițiu foarte bun este să ne 
focalizăm în centrul acestei diagrame, urmărind să nu ne zboare 
mintea deloc:                    
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1,2,3 
PRIMELE TREI ZILE DUPĂ MOARTE 

 
 
                              PERIOADA DE TRANSĂ 
 
 

După ieșirea din corp va apare acea lumină. Dacă se îndreaptă 
spre ea și se va dizolva în ea, nu va mai fi necesar să fie ajutat 
pentru că întreaga sa înțelepciune va ieși la suprafață, conștiina sa 
se va trezi și va înțelege complet totul legat de existența sa. Cine 
e, de unde, ce are de făcut, ce e viața, ce e moartea etc. Nu va 
simți nicio teamă, doar o stare de fericire maximă, iubire, împlinire.  
Însă dacă va rata această oportunitate, va începe procesul de 
desprindere de lumea fizică.  
Perioada de strălucire a luminii va dura mai mult sau mai puțin, în 
funcție de cum a fost în timpul vieții, un om bun sau rău, agitat sau 
calm, senin sau întunecat, dacă i-a ajutat pe alții sau nu etc.  
Mai precis lumina iese din el. Cât de multă lumină a acumulat în 
timpul vieții, atât de mult va străluci acum. Nu se poate lua lumină 
din altă parte acum în ceasul al 12-lea.  
Cu cât durează mai mult manifestarea luminii cu atât are șanse 
mai mari să pătrundă în ea. Lumina vine spre el și-l cuprinde, totul 
este ca el să accepte. Ea emană din el și ce are de făcut este să 
se lase complet cuprins de propria sa lumină.  
Durata poate fi de la câteva secunde la câteva ore.  
 
După aceea, toți, absolut toți care vor refuza lumina vor intra într-o 
stare de transă după care nu vom mai putea comunica cu ei. E ca 
un fel de naștere în lumea de dincolo. Odată intrat în transă nu mai 
poate fi adus înapoi. Este trecerea pragului după care sufletul nu 
se va mai întoarce.  
 

Perioada de transă durează trei zile, trei zile jumătate sau patru, în 
funcție de nivelul său de conștiință, de înțelegere a adevărului, de 
cât de bun și armonios a fost în timpul vieții, de cât de mult a iubit 
și i-a înțeles pe alții, de cât de mult a manifestat atributele 
dumnezeiești.   
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Dacă a avut un nivel înalt de înțelegere, va reveni după trei zile, 
dacă a avut un nivel mediu, va reveni după trei zile jumătate, dacă 
nu a înțeles prea multe ce e cu viața lui, va reveni după patru zile.  
El nu e conștient în această perioadă.  
Ce putem face noi pentru el?  
De obicei este perioada de pregătire a înmormântării. Îi putem 
aprinde lumânări, putem pregăti rudele să nu se manifeste 
zgomotos și să plângă la înmormântare, pentru că, știți și dvs că 
se recomandă înmormântarea să se facă după trei zile și de obicei 
este pe la mijlocul zilei, deci se cam împlinesc cele trei zile 
jumătate. De ce? Pentru că el revine din transă și va putea suferi 
un șoc. Își va vedea corpul în sicriu, va asista la propria 
înmormântare și, dacă nu vor plânge rudele, va înțelege că a murit 
și va fi pregătit să se desprindă. Dacă rudele îl jelesc tare, îi va fi 
foarte greu și se va chinui încercând să-i aline, spunându-le că 
este viu, sănătos, că e bine, dar nimeni nu-l va auzi. Tocmai de 
aceea la această revenire din transă necesită ajutor.  
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3 
TREI ZILE-TREI ZILE JUMĂTATE DUPĂ MOARTE 

         
 
           PERIOADA DE EXPERIMENTARE A REALITĂȚII 
 
 

Prima parte a zilei 
Vom fi atenți la cel plecat. Când își va reveni din transă va avea 
tendința să își caute familia să le vorbească. Poate ești unul din 
familie. Îl vei simți când va încerca să comunice cu tine.  
Dacă nu ești din familie începe să-l chemi. După ce va vedea că 
familia nu-i răspunde va veni la cel ce îl cheamă.  
Fă la fel din oră în oră sau pur și simplu fii atent și când va apărea 
uită-te la ceas și scrie ora.  
De acum va începe un proces foarte precis în care, în fiecare zi se 
va petrece ceva anume într-o anumită ordine.  
El aude cum rudele îl cheamă, dar când el le răspunde ei nu aud. 
Astfel, supărat, pleacă de acolo, căutând pe cineva cu care să 

comunice. În acel moment i se pare că aude sunete şi că zăreşte 
lumini şi fulgere şi este posibil să i se facă o teamă îngrozitoare şi 
simte că leşină. 
 
Zilele sale nu vor coincide cu zilele noastre.  
De exemplu dacă iese din transă azi la ora 3 pm, ziua lui în lumea 
de dincolo va dura până mâine la ora 3 pm, după care va începe 
ziua a doua ș.a.m.d.  
Imediat ce îi simțim prezența îl chemăm și începem să-i vorbim.  
Dacă suntem din familie ne cunoaște și ne adresăm familial: 
dragul meu…draga mea… 
Dacă nu suntem din familie ne prezentăm și îi spunem că îl vom 
ajuta și ghida în lumea de dincolo, să aibă încredere în noi.  
Îl vom ajuta să recunoască  starea existenţei intermediare în care 
se revelează planul existenţial. 
Când iese din transă va vedea din nou lumina și sfatul nostru este 
să meargă spre ea și să o îmbrățișeze. Este lumina din el însuși, 
acumulată din timpul vieții, dar, pentru că momentul ieșirii din corp 
a fost cu trei zile în urmă, acum strălucirea ei nu va fi la fel de 
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puternică. Lumina va mai apărea în următoarele zile, dar va fi din 
ce în ce mai estompată pe măsură ce se îndepărtează de 
momentul morții.  
 

După ce a venit și îl simțim evident, continuăm fiind focalizați 
numai pe această acțiune.Îi spunem:  
 
Dragul meu (draga mea)  a venit pentru tine momentul morții. Tu ai 
plecat din această lume, ți-ai părăsit trupul fizic, acum ești în 
esența ta pură. Ascultă fără să fi abătut şi cu cea mai mare atenţie. 
O să primești anumite învățături care te vor ghida în noua ta formă. 
Ascultă ce îți voi spune și aplică întocmai. Dacă faci exact cum îți 
spun, cu siguranță vei scăpa definitiv de suferință și vei atinge 

eliberarea.Privește atent și vei vedea o lumină, care iese din tine. 
Doar relaxează-te, fii atent să o observi și unește-te cu ea.  
 
Acum este important să fim atenți la el. Dacă recunoaște lumina va 
trăi o stare de fericire extraordinară pe care o să o simțim și noi 
empatic. Va deveni conștient de sine și ne va comunica aceasta. 
Atunci misiunea noastră s-a încheiat iar el va ieși din starea 
intermediară.  
Dacă nu, dacă îl simțim în continuare agitat, speriat, agățându-se 
de noi, îi vom transmite următoarea învățătură:  
 

Acum ascultă atent învățăturile: starea de existenţă intermediară 

este de şase feluri: matricea, starea de somn, reculegerea în 

concentrare, momentul morţii, planul existenţial şi iminenţa 

transmigrării potrivit unui proces invers celui numit: în al 
doisprezecelea nucleu cauzal. Pentru tine sunt posibile trei feluri 
de existenţă intermediară: cea care apare în momentul morţii, cea 
a planului existenţial şi cea întinsă spre dezvoltarea samsarică.  
Până ieri ai fost în existenţa intermediară ce se manifestă în 
momentul morţii; cu toate că Lumina esenţială ţi s-a înfățișat, tu n-

ai recunoscut-o şi astfel e necesar să rătăceşti aici, în această 
existenţă. Acum îţi mai rămân încă două feluri de existenţe 
intermediare: cea a existenţialităţii şi cea întinsă spre o nouă viață. 
Acum deci, cu maximă concentrare, este necesar să devii stăpânul 
învăţăturilor pe care ţi la voi dezvălui; ele îmi vor folosi să te fac să 

recunoşti această stare de existenţă intermediară în care ești. 
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O, dragul meu! A sosit ceea ce se numeşte moarte; care e 

despărţirea de această lume materială şi nu soseşte numai la tine, 
ci vine la toţi; nu rămâne agăţat de această viaţă, nu ți-o mai dori. 
Chiar dacă ai face-o, n-ai avea putere (să-ţi schimbi soarta); nu-ţi 
rămâne altceva decât să rătăceşti în cercul existenţelor.  
Elimină gândul să te reîntorci la viaţă. Când înfricoşătoarele şi 
înspăimântătoarele viziuni ale stării de existenţă în care ești vor 

apărea, nu uita aceste cuvinte, ci păşeşte înainte, păstrând adânc 
în minte tot ce ți-am spus. Aceasta este condiţia cea mai 
importantă a recunoaşterii care, cu siguranță, te va salva.  
 
Acum recită împreună cu mine: 
 

În clipa asta, când îmi apare starea de existenţă intermediară, 
făcând să se risipească imaginile înfricoşătoare şi 
înspăimântătoare (ce-mi apăruseră deja), este necesar să 
recunosc că imaginile acelea sunt imaginații ale gândirii mele, 
să le recunosc ca imagini proprii ale stării de existenţă 
intermediară; în această clipă mă găsesc într-o situaţie ce 
poate să împiedice supremul meu bine; să nu mă înspăimânt 
de ce voi auzi, vedea și simți, pentru că ele sunt imagini ale 
gândirii mele însăşi. 
 

Repetând aceste cuvinte într-un fel limpede şi păstrând adânc în 

minte înţelesul lor mergi aşa înainte. Aspectul cel mai important ca 
să ajungi la acea recunoaştere e conştiinţa că imaginile 
înfricoşătoare şi înspăimântătoare, dar și cele frumoase  ce 
izvorăsc sunt viziuni ale gândirii tale; nu uita deci aceste învățături. 
În momentul în care trupul şi mintea ta se separă, vei avea 
experienţa imaginilor planului existenţial pur, subtil, strălucitor, 
luminos, prin propria sa natură, orbitor printr-o lumină precum 
mirajul ce apare cu scânteieri pe plaiuri pustii; de aceste viziuni nu 
te înspăimânta, nu avea teamă; acesta e lumina planului 

existenţial care se află în tine. Recunoaşte-o ca atare.  
Din mijlocul acelei lumini, sunetul existenţialităţii va veni cu glas 
puternic precum zumzetul a mii de tonuri ce izbucnesc în aceeaşi 
clipă. Acesta e sunetul planului existenţial în tine însuţi şi de aceea 
nu te înspăimânta, nu avea teamă. Acum tu ai un corp subtil 
format din învelișul mental alcătuit din rezultatele faptelor, 
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intențiilor  și gândurilor tale din timpul vieții, iar nu un trup 

material făcut din carne şi sânge. De la acel sunet, de la acea 
lumină, de la acele fulgere nu-ţi poate veni nici jignire, nici moarte. 
Recunoaşte numai aceste lucruri ca fiind propriile tale 
imaginaţii; recunoaşte că toate acestea reprezintă starea de 
existenţă intermediară. Dacă tu nu le recunoşti ca fiind faptele tale 
din perioada vieții, nerecurgând acum la aceste învăţături, îţi va fi 

teamă de lumina aceea, te vei înspăimânta de acel sunet, îţi va fi 
frică de acel fulger.Dacă le vei recunoaște ca fiind tu, vei trăi o 
stare de libertate, ca de eliberare și vei ieși din această stare 
intermediară.  
Dacă nu, vei continua să rătăcești în aceste planuri în care ești 
acum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

4 

A PATRA ZI DUPĂ MOARTE  
 

 

       Când îi vom simți prezența prima dată, ne uităm la ceas și 
notăm ora. În acest moment începe prima zi de bardo, de tranziție, 
de desprindere de lumea fizică, iar următoarele zile vor începe de 
fiecare dată după 24 de ore. 
Prima ghidare se va face întotdeauna imediat ce intră în 
următoarea zi de bardo. Fiecare zi nouă vine cu senzații, stări, 
imagini, sunete și culori diferite și este important să avertizăm 

spiritul asupra acestui fapt. 
 
În următoarele cinci zile se vor ivi din conștiința sa toate 
sentimentele trăite în timpul vieții, într-o anumită ordine logică și 
bine stabilită.  

- În a patra zi vor fi toate sentimentele legate de ignoranță 
- În a cincea zi vor fi toate sentimentele legate de mânie 
- În a șasea zi vor fi toate sentimentele legate de orgoliu 
- În a șaptea zi vor fi toate sentimentele legate de pasiuni 
- În a opta zi vor fi toate sentimentele legate de gelozie 
- În a noua zi se vor manifesta toate sentimentele trăite în 

timpul vieții 
 

Pe măsuța cu poza defunctului aprindem o lumânare sau mai 
multe, punem flori proaspete, fructe sau o mâncare pe care o 
prefera. În felul acesta vom veni cu lumină subtilă (de la lumânare) 
și îl vom hrăni subtil pe cel plecat dându-i un plus de energie și de 
confort.  
Chemăm defunctul cu voce limpede şi cu un glas ferm, dar cald, 
spunându-i pe numele de botez.  
După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm: 
 

O, dragul meu, trei zile şi jumătate ai rămas într-o stare de 

toropeală; abia trezit din acea transă îţi va veni să te întrebi ce 
anume s-a petrecut? Prin urmare, este important ca tu să ştii că 
eşti în starea de existenţă intermediară. 
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În acel moment, îţi vor apărea în plină lumină imagini; cerul se va 
manifesta ca o lumină albastru-închis, simbol al purificării 
elementului eter (este forma primordială a elementului eter din  
ființa noastră). În acel moment, din Regiunea Centrală a conștiinței 
tale, numită forța de proiecție a seminței, va radia o culoare indigo. 
Deschide-ți inima, sufletul, conștiința față de acea lumină pentru că 
ea vine cu Adevărul despre cine ești, unde ești și ce ai de făcut. 

Lumina va fi atât de puternică, încât abia o să-ți menții privirea, dar 
nu te feri. Privește-o în față pentru că ea va purifica elementul eter 
din ființa ta și va elimina ignoranța din conștiința ta. Eliminând 
ignoranța, vei afla Adevărul despre tine și existența ta. Consideră 
acea lumină ca pe una purificatoare, vindecătoare. Dacă rămâi 
până la final în acest proces de purificare, cunoașterea va fi 
deplină și te vei simți eliberat. Orice necunoaștere, constrângere, 
obsesie, dorință, suferință, neîmplinire etc vor fi eliminate din tine 
și îți va apare acest sentiment de eliberare. În mod normal toate 
acelea te vor trage înapoi, dându-ți stări neplăcute, dar acceptând 
acea purificare, , ele se vor dizolva din conștiința și karma ta  
 (destinul tău viitor). 

 Această lumină albastru–închis, uneori indigo este agregarea 

materiei conștiente în stare primordială.  
Acum te rog să fii atent: împreună cu aceasta, o lumină slabă, albă 
murdară, neorbitoare, paralelă cu lumina cunoaşterii sublimate se 
va ivi și ea. În acel moment, prin puterea karmei tale, este posibil 
să simți spaimă, frică şi groază de acea lumină albastru-închisă a 
cunoaşterii sublimate a existenţialităţii, orbitoare şi strălucitoare şi 
să vrei să fugi: de asemenea posibil că vei simţi născându-se în 
tine dorinţa de a merge spre acea lumină albă care nu e orbitoare. 
Lumina albă simbolizează credința noastră, convingerile noastre, 

care nu reprezintă Adevărul, despre viață, moarte, ceea ce 
suntem, situațiile de viață trăite, ceea ce suntem și unde suntem 
acum. Este mai confortabil pentru noi să mergem pe vechile 
convingeri, dar unele dintre ele sunt eronate. Cele corecte sunt 
reprezentate de lumina albastru-închis. Când privim lumina 
albastră vom afla adevărul despre noi și situațiile de viață trăite, 
când privim lumina albă vor apare convingerile noastre.  
Doar reține că albastru îți revelează adevărul și menține-ți privirea 
pe acea lumină, liniștit, focusat, detașat, recunoscând-o.  
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Să nu fi îngrozit de acea lumină albastru-închis strălucitoare, 
orbitoare, să nu-ţi fie teamă, să nu fi înspăimântat, fiindcă e lumina 
căii supreme; aceea e Înțelepciunea Realității Perfecte 
cunoaşterea sublimată a existenţialităţii; să ai încredere şi 
devoțiune intensă în ea. Pune-ți credința în ea, crezi în ea, 
gândește în adâncul tău că este lumina venită să te ajute în 
trecătorile grele din bardo (în această perioadă de desprindere de 

viața întrupată). Lumina aceea albă ternă, neorbitoare, este 
rezultată din toate înțelegerile tale greșite. Nu avea ataşament faţă 

de ea, nu avea dorinţă. Dacă vei avea ataşament pentru ea, vei 

rătăci într-o lume a iluziei, a neadevărului şi transmigrând în cele 

şase locuri de existenţă vei crea piedici în calea libertății tale.  
De aceea îndepărtează-te de ea şi ai încredere în acea lumină 
albastru-închis de strălucire orbitoare. 
Îndreptându-ţi voinţa spre acea lumină albastră puternică, foarte 
hotărât, spune: 

 

După ce am rătăcit în iluzie, din cauza marii mele 

neștiințe, mă îndrept acum către Lumina adevărului existenței 
mele, care este o formă de conștiință prezentă în ființa mea; 
de asemenea voi urma energia asociată acestei conștiințe a 
Adevărului care îmi va da putere să urmez lumina albastră. Ea 
este energia  infinitului spațiu care mă va ajuta să pot trece în 

siguranță prin capcanele din bardo, să pot obține astfel 
cunoașterea Adevărului ultim și a eliberării mele. 
 
Spunând aceasta cu credință umilă și profundă, te vei topi în 
haloul curcubeului luminos din inima luminii albastre strălucitoare 

și vei obține starea de libertate mult meritată.  
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5 

A CINCEA ZI DUPĂ MOARTE  
 

  

           Totuşi oricât de împărtășite ar fi fost aceste învăţături, din 

cauza înclinării spre ură sau a acţiunilor păcatului, vreunul poate 
să aibă frică de acea lumină şi să fugă; sau chiar spusă rostirea 

aceea, cineva să nu obţină eliberarea prin înțelegere, prin 

cunoașterea Adevărului, ci să rătăcească tulburat prin forme 
inferioare de existenţă. 

Cu cât este mai aproape de momentul morții, în care Lumina 

interioară se manifestă plenar, posibilitatea cunoașterii 
Adevărului ultim este mai mare. Pe măsură ce acel moment este 

mai departe și defunctul ratează momente în care se poate 

cunoaște pe Sine, șansa de a cunoaște Adevărul este tot mai 
mică, dar totuși sunt încă foarte multe șanse.  

În prima zi după ieșirea din transă strălucește din nou Lumina 

interioară, dar nu la fel de tare. În prima zi se manifestă o lumină 
a adevărului, numită ,,forța de proiecție a seminței,, 

În prima zi ignoranța este sublimată în cunoașterea Adevărului. 

Lumina albastră purifică necunoașterea lăsând spiritul liber.  
De ce se manifestă aceasă lumină în prima zi? Pe de-o parte 

pentru că este ziua cea mai apropiată de momentul morții, a 

cunoașterii autentice, pe de altă parte ignoranța este sămânța 
tuturor problemelor sau legăturilor din viața noastră. Din 

ignoranță izvorăște totul; din același motiv nu ne-am eliberat ieri 

și am ajuns până azi în această existență intermediară.  
Următoarea ca importanță sau gravitate este mânia care va fi 

sublimată în Înțelepciunea Oglindirii Perfecte.  

Ea apare sub forma unei lumini alb-argintii care se va manifesta 
în această zi.  
  

Chemăm defunctul cu voce limpede şi cu un glas ferm, dar cald, 
spunându-i pe numele de botez.  
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După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm: 
  

O, dragul meu (draga mea), ascultă atent: în ziua a doua forma  
pură a apei îți va apărea ca o lumină albă pură, argintie, simbol 

al purificării elementului apă (este forma primordială a 

elementului apă din ființa ta). În acel moment, din regiunea 
beatitudinii cerești, care se află la răsărit,  va străluci această 

formă de conștiință însoțit de energia specifică.   

Agregatul principiului tău de conștiință în forma cea mai pură, 
care este Înțelepciunea oglindirii perfecte, ți se va revela. O vei 

percepe ca pe o lumină albă manifestare a cunoaşterii 

sublimate în care se intuiește că orice formă (astfel 
insubstanţială) este ca imaginea (reflexă) într-o oglindă 

luminoasă, ce țâșnește chiar din inima ta.  

Ține minte: tot ce vezi, auzi, simți iese din tine. 
          Împreună cu ea, o lumină mată, fumurie, paralelă  cu 

lumina cunoaşterii sublimate, se va ivi dinaintea ta în acel  

moment. Din cauza înclinației spre ură și furie este posibil să 
simți frică. Înspăimântat de acea lumină albă orbitoare vei dori 

să fugi şi vei manifesta atracție faţă de acea lumină cețoasă, 

fumurie. Vei revedea momente din viața trecută în care ai 
manifestat mânie și violență, agresivitate, înțelegând totodată 

că lumea exterioară te reflectă ca o oglindă. Dacă nu vei 

accepta acest adevăr te vei simți atras de lumina fumurie care te 
conduce la durere și suferință. Te vei simți nedreptățit, vei 

spune că alții sunt de vină pentru viața ta de mizerie și pentru 

starea ta actuală.  
         Atunci de acea lumină albă de strălucire orbitoare, ce ți se 

va părea prea puternică, să nu-ţi fie teamă; recunoaşte-o ca 

Lumina cunoaşterii sublimate, a înțelepciunii oglindirii perfecte. 
Să ai credinţă şi devoțiune intensă în ea. Refugiază-te în ea. Ea 

te va salva din această stare de tranziție și va elimina frica din 

tine. Aceasta este ca un cârlig ce te va smulge din transmigrație.  
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Nu te lăsa atras de lumina gri-fumurie. Ea îți va aduce durere și 
suferință. Aceasta este karma rea acumulată din furia violentă 

care a deschis acest drum. Dacă te lași atras vei cădea în lumea 

infernală în care vei îndura o mare mizerie, fără să-ți fie fixat 
un timp de ședere. Acesta este un obstacol al căii ce conduce la 

eliberare. Întoarce-ţi, prin urmare, ochii de la ea, abandonează 

ura, furia, violența. Ai însă credinţă în lumina cea albă şi 
strălucitoare; gândește astfel:  

  

În clipa în care rătăcesc în transmigrație (bardo) din cauza 

mâniei mele violente și nesăbuite, pornesc pe drumul luminos 

al cunoașterii sublimate în care se intuieşte că formele sunt 

insubstanţiale precum imaginea reflectată în oglindă. Urmând 

această lumină alb-argintie mă voi elibera din strâmtorile  

înspăimântătoare ale existenţei intermediare şi voi fi condus în 

lumea celor desăvârșiți.  
 

Spunând aceasta cu credință umilă și profundă cu o voinţă 

puternic hotărâtă, te vei topi în haloul curcubeului alb-argintiu 
din inima ta și vei obține starea de libertate mult așteptată 

trăind o stare de supremă fericire.  
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6 
A ȘASEA ZI DUPĂ MOARTE 

 
  

               Totuşi, oricât de împărtăşite ar fi fost aceste învăţături în 
scopul de a provoca recunoaşterea, anumiţi indivizi, din cauza 
orgoliului, mândriei vor spune că ei nu au cum să se reflecte în 
alții, că toți sunt proști și acesta este un mare neadevăr, simt frică 
de acea fulgerare a milei care  este asemenea unui harpon (ce 
smulge din transmigraţie) şi fug.  
Atunci în ziua a șasea după moarte, ziua a treia după ieșirea din 
transă, o altă manifestare a conștiinței va fi posibilă.  
 

Chemăm defunctul cu voce limpede şi cu un glas ferm, dar cald, 
spunându-i pe numele de botez.  
După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm: 
 

O, dragul meu (draga mea) , ascultă cu atenție: în a treia zi îţi va 
apărea o lumină galben-auriu, simbol al purificării elementului 
pământ (este forma primordială a elementului pământ din ființa ta). 
Ea va străluci pe tine, venind din Regiunea de Sud și este 
Înțelepciunea Egalității Perfecte (cunoaşterea sublimată a 

identității tuturor). Și aceasta există în tine, acum iese și se 
manifestă sub forma unei lumini galbene strălucitoare, 
prezentându-ți modestia și umilința ca pe cel mai prețios giuvaer. 
Din cauza ignoranței s-ar putea să te mânii și să spui că nu are 
cum să te reflecte exteriorul. Asta ar însemna ca exteriorul să fi tu 
și dacă ești orgolios nu vei putea accepta acest adevăr. Totuși 
lumina aceasta galbenă strălucioatre are efect purificator. Ea este 
purificatoare a sferei senzaţiei. Este luminoasă, transparentă, 
orbitoare, înconjurată de nesfârșite sfere satelite de radiații și atât 
de strălucitoare încât ochii cu greu o îndură. Energia specifică 
acestei sfere de conștiință va fi prezentă pentru a te susține.  
Rămânând în fața ei și lăsând-o să strălucească pe tine, orgoliul 
va fi curățat și vei descoperi că toți suntem egali. Cunoscând acest 

adevăr vei simți instantaneu o mare eliberare și te vei simți, în 
sfârșit, liber.  
Împreună cu ea va apărea o lumină albastru  murdar, neorbitoare, 
care provine din lumea umană și te va lovi în inimă împreună cu 
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lumina cunoaşterii sublimate. Ea de asemenea  face parte din tine, 
este acea îndoială care aduce neîncredere și suferință.  
Atunci tu, din cauza înclinării spre orgoliu și mândrie, este posibil  
să simți frică față de lumina galbenă orbitoare şi vei avea tendința 
să fugi și te vei simți atras de acea lumină albastru murdar, simţind 
în tine ivindu-se un ataşament pentru ea. Cu acele convingeri ai 
trăit toată viața și preferi să rămâi cu ele în locul adevărului. Dar 

aici nu te judecă nimeni, ai șansa de a cunoaște adevărul pe care 
tu, în inima ta îl cunoști dar nu vrei să-l accepți.  
Nu te teme de acea lumină galbenă strălucitoare; să o recunoşti ca  
pe lumina cunoaşterii sublimate ce reprezintă Înțelepciunea 
Egalității Perfecte; în acel moment lasă-ţi inteligenţa inactivă şi ai 
încredere şi devoţiune intensă în lumina galbenă strălucitoare. 
Păstrează-ți spiritul supus, dar hotărât și cu umilință. Dacă ești 
capabil să recunoști în ea radiația propriului tău intelect, chiar dacă 
nu practici umilința, credința și rugăciunea, divinul corp de lumină 
se va uni cu tine, inseparabil și vei obține desăvârșirea. Dacă nu 
poți recunoaște în acea lumină radiația propriei tale inteligențe, 
gândește-te cu credință:  
 
Aceasta este radiația cunoașterii adevărului care mă va 
purifica de orgoliu și mândrie, care mă va scoate din această 
suferință și incertitudine, eliberându-mă. Cred în această 
Lumină! Nu mă las atras de lumina albastră mată, a lumii 
umane.  
 

Acumularea înclinațiilor tale din timpul vieții spre orgoliu, ego și 

mândrie au deschis acest drum. Dacă te lași atras de ea te vei 
renaște în lumea umană și vei suferi nașterea, bătrânețea, boala și 
moartea. Atunci va fi mult mai greu să ieși din groapa existenței 
lumești. Este o întrerupere din drumul tău către Eliberare.  
Nu te uita la nimic, aruncă-ți egoismul, orgoliul și mândria,  
aruncă-ți înclinațiile rele, nu te lăsa atras de toate acestea, nu fi 
slab. Crede în lumina galben strălucitoare orbitoare, Adună-ți 
gândurile arzătoare în concentrarea pe sublimare și înțelegere și 
spune cu voinţă intimă:   
 
În momentul în care mă aflu în transmigraţie pe calea 
luminoasă a cunoaşterii sublimate a identităţii (pe drumul 
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Înțelepciunii Egalității Perfecte), mă refugiez în lumina galbenă 
strălucitoare a înțelepciunii, las la o parte orgoliul și mândria, 
fiind deschis să accept această cunoaștere sublimată care îmi 
revelează adevărul ultim. Astfel o să ies chiar acum din 
această stare intremediară de tranziție și voi trăi o stare 
perfectă care îmi va aduce eliberarea.   
 
Spunând aceasta cu o profundă umilință,  te vei topi în haloul  
curcubeului inimii tale și vei atinge starea egalității perfecte și 
înzestrat cu glorie simți o supremă bucurie.  
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7 
A ȘAPTEA ZI DUPĂ MOARTE 

 
 

           Prin asemenea confruntări, oricât de slabe ar fi facultățile 
mentale, se va atinge fără îndoială eliberarea.  
Cu toate acestea, oricât de des ar fi fost repetate aceste învăţături  
făcute să provoace acea recunoaştere, în anumiţi indivizi care au  
greșit mult şi mult au încălcat făgăduințele date şi în care orice 
posibilitate de a participa la o soartă fericită a fost închisă, acea 
recunoaştere nu se împlinește. Tulburaţi de lăcomie, avariție şi de 
acţiunile păcatului, ei fug în faţa acelui sunet şi a acelei lumini.  
        În cea de-a patra zi de după transă și a șaptea zi de după 
moarte din ei va izvorî o altă lumină simbol a unei conștiințe 
sublimate. Este lumina de culoare roșie, care este forma primară a 
elementului foc, simbol al purificării elementului foc, însoțită de 
energia ei specifică.  Aceasta este lumina fără piedici, cea care 
reprezintă viața eternă și Înțelepciunea Discernământului Perfect. 
Neacceptând egalitatea aceste spirite vor considera că drepturile 
lor sunt mai mari și vor dori mai mult și mai mult, considerând că 
merită și vor cădea în pasiuni din ce în ce mai adânci. Totuși acum 
vine momentul purificării acestor pasiuni într-o Înțelepciune a 
Discernământului Perfect. Buna înțelegere a ceea ce este necesar 
și ce nu, a ceea ce este util și ce nu, se va face prin unirea cu 
această lumină roșie orbitoare care și ea a fost în inima celui 
plecat, dar acoperită de pasiuni inferioare.  
Împreună cu ea va veni și o lumină galben murdar, ce reprezintă  
calea fantomelor, împlinită de lăcomie şi de avariţie.  
Atunci, ca să se producă acea recunoaştere, este necesar să se  
recurgă la aceste învăţături.  
Chemăm defunctul pe numele de botez, cu voce limpede şi cu un 
glas ferm, dar cald. După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm: 
 
Dragul meu (draga mea) ascultă fără să fi abătut; în a patra zi de 
bardo îţi va apărea dinainte, din partea de Vest, o lumină roşie, 
simbol al purificării elementului foc. O lumină roşie-strălucitoare, 
transparentă, împodobită cu puncte şi punctuleţe, manifestare a 
cunoaşterii sublimate a discernământului, purificatoare a sferei 
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ideii, va izvorî din inima ta astfel încât ochii tăi cu greu o vor privi. 
Nu te teme de ea. Ești față în față cu adevărul.  
Împreună cu ea va apărea e lumină slabă galben murdar, care  
provine din sfera spiritelor (fantomelor) şi se va manifesta în 
paralel cu cea a cunoaşterii sublimate. Faţă de aceasta să nu ai 
plăcere, să nu ai dorinţă de ea sau ataşament. Las-o. Atunci din 
cauza pasiunilor tale inferioare violente și a înrobirii materiale este 

posibil să-ți fie teamă de acea orbitoare lumină roşie şi vei vrea să 
fugi. Îţi va plăcea acea lumină galbenă slabă, murdară ce provine 
din sfera fantomelor şi vei simţi născându-se în tine ataşament 
pentru aceasta. Nu fi speriat de splendida lumină roșie orbitoare, 
transparentă și radioasă. Ea este lumina cunoaşterii sublimate. 
Dacă o poți recunoaște ca fiind cea a Înțelepciunii 
Discernământului Perfect și să-ți păstrezi calmul, te vei topi în ea și 
vei atinge starea de eliberare.  
Dacă nu o poți recunoaște gândește-te:  
Acestea sunt razele discernământului perfect în care-mi voi 
găsi refugiul. Acesta este un cârlig al razelor milei ce mă va 
salva din această stare intermediară, greu de înțeles pentru 
mine acum.  
Ai încredere și nu fugi! Chiar dacă fugi, Lumina te va urma  
pentru că este inseparabilă de tine. Nu te teme. Nu te lăsa atras 
de lumina galbenă. Este lumina cauzată de îngrămădirea  
sentimentelor tale înrobitoare care se manifestă. Dacă  
rămâi robul ei vei cădea în lumea spiritelor nefericite și vei suferi 
de o foame și de o sete intolerabilă. Aceasta este o piedică să 
ajungi la Eliberare. Nu fi speriat de nimic, abandonează-ți 
tendințele obișnuite. Nu fi slab. Crede în strălucitoarea și 
orbitoarea Lumină roșie. Concentrează-ți credința în acea lumină 
și energia ei care te susține și spune cu voinţa intimă:  
În momentul în care rătăcesc în cercul transmigrației (bardo), 
pe calea luminoasă a cunoaşterii sublimate a deosebirii (a  
Înțelepciunii Discernământului), mă las să fiu condus de  
Lumina roșie și energia ei în siguranță prin capcanele din  
bardo. Ele mă vor elibera  din strâmtorile existenţei 
intermediare şi mă vor călăuzi către desăvârșire.  
Gândindu-te astfel cu profundă umilință și credință te vei topi în  
haloul curcubeului din inima ta, atingând starea de eliberare trăind 
o sublimă stare de fericire.   
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8 
A OPTA ZI DUPĂ MOARTE 

 
 

                 Procedând astfel este imposibil ca cineva să nu se 
salveze. Cu toate acestea, în ciuda faptului că au fost oferite 
aceste învăţături, unele făpturi, din cauza relelor înclinaţii karmice 
se înspăimântă de acea lumină şi de aceste sunete, nu se agaţă 
de harponul fulgerării milei (divine) şi ajung rătăcind până în a 
cincea zi de după transă, a opta zi după moarte care îi găsește tot 
în această stare de tranziție.   
           Atunci va începe să strălucească din inima ta o altă lumină, 
simbol al conștiinței realizării depline. O vei percepe din partea de 
Nord, de culoare verde, care este forma primară a elementului aer 
și reprezintă purificarea elementului aer din ființa ta, însoțit de 
energia sa specifică. Această lumină va purifica gelozia și invidia şi 
stricăciunile Karmice rezultate din manifestarea acestor stări în 
timpul vieții.  Atunci ca să aibă loc acea recunoaştere se va 
recurge la aceste învăţături.  
 

Chemăm defunctul, cu voce limpede şi cu un glas ferm, dar cald, 
spunându-i pe numele de botez.  
După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm: 
 

Acum ascultă fără sa fi abătut; în a cincea zi îţi va apărea dinainte 

o lumină verde, simbol al purificării elementului aer. Va apare din 
partea de Nord a conștiinței tale ( așa vei percepe), și-ți va da o 
stare de fericire prin împlinire. Ea va izvorî din ființa ta și vei 
recunoaște și energia sa specifică Este o lumină verde 
strălucitoare, orbitoare, împodobită cu puncte şi punctuleţe, care 
este manifestarea cunoaşterii sublimate a împlinirii purificatoare a 
vieţii karmice, Înțelepciunea Realizării Perfecte (care poate 
îndeplini orice). Va străluci atât de tare încât ochii tăi cu greu o vor 
privi. Nu te teme de aceasta, fiindcă este creația intelectului tău, 
este puterea naturală a înțelepciunii tale personale; rămâi 
nemișcat, fără nici o emoţie de simpatie sau de aversiune, într-o 
totală imparțialitate.  
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Împreună cu ea va apărea o lumină roșu închis crescută din 
gelozia ta. Privește-o cu imparțialitate, fără repulsie, fără atracție. 
Nu te lega de această lumină, dacă ai putere mentală și să nu ai 
afecțiune față de ea. Atunci, din cauza geloziei violente, este 
posibil să simți teamă de radiația luminii verzi și vei vrea să fugi de 
ea. Te vei simți atras de palida lumină roșie;  
Nu te teme de lumina verde, magnifică, transparentă, orbitoare și  

radiantă, recunoaște-o ca fiind cea a cunoașterii sublimate (a  
înțelepciunii); lasă-ţi mintea inactivă și spiritul în neclintire şi  
gândește-te:  
 
Acesta este cârligul razelor care mă vor duce la eliberare prin 
împlinire. Este Cunoaşterea Sublimată a Împlinirii, 
înțelepciunea care poate împlini totul, cea a Realizării 
Perfecte.  
 
Să ai credinţă în ea şi să nu fugi. Chiar dacă vei fugi, nu se va  
desprinde de tine însuţi, pentru că și ea radiază din tine.  
Nu te teme, nu avea ataşament pentru acea lumină roşie murdară  
ce provine din lumea demonilor, fiindcă ea e calea pe care vei 

întâlni poftele karmice acumulate de gelozia ta violentă. Dacă vei 
arăta ataşament faţă de acea lumină, te vei prăbuşi şi vei trăi 
insuportabilă durere de lupte, conflicte, certuri și războaie;  
este un obstacol în calea care conduce la salvare; nu arăta 
ataşament faţă de ea, abandonează poftele karmice, aceste 
tendințe cu care te-ai obișnuit, nu le râvni; să ai însă încredere în 
acea lumină verde strălucitoare și cu voinţă intimă spune:  
 
În momentul în care rătăcesc în cercul transmigraţiei (bardo), 
pe calea luminoasă a cunoaşterii sublimate a împlinirii lumina 
verde să mă călăuzească şi energia sa să mă susțină pentru a 
mă elibera din strâmtorile existenţei intermediare, să mă 
aducă pe calea  desăvârşirii și să fiu așezat într-o stare de 
perfectă libertate. 
  

Gândind astfel cu umilă credință, cu voinţă puternic hotărâtă, te  
vei topi în haloul curcubeului inimii tale  și vei atinge starea de 
împlinire din regiunea de Nord a bunelor fapte acumulate, trăind o  
intensă bucurie.   
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9 
A NOUA ZI DUPĂ MOARTE 

         
 
 

                   Fiind astfel confruntat în fiecare stadiu, oricât de slabe ar 
fi meritele lui karmice, defunctul ar fi fost normal să se recunoască 
în unul sau altul dintre ele. Cu toate acestea, oricât de mult 
împărtăşite au fost aceste învăţături făcute să provoace acea 
recunoaştere, anumite făpturi, din cauza obişnuinţei îndelungate 
cu fapte rele, care în timpul vieții nu au fost preocupate de 
purificarea spiritului, chiar recurgând la aceste învăţături, sunt traşi 
în urmă de poftele karmice rele, în ciuda numeroaselor 
avertismente date; ei se înspăimântă de acea lumină şi de acele 
fulgere şi transmigrează în jos.  
Acum în a noua zi după moarte și a șasea zi de bardo apar  
simultan luminile celor şase existenţe. Atunci ca să se producă 
acea recunoaştere să se recurgă la aceste învăţături.  
 

Chemăm defunctul pe nume, cu voce limpede şi cu un glas ferm, 
dar cald, spunându-i pe numele de botez.  
După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm: 
 

Până ieri ţi-au apărut manifestările mistice ale celor cinci lumini 
purificatoare și binefăcătoare; cu toate acestea, în ciuda 
învăţăturilor pe care le-ai primit, din cauza înclinațiilor karmice, ai 
fost înspăimântat şi încă te afli aici. Dacă tu ai fi recunoscut mai 
înainte luminile specifice ale celor cinci feluri de cunoaştere 
sublimată, simbolizate de cele cinci lumini, ca imagini ale minţii 

tale, într-o lumină de curcubeu, dispărând în însuşi planul uneia 
din acele lumini, ai fi devenit  desăvârşit și ai fi trăit o supremă 
bucurie. Acum priveşte fără să fi abătut. Astăzi te vei întâlni, cu 
apariţiile desăvârșite ale celor cinci forme de conștiință, apariţia 
aceea care este sinteza celor patru cunoașteri sublimate. Cele 
patru energii ale stării primordiale ale celor patru elemente 
(pământ, apă, foc, aer) simbol al purificării celor patru elemente, 
vor străluci pe tine simultan.  
În același timp din Regiunea Centrală a Forței de Proiecție a  
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Germenului (a realității perfecte), lumina albastră intens va veni să 
strălucească pe tine.  
Din regiunea de Est a Supremei Fericiri (a oglindirii perfecte),  
Lumina alb-argintie va străluci pentru tine.  
Din regiunea de Nord a faptelor bune perfecte (atotrealizatoare)  
va veni un halou de lumină verde pentru a străluci pe tine în acest 
moment.  

Din regiunea de Vest a discernământului perfect, lumina roșie va 
străluci pe tine.  
Din regiunea de Sud, a egalității perfecte,  lumina galbenă 
strălucitoroare  va veni spre tine.  
Toate vor apărea din mijlocul unei lumini de curcubeu, care de fapt 
izvorăsc din tine.  
Pe un cerc exterior care înconjoară cele cinci lumini se vor 
manifesta energia specifică a fiecăreia.   
Pe acestea tu să le recunoşti ca pure imagini din tine însuţi  
emanate.  
O, dragul (draga mea), acele paradisuri nu se găsesc în alt loc,  
decât în inima ta; ele sunt dispuse în centrul şi în cele patru puncte  
cardinale ale inimii tale spirituale; din lăuntrul inimii tale, ivindu-se 

acum, îţi apar dinainte. Aceste imagini nu vin din niciun alt loc; 
sunt numai artificiu al intelectului tău. Astfel, tu să recunoşti că 
acele imagini nu sunt nici mari, nici mici; sunt de măsură potrivită 
şi fiecare are propriile manifestări. Ele sunt de fapt scene din viața 
ta trecută. Nu le retrăi, privește-le cu detașare.  
Aceste imagini sunt străbătute de esenţa celor cinci forme de 
conștiință şi fiecare dintre cele cinci simboluri este înconjurat de un 
halou de cinci lumini. Din inima ta, va emana o lumină orbitoare 
albastru închis, manifestare a cunoaşterii sublimate a sferei 
planului ideilor, Înțelepciunea Realității Perfecte şi se va reîntoarce 
în inima ta. Pe această lumină va apărea un fel de cerc albastru-
închis, radios, ca un disc nespus de strălucitor şi ea va fi 
împodobită cu puncte strălucitoare, câte cinci globuri de lumină, de 

aceeaşi natură, fără să aibă circumferinţă sau centru.  
Din inima ta, de asemenea va emana o lumină orbitoare alb-
argintie, manifestare a cunoaşterii sublimate că toate lucrurile sunt 
imagini în oglindă (Înțelepciunea Oglindirii Perfecte), se va uni cu 
sufletul tău. Pe această lumină va apărea un fel de punct alb 
radios, ca o oglindă răsturnată, nespus de  strălucitoare; şi el va fi 
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înconjurat de puncte, sau de cinci globuri strălucitoare pe fiecare 
parte fără să fie trasată circumferința şi însemnat centrul.  
Tot din inima ta spirituală va emana o lumină galbenă 
strălucitoare, manifestare a cunoaşterii sublimate a identităţii 
tuturor lucrurilor (Înțelepciunea Egalității Perfecte), împodobită, în 
partea de deasupra, de puncte şi punctuleţe strălucitoare.  
Din inima ta va emana de asemenea o lumină roşu-strălucitoare, 

manifestare a cunoașterii sublimate a deosebirii (Înțelepciunea 
Discernământului Perfect), pe care va apărea un fel de globuri ca 
niște cupe răsturnate, nespus de luminoase, a splendorii 
cunoaşterii sublimate (a deosebirii); şi aceasta va fi înconjurată de 
puncte strălucitoare și scânteietoare, fiecare dintre ele glorificate 
de cinci globuri de aceeași natură, fără ca în ea să fie trasată 
circumferinţa sau însemnat centrul. Toate acesta urzeli luminoase 
vor apărea pentru a se uni în inima ta.  
Toate acestea sunt radiații ale facultăților tale intelectuale venite 
să strălucească pe tine. Ele nu vin din exterior, nu fi atras de ele, 
nu fi slab, nu fi speriat, ci așează-te în poziția „nonformații„ de 
gândire. În această stare toate radiațiile se vor topi în tine și starea 
de libertate va fi obținută.  
Calea de Lumină Verde a Înțelepciunii Faptelor (a realizării)  
Perfecte nu va străluci pe tine pentru că facultatea înțelepciunii  
intelectului tău n-a fost perfecționată în dezvoltarea lui. Cu alte 
cuvinte tu încă nu ai experimentat starea aceea, care este 
realizarea totală. Aceste căi de lumină sunt numite Luminile Celor 
Patru Înțelepciuni Unite, care este numit Drumul Interior către 
Sine. 
          În acest moment este necesar să-ţi aminteşti de aceste 
învăţături pe care  ţi le-am oferit pentru a provoca recunoaşterea.  
Dacă îţi vei aminti înţelesul lor şi vei crede, va fi ca întâlnirea 
mamei şi a fiului său, sau recunoaşterea persoanelor până 
adineauri ştiute. Odată recunoscute acele imagini cu adevărat ca 
propriile tale viziuni, dacă vei crede în ele, întrucât  sunt neclintite 

ca purul plan al existenţialităţii, va răsări în tine o continuă stare de 
extaz şi cum intelectul se va topi în trupul necreat, tu vei deveni 
eliberat în planul existenţialităţii. Vei trăi starea de a fi. Nu a fi 
ceva, doar aceea de a fi. 
Crezând în natura fără schimbare a Purului Adevăr, ai făcut să 
curgă în tine fluxul calmului din Samadhi și adâncindu-te în corpul 
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inteligenței perfect evaluate vei obține starea de eliberare de 
aceste planuri unde nu va mai fi necesar să te întorci.   
              Odată cu luminile cunoaşterii sublimate îţi vor apărea 
imagini neclare şi tulburi, cele şase lumini ale celor şase feluri ale 
existenţei samsarice: lumina albă şi palidă a zeilor, lumina roșu 
închis a demonilor, lumina albastru palidă a oamenilor, lumina 
verde-palidă a dobitoacelor, lumina galbenă palidă a fantomelor, 

lumina mată-fumurie a infernurilor, toate împreună cu luminile 
purei cunoaşteri sublimate. Ele sunt legate de stările tale inferioare 
de conștiință pe care le-ai păstrat încă din timpul vieții. Este ca un 
fel de drept pe care ți-l ceri, spunând că știi și că ai dreptate. Ceva 
din tine se revoltă, aceste stări ies la suprafață. 
       -    Lumina albă și palidă este dată de stările de ignoranță  

- Lumina roșie este dată de de stările tale de gelozie și 
invidie 

- Lumina albastru închis este dată de stările tale de orgoliu și 
mândrie 

- Lumina verde-palidă este dată de pasiunile întunecate și 
prostie 

- Lumina galbenă palidă este dată de pasiunile tale inferioare 

- Lumina mată-fumurie este dată de stările tale de furie 
Altfel spus noi nu am avut un corp eliberat în timpul vieții și cele 
cinci elemente care au format trupul fizic au fost impure datorită 
alegerilor, gândurilor, intențiilor și faptelor noastre. În acest proces 
de desprindere de lumea fizică, noi încă mai păstrăm legătura 
subtilă cu aceste energii. Încă suntem legați de corpul fizic, nu am 
plecat. Dorim să ne desprindem de el. Cele cinci lumini amintite ne 
purifică aceste elemente pentru a ne separa simplu fără a mai 
rămâne nicio impuritate. Orice impuritate ne va obliga să ne 
întoarcem cândva pentru a o elimina. Noi nu ne dorim aceasta. 
Viața s-a încheiat, în acest corp nu ne mai putem întoarce, cu 
aceste rude nu vom mai fi, în această casă nu vom mai locui. Deci 
mai bine curățăm tot și plecăm.  

Astfel: 
- Lumina albă şi palidă arată impurități în elementul eter al 

ființei noastre,  
- Lumina roșu închis arată impurități în elementul aer al ființei 

noastre,  
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- Lumina albastru palidă arată impurități în elementul pământ  
al ființei noastre,  

- Lumina verde-palidă arată impurități în elementele eter și 
foc,  

- Lumina galbenă palidă arată impurități în elementul foc  al 
ființei noastre,  

- Lumina mată-fumurie arată impurități în elementul apă al 

ființei noastre,  
 
Ele corespund unor vibrații, rezonanțe pe care noi le-am 
manifestat în timpul vieții și  caracterizează anumite lumi subtile. 
Astfel: 

- Lumina albă şi palidă corespunde lumii zeilor,  
- Lumina roșu închis corespunde lumii  demonilor,  
- Lumina albastru palidă corespunde lumii oamenilor,  
- Lumina verde-palidă corespunde lumii animalelor,  
- Lumina galbenă palidă corespunde lumii fantomelor,  
- Lumina mată-fumurie corespunde lumii infernurilor 
 

Dacă înclinăm spre una din aceste lumini, ceea ce arată că 

menținem acea stare negativă, nesublimată, vom fi atrași în acel 
tip de univers. Noi nu ne dorim aceasta, dorim libartatea. Orice fel 
de univers vine cu o serie de condiționări. Noi dorim să scăpăm de 
ele. Să nu ai ataşament pentru nici una dintre acele lumini, rămâi 
într-o stare de desăvârşită linişte mentală (adică urmărește să nu 
ai deloc gânduri în acest moment).  
          Dacă vei simţi spaimă de lumina aceea a cunoaşterii 
sublimate pure şi ataşament fată de calea luminoasă a celor şase 
impure existenţe samsarice, te vei întrupa într-una dintre acele 
şase feluri de existenţă, vei suferi şi va fi mai greu să te poţi salva 
din marele ocean de durere al transmigraţiei.  
Posibil că îţi va fi frică şi spaimă de imaginile de care ţi-am vorbit 
mai înainte şi de lumina purei cunoaşteri sublimate şi vei simţi 

ataşament faţă de lumina impură a transmigraţiei. Dar să nu faci 
astfel.  Să crezi în lumina pură a cunoaşterii sublimate 
scânteietoare şi gândeşte:  
 

Lumina cunoaşterii sublimate a venit către mine şi în ea eu  
îmi găsesc refugiu.  
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Să nu ai ataşament, nici dorinţă faţă de lumina tulbure a  

transmigraţiei; cu intimă voinţă detașează-te de ea și spune: 
 
În momentul în care rătăcesc în cercul transmigraţiei, pe calea  
luminoasă a sinergiei cvadrublei cunoaşteri sublimate, cele 
cinci forme de conștiință să strălucească unite în conștiința 
mea, iar energiile lor specifice să-mi dea putere până la 
sublima desăvârșire.    
 
Gândind astfel odată recunoscute acele imagini ca pe propriile  
tale emanaţii (propria ta lumină interioară), fără dualitate, topindu-
te în ele, vei deveni eliberat.  
Persoanele de capacitate medie, dar de puternică devoţiune, se 
vor salva astfel prin această recunoaştere şi chiar și cei mai 
decăzuţi vor putea astfel să blocheze porţile celor şase existenţe  
samsarice şi, odată intuit sensul sinergiei cvadrublei cunoaşteri  
sublimate numeroase făpturi de aleasă inteligenţă vor fi salvate 
prin această recunoaştere.  
Astfel, prin această confruntare detaliată cei care sunt destinați  
Eliberării vor fi aduși la a cunoaște Adevărul și prin ei mulți vor  
atinge Eliberarea.  
Totuşi, ultimii dintre ultimii, cei ce vor fi greșit mult în timpul vieții, 
sunt astfel tulburaţi de karma lor încât, în ciuda învăţăturilor făcute 
să provoace acea recunoaştere, nu înțeleg nimic și rătăcesc, 
coborând mai mult ca stare de conștiință.   
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10 
A  ZECEA  ZI  DUPĂ  MOARTE 

 
  
 

                     Acum, în a şaptea zi de bardo și a zecea zi după 
moarte, înţelepciunea mistică absolută se va manifesta.   
Va avea ocazia să cunoască adevărul ultim cu privire la fiecare 
situație trăită când era în viață. Posibil ca adevărul lui să fie unul, 
dar cel real, conform cu Legile Universului, să fie diferit. 
Necunoscând aceste legi, a suportat anumite consecințe, iar acum 
va avea ocazia să cunoască manifestarea corectă pe care ar fi fost 
necesar să o aibă în fiecare situație de viață. Dacă va accepta, se 
va elibera, însă dacă va ține la adevărul lui, va rămâne înrădăcinat 
în iluzia sa și va fi legat de lumea pământeană. Fiecare ființă 
umană ține la adevărul lui, dar Adevărul corect, în conformitate cu 
Legile Divine, este unul pentru toți. Acest Adevăr îl va putea vedea 
acum. Este o mare șansă de înțelegere și transformare spirituală.  
              Vibrația lumii brutelor  creată de pasiunile întunecate și 
prostie se va manifesta de asemenea în această zi.   
Atunci să se recurgă la aceste învăţături.  
 
Chemăm defunctul cu voce limpede şi cu un glas ferm, dar cald, 
spunându-i pe numele de botez.  
După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm: 
 
Dragul meu (draga mea), ascultă fără să fi abătut; în această a  

şaptea zi de desprindere din viața ta trecută radiațiile diferitelor 
culori, purificatoare a sferei înclinaţiilor karmice vor veni să 
strălucească.  
Cunoașterea autentică ți se va revela. În mijlocul mandalei 
scufundate în lumină de curcubeu, este posesorul suprem al 
înţelepciunii mistice care îmblânzeşte karma cu trupul său 
strălucitor în cinci lumini. El este îmbrăţişat de energia sa, 
transmite o stare de renunțare la lumea umană și abandonul 
samsaric. Vei trăi o stare de fascinație și te vei simți exorcizat.  
Lumina cunoașterii va străluci în fața ta.  
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De la răsărit vei simți că se revelează înţelepciunea printr-o 
culoare albă argintie, transmițând o stare de renunțare la lumea 
umană și abandonul samsaric, care te va fascina și ea.  
De la Sud de la acea  mandală, ți se va revela înţelepciunea 
mistică „ce are putere asupra duratei vieţii"; manifestându-se ca o 
lumină galbenă, transmițând o stare de renunțare la lumea umană 
și abandonul samsaric, care te va fascina.  

La apusul aceleiaşi mandale ți se va revela înțelepciunea Marii 
Peceți, oferindu-ți Cunoașterea Marelui Simbol, radiind o lumină 
roşie strălucitoare, cu o stare de renunțare la lumea umană și 
abandonul samsaric, care te va fascina.  
La nordul aceleiaşi mandale ţi se va revela înţelepciunea „Celui ce 
deține cunoașterea evaluată prin ea însăși; lumina pe care o 
emană este de culoare verde, cu o stare de renunțare la lumea 
umană și abandonul samsaric, ce te va fascina.  
Vei simți și energia specifică acestor forme de conștiință.  
O lumină de cinci culori, manifestare a cunoaşterii sublimate 
înnăscute (Cunoașterea născută simultan,) pură (chiar dacă 
existentă) în sfera înclinaţiilor karmice, asemănătoare  
unei funii ţesute din fire multicolore, vibrând de diferite reflexe,  

licăritoare, radioasă, strălucitoare, orbitoare, emanând din inima  
celor cinci manifestări ale înţelepciunii mistice  se va ţintui direct în 
inima ta, aşa fel încât ochii tăi cu greu o vor suporta și concomitent 
va apărea o lumină palidă verde, venită din Lumea Brutelor, pe 
lângă acele radiații ale înțelepciunii.  
Atunci, din cauza unei iluzii pricinuite de tendințele karmice, este  
posibil să te sperii de lumina celor cinci culori şi vei vrea să fugi.  
Poate se va ivi în tine ataşament pentru lumina palidă a Lumii  
Brutelor (celor răi). Să nu ai frică de acea lumină orbitoare a celor  
cinci culori, să nu ai spaimă, recunoaște cunoaşterea sublimată: 
din mijlocul acelei lumini va veni sunetul planului existențialităţii ca 
un zumzet de mii de tonuri şi în acel sunet o mare hărmălaie va fi: 
şi urlete, şi strigăte, şi multă teroare. Dar tu nu te teme, să nu ai 

frică, nu fugi; recunoaşte acestea ca fiind imagini ale gândirii tale.  
În aceste radiații sunetul natural al Adevărului se va revela.  
Să nu te lași atras de acea lumină verde neorbitoare a Lumii  
Brutelor, să nu ai dorinţă faţă de ea. Dacă vei avea ataşament faţă 
de ea, te vei prăbuşi în lumea celor răi în care domină prostia şi 
vei trăi mizeria sclavajului, a nenorocirii, cretinismului, vei trăi 
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neputinţa de a vorbi şi alte asemenea torturi, fără să-ţi mai rămână 
vreodată timp să te salvezi; va trece un timp foarte îndelungat 
până vei putea ieși de acolo.  
Să nu te lași atras de ea, să te încrezi în lumina celor cinci culori  
strălucitoare şi concentrează-ţi voinţa adâncă pe „Cuceritorii  
deținători ai cunoașterii„ (gândind astfel):  
 
Aceste învățături ale înţelepciunii mistice fie să nu mă lase să 
merg mai jos, să mă prindă în cârligul cunoașterii adevărului 
ultim și să mă conducă spre eliberare.  
 
Apoi spune astfel cu profundă voinţă:  
 
Fie ca adevărul pe care îl recunosc să mă călăuzească pe  
calea salvării; acum când eu rătăcesc în cercul transmigraţiei 
în virtutea puternicelor mele înclinaţii spre rău, să pornesc 
pe calea luminii strălucitoare a cunoaşterii sublimate 
înnăscute, eliberîndu-mă de înfricoşătoarele strâmtori ale 
existenţei intermediare şi să mă așeze în stările de conștiină 
pure.  
 
Spunând astfel cu profundă voinţă, topindu-te într-o lumină de  
curcubeu în inima înţelepciunii mistice, fără îndoială vei renaşte în 
paradisurile cereşti.  
 
Persoanele (de orice stare) dispuse spre bine, recunoscând 
Adevărul prin intermediul acestor învăţături, vor fi salvate şi vor fi 
Eliberate.  
Bandiții din toate clasele care au ajuns să cunoască acest stadiu  
obțin, de asemenea, Eliberarea.  
Chiar și cei cu tendințe rele pot fi siguri că se eliberează aici.   
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11 
A UNSPREZECEA ZI DUPĂ MOARTE 

 
  
 

 Începând din această zi se vor manifesta pe rând, în aceeași 
ordine ca în primele 5 zile de după transă, gândurile legate de 
evenimentele și scenele trăite în timpul vieții. Ele ies la suprafață 
din noi înșine pentru a fi văzute și dacă nu ne identificăm cu ele ci 
le privim cu detașare, avem șansa să ne eliberăm. Însă dacă ne 
identificăm din nou cu ele, ca și cum le-am trăi din nou, atunci 
desprinderea totală de lumea umană nu se va face. După 11 zile 
trupul nostru nu mai este funcțional sau nu mai există, deci nu ne 
vom întoarce acum la viață, dar ne vom dori o altă viață care va 
urma.  

- În a unsprezecea zi după moarte vor ieși la suprafață toate 
gândurile legate de ignoranță și prostie 

- În a douăsprezecea zi vor ieși la suprafață toate gândurile 
legate de mânie, furie, violență 

- În a treisprezecea zi vor ieși la suprafață toate gândurile 
legate de orgoliu, mândrie, aroganță 

- În a paisprezecea și vor ieși la suprafață toate gândurile 
legate de pasiuni, obsesii, dependențe, hobi-uri,  

- În a cincisprezecea zi vor ieși la suprafață toate gândurile 
legate de gelozie, invidie 

  

Chemăm defunctul pe nume, cu voce limpede şi cu un glas ferm, 
dar cald. După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm: 
 

Dragul meu (draga mea) mai întâi, când te aflai în starea existenţei 
intermediare în care îţi apăreau acele cinci lumini, tu nu le-ai 
recunoscut pe acestea; acum, în cea de-a unsprezecea zi, îţi vor 
apărea gândurile pe care le-ai avut în timpul vieții legate de 
ignoranță și prostie, iar tu va fi necesar să le recunoşti. Ivindu-se în 
conștiința ta, îţi vor apărea dinainte foarte vizibil chiar scenele de 
care sunt legate aceste gânduri. Este posibil ca unele dintre ele să 

te încânte, dar altele să te tulbure foarte tare. Recunoaște-le ca 
fiind ale tale, ele nu vin din exterior, nu retrăiești acum acele 



 51 

momente, ca urmare privește-le cu detașare. Cerul ți se va părea 
indigo sau de un albastru închis, iar flăcări vor izbucni spre tine, 
dar nu te vor arde.  
Este focul cunoaşterii sublimate. Dacă te atașezi de aceste 
gânduri vei simți că focul te arde, dar dacă te detașezi el va arde 
doar greșelile și impuritățile. Ele sunt splendidele flăcări ale 
înțelepciunii, strălucitoare ce ies din fiecare por al tău. Păstrează-ți 

energia și aspirația de a reuși. Fii detașat! Privește și învață.  
Nu te teme de ceea ce vezi și auzi, nu te înspăimânta, nu avea  
frică; recunoaşte că este o întrupare a însăşi gândirii tale.  
Recunoaşte-le şi vei fi salvat în mod firesc.  
Nu avea nici atracție, nici repulsie, nicio fluctuație mentală și te vei 
elibera, trăind o stare de supremă bucurie.  
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12 
A DOUĂSPREZECEA ZI DUPĂ MOARTE 

 
 
            Însă dacă respectivul, cuprins de frică şi înspăimântat, fuge 
şi nu recunoaşte acele imagini drept ceea ce sunt, în a noua zi se 
va întâlni cu propriile gânduri legate de mânie, furie, violență, 
scandal, război etc.  
Şi atunci este necesar să recurgă la aceste învăţături pentru ca  
recunoaşterea să aibă loc.  
 
Chemăm cu voce limpede şi cu un glas ferm, dar cald, spunându-i 
pe numele de botez. După ce ne asigurăm că e prezent, 
continuăm: 
 
O, dragul meu (draga mea), ivindu-se de la răsăritul creierului  
tău (imaginea va fi proiectată din partea de Est a conștiinței) îți vor  
apărea dinainte scene în care ai fost nervos, agitat, violent iar în 

cap vei auzi țipete, înjurături, acuzații, scandal, cu alte cuvinte tot 
ce ai manifestat violent în viața ta. Toate gândurile avute le vei 
auzi din nou de parcă ți-ar fi adresate. Cerul este de culoare alb-
argintiu, Nu te teme de ceea ce vezi și auzi, nu te înspăimânta, nu 
avea frică; recunoaşte-le ca o întrupare a însăşi gândirii tale; nu te 
teme fiindcă ele sunt înseşi faptele, gândurile și intențiile tale avute 
în viața pe care tocmai ai părăsit-o. Dacă ai lovit, te vei simți lovit, 
dar nu are ce să te doară acum, vei simți durerea ce ai provocat-o. 
Dacă ai amenințat, te vei simți amenințat și vei simți spaima pe 
care ai provocat-o altora. Vei simți de asemenea și energia pe 
care ai folosit-o în acele acțiuni. De asemenea pot fi imagini 
încântătoare din viața ta. Chiar și pe acestea privește-le ca un 
martor tăcut și detașat. Nu te lăsa impresionat de nimic. Rămâi în 

vid. Privește-le cu detașare, acum nu mai sunt reale, doar o 
revizionare a lor din care vei învăța, simțind totodată ce ai provocat 
altora.  
Nu simți nici atracție nici repulsie, topește-te în acea înțelegere 
superioară și te vei elibera, trăind o mare fericire.  
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13 
A TREISPREZECEA ZI DUPĂ MOARTE 

 
  
            Dacă nici de data aceasta recunoașterea nu s-a făcut și 
dacă mortul a fugit de frică, atunci în a zecea zi de bardo și a 
treisprezecea după moarte vor veni în întâmpinarea lui toate 
gândurile pe care le-a nutrit în timpul vieții legate de orgoliu, 
mândrie, ego, aroganță.  
 
Chemăm cu voce limpede şi cu un glas ferm, dar cald, spunându-i 
pe numele de botez.  
După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm: 
 
               O, dragul meu (draga mea) , în a treisprezecea zi, ivindu-
se din partea de Sud a conștiinței tale, îţi vor apărea dinainte toate 
gândurile pe care le-ai avut în timpul vieții legate de orgoliu, 

mândrie, ego, aroganță și altele similare. Cerul îți va părea de 
culoare galbenă și vei simți de asemenea energia acestor gânduri.   
Nu te teme de ele, nu te înspăimânta, nu avea frică; recunoaşte-le  
ca pe o întrupare a gândirii tale, nu te teme fiindcă sunt chiar ieșite 
din conștiința ta, nu sunt deloc străine de tine.  
Ai încredere, recunoaşte-le şi vei fi salvat atingând astfel 
Eliberarea.  
Topindu-te în ele fără dualitate vei deveni liber în planul bucuriei 
supreme.  
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14. 
A PATRUSPREZECEA ZI DUPĂ MOARTE 

 
  
             Însă din cauza ispitelor rele unii se înspăimântă, le e frică 
şi fug şi nu se conving că acea recunoaștere este șansa lor de a fi 
liberi; văzând toate acelea, gândesc că  ar fi zeul morţii şi n-o s-o 
recunoască. Atunci, în a patrusprezecea zi, le vor veni în 
întâmpinare alte gânduri care le-au aparținut, din altă categorie.  
Atunci este necesar să se recurgă la aceste învăţături ca să aibă  
loc recunoaşterea.  
 
Chemăm defunctul pe nume, cu voce limpede şi cu un glas ferm, 
dar cald. După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm: 
 
O, fiu de familie nobilă, ascultă: în a patrusprezecea zi la asfinţit de  
creierul tău, îţi vor apărea dinainte toate gândurile pe care le-ai 
avut în viață legate de pasiuni, obsesii, dependințe.  
Cerul îți va apare de culoare roşu închis. 
Vei simți de asemenea energia acelor gânduri.  
Nu te teme de ele, nu te înspăimânta, nu avea frică; recunoaşte-le  
ca pe o întrupare a însăşi gândirii tale, nu te teme fiindcă sunt 
venite din însăşi conștiința ta.  

Ai încredere că nu-ți pot face niciun rău, recunoaşte-le şi vei fi 
salvat și în acea clipă Eliberat.    
Topindu-te fără dualitate în înțelegerea lor vei deveni una cu 
bucuria supremă.  
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15 
A CINCISPREZECEA ZI DUPĂ MOARTE 

 
 
Însă din cauza ispitelor rele unii se înspăimântă, le e frică şi fug şi  
nu se conving că aceea este șansa lor de a se salva. 
Atunci, în această zi vor ieși din conștiința sa toate gândurile 
legate de gelozie și invidie.  
Este necesar să recurgem la aceste învăţături ca să aibă loc 
recunoaşterea.  
 
Chemăm defunctul pe nume, cu voce limpede şi cu un glas ferm, 
dar cald. După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm: 
 
O, dragul meu, în această zi vor veni către tine, izvorâte chiar din 
partea de Nord a conștiinței tale, toate gândurile pe care le-ai avut 
legate de invidie și gelozie, iar cu ochii minții vei vedea scenele 
care le-au generat.  

Cerul ți se va părea de culoare verde și lumina înțelegerii va veni 
să strălucească pe tine. Nu te teme, nu te lăsa cuprins de spaimă, 
nu fi îngrozit. Scena nu se repetă acum, este o reluare pentru a o 
conștientiza. Recunoaște-le ca fiind manifestări ale propriului tău 
intelect. Crede, fii umil, iubește. Imediat ce această  
confruntare este înțeleasă ele vor fi recunoscute ca  forme proprii 
de gândire. Eliberarea va veni odată cu recunoașterea lor. Prin 
această recunoaștere te vei topi instantaneu în lumina cunoașterii 
și vei obține starea de eliberare.  
 
                                                * 
 
Deci când pe Lumina Clară primordială – cu care am fost obișnuiți  
înainte – apare o Lumină Clară secundară, care este Lumina Clară  
descendentă și ele vin spre tine strălucind, intim unite, atunci va  
apare o Lumină de Autoemancipare, adică autocunoaștere și se 
obține iluminarea proprie prin sine însăși, cucerind Cunoașterea 
de Sine, ceea ce va duce instantaneu la Eliberarea spirituală.   
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16 
A ȘAISPREZECEA ZI DUPĂ MOARTE 

  
 
  

Dacă această confruntare nu este obținută, în această zi se mai 
oferă o șansă să fie recunoscute și din nou, de data aceasta toate 
gândurile sale care s-au manifestat în ultimele cinci zile, cu 
scenele de viață aferente vor fi din nou proiectate din conștiința sa. 
El le va vedea și simți. Probabil se va speria, probabil va fi de 
acord cu modul în care a gândit în timpul vieții, dar acum, în acest 
moment să nu arate nici simpatie nici antipatie față de ele. Numai 
așa va ieși din cercul transmigrației.  
 
 Chemăm defunctul pe nume, cu voce limpede şi cu un glas ferm, 
dar cald. După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm: 
 
În această zi ți se mai oferă o șansă să le recunoști. Vei vedea, 
auzi și simți toate gândurile avute în timpul vieții. Urmărește-le 
detașat, nu te identifica cu ele, nu le retrăi, nu te speria, nu te 
bucura. Adevărata fericire vine din tine în momentul în care te poți 
detașa de tot. Atunci ai tăiat toate legăturile bune sau rele care te 
țin prizonier. Să știi să le recunoști ca forme de gândire a propriilor 
tale facultăți intelectuale, păstrează-te detașat și astfel te vei 
elibera.   
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17. 
A ȘAPTESPREZECEA ZI DUPĂ MOARTE 

 
  
Dacă această confruntare nu este obținută, în a șaptesprezecea zi 
după momentul morții își vor revedea întreaga viață. Toate 
sentimentele, stările, gândurile, ideile avute în viață se vor derula 
dându-i ocazia să le recunoască. Nu este un simplu film cu viața 
lor, dacă el va privi cu detașare totul, nelăsându-se afectat absolut 
deloc, va avea șansa eliberării.  
 
Chemăm defunctul pe nume, cu voce limpede şi cu un glas ferm, 
dar cald, spunându-i pe numele de botez.  
După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm: 
  
Recunoaște tot ce-ți apare ca fiind forme-gândire a propriului tău  
intelect. Nu te teme de ele; toate aceste apariţii recunoaşte-le ca 
fiind imaginaţia ta şi artificiu al gândirii tale.  

În acest moment când te afli într-o situaţie de cea mai mare  
importanţă pentru soarta ta, este necesar să-ţi aminteşti 
învăţăturile.  
Toate acestea vor ieșit din creierul tău și vor veni să strălucească 
pe tine. Sunt propriile tale emanații.  
Recunoașterea stărilor și trăirilor tale sunt emanate din Lumina 
clară ce strălucește în Vacuitatea Primordială. Este cunoașterea 
absolută la care ai acces, care ți se revelează, doar să accepți.  
- din planul existenţial, golul, emană zorii liniştiţi; asta tu s-o  
recunoşti;  
- din planul de bucurie supremă este emanată starea zeiască, asta 
tu s-o recunoşti.  
Toate imaginile care îţi apar dinainte în acest moment să le 

recunoşti ca spontane apariţii (ivite) în însăşi strălucirea gândirii 
tale.  Atunci, topindu-te fără dualitate în acele stări ce vin spre tine 
acum, vei deveni una cu libertatea supremă.  
O, dragul meu (draga mea), dacă nu le vei recunoaşte astfel, îţi va 
fi frică de acele imagini şi vei fugi şi iarăşi te vei prăbuşi într-o mai 
mare  durere. Dacă nu le vei fi recunoscut, considerând acele 
imagini ale  tale drept însuşi zeul morţii, îţi va fi frică de  



 58 

ele, te vei inspăimânta, te vei îngrozi, vei leşina; imagini emanate 
din tine însuţi se vor transforma în demoni, iar tu iarăşi vei rătăci în 
cercul transmigrării. Dar dacă nu-ţi va fi frică, nici spaimă, nu vei 
mai transmigra. Dintre imaginile ce-ţi apar dinainte, cele mai mari 
sunt vaste ca întinderea cerului, cele mijlocii precum muntele 
Sumara, cele mai mici cât de optsprezece ori mărimea ta. Nu te 
teme de acestea; tot ceea ce apare în lume se manifestă ca 

lumină şi ca trup; dacă aceste manifestări întrupate şi luminoase le 
vei recunoaşte ca strălucire a propriei tale gândiri, fără dualitate 
topindu-te in acea lumină şi în acele imagini, vei deveni eliberat.  
Ține minte: apariţiile înfricoşătoare şi înspăimântătoare pe care Ie  
vezi tu, sunt imagini ale gândirii tale; astfel chiar şi lumina 
recunoaşte-o ca strălucire a propriei tale gândiri.  
Recunoscând astfel, oricine devine într-o singură clipă desăvârşit.  
Aminteşte-ţi asta!  
 
Oricare ar fi viziunile care vor veni, recunoaște-le ca propriile tale 
forme gândire. Dacă nu le recunoști, atunci propriile tale forme – 
gândire vor deveni iluzii și tu vei rătăci în samsara.  
Cine nu-și poate recunoaște propriile lui forme-gândire, oricât de 

instruit ar fi în științe, cursuri, scripturi, sutra-e, tantra-e și ar fi  
practicat religia timp de un kalpa, nu va obține eliberarea.  
Dacă își poate recunoaște propriile forme-gândire prin marea artă,  
printr-un cuvânt, starea de eliberare va fi atinsă.  
Dacă propriile forme gândire nu au fost recunoscute de către  
defunct imediat, după moartea sa, formele zeului morții egale cu  
cerurile, în vasta lor întindere, cele mijlocii egale cu Muntele Meru 
și cele mici având de 18 ori mărimea corpului tău, vor veni să 
umple sistemele lumilor. Când asemenea gânduri se vor manifesta 
nu te teme, nu te speria, corpul pe care îl ai tu acum, fiind un corp 
mental de tendințe karmice, oricât ar fi el de lovit, tăiat în bucăți, nu 
poate muri. Corpul tău de acum este alcătuit din ispite ale karmei 
tale. În realitate, corpul tău este de natura vidului, să nu te temi.  

 Golul nu poate atinge golul; ele nu sunt altceva decât artificiu al  
gândirii tale; dincolo de el nu există nimic: nici scene paşnice, nici 
îngrozitoare, nici curcubeul în care ţi se pare că te topeşti, nici 
groaznica figură a zeului morţii şi nici o grozăvie.  
Asupra acestui lucru nu există nici o îndoială.  
Știind acestea frica și groaza se risipesc de la Sine și, topindu-te în  
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starea instantanee, vei obține Eliberarea.  
Dacă le poți recunoaște, exersându-ți credința și afecțiunea față de  
Lumină și Adevăr și, crezând că te poți elibera aici și acum 
gândește-te astfel: mă refugiez în ele.   
 
Apoi rostește:  
 
Iată-mă rătăcind prin bardo, prin forța debordantă a iluziilor  
pe calea luminoasă a abandonului.  
Fie ca toată cunoașterea Adevărului să mă conducă,  
Fie ca energiile binefăcătoare să mă urmeze pentru a mă 
proteja și să mă salveze din teribilele capcane din bardo,  
să mă așeze în starea de iluminare!  
Acum, când sunt singur, rătăcind departe de prietenii dragi,  
acum, când formele vide ale gândului meu strălucesc aici,  
fie să nu vină frica, groaza și teroarea în bardo.  
Acum, când cele 5 strălucitoare lumini ale înțelepciunii 
strălucesc aici, fie să obțin asigurarea de a nu mă teme și de a 
recunoaște Bardo.  
Acum, când prin forța karmei mele gust suferința,  fie ca 
adevărul despre existența mea să risipească această mizerie.  
Acum, când sunetul natural al realității ajunge în unde 
rostogolite ca mii de tunete, să pot fi transmutat în sunetul 
cunoașterii de Sine.  
Acum, când sunt fără protecție în fața karmei pe care este 
necesar să o suport, acum, când sufăr aici mizeria tendințelor 
karmice, fie ca fericirea luminii clare să-mi apară, fie ca cele 
cinci elemente să nu se ridice împotriva mea și să pot percepe 
împărăția celor cinci ordine de iluminare.  
 
Menține o stare de încredere și umilință; astfel groaza şi spaimele 
vor dispărea și  te vei uni cu siguranţă în planul corpului de bucurie 
supremă. Aspectul cel mai important este să nu fi abătut.  

 
Se spune asta de la trei până la şapte ori.  
Oricât de grea ar fi karma rea și oricât de slabă karma bună este  
imposibil ca Eliberarea să nu fie obținută. 
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18,19,20 

A OPTSPREZECEA ZI DUPĂ MOARTE 
A NOUĂSPREZECEA ZI DUPĂ MOARTE 

A DOUĂZECEA ZI DUPĂ MOARTE  
 
 

A doua perioadă de transă 
 
Dacă până acum Eliberarea nu este obținută, persoana defunctă 
are șanse mari să rătăcească în samsara. Mai există totuși 
această învățătură, care poate să-l salveze chiar și acum.  
Va cădea într-un nou leșin, aproximativ 3-4 zile, după care se va 
trezi și se va manifesta în Corpul Mental.  
 
O să realizăm evocarea defunctului așa cum obișnuiam, pentru a  
observa starea în care este. Este posibil să fie în leșin și să nu îi  
simțim prezența. În următoarele 3-4 zile vom urmări revenirea lui 
din această stare.  
 
 Chemăm defunctul pe nume, cu voce limpede şi cu un glas ferm, 
dar cald, spunându-i pe numele de botez.  
Dacă nu îi simțim prezența este leșinat și nu va avea cum să ne 
audă. 
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21 
A DOUĂZECI ȘI UNA ZI DUPĂ MOARTE 

 
 
            În mod normal acum este ieșit din leșin. Timpul cât rămâne 
în această stare este în funcție de nivelul spiritual și chiar în funcție 
de cât a înțeles și conștientizat până acum din ce i s-a citit în zilele 
de bardo pe care le-a parcurs. Există evoluție și după moarte. 
Până acum în mai multe rânduri a strălucit pe el lumina 
cunoașterii, a Adevărului Ultim, ceea ce l-a putut face mai înțelept. 
Totul a depins de alegerile sale, chiar așa, după moarte fiind.  
Observați că am spus: după moarte fiind. Cu alte cuvinte moartea 
este doar o trecere dintr-o stare în alta, de la o viață la alta.  
Acum el este derutat și învățăturile sunt complexe. Dacă îl simțim  
atent și receptiv, vom continua cu învățăturile, dacă nu prima dată 
vom urmări să-I vorbim frumos și să-l liniștim.  
 
Chemăm cu voce limpede şi cu un glas ferm, dar cald, spunându-i 
pe numele de botez.  
După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm: 
 
O, dragul meu, ascultă cu atenţie şi ţine minte ceea ce îţi voi 
spune. Acum urmează partea de învățătură numită  
ESENȚA PROFUNDĂ A ELIBERĂRII PRIN ÎNȚELEGERE.  
În mod normal acum sufletul se îndreaptă spre o renaștere însă,  
ascultând, înțelegând și aplicând întocmai această învățătură, se  
poate obține imediat Eliberarea. Tot ce crezi despre tine, vezi și 
auzi este o manifestare a Corpului tău Mental. Totul există în 
mentalul tău, așa cum a fost dezvoltat în timpul vieții.  
Gândește cu devoțiune și dăruire și rostește cu fermitate:   
 
Fie ca Eliberarea în starea intermediară să ne fie dată!  
 
După care continuăm să-l învățăm:   
După ce ai murit au trecut trei-patru zile iar tu te-ai simţit leşinând.  
Apoi, când te-ai trezit din acel moment, iar inteligenţa a redevenit  
limpede, s-a ivit un trup asemănător celui fizic, pe care l-ai avut în  
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viață; el e dotat cu toate simţirile interioare, nu întâmpină 
rezistenţă, posedă o forţă karmică miraculoasă şi e văzut de 
fiinţele ce aparţin aceluiaşi fel (care au aceeași rezonanță sau 
altfel spus vibrații asemănătoare) cu ochiul divin purificat.  
Deci, când vei avea un corp ce apare fără carne, asemănător celui  
avut în viață, dar format din raze,  
- dotat cu toate facultățile de simțire și  

- cu putere liberă de mișcare,  
- posedând miraculoase puteri karmice,  
- dotat cu anumite semne și frumuseți ale perfecțiunilor, ca și cele  
ce le posedă ființele cu destin înalt,  
- vizibil ochilor celești și ființelor din bardo asemănătoare cu tine  
ca rezonanță, acest corp, născut din dorințe este o halucinație a  
formei-gândire în starea intermediară, numit corpul dorinței.  
         Tu ți-ai format singur acest corp imediat după moarte, dar nu 
ai fost atent la el din cauza ivirii acelor lumini și scene din viața ta 
trecută. Acum, trezit din leșin îți vei vedea acest corp, te vei 
întreba unde ești și ce faci aici. Datorită acestor caracteristici pe 
care le vezi acum la tine, recunoaște că ești în Sidpa Bardo, la 
aproximativ 22 de zile după ce ai murit. 

 
Notă:  
Noi am presupus că a ieșit din transa apărută după moarte după 3 
zile și din leșinul apărut după ziua a14-a de bardo la fel. 
Persoanele evoluate rămân 3 zile în aceste stări. Cele mai puțin 
evoluate rămân 3 zile jumate sau 4.  
Dacă e de nivel spiritual mediu și se iau în calcul 3 zile jumătate.  
acum ar fi exact după 22 de zile.  
Totuși, având în vedere nivelul diferit de conștiință al fiecăruia, 
este scris: la aproximativ 22 de zile.  
 
Această formă nouă a ta, precum cea a persoanelor ce se bucură 
de fructul faptelor bune acumulate mai înainte, va primi un anumit 

semn şi lumină. Vei vedea din nou Lumina albă strălucitoare. Ai 
încă o dată șansa să te unești cu ea.   
 
Se manifestă încă odată Lumina clară, cu care dacă se unește se 
va elibera imediat. După Lumină, dacă nu se va uni cu ea, îi vor 
apare anumite imagini mentale;  
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Vei vedea un corp creat de tine. Aceasta este o imagine mentală şi 
de aceea se numeşte corpul mental ce apare în starea existenţei 
intermediare.  
         În acel moment, conform caracteristicilor corpului tău mental 
îţi va apărea o viziune și vei ști dacă vei renaşte ca zeu sau în 
lumea asurașilor, sau a oamenilor, sau a animalelor, sau a 

dobitoacelor, sau a fiinţelor infernale.  
Noul corp se va asemăna ca cel pe care l-ai avut în existenţa  
precedentă, dar nu va fi identic. Va începe să se contureze cel pe 
care îl vei avea (în viaţa viitoare) și vei vedea de asemenea 
imaginea locurilor în care vei renaşte, după acele trei zile şi 
jumătate de leșin. Acesta este cursul normal al evenimentelor dar, 
ascultând învățăturile, aplică-le pentru că încă mai există șansa, 
pentru tine, să te Eliberezi și să ieși definitiv din samsara.  
Ca urmare, în acel moment nu urmări imaginile ce-ţi vor apărea,  
nu avea ataşament faţă de ele, nu le dori; dacă le vei dori şi vei 
avea ataşament față de diferitele feluri de existenţă, rătăcind în 
ele, te vei reîncarna și vei îndura multă suferinţă.  
Până ieri, deşi te-ai aflat în starea existenţei intermediare în care 

se revelează planul existenţial, nu le-ai recunoscut şi de aceea te 
afli rătăcind în mod necesar până în acest moment. Acum, dacă 
vrei să-ţi păstrezi adevărata ta natură, fără să fi abătut, 
abandonează-te acelei stări de non-receptivitate şi de inactivitate a 
gândirii — translucid, gol, pustiu, vid — pe care poți să o recunoşti 
dacă vrei. Puterea e în tine. În acest fel vei cunoaște Adevărul real 
despre cine ești și vei obţine salvarea, fără să fie nevoie să 
pătrunzi pe poartă (poarta reîncarnării).  
Dar dacă nu reuşeşti să obţii acea recunoaştere, adică să te 
recunoști pe tine însăți, îndreaptă-te cu credinţă puternică şi 
devoţiune spre descoperirea Adevărului Ultim. Dorește cu toată 
ființa ta și vei reuși. Acesta este un aspect important; să nu fi 
abătut. Dacă recunoaşterea are loc ești salvat fără ca să rătăcești 

în cercul transmigrării.  
Dar din cauza faptelor rele comise în viața trecută, este posibil ca  
recunoaşterea să fie grea şi iarăşi o, dragul meu, ascultă  
fără să fi abătut: trupul tău acum este dotat cu toate simţurile 
interioare şi nu întimpină rezistenţă. Înseamnă că dacă  
în timpul vieţii ai fost orb, surd, şchiop, acum, în starea existenţei  



 64 

intermediare, ochii vor vedea limpede înfăţişările lucrurilor, iar  
urechile vor auzi sunetele şi toate simţurile se vor dovedi fără  
greşeală şi limpezi şi complete. De aceea se spune că „corpul tău 
e dotat cu toate simţurile interioare„.  
Recunoaşte în aceste semne că tu rătăceşti în cercul existenţei  
intermediare şi că eşti mort, dar aminteşte-ţi de învăţăturile pe care 
ţi le-am împărtăşit.  

Când apoi se spune (de acel corp) „că nu întâmpină rezistenţă,, 
înseamnă că tu acum ai un corp mental, iar gândirea s-a despărţit 
de suportul său şi trupul în formă materială nu îl mai ai; de aceea 
poți acum să treci, fără să întâmpini rezistenţă, prin pereți şi case 
şi pământ şi pietre şi văgăunile montane. Vei putea merge oriunde, 
în afară de locurile sfinte (dacă nu ai acest merit karmic sau 
această rezonanță) sau uterul unei mame (nu este recomandat, 
pentru că ar fi indicat să îți dorești eliberarea din ciclul 
reîncarnărilor).  
Totuşi acesta e un semn că te afli în starea existenţei 
intermediare; de aceea, aminteşte-ţi de învăţăturile primite.   
Acum lucrează în tine puteri miraculoase corespunzătoare karmei 
tale; într-o singură clipă poţi cutreiera în jurul celor patru continente 

sau, în oricare alt ţinut ţi-ar plăcea, poţi ajunge într-o secundă, 
doar să-ţi îndrepţi gândul într-acolo.  
Ai puterea de a ajunge acolo într-un timp atât de scurt cât ai vrea  
să-ţi întinzi sau să-ţi cobori braţul; din toate puterile uimitoare ce-ţi  
vin în minte nu există niciuna pe care să nu poţi s-o realizezi.  
În această condiţie de corp mental posezi facultăţile magice 
(siddhi) care în viaţă sunt dobândite doar de oamenii desăvârşiţi.  
Şi cu toate că ai acum această putinţă, fără să întâmpini în niciun  
loc, rezistenţă, totuşi recunoaşte şi fii atent.   
Când textul spune „văzut (cu ochiul divin pur) de fiinţele ce aparţin 
aceluiaşi fel,, înţelesul este că toţi ce au renăscut în starea 
existenţei intermediare (au murit) şi au frecvențe de vibrație 
asemănătoare se văd unul pe altul. Înseamnă: cei care au aceeași 

rezonanță. Dacă sunt destinaţi să renască între zei, se vor vedea 
unul pe altul şi astfel, toţi cei din altă categorie karmică meniţi să 
renască într-una din cele 6 lumi sau alte feluri de existenţă se vor 
vedea unul pe altul.  
           Indiferent de ceea ce vezi nu avea dorinţă.  
Când textul spune: „văzut cu ochiul divin pur„ înţelesul este că  
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faptul de a vedea zei nu derivă din nivelul tău spiritual la care ai  
ajuns în timpul vieții ci că, datorită stării de moment în care ești  
acum, poți vedea cu ochii puri ai meditaţiei desăvârşite în stadiul 
de recunoaştere, iar această viziune nu durează mereu; când 
cineva îşi concentrează voinţa sa să vadă, atunci vede; iar dacă 
nu şi-o concentrează, nu vede; dacă cineva se distrage de la acea 
recunoaştere o face pe cont propriu.  
Pentru cine stăpâneşte un corp mental în astfel de locuri, rudele și 
cei apropiaţi devin asemenea unor persoane întâlnite în vis. Tu vei 
chema rudele şi pe cei apropiaţi însă ei nu-ţi vor răspunde; 
văzându-i atunci că plâng, vei gândi că eşti mort şi este posibil să 
încerci un chin foarte dureros. Dar acest chin nu slujește la nimic. 
Ataşamentul faţă de rudele tale nu slujește la nimic; să nu ai, deci, 
părere de rău faţă de ei, ci întărește-te în spirit şi nu avea durere, 
spaimă, frică.  
Când, cuprins de neliniştitul vânt al karmei, nu vei mai fi stăpânul 
tău însuţi, iar gândul tău, nemaiavând suport propriu (trupesc), se 
va mişca de colo până colo pe valul răsuflării tremurătoare şi 
uşoare ca o spumă, celor ce plâng le vei spune: „Eu sunt aici, nu 
plângeţi,, dar ei nu vor auzi, iar tu vei începe să înțelegi că eşti 

mort şi este posibil să suferi. Însă nu te întrista.  
           Fără deosebire între noapte şi zi va exista mereu o palidă 
lumină ca în nopţile de toamnă.  
           În acea stare de existenţă intermediară vei rămâne una, 
două, trei, patru, cinci, şase, şapte săptămâni până la a patruzeci 
şi noua zi de bardo sau a cincizeciși doua zi după moarte.  
 
Notă: 
Se spune că de obicei suferinţele stării existenţei intermediare pro- 
iectată spre dezvoltarea samsarică, Sidpa Bardo, atunci când se  
pregătește o nouă încarnare, sunt trăite douăzeci şi două de zile.  
Deci începând de acum aproximativ 22 (fiind în a 21 sau 22-a zi de  
bardo, adăugând cele 22 de zile care vor urma, în care sufletul va  
rătăci, se fac 43-44 de zile de la moarte. Scăzând zilele de transă, 
3-4 zile, se fac exact 40 de zile de la momentul morții, zi foarte  
importantă pentru spirit, care este punctată de mai multe culturi. 
De exemplu în creștinism în a 40-a zi de la moarte se face 
parastas și se spune că atunci sufletul urcă la cer.  
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Deci de acum încolo încă 31 de zile pământești vei rătăci prin 
această formă de bardo, în care vei călători oriunde va fugi mintea 
ta. Îți vei vizita rudele și vei avea tentația unei reîntoarceri la viață. 
Amintește-ți că ceea ce tu numești viață este un loc al suferinței, 
nu-ți dori așa ceva, TU EȘTI ÎN VIAȚĂ CHIAR ACUM. Urmărește 
să te Eliberezi de acea formă de viață pe care ai cunoscut-o și 
îndreaptă-te spre Viața cea adevărată. Pentru aceasta alungă 

toate amintirile legate de viața pe care tocmai ai părăsit-o și de 
orice fel de dorință. Dorește-ți cu toată ființa ta Eliberarea.  
Din cauza karmei nu există aici o indicaţie precisă de durată. Te  
poți Elibera imediat dacă îți dorești cu adevărat și înlături orice 
dorință și atașament, sau poți să intri într-o matrice și să vezi 
următoarea ta viață.  
Dacă se întâmplă așa ceva, cu alte cuvinte decă vei cunoaște 
Adevărul despre cine ești și întreaga ta existență,  nu vei mai 
rătăci în această formă de bardo.  
Ca urmare, dacă eviți intrarea în matrice, mai ai la dispoziție 22 de  
zile pământești să te Eliberezi.  
În această perioadă vântul karmei te va târî cu putere în vâltoarea 
lui şi te va îmbrânci înapoi. Nu te speria de aceasta; e imaginea ta 

iluzorie. În față îţi va apărea o mare întunecime neagră, 
insuportabilă şi se va arăta foarte înspăimântătoare prin strigătele 
îngrozitoare „lovește, ucide,,. Nu te teme de aceste imagini.  
În faţa celor care vor fi păcătuit mult vor apare diferite imagini  
înspăimântătoare, făurite din chiar karma lor. Ei vor zări imagini de  
animale de pradă înfricoşătoare ce vor hălădui în jurul lor şi vor  
vedea imagini de ploaie, de ninsoare şi de viscole, precum şi mulţi  
oameni ce-i vor urma. Şi vor auzi huruit de munţi prăbuşindu-se şi 
de mări în furtună, zuruit de sunete şi urlet de vânt ce se 
dezlănţuie. Atinşi de aceste viziuni ei vor fugi, fără să ştie unde, iar 
atunci în faţa lor se vor căsca în pământ trei mari hăuri: unul alb, 
unul roşu şi unui negru, adânci, prelungi, îngrozitoare şi i se va 
părea că e pe cale să se prăbuşească înlăuntrul acestora.  

În realitate, acestea nu sunt hăuri ci sunt ura, lăcomia şi 
întunecimea mentală.  
În acel moment proiectat spre o nouă existenţă recunoaşte că te 
afli în starea existenţei intermediare şi menține cu fermitate 
aspirația de a te elibera.  
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Pentru cel ce ajută: citește și ajută-l pe cel plecat, chemându-l de 
mai multe ori pe zi și ține minte:  celor ce vor acumula alese purtări 
şi vor lucra după lege le va veni în întâmpinare orice fel de bine; ei 
vor trăi un fel de fericire desăvârşită.  
Dar cei ce nu vor face nici bine, nici rău, rămânând într-o 
amorţeală indiferentă şi nu vor trăi nici bucurie, nici durere, vor 
zăcea într-o apatie indiferentă.   
 
Continuăm:  
O, dragul meu, faţă de tot ceea ce se va petrece, cu o  
aparenţă doritoare şi plăcută, să nu ai ataşament, nici dorinţe.  
Abandonează ataşamentul şi dorinţa. Chiar dacă îţi apar  
imagini amorţite, fără a fi imagini plăcute ori dureroase, cu 
gândirea într-o stare de non-reflecţie şi de detașare, rămâi 
nemişcat în extaz. Acest aspect este foarte important.  
În acest moment, lângă poduri, cimitire, temple vei zăbovi o clipă, 
însă nu mult timp, fiindcă gândirea despărţită de trup nu poate fi 
oprită, iar tu este posibil să fi tulburat, mâniat, răscolit şi principiul 
tău inteligent va rămâne întunecat, nesigur, nehotărât. În acel 
moment, îţi va veni acest gând: „Vai, sunt mort", iar principiul tău 

inteligent gândind că trebuie întreprins ceva anume se va slăbi şi 
sufletul tău va fi ca îngheţat. Este posibil să te copleșească o 
puternică, nespusă durere. În acel moment, deoarece nu poţi 
rămâne în niciun loc şi vei fi totuşi constrâns să continui să mergi, 
nu te gândi la nimic din trecut; lasă-ţi gândirea într-o stare de 
odihnă. Aspiră continuu pentru Eliberarea ta și detașează-te de 
orice vezi și auzi. Rămâi în nemișcare, în detașare totală.  
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22 
A DOUĂZECI ȘI DOUA ZI DUPĂ MOARTE 

 
 

 
Chemăm defunctul cu voce limpede şi cu un glas ferm, dar cald, 
spunându-i pe numele de botez.  
După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm. 
Dacă îl simțim atent și receptiv înseamnă că a înțeles unde se află. 
Dacă este agitat și speriat și nu-l putem aduna să fie atent, mai 
întâi urmărim să creăm un câmp spiritual sau măcar de încredere 
și relaxare. Dacă noi suntem liniștiți el va simți și va avea 
încredere.  Îi spunem:  
 
 O, dragul meu, a venit timpul să-ți găsești drumul, sufletul tău va 
înceta, ai fost pus față în față cu Lumina clară și tu vei cunoaște 
realitatea în starea bardo în care toate cele sunt ca cerul fără nori 
și unde inteligența pură fără pată este un gol transparent fără 
circumferință, fără centru. În acest moment cunoaște-te pe tine 
însuți. Rămâi în această stare și de asemenea te așează în 

această confruntare.  
 
Continuăm:  
 
Corpul pe care îl vezi și pe care știi că îl ai este un corp mental, 
format din dorințele tale și gândurile pe care le-ai avut în timpul 
vieții. Observi că te poți deplasa ușor, oriunde îți zboară gândul. 
Asta îți va confirma că ești în Sidpa Bardo. Tot ce ai văzut, ai auzit, 
ai simțit sunt din ființa ta, nimic nu este din afară.  
Recunoaște-le, rămâi detașat și roagă-te Dumnezeului tău să-ți  
ofere binecuvântarea Eliberării.  
Cu toate acestea, când te vei gândi la rudele tale și la prietenii  
lăsați în urmă, vei fi imediat lângă ei. O să le vorbești, dar nu te vor  

auzi și asta va putea trezi în tine o mare dorință de a te întoarce la  
viață. Posibil să simți foame, dar nu există nimic altceva de 
mâncare decât hrana ce ţi-a fost pusă de-o parte şi te vei simți 
nesigur din cauza lipsei prietenilor; acestea sunt semnele că 
corpul mental al  existenţei intermediare se proiectează spre 
dezvoltarea samsarică - spre o nouă reîncarnare.  
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În acel moment orice simţ al tău de bucurie şi de plăcere îţi va  
urma karma. Zărindu-ţi satul, rudele şi mormântul vei gândi: „eu 
sunt mort, ce-i de făcut? Şi vei simţi mare întunecare şi vei gândi: 
„ce n-aş face să mai am încă un trup!  şi îţi va trece prin cap ideea 
de a căuta să afli pe undeva un trup. Până de nouă ori vei reintra 
în propriul tău cadavru.  Din cauza duratei stării existenţei 
intermediare a planului existenţial (prin care ai trecut), dacă va fi 

iarnă cadavrul îţi va fi îngheţat, dacă va fi vară, el va fi descompus. 
Dacă totuşi nu se va petrece aşa, rudele tale îl vor arde sau 
îngropa, sau chiar îl vor arunca drept hrană păsărilor şi animalelor 
de pradă și negăsind locul unde să pătrundă, inima ta va fi foarte 
abătută şi îţi va apărea ca aruncată printre pietre şi stânci. Durerea 
mare ce se va naşte de aici este caracterul existenţei intermediare 
proiectată spre dezvoltarea samsarică. Adică îți dorești atât de 
mult un corp încât automat vrei să te îndrepți spre o nouă 
reîncarnare. Chiar căutând un trup, nu vei găsi. Fereşte-te să 
doreşti trupul şi rămâi într-o stare de inactivitate mentală. Pentru 
recunoaşterea ivită din aceasta, vei obţine să fii eliberat din starea 
existenţei intermediare.  
 

Cu toate acestea, dacă din cauza faptelor rele (săvârşite în viaţă), 
în ciuda faptului că au fost împărtăşite aceste învăţături, acea  
recunoaştere nu se obţine, atunci se cheamă defunctul pe nume şi 
să i se spună aşa:  
 
O, dragul meu... (i se spune numele), ascultă: durerea pe  
care tocmai o încerci acum s-a ivit din karma ta cea rea; n-o atribui  
la nimic altceva, întrucât ea reprezintă rezultatul propriilor tale  
acțiuni. Invocă în acest moment, cu putere Adevărul Ultim. Astfel 
ai șansa să obți suprema iluminare.  
Dacă nu, faptele tale din timpul vieții sunt cântărite chiar de către 
conștiința ta, dar tu nu vei recunoaște aceasta și vei crede că Zeul 
Legii te judecă. Vei vedea faptele bune deoparte iar cele rele de 

cealaltă parte. În acel moment te vei înspăimânta şi vei avea 
tendința să spui că nu ai înfăptuit acele păcate şi astfel vei minţi.   
Atunci din conștiința ta se va ridica o voce a dreptății care va 
spune: „Voi întreba oglinda karmei şi vei privi în oglindă pentru că 
toate faptele bune şi rele vor fi limpede reflectate acolo,, Vei avea 
tendința să te judeci singur pentru greșelile făcute, dar tu vei crede 
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că te judecă Zeul Morții. Te vei simți vinovat, condamnat și torturat, 
dar de fapt toate vin din tine. Nimeni din afara ta nu te chinuie.  
Vei avea senzația că zeul morţii, aşezându-ţi o frânghie după gât, 
te va târî şi-ţi va reteza grumazul, scoţându-ţi măruntaiele afară şi-
ţi va sfredeli creierul bându-ţi sângele şi mâncându-ţi carnea, 
mâncându-ţi oasele şi cu toate acestea vei constata că tot nu vei 
putea muri. Chiar dacă simți că ești făcut bucăţele, vei învia mereu 

şi vei simţi o mare durere din acest motiv. Sentimentul de vinovăție 
când îți vezi greșelile te face să simți dureri similare cu acele 
descrieri.  
         Atunci când faptele bune și cele rele sunt cântărite, să nu-ţi 
fie frică, să nu te înspăimânţi, să nu minţi, să nu te îngrozeşti 
dinaintea zeului morţii. Întrucât ai un corp mental, dacă este ucis, 
rănit, tăiat în bucăţi, tu nu poţi muri; În fapt, forma ta este însuşi 
vidul. Să nu te temi de zeul morţii şi de însoţitorii săi; ei sunt 
propriile tale imagini iluzorii, forma însăşi a gândului. Totul e 
propria ta imagine iluzorie și nimic nu există în realitate, în afara 
Adevărului Ultim; nici zeii, nici demonii, nici chiar demonul din 
capul tău. Să recunoşti aceasta; recunoaşte că este starea 
existenţei Intermediare, meditează pe Adevăr. De nu ştii să 

meditezi, judecă atent natura imaginilor ce te înspăimântă; ele sunt 
lipsite de esenţă, sunt goale; acela e planul existenţialităţii.  
 
Sunt indicate cele două momente asupra cărora este necesar să  
medităm:  
a) totul e gol; chiar şi lucrurile ce se văd sunt nesubstanţiale; acest  
moment corespunde corpului esenţial;  
b) această intuiţie a golului cedează repede locul gândirii potrivit  
căreia golul e nimic.  
Acel gol devine un gol agitat, iar gândul tău, imaginându-și că  
natura golului e înspăimântătoare, va adopta o perspicacitate  
translucidă; aceasta e meditaţia formelor de bucurie supremă.  
Golul şi lumina nu sunt două aspecte separate; ci esenţa golului  

(vidului) este Lumina ; iar esenţa luminii este golul; gândind (care 
e, în esenţa sa), gol şi lumină nediferenţiată, vei trece într-o stare 
de nuditate absolută şi te vei afla într-o stare autentică. Acesta 
este planul natural; când propria activitate se manifestă ca şi cum 
ar fi fără piedici, acesta e planul emanaţiilor.  
Priveşte fără să fi abătut. Să nu fi abătut; acesta e hotarul ce  
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desparte ființele realizate de făpturile comune: momentul este  
important. Dacă în acest moment vei fi abătut, mereu cuprins de  
durere, nu vei mai avea timp să ieşi de acolo și într-o clipă se va  
produce separarea. Până ieri ai fost abătut și în ciuda faptului că ţi-
ar fi apărut starea existenţei intermediare, n-ai recunoscut-o. 
Atunci au avut loc aceste spaime şi terori. Dacă şi acum vei fi 
abătut,  te vei prăbuşi în locuri de unde nu te poţi salva. Fii prin 

urmare atent; dacă nici cu învăţăturile acelea n-ai obţinut încă  
recunoaşterile, acum recunoscând, aşa vei putea fi salvat.  
 
Dacă defunctul, este o persoană care nu ştie medita, să i se  
vorbească în următorul fel:  
 
Dragul meu, dacă nu ştii să meditezi, întoarce-ţi gândul  
spre Lumină, spre Lege şi spre Comunitate, înțelege că acele 
imagini de frică şi de spaimă sunt propriile tale imaginații.  
 
Cu asemenea învăţături făcute, să se provoace acea recunoaştere 
cine nu s-a salvat până acum, se va salva imediat.  
Este posibil totuşi ca vreunul să nu reușească din cauza proiecţiei  
karmei sale rele şi fiindcă e foarte important să se insiste din nou, 
se cheamă pe nume defunctul şi i se spune aşa:  
 
Imaginile te vor arunca pentru moment în uimitoare locuri, plăcute 
sau îndurerate, ca şi cum ai fi fost lansat din mecanismul unei 
catapulte; evită însă cu orice chip să ai ataşament sau aversiune.  
 
Dacă vei fi pentru renaştere în diferite forme de viaţă, în momentul 
în care îţi apar imagini cereşti, vei vedea urmaşi sacrificând 
animale în beneficiul tău şi făcându-ți pomeni; se vor ivi în tine 
atunci gânduri puternice impure şi vei simţi ură puternică.  
Practic vei simți starea animalului sacrificat. Astfel vei renaşte în 
infernuri. Orice ar face urmaşii, nu te înfuria.  

Meditează doar cu iubire şi nu avea ataşament pentru bogăţiile pe  
care le-ai părăsit. Ştii că bogăţiile acelea au trecut în mâinile altora  
şi că ei le folosesc în acest moment. Dacă ai ataşament pentru 
acelea ori ură pentru urmaşi, din cauza acestui păcat, chiar dacă 
ai fost în favoarea naşterii în cer, cu siguranţă vei renaşte în 
infernuri sau între demoni. Totuşi, deşi având ataşament faţă de 
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aceste bogăţii, nu vei putea să le iei cu tine sau să le duci mai 
departe și întrucât nu poţi primi de acolo vreun avantaj, să nu ai 
lăcomie faţă de ele, ci propune-ţi, mai ales, să le oferi şi rămâi într-
o stare de nedorinţă.  
       Când vei vedea că rudele tale recită actul că eşti mort sau în 
cinstea ta apar ceremoniile de purificare de orice fel de karmă ce 
ar provoca renaşterea în feluri rele de existenţă şi, dacă în virtutea  

intuiţiei subtile necesară karmei tale, vezi că aceste ceremonii sunt  
alcătuite într-un fel impur ori de o lume adormită şi abătută fără  
respectarea făgăduinţelor şi a promisiunii şi nu vei mai simţi  
încredere, ci neîncredere, teamă şi frică putând recunoaşte 
(conform Adevărului) acţiunile rele, practicele religioase şi 
ceremoniile impure, tu vei gândi: «Vai, aceştia mă înşeală» şi vei fi 
astfel umilit şi abătut, nemaiavând nicio devoţiune faţă de acele 
imagini pure, ci neîncredere şi lipsă de credinţă, iar datorită acestei 
stări cu siguranţă te vei naşte în formele rele de existenţă şi te vei 
prăbuşi acolo. Starea ta de acum te proiectează în diferite forme 
de existență, de aceea este necesară totala detașare. Uită-te la 
acele imagini ca și cum te-ai uita la un film la Tv. Știi că ce se 
întâmplă în film nu are cum să te afecteze; la fel este și cum, ce 

vei vedea nu te mai poate afecta. Dacă, prietenii tăi vor proceda ca 
şi cum ar fi o ceremonie de o manieră impură, gândeşte: 
 
 Cât de impure sunt imaginile mele!E ca atunci când văd în 
oglindă petele de pe faţa mea și pot crede că oglinda e de 
vină; propriile mele imagini sunt impure; în ce-i priveşte pe 
acei care recită slujba în cinstea mea, trupul lor este 
Comunitatea, cuvântul lor este Legea, spiritul lor este esenţa 
Universului şi de aceea să mă refugiez în ei.  
 
Gândeşte astfel şi să ai imagini pure şi sincere. Tot ceea ce fac  
urmaşii tăi o fac pentru binele tău; de aceea să ai numai imagini  
pure. Chiar dacă ei fac slujba sau ritualul greșit, intenția lor e bună  

și prezența divină este acolo. Aceasta este foarte important; să nu  
uiţi. De vei fi destinat să te naşti în vreo stare de existenţă rea, 
când apar viziunile specifice precum purele, nevinovatele practici  
religioase, neamestecate cu păcat, făcute de către urmaşii tăi şi  
ceremoniile pe care învăţătorii le vor împlini cu sfinţenie de trup, de  
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cuvânt şi de spirit, dacă vei avea mare bucurie şi din cauza 
aceasta  chiar dacă ai fost în favoarea naşterii în vreuna din 
existenţele rele, vei avea avantajul sa schimbi acea existenţă cu 
una mult mai înaltă. E foarte important să nu ai imagini impure, ci 
numai imagini pure şi devoţiune, credinţă şi imparţialitate. Fii atent!  
O, dragul meu, să rezumăm:  
Gândirea ta în starea existenţei intermediare nu are un suport  

material, se agită şi va fi contrafăcută de către forţa imaginilor ce 
se ivesc în tine bune şi rele; nu te gândi la cele rele, ci aminteşte-ţi 
de faptele tale bune. Amintindu-ți de faptele bune pe care le-ai 
săvârșit în timpul vieții vei modifica rezonanța ta de acum, ceea ce 
e în avantajul tău. Dacă n-ai împlinit fapte bune în timpul vieții, să 
ai imagini pure și credinţă că vibrația ta se va înălța în felul acesta.  
Gândește astfel:   
 
Lipsit de prieteni rătăcesc singur, în momentul în care îmi 
apar propriile imagini, ce sunt reflexii ale golului,  frica şi 
spaima nu se ivesc spre a mă îngrozi în starea existenţei 
intermediare. Când simt durere din cauza relelor mele fapte, 
gândurile mele pure din acest moment pot izgoni această 
durere. Când răsună sunetul planului existenţialităţii 
asemănător huruitului de mii da tunete, el se poate transforma 
în sunetul purității sufletești; în acest moment, în care fără să 
ştiu unde să-mi caut refugiul, sunt urmărit de karma mea.   
În acest moment, în care trăiesc durerea cauzată de 
înclinaţiile mele karmice să se nască în mine meditaţia 
fericitei lumini.  
 
Spunând astfel se va realiza recunoaşterea şi vei fi salvat.  
Totuşi spunând aceste câteva cuvinte, din cauza puterii prea  
multelor fapte rele, recunoaşterea poate fi dificilă; repetă atunci 
aceste învăţături de mai multe ori și te va ajuta.  
 
Chemând de trei ori defunctul pe nume să i se spună așa: 
  
De nu-ţi vei aminti de învățăturile zise mai înainte, corpul pe care l-
ai văzut anterior va deveni tot mai palid, iar corpul pe care va urma 
să-l ai într-o altă viață, tot mai limpede; din această cauză te vei 
întrista fi vei fi îndurerat.  Acum îţi va trece prin cap să cauți un  
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trup, oricare ar fi el şi vei rătăci nehotărât încolo şi încoace.  
În acel moment se vor manifesta luminile celor şase feluri de  
existenţă şi va predomina aceea în care, din cauza forţei karmei 
tale vei fi hărăzit să o urmezi.  
Care sunt aceste şase lumini? Îți reamintesc acum: 
Iţi va apărea lumina zeilor albă, murdară,   
cea a demonilor roșu murdar,   

cea a oamenilor albastru murdar,   
cea a fantasmelor galben murdar,   
cea a animalelor verde întunecat şi   
cea a infernurilor înceţoşată, fumurie;  
În acel moment şi culoarea corpului tău karmic va fi precum  
culoarea luminii formei spre care existenţă vei renaşte.  
Dragul meu, în acest moment aceste învăţături devin foarte 
importante. Atunci orice lumină ce-ţi apare și oriunde se iveşte,  
tu dă-o la o parte și evocă Lumina albă strălucitoare care este cea 
a eliberării. Acesta este un moment foarte important, deoarece, 
dacă nu vei putea să vezi acum Lumina albă pură și strălucitoare 
și alegi una din acele lumini, se va configura renaşterea.  
Scopul tău nu este renașterea ci eliberarea. Chiar dacă ai iubit 

viața pământeană și ai vrea să revi, dorește-ți cu toată ființa ta să 
devii o ființă de lumină eliberată, pentru că atunci vei putea reveni 
fără să ai legături karmice care să te înlănțuie, vei reveni liber doar 
pentru a-i ajuta pe ceilalți. Chiar mai mult: tot ce vezi, simți, auzi 
gândeşte-le ca fiind imagini iluzorii lipsite de realitate: acesta e un 
corp al iluziei. Atunci tu vei rămâne o clipă în starea de gol, 
strălucitor, neperceptiv, inerent; meditează la acea lumină. 
Meditează astfel alternativ. După aceea şi înţelegerea ta despre 
tot va dispărea şi ceea ce a venit din spaţiu a venit din intelect, 
ceea ce a venit din intelect a venit din nemărginita potenţialitate.  
Rămâi pentru o clipă în starea mentală ce corespunde  
potenţialităţii nemărginite. Lipsit de substanţă, fără emanări, în 
această stare fiind, căile  renaşterii fiind oprite, vei obține 

Eliberarea. 
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23-24 
A DOUĂZECI ȘI TREIA ZI DUPĂ MOARTE 

A DOUĂZECI ȘI PATRA ZI DUPĂ MOARTE 

           
  
Chemăm defunctul, cu voce limpede şi cu un glas ferm, dar cald, 
spunându-i pe numele de botez.  
După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm: 
 
Dragul meu, corpul pe care îl vezi și pe care știi că îl ai este un  
corp mental, format din dorințele tale și gândurile pe care le-ai avut  
în timpul vieții. Observi că te poți deplasa ușor oriunde îți zboară  
gândul. Asta îți va confirma că ești în Sidpa Bardo. Tot ce ai văzut, 
ai auzit, ai simțit sunt din ființa ta, nimic nu este din afară. 
Rămâi detașat și dorește-ți binecuvântarea Eliberării.  
Nu te mai gândi la rude, prieteni, dorințe, plăceri, la ce nu ai  
terminat în viața trecută, este momentul întoarcerii tale la sursă.  
Aspiră să te topești în Infinitate, ca picătura în ocean.  

 
Cu toate acesta, unii ce nu sunt antrenați în practica spirituală și 
nu sunt experimentaţi în practica meditaţiei nu vor înţelege şi din 
nou se vor orienta spre poarta matricei (spre o nouă întrupare). 
Există posibilitatea ca poarta matricei să fie astupată.  
Învăţătura pentru astuparea porţii matricei este atunci foarte  
importantă şi de aceea, chemând defunctul pe nume, să i se 
spună aşa:   
 
Tu până acum n-ai înţeles ceea ce a fost spus mai înainte.  
În virtutea karmei tale poţi acum urca în înalt ori mergând cruciş ori  
prăbușindu-te cu capul în jos; asemenea imagini se vor ivi în tine 
în acest moment. Fă un efort să-ţi aminteşti de învăţăturile primite. 

Apoi, cum s-a spus mai înainte: „vijelii, furtuni, grindini, ceaţă, 
oameni care te vor urmări, toate aceste imagini ţi se vor ivi 
dinainte, iar tu vei fugi,, Aceia care nu vor culege virtuți în viaţă, îşi 
închipuie că fug în locuri dureroase, iar acei care vor culege merite 
îşi vor imagina că sosesc în locuri fericite.  
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Atunci  îţi vor veni în întâmpinare semne ale acelor continente sau 
ale acelor locuri unde vei putea renaşte.  
În acest moment, pentru a te orienta, există mai multe învățături  
profunde, vitale. Ascultă fără a te abate. Chiar dacă n-ai înţeles  
învăţăturile ce ţi-au fost spuse mai înainte, acum vei putea pentru 
că și cei slabi în devoțiune vor recunoaște semnele.  
E foarte important acum să recurgi la mijloacele care astupă  

poarta matricei.  
 
Către cel ce ajută: există două mijloace de astupare a matricei: să  
împiedici ființa să fie atrasă acolo sau să închizi tu poarta matricei.  
   
Spune-i acum:  
Oricare ar fi imaginile care îți apar, meditează liniștit pe ele ca 
asupra reflexului lunii pe apă, reflexul aparent și totuși inexistent la 
fel ca o iluzie produsă magic.   
Poți de asemenea medita fie pe eul tău sau pe spiritul tău. În felul 
acesta meditează liniștit. Apoi lasă această formă vizuală să se 
topească, începând cu extremitățile.  
Meditează apoi fără formă pe Lumina Clară vidă. Acesta este o 

artă profundă în virtutea căreia scăpăm de întoarcerea în germen.  
  
Dacă totuşi nu are loc astuparea, iar respectivul se pregăteşte să  
intre în matrice, există alte învăţături ce slujesc la închiderea porţii  
matricei.  
 
Repetă aceste cuvinte împreună cu mine:  
  
În acest moment în care apare starea existentei intermediare, 
am în minte o singură voinţă: cu hotărâre favorizez proiecţia 
bunelor fapte, voi astupa porţile matricei, îmi amintesc de 
metoda reversiunii. Acesta e timpul în care este necesar să fiu 
hotărât şi să am imagini pure.  
 
Înlătură gelozia şi fii într-o stare calmă și detașată. Repetă mereu 
aceste cuvinte. Meditează pe semnificația lor. Practica aceasta 
este esențială. 
 În acest fel insufli în cel plecat conştiinţa acestor învățături clar 
spuse. Spune-i mai departe:  
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Înţelesul cuvintelor „în acest moment în care apare starea existen- 
ţei intermediare,, este că din acest moment rătăceşti în starea  
existenţei intermediare: semnul e că dacă dorești să te privești  
oglindit în apă nu reuşeşti să te vezi, iar corpul tău, de asemenea, 
nu face umbră. Acesta e semnul că corpul tău mental în starea 
existenţei intermediare nu e trup material făcut din carne şi din 

sânge;  Să ai acum în minte concentrată o singură voinţă, întrucât 
voinţa este acum aspectul cel mai important; e întocmai cum ai 
mâna un cal cu hăţurile; controlul e în mâinile tale. Tu îți hotărăști 
viitorul chiar acum. Tocmai ceea ce ai vrea să se petreacă, aceea 
va fi.  Nu evoca în mintea ta faptele rele, ci gândeşte-te la Lege, la 
faptele (bune) cu care ai fost unit.  
«Cu hotărâre favorizează proiecţia faptelor bune»; acesta e un  
aspect foarte important pe care să nu-l uiţi, nici să fi abătut.  
 
Acesta e un moment de care depinde ori prăbuşirea ori 
înălţarea ta.   
 
De vei fi o singură clipă trândav, va sosi vreme de durere. Dacă îţi  

vei concentra pentru un moment voinţa, acesta e momentul în care 
se vor împlini multe bucurii. Concentrează-ţi în minte voinţa şi cu 
hotărâre ajută proiecţia faptelor bune; acesta e momentul în care 
vor fi închise porţile matricei. Astupă-ţi porţile matricei, aminteşte-ţi 
reversiunea; acesta e timpul când este necesar să ai hotărâre şi 
imagini pure, ceea ce înseamnă că acesta e momentul în care vor 
fi astupate porţile matricei.  
 
Către cel ce ajută: citește-i acestea hotărât să-l ajuți de 7-10 ori 
pe zi, chiar și din oră în oră. Aceste zile sunt foarte importante. 
Vom fi foarte atenți să-i simțim tendințele: ori sunt spre înălțare, ori 
spre o nouă viață. Dacă este foarte atașat de lumea pe care 
tocmai a părăsit-o, îl vei simți clar că vrea să se întoarcă.  
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25 
A DOUĂZECI ȘI CINCEA ZI DUPĂ MOARTE 

 
 
 

Și astăzi orientăm cu toată ființa noastră persoana defunctă către 
Lumină, către înălțare, detașare de lumea materială. Dacă e o 
rudă apropiată să ne controlăm dorul sau unele gesturi care ar 
putea să o atragă spre lumea materială.  
 
Chemăm defunctul, cu voce limpede şi cu un glas ferm, dar cald, 
spunându-i pe numele de botez.  
După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm: 
 
Dragul meu, corpul pe care îl vezi și pe care știi că îl ai este un  
corp mental, format din dorințele tale și gândurile pe care le-ai avut  
în timpul vieții. Observi că te poți deplasa ușor oriunde îți zboară  
gândul. Asta îți va confirma că ești în Sidpa Bardo. Tot ce ai văzut, 
ai auzit, ai simțit sunt din ființa ta, nimic nu este din afară. 
Rămâi detașat și dorește-ți binecuvântarea Eliberării.  
Nu te mai gândi la rude, prieteni, dorințe, plăceri, la ce nu ai  

terminat în viața trecută, este momentul întoarcerii tale la sursă.  
Aspiră să te topești în Infinitate, ca picătura în ocean.  
 
Cu toate acesta, unii ce nu sunt antrenați în practica spirituală și 
nu sunt experimentaţi în practica meditaţiei nu vor înţelege şi din 
nou se vor orienta spre poarta matricei (spre o nouă întrupare). 
Există posibilitatea ca poarta matricei să fie astupată.  
Învăţătura pentru astuparea porţii matricei este atunci foarte  
importantă şi de aceea, chemând defunctul pe nume, să i se 
spună aşa:   
 
Tu până acum n-ai înţeles ceea ce a fost spus mai înainte.  
În virtutea karmei tale poţi acum urca în înalt ori mergând cruciş ori  

prăbușindu-te cu capul în jos; asemenea imagini se vor ivi în tine 
în acest moment. Fă un efort să-ţi aminteşti de învăţăturile primite. 
Apoi, cum s-a spus mai înainte: „vijelii, furtuni, grindini, ceaţă, 
oameni care te vor urmări, toate aceste imagini ţi se vor ivi 
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dinainte, iar tu vei fugi,, Aceia care nu vor culege virtuți în viaţă, îşi 
închipuie că fug în locuri dureroase, iar acei care vor culege merite 
îşi vor imagina că sosesc în locuri fericite.  
 
Atunci  îţi vor veni în întâmpinare semne ale acelor continente sau 
ale acelor locuri unde vei putea renaşte.  
În acest moment, pentru a te orienta, există mai multe învățături  

profunde, vitale. Ascultă fără a te abate. Chiar dacă n-ai înţeles  
învăţăturile ce ţi-au fost spuse mai înainte, acum vei putea pentru 
că și cei slabi în devoțiune vor recunoaște semnele.  
E foarte important acum să recurgi la mijloacele care astupă 
poarta matricei.  
 
Cel ce ajută va fi atent să simtă starea lui. Dacă încă este confuz, 
sau într-o stare de echilibru, deci nu înclină nici către închiderea  
matricei, nici către intrarea în ea, ce citesc doar cele de mai sus.  
Dacă oficiantul simte că defunctul are o mare dorință să se 
întoarcă în viață, se vor citi cu maximă focalizare metodele de 
închidere a matricei.  
 
 
               PRIMA METODĂ DE ÎNCHIDERE A MATRICEI  
 
  
Acum, când Sidpa Bardo lucește pe tine, păstrează în spirit o 
singură hotărâre: perseverează ca să te întâlnești cu lanțul karmei 
tale bune, închide porțile matricei, amintește-ți de forța opusă. Este 
momentul în care atenția și dragostea pură este necesară. 
abandonează gelozia, caută lumina albă strălucitoare și înălțarea. 
Repetă distinct acestea și meditează pe semnificația cuvintelor. 
Înţelesul cuvintelor „în acest moment în care apare starea  
existenţei intermediare, este că din acest moment rătăceşti în 
starea existenţei intermediare: semnul e că dacă te privești într-o 

oglindă de apă nu reuşeşti să-ţi vezi chipul, iar corpul tău nu face 
umbră. Nu evoca în mintea ta faptele rele, ci gândeşte-te la Lege – 
la învățăturile divine - pe care le ascultai pe când te aflai în viaţă, 
la învăţăturile pe care le-ai primit  pe scurt la faptele (bune) cu care 
ai fost unit. «Cu hotărâre favorizează proiecţia faptelor bune»; 
acesta e un aspect foarte important pe care să nu-l uiţi, nici să fii 
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abătut. Acesta e un moment de care depinde ori prăbuşirea ori 
înălţarea ta. De vei fi o singură clipă trândav, va sosi vreme de 
durere. Dacă îţi vei concentra pentru un moment voinţa, acesta e 
momentul în care se vor împlini multe bucurii. Concentrează-ţi în 
minte voinţa şi cu hotărâre ajută proiecţia faptelor bune; acesta e 
momentul în care vor fi „închise porţile matricei". Astupă-ţi porţile 
matricei, aminteşte-ţi reversiunea; acesta e timpul când e bine să 

ai hotărâre şi imagini pure, ceea ce înseamnă că acesta e 
momentul în care vor fi astupate porţile matricei.  
 
   
 

A DOUA METODĂ DE ÎNCHIDERE A MATRICEI 
 
  
O, dragul meu, în această clipă conform tendințelor tale karmice îți 
vei vedea viitorii părinți uniți, tu rămâi detașat și cu mintea și 
dorința de a te elibera. Văzându-i astfel aminteşte-ţi să nu pătrunzi 
între cei doi. Meditează asupra acelui bărbat şi asupra acelei femei 
ca şi când ar fi fost învăţătorul tău şi partenera sa şi venerează-i 

astfel. Dăruindu-le ofrande mentale să ai o arzătoare devoţiune 
faţă de ei şi o puternică voinţă de a cere ca să-ţi explice sfânta 
Lege.  Prin această hotărâre, normal poarta matricei va fi închisă. 
Dar dacă totuși nu se închide și tu simți că ești atras să intri în ea, 
meditează pe starea de vid absolut și nu mai lăsa nimic să-ți 
invadeze mintea. Astfel, intrarea în germen va fi închisă.  
 
  
 

A TREIA METODĂ DE ÎNCHIDERE A MATRICEI 

 
  
De nu s-a realizat aceasta, iar tu ai fi pe punctul de a pătrunde în  

matrice, fii atent la a treia metodă ce cuprinde învăţăturile ce 
slujesc la înfrânarea lăcomiei sau aversiunii.  
Dacă făptura proiectată spre dezvoltarea samsarică va pătrunde în 
matrice prin lăcomie ori aversiune, ea se va naşte într-o lume 
animală și va avea în viața următoare conștiința brutelor și un trai 
asemănător cu viața acelor animale, (dar va avea trup omenesc).  
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Dacă prin naştere va fi bărbat i se va părea că e bărbat (va simți 
că e bărbat chiar în momentul intrării în matrice), iar pentru acel 
bărbat (este vorba despre el însuși, bărbatul care se va încarna în 
viața viitoare, va simți aversiunea față de el însuși datorită 
greșelilor din viața trecută.) va avea mare aversiune şi din această 
cauză se va orienta pe calea mamei.  
Dacă prin naştere (în momentul intrării în matrice) i se va părea că  

e femeie atunci ea va fi femeie în viața următoare şi va simţi mare  
invidie şi gelozie pentru acea femeie (față de ea însăși, de fapt), 
poftă şi dorinţă faţă de bărbat, iar din această cauză se va orienta 
pe calea tatălui, iar când sămânţa şi oul se vor uni va trăi fericirea 
înnăscută şi conştiinţa sa va arăta o lipsă (conștiința nu va fi 
suficient de matură în comparație cu trupul care se va maturiza 
mai repede) şi, maturizându-se trupul prin diferite stări embrionate 
va ieşi din matricea maternă şi va deschide ochii, fiind transformat 
într-un căţeluş. (faptul că va fi ca un cățeluș, este lumea animală în 
care s-a născut și care o va face să se comporte ca un cățeluș. 
Adică să-și dorească să atragă atenția, iubirea, protecția, va 
depinde de stăpân - care este de fapt soțul, un șef, sau părinți etc  
Mai înainte era om, (a fi om înseamnă a fi stăpân pe tine, să ai  

încredere, să poți decide, să ai discernământ etc. Este vorba 
despre conștiința umană) iar acum e câine şi în cuşcă va suferi 
(lipsit de libertate) sau în cocină, (ca un porc, stând în mizerie) sau 
într-un culcuş de viermi (viermuială,) sau în furnicar (înghesuiala); 
sau chiar va fi viţel ori miel (va fi sacrificat) şi nu există mod de 
întoarcere şi într-o stare de ameţeală şi de întunecare mentală se 
va învăța cu orice fel de durere. Astfel se va învârti în infernuri sau 
între fantasme şi în cele şase feluri de existenţă și va suferi o 
nesfârşită durere și deoarece el nu vede nici o șansă să iasă din 
starea asta, nu există groază mai mare.  
Vai, infinită spaimă! Vai! Cei ce n-au avut un învăţător și nu au  
primit învăţăturile în acest fel se vor prăbuşi într-un mare hău şi  
printr-o nesuferită, continuă durere vor ajunge în cel mai adânc  

dintre infernuri. De aceea, ascultă cuvintele mele, prinde bine 
sensul acestor învățături: înfrânează-ţi acum aversiunea şi ura, 
căci îţi voi explica o altă învăţătură ce slujeşte la închiderea porţilor 
matricei. Ascultă şi concentrează-te. Acesta e momentul în care 
are nevoie de hotărâre şi de imagini pure.  
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Continuăm:  
 
Nu fi gelos şi meditează la acel om și la acea femeie ca şi când ar 
fi învăţătorul tău cu perechea sa: aşa s-a spus mai înainte şi aşa, 
ca mai înainte: dacă prin naştere va fi bărbat, va avea dorinţă faţă 
de mamă şi aversiune faţă de tată; dacă prin naştere va fi femeie, 
va avea dorinţă faţă de tată şi aversiune faţa de mamă şi va simţi 

gelozie pentru unul sau pentru celălalt. În acest moment, îţi vor 
veni în ajutor învăţăturile profunde.  
Când se va ivi în tine dorinţa sau aversiunea, să meditezi aşa:  
 
 Făpturile de karmă rea au rătăcit mai înainte în cercul 
transmigrării; această rătăcire a lor fusese necesară tocmai 
datorită dorinţei şi aversiunii. Dacă voi avea azi dorinţă şi 
aversiune, voi intra în cercul transmigrării, voi cunoaşte riscul 
de a mă scufunda pentru multă vreme într-un ocean de 
durere; acum să nu am deloc nici dorinţă, nici aversiune. 
  
Dacă vei avea atunci mintea concentrată şi voinţa puternică, fără  
ispită, nici dorinţă, nici aversiune, aceasta va face astuparea  

spontană a porţii matricei împlinită de tine însuţi. Nu fi abătut ai 
voinţă hotărâtă şi minte adunată. Astfel poarta matricei va fi 
închisă.  
 
 

A PATRA METODĂ DE ÎNCHIDERE A MATRICEI 

 
  
        Dacă procedând aşa, nu reuşeşti să astupi poarta matricei şi 
te găseşti gata să pătrunzi în ea, totuşi poarta poate fi astupată  
recurgând la învăţăturile ce dezvăluie irealitatea lucrurilor  
(inconsistente ca o iluzie). Astfel, tatăl şi mama şi ploaia neagră şi 
vâltoarea şi huruitul de tunete şi imaginile înspăimântătoare şi 

groaznice şi lucrurile ce se află în lume sau pe care ni le 
imaginăm, toate sunt în realitate o iluzie; nimic din ceea ce apare 
nu e real; toate lucrurile sunt ireale, false şi mincinoase; nu sunt 
eterne şi nu durează.  
Ce înseamnă să ai ataşament pentru ele, ce înseamnă să te temi 
de ele? Ceea ce nu există tu îl vezi ca şi când ar fi; toate aceste 
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lucruri sunt imaginaţia gândirii tale; dar chiar şi această gândire în 
sine e o iluzie, în absolut ea nu există; fiindcă mai înainte n-ai 
înţeles asta, (acum) orice lucru din afara ta îl consideri ca existent, 
cu toate că nu există. Toate acestea sunt imaginaţii ale gândirii 
noastre. Ai luat irealul drept real, dar tocmai fiindcă ai gândit realul 
drept o iluzie, de aceea ai rătăcit mult in cercul transmigrării. Dacă 
nu o recunoşti acum drept iluzie, multă vreme vei mai rătăci încă în 

cercul transmigrării şi neîndoielnic te vei scufunda în noroiul tuturor 
felurilor de durere. Atunci concentrându-ți voinţa, gândeşte că 
toate acestea sunt ca un vis, o iluzie, un ecou, un miraj, un reflex, 
o bătaie de pleoape; asemenea imaginii lunii în apă, ireale, mereu 
nesubstanţiale, cu siguranţă inexistente, false; de unde va 
dispărea şi acel mod al tău de a le lua drept reale; frământându-ţi 
astfel gândirea, se va îndepărta şi ideea de eu (ego); şi cu 
sinceritate recunoscând astfel că toate lucrurile sunt false, poarta 
matricei va fi astupată.  
 
 

A CINCEA METODĂ DE ÎNCHIDERE A MATRICEI 
 
  
Dacă procedând totuşi astfel, nu va dispărea acel mod al tău de a  
lua imaginile iluzorii drept reale şi nu reuşeşti să astupi poarta  
matricei şi vei fi gata să intri in ea, există alte învăţături profunde.  
Dacă procedând aşa, poarta matricei n-a  fost astupată, atunci, cu 
ajutorul celei de-a cincea metode zisă a meditaţiei despre lumină, 
aceea va fi neîndoielnic astupată. Modul de meditare e acesta:  
 
În toate lucrurile sunt numai gândirea mea şi această gândire 
e goală, fără început şi fără sfârşit.  
 
Gândeşte aşa cu mintea neartificială şi nefalsă; aşa cum aruncând  
apă peste apă, la fel mintea ta în sine însăşi se va întoarce în 

mintea cea dintâi, în calităţile sale naturale, nefalse. În acest fel,  
neîndoielnic se închid porţile matricei. 
Meditează astfel continuu până ce acea astupare are loc. 
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26,27,28,29,30,31,32,33 
 

A DOUĂZECI ȘI ȘASEA ZI DUPĂ MOARTE 
A DOUĂZECI ȘI ȘAPTEA ZI DUPĂ MOARTE 
   A DOUĂZECI ȘI OPTA ZI DUPĂ MOARTE 
A DOUĂZECI ȘI NOUA ZI DUPĂ MOARTE 

A TREIZECEA ZI DUPĂ MOARTE 
A TREIZECI ȘI UNA ZI DUPĂ MOARTE 

A TREIZECI ȘI DOUA ZI DUPĂ MOARTE 
A TREIZECI ȘI TREIA ZI DUPĂ MOARTE 

 
  
  

Dacă tendința defunctului se îndreaptă spre lumea materială, 
înseamnă că nu reușește să se îndepărteze de matrice și se 
pregătește să intre în ea. Atunci vom citi metodele de închidere a 
matricelor, toate în fiecare zi, pentru că nu știm exact care îl atrage 
mai mult. Oricât de apropiat ne-ar fi, totuși are aspecte 
necunoscute de noi pentru că fiecare om are tainele lui.  
 

Chemăm defunctul, cu voce limpede şi cu un glas ferm, dar cald, 
spunându-i pe numele de botez.  
După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm: 
 

 Corpul pe care îl vezi și pe care știi că îl ai este un corp mental, 
format din dorințele tale și gândurile pe care le-ai avut în timpul 
vieții. Observi că te poți deplasa ușor, oriunde îți zboară gândul. 
Asta îți va confirma că ești în Sidpa Bardo. Tot ce ai văzut, ai auzit, 
ai simțit sunt din ființa ta, nimic nu este din afară. Recunoaște-le, 
rămâi detașat și aspiră să primești binecuvântarea Eliberării. Nu te 
mai gândi la rude, prieteni, dorințe, plăceri, la ce nu ai terminat în 
viața trecută, este momentul întoarcerii tale la sursă.  

 
Cu toate acesta, unii nu vor înţelege şi din nou se vor orienta spre  
poarta matricei. Chemând defunctul pe nume, să i se spună aşa:  
 

În virtutea karmei tale poţi acum urca în înalt, ori merge cruciş ori 
să te prăbușești cu capul în jos; asemenea imagini se vor ivi în tine 
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în acest moment. Să te gândești la Adevăr, să-ţi aminteşti de 
învăţăturile trecute. Apoi, cum s-a spus mai înainte: „vijelii. furtuni, 
grindini, ceaţă, oameni care te vor urmări,, toate aceste imagini ţi 
se vor ivi dinainte, iar tu vei fugi. Aceia care nu vor culege virtuți în 
viaţă, îşi închipuie că fug în locuri dureroase, iar acei care vor 
culege virtuți îşi își vor imagina că sosesc în locuri fericite. Atunci 
o, fiu de familie nobilă, îţi vor veni în întâmpinare semne ale acelor 

continente sau ale acelor locuri unde vei putea renaşte.  
În acest moment, pentru a te orienta, există mai multe învățături 
profunde, vitale. Ascultă fără a te abate. Chiar dacă n-ai înţeles 
învăţăturile ce ţi-au fost spuse mai înainte, acum vei putea pentru 
că și cei slabi în devoțiune vor recunoaște semnele.  

E foarte important acum să recurgi la mijloacele care astupă  
poarta matricei.  
 

Cel ce ajută să fie atent să simtă starea lui. Dacă încă este 
confuz, sau într-o stare de echilibru, deci nu înclină nici către 
închiderea matricei, nici către intrarea în ea, ce citesc doar cele de 
mai sus. Însă dacă simte că defunctul are o mare dorință să se 
întoarcă în viață, se vor citi cu maximă focalizare metodele de 
închidere a matricei.  
 
               PRIMA METODĂ DE ÎNCHIDERE A MATRICEI  
 
  
Acum, când Sidpa Bardo lucește pe tine, păstrează în spirit o  
singură hotărâre: perseverează ca să te întâlnești cu lanțul karmei  

tale bune, închide porțile matricei, amintește-ți de forța opusă. Este  
momentul în care atenția și dragostea pură este necesară.  
abandonează gelozia, caută lumina albă strălucitoare și înălțarea.  
Repetă distinct acestea și meditează pe semnificația cuvintelor.  
Înţelesul cuvintelor „în acest moment în care apare starea  
existenţei intermediare,, este că din acest moment rătăceşti în 
starea existenţei intermediare: semnul e că dacă te privești într-o 
oglindă de apă nu reuşeşti să-ţi vezi chipul, iar corpul tău nu face 
umbră. Nu evoca în mintea ta faptele rele, ci gândeşte-te la Lege – 
la învățăturile divine - pe care le ascultai pe când te aflai în viaţă, 
la învăţăturile pe care le-ai primit  pe scurt la faptele (bune) cu care 
ai fost unit.  
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«Cu hotărâre favorizează proiecţia faptelor bune»; acesta e un  
aspect foarte important pe care să nu-l uiţi, nici să fi abătut. Acesta 
e un moment de care depinde ori prăbuşirea ori înălţarea ta. De 
vei fi o singură clipă trândav, va sosi vreme de durere. Dacă îţi vei 
concentra pentru un moment voinţa, acesta e momentul în care se 
vor împlini multe bucurii. Concentrează-ţi în minte voinţa şi cu 
hotărâre ajută proiecţia faptelor bune; acesta e momentul în care 

vor fi „închise porţile matricei". Astupă-ţi porţile matricei, aminteşte-
ţi reversiunea; acesta e timpul când e bine să ai hotărâre şi imagini 
pure, ceea ce înseamnă că acesta e momentul în care vor fi 
astupate porţile matricei.  
   
 

A DOUA METODĂ DE ÎNCHIDERE A MATRICEI 
 
  
O, dragul meu, în această clipă conform tendințelor tale karmice îți 
vei vedea viitorii părinți uniți, tu rămâi detașat și cu mintea și 
dorința de a te elibera. Văzându-i astfel aminteşte-ţi să nu pătrunzi 
între cei doi. Meditează asupra acelui bărbat şi asupra acelei femei 

ca şi când ar fi fost învăţătorul tău şi partenera sa şi venerează-i 
astfel. Dăruindu-le ofrande mentale să ai o arzătoare devoţiune 
faţă de ei şi o puternică voinţă de a cere ca să-ţi explice sfânta 
Lege.  Prin această hotărâre, normal poarta matricei va fi închisă. 
Dar dacă totuși nu se închide și tu simți că ești atras să intri în ea, 
meditează pe starea de vid absolut și nu mai lăsa nimic să-ți 
invadeze mintea. Astfel, intrarea în germen va fi închisă.  
 
  

A TREIA METODĂ DE ÎNCHIDERE A MATRICEI 

 
 
De nu s-a realizat aceasta, iar tu ai fi pe punctul de a pătrunde în  

matrice, fii atent la a treia metodă ce cuprinde învăţăturile ce 
slujesc la înfrânarea lăcomiei sau aversiunii.  
Dacă făptura proiectată spre dezvoltarea samsarică va pătrunde în 
matrice prin lăcomie ori aversiune, ea se va naşte într-o lume 
animală și va avea în viața următoare conștiința brutelor și un trai 
asemănător cu viața acelor animale, dar va avea trup omenesc).  
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Dacă prin naştere va fi bărbat i se va părea că e bărbat (va simți 
că e bărbat chiar în momentul intrării în matrice), iar pentru acel 
bărbat (este vorba despre el însuși, bărbatul care se va încarna în 
viața viitoare, va simți aversiunea față de el însuși datorită 
greșelilor din viața trecută.) va avea mare aversiune şi din această 
cauză se va orienta pe calea mamei.  
Dacă prin naştere (în momentul intrării în matrice) i se va părea că  

e femeie atunci ea va fi femeie în viața următoare şi va simţi mare  
invidie şi gelozie pentru acea femeie (față de ea însăși, de fapt), 
poftă şi dorinţă faţă de bărbat, iar din această cauză se va orienta 
pe calea tatălui, iar când sămânţa şi oul se vor uni va trăi fericirea 
înnăscută şi conştiinţa sa va arăta o lipsă (conștiința nu va fi 
suficient de matură în comparație cu trupul care se va maturiza 
mai repede) şi, maturizându-se trupul prin diferite stări embrionate 
va ieşi din matricea maternă şi va deschide ochii, fiind transformat 
într-un căţeluş. (faptul că va fi ca un cățeluș, este lumea animală în 
care s-a născut și care o va face să se comporte ca un cățeluș. 
Adică să-și dorească să atragă atenția, iubirea, protecția, va 
depinde de stăpân - care este de fapt soțul, un șef, sau părinți etc  
Mai înainte era om, (a fi om înseamnă a fi stăpân pe tine, să ai  

încredere, să poți decide, să ai discernământ etc. Este vorba 
despre conștiința umană.) iar acum e câine şi în cuşcă va suferi 
(lipsit de libertate) sau în cocină, (ca un porc, stând în mizerie) sau 
într-un culcuş de viermi (viermuială,) sau în furnicar (înghesuiala); 
sau chiar va fi viţel ori miel (va fi sacrificat) şi nu există mod de 
întoarcere şi într-o stare de ameţeală şi de întunecare mentală se 
va învăța cu orice fel de durere. Astfel se va învârti în infernuri sau 
între fantasme şi în cele şase feluri de existenţă și va suferi o 
nesfârşită durere și deoarece el nu vede nici o șansă să iasă din 
starea asta, nu există groază mai mare.  
 
Vai, infinită spaimă! Vai! Cei ce n-au avut un învăţător și nu au  
primit învăţăturile în acest fel se vor prăbuşi într-un mare hău şi  

printr-o nesuferită, continuă durere vor ajunge în cel mai adânc  
dintre infernuri. De aceea, ascultă cuvintele mele, prinde bine 
sensul acestor învățături. înfrânează-ţi acum aversiunea şi ura, 
căci îţi voi explica o altă învăţătură ce slujeşte la închiderea porţilor 
matricei. Ascultă şi concentrează-te. Acesta e momentul în care ai 
nevoie de hotărâre şi de imagini pure.  
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Continuăm:  
 
Nu fi gelos şi meditează la acel om și la acea femeie ca şi când ar 
fi învăţătorul tău cu perechea sa: aşa s-a spus mai înainte şi aşa, 
ca mai înainte: dacă prin naştere va fi bărbat, va avea dorinţă faţă 
de mamă şi aversiune faţă de tată; dacă prin naştere va fi femeie, 
va avea dorinţă faţă de tată şi aversiune faţa de mamă şi va simţi 

gelozie pentru unul sau pentru celălalt. În acest moment, îţi vor 
veni în ajutor învăţăturile profunde.  
Când se va ivi în tine dorinţa sau aversiunea, să meditezi aşa:  
 
 Făpturile de karmă rea au rătăcit mai înainte în cercul 
transmigrării, această rătăcire a lor fusese necesară tocmai 
datorită dorinţei şi aversiunii. Dacă voi avea şi azi dorinţă şi 
aversiune, voi intra în cercul transmigrării, voi cunoaşte riscul 
de a mă scufunda pentru multă vreme într-un ocean de 
durere; acum să nu am deloc nici dorinţă, nici aversiune. 
  
Dacă vei avea atunci mintea concentrată şi voinţa puternică, fără  
ispită, nici dorinţă, nici aversiune, aceasta va face astuparea  

spontană a porţii matricei împlinită de tine însuţi. Nu fi abătut ai 
voinţă hotărâtă şi minte adunată. Astfel poarta matricei va fi 
închisă.  
 
 

A PATRA METODĂ DE ÎNCHIDERE A MATRICEI 

 
  
        Dacă procedând aşa, nu reuşeşti să astupi poarta matricei şi 
te găseşti gata să pătrunzi în ea, totuşi poarta poate fi astupată  
recurgând la învăţăturile ce dezvăluie irealitatea lucrurilor  
(inconsistente ca o iluzie). Astfel, tatăl şi mama şi ploaia neagră şi 
vâltoarea şi huruitul de tunete şi imaginile înspăimântătoare şi 

groaznice şi lucrurile ce se află în lume sau pe care ni le 
imaginăm, toate sunt în realitate o iluzie; nimic din ceea ce apare 
nu e real; toate lucrurile sunt ireale, false şi mincinoase; nu sunt 
eterne şi nu durează.  
Ce înseamnă să ai ataşament pentru ele, ce înseamnă să te temi 
de ele? Ceea ce nu există tu îl vezi ca şi când ar fi; toate aceste 
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lucruri sunt imaginaţia gândirii tale; dar chiar şi această gândire în 
sine e o iluzie, în absolut ea nu există; fiindcă mai înainte n-ai 
înţeles asta, (acum) orice lucru din afara ta îl consideri ca existent, 
cu toate că nu există. Toate acestea sunt imaginaţii ale gândirii 
noastre. Ai luat irealul drept real, dar tocmai fiindcă ai gândit realul 
drept o iluzie, de aceea ai rătăcit mult in cercul transmigrării. Dacă 
nu o recunoşti acum drept iluzie, multă vreme vei mai rătăci încă în 

cercul transmigrării şi neîndoielnic te vei scufunda în noroiul tuturor 
felurilor de durere. Atunci concentrându-ți voinţa, gândeşte că 
toate acestea sunt ca un vis, o iluzie, un ecou, un miraj, un reflex, 
o bătaie de pleoape; asemenea imaginii lunii în apă, ireale, mereu 
nesubstanţiale, cu siguranţă inexistente, false; de unde va 
dispărea şi acel mod al tău de a le lua drept reale; frământându-ţi 
astfel gândirea, se va îndepărta şi ideea de eu (ego); şi cu 
sinceritate recunoscând astfel că toate lucrurile sunt false, poarta 
matricei va fi astupată.  
 
 

A CINCEA METODĂ DE ÎNCHIDERE A MATRICEI 
 
  
Dacă procedând totuşi astfel, nu va dispărea acel mod al tău de a  
lua imaginile iluzorii drept reale şi nu reuşeşti să astupi poarta  
matricei şi vei fi gata să intri in ea, există alte învăţături profunde.  
Dacă procedând aşa, poarta matricei n-a  fost astupată, atunci, cu 
ajutorul celei de-a cincea metode zisă a meditaţiei despre lumină, 
aceea va fi neîndoielnic astupată. Modul de meditare e acesta:  
 
În toate lucrurile sunt numai gândirea mea şi această gândire 
e goală, fără început şi fără sfârşit.  
 
Gândeşte aşa cu mintea neartificială şi nefalsă; aşa cum aruncând  
apă peste apă, la fel mintea ta în sine însăşi se va întoarce în 

mintea cea dintâi, în calităţile sale naturale, nefalse. În acest fel,  
neîndoielnic se închid porţile matricei. 
Meditează astfel continuu până ce acea astupare are loc. 
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34 
A TREIZECI ȘI PATRA ZI DE LA MOARTE 

 
  
 

Este foarte posibil ca defunctul să fi reușit să închidă poarta  
matricei și să se elibereze. Atunci noi vom recunoaște aceasta 
după stările speciale de conștiință pe care le vom trăi și de 
asemenea, cel plecat ne va da anumite semne sau va avea 
anumite apariții în care ne va spune.  
Atunci citirea acestui text nu mai este necesar.  
 
Este posibil ca eliberarea să fie numai de planul fizic, ceea ce  
înseamnă că va fi necesară evoluția în continuare în planul astral.  
Este necesară o evoluție continuă până la eliberarea definitivă de 
toate planurile existenței. Deci și după moarte putem continua 
practica spirituală și transformarea conștiinței noastre.  
Eliberarea poate veni în orice moment, nu doar în această zi, ca  
urmare vom simți în acea situație starea spiritului plecat. 
 
Dacă defunctul nu a reușit să se elibereze, va fi atras într-o nouă  
încarnare. Atunci învățătura este alta. 
Toate viețile noastre sunt un proces evolutiv și fiecare viață o  
continuă pe cea precedentă. Conform alegerilor noastre din viața 
care tocmai s-a încheiat, noi ne vom îndrepta, karmic spre un 
anumit fel de viață viitoare. Totuși, cu puțină ghidare, putem 
influența alegerea matricei, adică a vieții care va urma.  
 
Chemăm defunctul, cu voce limpede şi cu un glas ferm, dar cald, 
spunându-i pe numele de botez.  
După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm: 
 
Până aici au fost spuse multe învăţături profunde făcute să astupe  
matricea şi nu-i cu putinţă ca făpturi de mare, mijlocie ori minoră  
capacitate karmică să nu fie salvate, fiindcă principiul conştient în  
starea existenţei intermediare are o certă facultate intuitivă 
derivată din karmă chiar dacă surd ori orb să fi fost, acum, 
deoarece simţurile sale sunt întregi, vei înţelege tot ceea ce se 
spune. Întrucât ai o conştiinţă concentrată, gândind la ceea ce e 
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necesar să faci, urmărit de acele imagini teribile şi trăind anumite 
spaime, asculți, auzi tot ceea ce ți se spune; în sfârşit, neavând 
principiu conştient şi un suport trupesc, poți uşor să te deplasezi 
unde doreşti. Conştiinţa îți este de nouă ori mai limpede decât în 
viaţă, iar dacă în viaţă nu ai înțeles învățăturile, în acest moment, 
gândirea ta devine strălucitoare şi ai capacitatea de a medita 
asupra a tot ceea ce îți va fi explicat.  
 
  

ALEGEREA  MATRICEI 
 
 
Este necesar, de-acum încolo, să fie însuşite alte profunde 
învăţături ce slujesc la alegerea matricei.  
Chemând pe nume defunctul, să i se spună aşa:  
O, dragă... (i se spune numele de botez), ascultă.  
Întrucât mai înainte ţi-au fost împărtăşite cu grijă învăţămintele 
spre a crea în tine recunoaşterea și tu nu le-ai înţeles, există 
anumite feluri de învăţăminte profunde de alegere a matricei în 
care să renaşti. Fii concentrat şi conştient, nu fii abătut!  

Ascultă bine cu voinţă hotărâtă; adună-ţi mintea.  
O, fiu de familie nobilă, acum este momentul să recunoşti care 
sunt semnele şi trăsăturile continentelor în care cineva poate 
renaşte şi semnele locului unde vrei să renaşti.  
Dacă vrei să renaşti în Lupah, care se află la răsărit (zona  
orientală), mai întâi vei zări un lac cu lebede; nu te duce acolo.  
Aminteşte-ţi metoda reversiunii și nu alege să te duci acolo; în 
ciuda faptului că acel continent e plin de bucurie, acolo nu se 
răspândeşte Legea (Învățătura Divină), aşadar nu intra acolo.  
Dacă va fi necesar să renaşti în Jambu, care se află la sud, vei 
zări mari palate albe; dacă vrei, pătrunde înlăuntru.  
Dacă eşti pentru renaşterea în Polang Chod, ce se află la apus, 
vei zări un frumos lac, străjuit de cai şi iepe; să nu mergi acolo,  

întoarce-te. În ciuda faptului că acolo se află multe bogăţii, acolo 
nu se răspândeşte Legea; nu pătrunde acolo.  
Dacă eşti pentru renaşterea în Daminyan, ce se află la nord, vei  
zări un lac frumos cu splendide ţărmuri pe care se găsesc boi şi 
vaci, elefanţi şi arbori paradisiaci; în ciuda faptului că viața pare 
lungă  
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aici şi plină de plăceri, întrucât nici aici Legea nu e răspândită, nu  
pătrunde acolo.   
Recunoaşte aceste semne ale locului unde se poate renaşte.  
 
Notă: 
Aceste locuri sunt exprimări simbolice, însă noi cunoaștem acum 
întreaga planetă și putem alege locul unde dorim să revenim. 
Pentru aceasta este important să știm bine ce ne dorim încă din 
timpul vieții, să avem o motivație bună și să cunoaștem detalii.  
De exemplu:  
- alegem continentul - să știm pentru ce facem această alegere, să  
avem o motivație clară. Se recomandă singura motivație să fie cea  
spirituală.  
- alegem țara - din nou să ne fie clar pentru ce o alegem.  
- alegem orașul.  
- alegem familia (trăsături generale ale familiei; ex: să fie oameni  
buni, credincioși, generoși, cu bunăstare etc).  
Ne gândim bine, facem alegerea (dacă defunctul a fost o ființă  
spirituală poate face alegerea încă din timpul vieții, iar cel ce îl 
ajută  ar fi bine să fi fost informat înainte) și nu o mai modificăm 
pentru că acum, în acest moment nu are nevoie de confuzie.  
 
Continuăm să-i citim:  
Dacă eşti pentru renaşterea printre zei (cu starea de conștiință  
zeiască) vei zări un magnific pavilion ceresc alcătuit din diferite  
metale preţioase; acolo se poate locui şi de aceea poți pătrunde în 
el dacă îți dorești.  
Dacă eşti pentru renaştere printre demoni vei zări verzile păduri  
asemenea unor cercuri de foc rotitoare; acolo să nu pătrunzi în 
niciun chip. Aminteşte-ţi de felurile de recunoaştere!  
Dacă vei fi pentru renaşterea printre animale vei zări ceva ca nişte  
grote săpate în stânci ori prăpăstii sau ceţuri; acolo nu intra.  
Dacă vei fi pentru renaşterea între fantome, vei zări trunchiuri  

tăiate ori păduri adânci, păduri rupte şi râpe sau codrii vijelioşi. De  
vei merge acolo, vei trăi renăscând în fantome, foame şi sete şi 
toate durerile posibile; aşadar, nu intra acolo, aminteşte-ţi metoda 
de reversiune şi să ai multă hotărâre.  
De vei fi pentru renaştere în lumile infernale, vei auzi sunet de  
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cântece izvorâte din karma ta rea; de vei fi constrâns să intri cu 
forţa în acele locuri, îţi vor apărea diferite imagini, ţi se va părea că  
pășești în ținuturi de întuneric adânci, în care guri roşii şi negre vor  
apare pe pământ şi pe căi; dacă te vei prăbuşi în infernuri, vei 
îndura insuportabile dureri de cald şi frig, deci fii atent să nu ajungi 
în mijlocul lor; fă orice să nu te prăbușești acolo; ceea ce a fost 
spus mai înainte „astupați porţile matricei, amintiţi-vă de 

reversiune", e necesar în acest moment.  
Dacă ai merite karmice te poți încarna într-o ființă zeiască dar,  
totuși, aceasta poate fi o capcană pentru evoluția ta, ca urmare  
dorește-ți să te naști ca ființă umană pentru a-ți continua evoluția  
până la deplina eliberare.  
Dorește-ți să poți alege o viață umană într-o zonă spirituală și să ai 
condițiile cele mai bune de evoluție. Dorește-ți cu orice preț ca în 
următoarea viață să atingi Eliberarea spirituală.  
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35,36 
 

A TREIZECI ȘI CINCEA ZI DUPĂ MOARTE 
A TREIZECI ȘI ȘASEA ZI DUPĂ MOARTE 

 
 
Chemăm defunctul, cu voce limpede şi cu un glas ferm, dar cald, 
spunându-i pe numele de botez.  
După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm: 
 
Până aici au fost spuse multe învăţături profunde făcute să astupe  
matricea şi nu-i cu putinţă ca făpturi de mare, mijlocie ori minoră  
capacitate karmică să nu fie salvate, fiindcă principiul conştient în  
starea existenţei intermediare are o certă facultate intuitivă 
derivată din karmă chiar dacă surd ori orb să fi fost, acum, 
deoarece simţurile sale sunt întregi, vei înţelege tot ceea ce se 
spune. Întrucât ai o conştiinţă concentrată, gândind la ceea ce e 
necesar să faci, urmărit de acele imagini teribile şi trăind anumite 
spaime, asculți, auzi tot ceea ce ți se spune; în sfârşit, neavând 
principiu conştient şi un suport trupesc, poți uşor să te deplasezi 
unde doreşti. Conştiinţa îți este de nouă ori mai limpede decât în 

viaţă, iar dacă în viaţă nu ai înțeles învățăturile, în acest moment, 
gândirea ta devine strălucitoare şi ai capacitatea de a medita 
asupra a tot ceea ce îți va fi explicat.  
 
  

ALEGEREA  MATRICEI 
 
 
Este necesar, de-acum încolo, să fie însuşite alte profunde 
învăţături ce slujesc la alegerea matricei.  
Chemând pe nume defunctul, să i se spună aşa:  
O, dragă... (i se spune numele de botez), ascultă.  
Întrucât mai înainte ţi-au fost împărtăşite cu grijă învăţămintele 

spre a crea în tine recunoaşterea și tu nu le-ai înţeles, există 
anumite feluri de învăţăminte profunde de alegere a matricei în 
care să renaşti. Fii concentrat şi conştient, nu fi abătut!  
Ascultă bine cu voinţă hotărâtă; adună-ţi mintea.  
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O, fiu de familie nobilă, acum este momentul să recunoşti care 
sunt semnele şi trăsăturile continentelor în care cineva poate 
renaşte şi semnele locului unde vrei să renaşti.  
Dacă vrei să renaşti în Lupah, care se află la răsărit (zona  
orientală), mai întâi vei zări un lac cu lebede; nu te duce acolo.  
Aminteşte-ţi metoda reversiunii și nu alege să te duci acolo; în 
ciuda faptului că acel continent e plin de bucurie, acolo nu se 

răspândeşte Legea (Învățătura Divină), aşadar nu intra acolo.  
Dacă va fi necesar să renaşti în Jambu, care se află la sud, vei 
zări mari palate albe; dacă vrei, pătrunde înlăuntru.  
Dacă eşti pentru renaşterea în Polang Chod, ce se află la apus, 
vei zări un frumos lac, străjuit de cai şi iepe; să nu mergi acolo,  
întoarce-te. În ciuda faptului că acolo se află multe bogăţii, acolo 
nu se răspândeşte Legea; nu pătrunde acolo.  
Dacă eşti pentru renaşterea în Daminyan, ce se află la nord, vei  
zări un lac frumos cu splendide ţărmuri pe care se găsesc boi şi 
vaci, elefanţi şi arbori paradisiaci; în ciuda faptului că viața pare 
lungă aici şi plină de plăceri, întrucât nici aici Legea nu e 
răspândită, nu pătrunde acolo.   
Recunoaşte aceste semne ale locului unde se poate renaşte.  

 
Notă: 
Aceste locuri sunt exprimări simbolice, însă noi cunoaștem acum 
întreaga planetă și putem alege locul unde să revenim. Pentru 
aceasta este important să știm bine ce ne dorim încă din timpul 
vieții, să avem o motivație bună și să cunoaștem detalii.  
De exemplu:  
- alegem continentul - să știm pentru ce facem această alegere, să  
avem o motivație clară. Se recomandă singura motivație să fie cea  
spirituală.  
- alegem țara - din nou să ne fie clar pentru ce o alegem.  
- alegem orașul.  
- alegem familia (trăsături generale ale familiei; ex: să fie oameni  
buni, credincioși, generoși, cu bunăstare etc).  
Ne gândim bine, facem alegerea (dacă defunctul a fost o ființă  
spirituală poate face alegerea încă din timpul vieții, iar cel ce îl 
ajută  ar fi bine să fi fost informat înainte) și nu o mai modificăm 
pentru că acum, în acest moment nu are nevoie de confuzie.  
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Continuăm să-i citim:  
Dacă eşti pentru renaşterea printre zei (cu starea de conștiință  
zeiască) vei zări un magnific pavilion ceresc alcătuit din diferite  
metale preţioase; acolo se poate locui şi de aceea poți pătrunde în 
el dacă îți dorești.  
Dacă eşti pentru renaştere printre demoni vei zări verzile păduri  
asemenea unor cercuri de foc rotitoare; acolo să nu pătrunzi în 

niciun chip. Aminteşte-ţi de felurile de recunoaştere!  
Dacă vei fi pentru renaşterea printre animale vei zări ceva ca nişte  
grote săpate în stânci ori prăpăstii sau ceţuri; acolo nu intra.  
Dacă vei fi pentru renaşterea între fantome, vei zări trunchiuri  
tăiate ori păduri adânci, păduri rupte şi râpe sau codrii vijelioşi. De  
vei merge acolo, vei trăi renăscând în fantome, foame şi sete şi 
toate durerile posibile; aşadar, nu intra acolo, aminteşte-ţi metoda 
de reversiune şi să ai multă hotărâre.  
 
De vei fi pentru renaştere în lumile infernale, vei auzi sunet de  
cântece izvorâte din karma ta rea; de vei fi constrâns să intri cu 
forţa în acele locuri, îţi vor apărea diferite imagini, ţi se va părea că  
pășești în ținuturi de întuneric adânci, în care guri roşii şi negre vor  

apare pe pământ şi pe căi; dacă te vei prăbuşi în infernuri, vei 
îndura insuportabile dureri de cald şi frig, deci fii atent să nu ajungi 
în mijlocul lor; fă orice să nu te prăbușești acolo; ceea ce a fost 
spus mai înainte „astupați porţile matricei, amintiţi-vă de 
reversiune", e necesar în acest moment.  
Dacă ai merite karmice te poți încarna într-o ființă zeiască dar,  
totuși, aceasta poate fi o capcană pentru evoluția ta, ca urmare  
dorește-ți să te naști ca ființă umană pentru a-ți continua evoluția  
până la deplina eliberare.  
Dorește-ți să poți alege o viață umană într-o zonă spirituală și să ai 
condițiile cele mai bune de evoluție. Dorește-ți cu orice preț ca în 
următoarea încarnare să atingi Eliberarea spirituală.  
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37 
A TREIZECI ȘI ȘAPTEA ZI DUPĂ MOARTE 

 
 

Chemăm defunctul, cu voce limpede şi cu un glas ferm, dar cald, 
spunându-i pe numele de botez.  
După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm: 
 
Până aici au fost spuse multe învăţături profunde făcute să astupe  
matricea şi nu-i cu putinţă ca făpturi de mare, mijlocie ori minoră  
capacitate karmică să nu fie salvate, fiindcă principiul conştient în  
starea existenţei intermediare are o certă facultate intuitivă 

derivată din karmă chiar dacă surd ori orb să fi fost, acum, 
deoarece simţurile sale sunt întregi, vei înţelege tot ceea ce se 
spune. Întrucât ai o conştiinţă concentrată, gândind la ceea ce e 
necesar să faci, urmărit de acele imagini teribile şi trăind anumite 
spaime, asculți, auzi tot ceea ce ți se spune; în sfârşit, neavând 
principiu conştient şi un suport trupesc, poți uşor să te deplasezi 
unde doreşti. Conştiinţa îți este de nouă ori mai limpede decât în 
viaţă, iar dacă în viaţă nu ai înțeles învățăturile, în acest moment, 
gândirea ta devine strălucitoare şi ai capacitatea de a medita 
asupra a tot ceea ce îți va fi explicat.  
 
  

ALEGEREA  MATRICEI 

 
 
Este necesar, de-acum încolo, să fie însuşite alte profunde 
învăţături ce slujesc la alegerea matricei.  
Chemând pe nume defunctul, să i se spună aşa:  
 
O, dragă... (i se spune numele de botez), ascultă.  
Întrucât mai înainte ţi-au fost împărtăşite cu grijă învăţămintele 
spre a crea în tine recunoaşterea și tu nu le-ai înţeles, există 
anumite feluri de învăţăminte profunde de alegere a matricei în 
care să renaşti. Fii concentrat şi conştient, nu fii abătut!  
Ascultă bine cu voinţă hotărâtă; adună-ţi mintea.  
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O, fiu de familie nobilă, acum este momentul să recunoşti care 
sunt semnele şi trăsăturile continentelor în care cineva poate 
renaşte şi semnele locului unde vrei să renaşti.  
Dacă vrei să renaşti în Lupah, care se află la răsărit (zona  
orientală), mai întâi vei zări un lac cu lebede; nu te duce acolo.  
Aminteşte-ţi metoda reversiunii și nu alege să te duci acolo; în 
ciuda faptului că acel continent e plin de bucurie, acolo nu se 

răspândeşte Legea (Învățătura Divină), aşadar nu intra acolo.  
Dacă va fi necesar să renaşti în Jambu, care se află la sud, vei 
zări mari palate albe; dacă vrei, pătrunde înlăuntru.  
Dacă eşti pentru renaşterea în Polang Chod, ce se află la apus, 
vei zări un frumos lac, străjuit de cai şi iepe; să nu mergi acolo,  
întoarce-te. În ciuda faptului că acolo se află multe bogăţii, acolo 
nu se răspândeşte Legea; nu pătrunde acolo.  
Dacă eşti pentru renaşterea în Daminyan, ce se află la nord, vei  
zări un lac frumos cu splendide ţărmuri pe care se găsesc boi şi 
vaci, elefanţi şi arbori paradisiaci; în ciuda faptului că viața pare 
lungă  
aici şi plină de plăceri, întrucât nici aici Legea nu e răspândită, nu  
pătrunde acolo.   
Recunoaşte aceste semne ale locului unde se poate renaşte.  
 
Notă: 
Aceste locuri exprimări simbolice, însă noi cunoaștem acum 
întreaga planetă și putem alege locul unde să revenim. Pentru 
aceasta este important să știm bine ce ne dorim încă din timpul 
vieții, să avem o motivație bună și să cunoaștem detalii.  
De exemplu:  
- alegem continentul - să știm pentru ce facem această alegere, să  
avem o motivație clară. Se recomandă singura motivație să fie cea  
spirituală.  
- alegem țara - din nou să ne fie clar pentru ce o alegem.  
- alegem orașul.  
- alegem familia (trăsături generale ale familiei; ex: să fie oameni  
buni, credincioși, generoși, cu bunăstare etc).  
Ne gândim bine, facem alegerea (dacă defunctul a fost o ființă  
spirituală poate face alegerea încă din timpul vieții, iar cel ce îl 
ajută  ar fi bine să fi fost informat înainte) și nu o mai modificăm 
pentru că acum, în acest moment nu are nevoie de confuzie.  
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Continuăm să-i citim:  
Dacă eşti pentru renaşterea printre zei (cu starea de conștiință  
zeiască) vei zări un magnific pavilion ceresc alcătuit din diferite  
metale preţioase; acolo se poate locui şi de aceea poți pătrunde în 
el dacă îți dorești.  
Dacă eşti pentru renaştere printre demoni vei zări verzile păduri  

asemenea unor cercuri de foc rotitoare; acolo să nu pătrunzi în 
niciun chip. Aminteşte-ţi de felurile de recunoaştere!  
Dacă vei fi pentru renaşterea printre animale vei zări ceva ca nişte  
grote săpate în stânci ori prăpăstii sau ceţuri; acolo nu intra.  
Dacă vei fi pentru renaşterea între fantome, vei zări trunchiuri  
tăiate ori păduri adânci, păduri rupte şi râpe sau codrii vijelioşi. De  
vei merge acolo, vei trăi renăscând în fantome, foame şi sete şi 
toate durerile posibile; aşadar, nu intra acolo, aminteşte-ţi metoda 
de reversiune şi să ai multă hotărâre.  
 
De vei fi pentru renaştere în lumile infernale, vei auzi sunet de  
cântece izvorâte din karma ta rea; de vei fi constrâns să intri cu 
forţa în acele locuri, îţi vor apărea diferite imagini, ţi se va părea că  

pășești în ținuturi de întuneric adânci, în care guri roşii şi negre vor  
apare pe pământ şi pe căi; dacă te vei prăbuşi în infernuri, vei 
îndura insuportabile dureri de cald şi frig, deci fii atent să nu ajungi 
în mijlocul lor; fă orice să nu te prăbușești acolo; ceea ce a fost 
spus mai înainte „astupați porţile matricei, amintiţi-vă de 
reversiune", e necesar în acest moment.  
Dacă ai merite karmice te poți încarna într-o ființă zeiască dar,  
totuși, aceasta poate fi o capcană pentru evoluția ta, ca urmare  
dorește-ți să te naști ca ființă umană pentru a-ți continua evoluția  
până la deplina eliberare.  
Dorește-ți să poți alege o viață umană într-o zonă spirituală și să ai 
condițiile cele mai bune de evoluție. Dorește-ți cu orice preț ca în 
următoarea încarnare să atingi Eliberarea spirituală.  
 

Este posibil să simtă că-i e greu să se focalizeze pe noua viață,  
din cauza karmei acumulate.  
Atunci îl vom avertiza, dându-i mai departe următoarele învățături:   
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Dragul meu, chiar dacă nu vrei să pătrunzi acolo, conform karmei 
tale e necesar totuşi să mergi, întrucât chiar în acest moment nu 
eşti stăpân pe tine însuţi și ești sub influența, greu de controlat, a 
intențiilor, gândurilor și faptelor tale din viața trecută... Din spate te 
urmăresc călăii (de fapt e vorba de gândurile noastre 
dizarmonioase care iau diverse forme înspăimântătoare) aţâţaţi de 
karma ta şi nu eşti scutit să nu ajungi acolo. Mergând înaintea ta, 

ei te vor îndruma în locul chinului şi ţi se va părea că întunecimi, 
viituri roşii, zumzete şi grindină, zăpezi violență şi furtuni te târăsc 
în vârtejurile lor; vei simţi atunci frica şi vei alerga în căutare de 
ajutor, adăpostindu-te înlăuntrul acelor palate ce ţi-au apărut mai 
înainte, sau în grotele, plaiurile şi în desişurile pădurilor ori în florile 
de lotus; iar ele se vor închide în urma ta.  
Vei gândi că nu e bine să ieşi de teamă să întâlnești acele imagini  
pe care le-ai văzut, astfel poți renaște într-o formă rea de 
existenţă, suportând multă durere.  
Pentru acest moment există câteva învăţături profunde;  
ascultă-le cu atenție: 
Când te urmăresc călăii, iar tu nu eşti stăpân pe tine însuţi şi se  
aud sunete înspăimântătoare, evocă, imediat, cu conştiinţă curată,  

imaginea Luminii și Adevărului Ultim și astfel vei fi eliberat de acei 
călăi şi vei putea să-ţi alegi tu însuşi matricea în care să pătrunzi.  
Aceste învăţături profunde păstrează-le în mintea ta purificată. 
  

Există ceva mai mult:  
- Stările de liniște ce apar în timpul meditaţiei, se ivesc în starea 
contemplativă;   

- Fantomele au acelaşi caracter cu al demonilor, adică întocmai  
acela de a fi concepute pentru start a existenţei intermediare,  
concepute adică prin aparenţe magice ca fantome şi reprezintă  
modificări ale trupului mental (sunt creația minții tale).  
Fantomele nu există în lume: optzeci de mii de demoni și de  
fantome care mişună în cer sunt arătări ce provin din învelișul 
mental (din mintea ta).  
În acel moment e de o deosebita importanţă să-ţi aminteşti „marele  
sigiliu al golului" (în virtutea căruia le recunoşti ca atare, respectiv  
ca neexistente obiectiv), iar dacă şi aceasta îţi reuşeşte, fără ca  
mintea ta sa se ataşeze de ceva, meditând asupra vidului absolut, 
te vei uni cu acesta în planul formelor inteligibile. 
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38,39 
A TREIZECI ȘI OPTA ZI DUPĂ MOARTE 
A TREIZECI ȘI NOUA ZI DUPĂ MOARTE 

 
 

Totuși este posibil ca defunctul să nu-și mai dorească încarnarea.  
Nu a avut puterea să se elibereze, dar nu vrea să se întoarcă la o 
nouă viață. Este posibil ca prin ceea ce a conștientizat până acum 
în această perioadă de tranziție, să fi înțeles că există o forță 
superioară ce susține întreaga existență.  Atunci printr-o rugăciune 
sinceră poate să fie ajutat și transmutat într-un paradis astral, 
datorită karmei sale bune, unde va rămâne o lungă perioadă de 
timp.De obicei în multe culturi această perioadă este foarte 
importantă și este văzută ca o șansă pentru spirit. Este ca un 
punct de cotitură, ca un hiatus, ca o trambulină prin care se poate 
înălța. Din acest motiv cei rămași în viață, în ziua a 40-a fac 
rugăciuni speciale. A 40-a zi este acel moment pe care el îl poate 
fructifica. Există evoluție și după moarte.  
Își poate continua practica spirituală în acea lume astrală 
superioară și va reveni pe pământ după sute de ani pentru a 
atinge desăvârșirea. Din acest motiv, cu două zile înainte începem 
să-l pregătim pentru ziua a 40-a.  

Îi citim în continuare:  
 
Pentru a fi proiectat într-un paradis astral, indiferent de karma ta,  
există o altă învățătură: tu ce priveşti întâia transmutare într-un loc 
paradiziac, proiectarea principiului conştient are loc astfel:  
Rostește după mine: 
 
Doamne, până azi, vreme fără sfârşit, incalculabilă, am rămas  
afundat în noroiul adânc al transmigrării; vai, pentru că nu m-
am salvat până acum, nu mai doresc acest cerc de naşteri şi 
de morţi; a sosit momentul să mă pregătesc să fug de aici; 
vreau să mă nasc miraculos în paradisul Dumnezeiesc.  
 

Gândeşte aşa cu voinţă hotărâtă la paradis. Dacă îţi vei ţintui 
gândirea în acela fără să fii abătut, în a 40-a zi vei renaşte în el.  
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40 
A PATRUZECEA  ZI  DUPĂ  MOARTE 

 
 

Chemăm defunctul, cu voce limpede şi cu un glas ferm, dar cald, 
spunându-i pe numele de botez.  
După ce ne asigurăm că e prezent, continuăm: 
 
Astăzi este o zi importantă pentru tine. Se deschide o ușă spre 
ceruri pe care poți intra. Este un moment de înălțare pe care îl poți 
fructifica dacă ai credință în Dumnezeu. El Îți întinde o mână, 
prinde-te de ea și urcă. Lasă în urmă lumea pământeană, rudele, 
casa, averea, dorințele neîmplinite. Privește doar în sus spre 
Lumină și urcă în Ceruri.  
 
Rostește după mine: 
 
Doamne, până azi, vreme fără sfârşit, incalculabilă, am rămas  
în  transmigrare; pentru că nu m-am salvat până acum, nu mai 
doresc acest cerc de naşteri şi de morţi; a sosit momentul să 
mă pregătesc să plec de aici; vreau să mă nasc miraculos în 
paradisul lui Dumnezeu.  
 
Gândeşte aşa cu voinţă hotărâtă la paradis. Dacă îţi vei ţintui 
gândirea fără să fi abătut, vei renaşte imediat în el.  
 
                                                       * 
Notă: 
În creștinism se cunoaște importanța parastasului care se 
realizează la 40 de zile de la moarte. Este important să se 
realizeze chiar în această zi, nu mai devreme sau mai târziu.  
De asemenea cei rămași în viață să se roage cu sinceritate pentru 
defunct să fie înălțat în Ceruri. Până în această zi se reconandă să 
nu se meargă la mormânt, pentru a-l lăsa să-și urmeze drumul. 
Dacă mergem la mormânt și plângem, el va simți și-i va fi mult mai 
greu să se înalțe.  
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41-52 

De la A PATRUZECI ȘI UNA ZI la A CINCIZECI ȘI 

DOUA ZI DE LA MOARTE 

 
 

     Dacă defunctul nu a folosit oportunitatea de a se înălța la Cer, 

va mai rămâne încă o vreme atașat de lumea aceasta în care 

poate conștientiza că a murit și e timpul să plece spre o nouă 
lume, o nouă viață. Să lase tot ce a fost legat de viața trecută și 

să-și urmeze drumul. 

Dacă va rămâne atașat va fi prins între două lumi ca un 
prizonier. Nu se va putea întoarce, nici pleca. Va fi foarte 

nefericit și frustrat. Nu va fi văzut de rude și de prieteni, casa lui 

va fi ocupată de altcineva, bunurile împărțite.  
În această perioadă îl vom chema în același fel și îi vom explica 

din nou ce se petrece cu el și că e timpul să se desprindă de 

lumea materială.  
Dacă nu vrea, riscă să rămână o vreme îndelungată prins între 

cele două lumi. Va fi una dintre fantomele despre care am auzit. 

Va locui în casa lui, va face tot posibilul să fie văzut sau simțit.  
Rudele este bine să se detașeze. Dacă îl vor plânge și-l vor 

regreta, îl vor chema înapoi și lui îi va fi greu să plece. De aceea 

rudele este necesar să fie învățate să îl încurajeze să se 
desprindă. Să nu-l mai cheme, să nu-l mai plângă. Să-l îndrepte 

spre lumină, să-și urmeze calea  

                                              
                                               * 

Iar noi, cel ce l-am ajutat până acum îl sfătuim să realizeze 

meditația Fericitei Lumini și să rămână în starea mentală ce 
corespunde potenţialităţii nemărginite, lipsit de substanţă, fără 

emanări. 
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ANATOMIA  SPIRITUALĂ  A  FIINȚEI  UMANE 
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       Indiferent de credințele noastre, indiferent dacă știm sau nu, 

indiferent dacă suntem atei, creștini, budiști, hinduși sau nu aparținem 

vreunei religii sau căi spirituale, indiferent de culoarea pielii, rasă sau 

nație noi suntem mai mult decât un trup fizic. Trăim vremuri în care 

aproape fiecare am experimentat realitatea că mai există ceva dincolo de 

acest corp de carne și sânge.  

 Anatomia spirituală a ființei umane este fascinantă și s-a scris mult 

despre ea. Noi aici ne vom rezuma doar la câteva informații strict 

necesare pentru a înțelege ce se petrece cu sufletul omului după ce iese 

din corp.  

 Astfel este bine de știut că avem 3 corpuri fundamentale: 

1. corpul fizic grosier  

2. corpul astral sau subtil  

3. corpul cauzal  
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Corpul fizic grosier este alcătuit din 5 elemente energetice  

Acestea sunt:  

a. energia telurică  
b. energia apei  

c. energia focului  

d. energia aerului   

e. energia eterului subtil  

Corpul fizic este cel care ne susţine viaţa în planul fizic, dar este 

trecător, trecând prin diferite etape de existenţă: naştere, 

creştere, declin (degenerare) şi moarte. 

Corpul astral sau subtil este alcătuit din 19 principii. Aceste 

principii sunt: 

 cele 5 organe de acţiune:  

1. organul evacuării (anusul),  

2. organele de reproducere (sexuale),  
3. organele locomoţiei (picioarele),  

4. mâinile,  

5. gura  
 cele 5 simţuri ale cunoaşterii 

1. simţul mirosului,  

2. simţul gustului,  
3. simţul văzului,  

4. simţul pipăitului, şi  

5. simţul auzului.  
 cele 5 forme principale de PRANA sau sufluri subtile: 

1. Apana vayu   
2. Vyana vayu 

3. Samana vayu  

4. Prana vayu  

5. Udana vayu  
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Corpul astral mai cuprinde, de asemenea instrumentul 

interior specific, care este alcătuit din:  

- mentalul inferior ,  
- intelectul (mentalul superior, inteligenţa ),  

- subconştientul  şi  

- ego-ul .  

Toate acestea sunt cele 4 instrumente specifice ale 

conştiinţei.  

Funcţiile lor distincte sunt următoarele: 

Mentalul  gândeşte şi, adeseori, se îndoieşte asupra realităţii 
înconjurătoare. Exemplu: „Este oare aceasta o frunză?”, „Este 

oare acesta un inel?”;  
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Intelectul sau inteligenţa  analizează şi determină, prin legături 
sau corelări obiective, adevărata natură a unui obiect oarecare pe 

care îl avem de cunoscut;  

Subconştientul . În sfera subconştientului sunt acumulate 

absolut toate stările şi experienţele fiinţei umane în cauză. Prin 
urmare, subconştientul conţine trăirile şi experienţele acelei 

fiinţe umane, care au fost acumulate atât în cursul acestei vieţi 

(cea prezentă), cât şi toate experienţele şi trăirile ce au apărut în 

cursul vieţilor anterioare;  

Ego-ul  afirmă „eu ştiu” sau „eu nu ştiu”. Totdeauna ego-ul este 

acela care se identifică, cel mai adesea fără să ne dăm seama, cu 

toate gândurile care se produc sau apar în mental. Exemplu: un 
gând puternic de tristeţe apare în mental şi acesta generează o 

stare instantanee de rezonanţă cu energiile subtile ale tristeţii din 

Macrocosmos. Când această stare de tristeţe devine pregnantă, 
din cauza procesului de rezonanţă pe care l-am descris mai 

înainte, ego-ul este acela care afirmă, datorită fenomenului de 

captare a acestor energii: „eu sunt foarte trist”. În situaţia în care 
un gând de bucurie intensă apare în mental, acesta generează o 

stare instantanee de rezonanţă cu energiile subtile specifice ale 

bucuriei din Macrocosmos. Când această stare de bucurie devine 
pregnantă din cauza procesului de rezonanţă pe care l-am descris 

mai înainte, ego-ul este acela care afirmă, datorită fenomenului 

de captare a acestor energii: „eu sunt foarte bucuros”. 

Corpul cauzal este corpul cauzelor sau al seminţelor. El se 
numeşte corp cauzal deoarece, totdeauna, el este cauza corpului 

fizic sau grosier şi a corpului subtil sau astral. Corpul subtil sau 
corpul astral şi corpul cauzal sunt permanente, ele există şi 

acţionează împreună.  
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Cele trei corpuri fundamentale (corpul fizic (grosier), corpul 
astral (subtil) şi corpul cauzal conţin cele 5 teci sau învelișuri ale 

ființei umane:  

 CORPUL FIZIC (grosier)  conţine annamaya kosha  

kosha– teacă, anna – aliment, annamaya – al alimentelor 
(hranei), teaca iluzorie care rezultă din alimentele ingerate 

şi asimilate de om. Corpul fizic este compus, în general, 

din 16 elemente grosiere (fizice), care sunt, de fapt, metale 

sau metaloizi;  

 

 CORPUL ASTRAL (subtil) conţine 3 teci:  

1) Pranamaya kosha  (teaca eterică sau vitală),  

2) Manomaya kosha  (teaca mental-emoţională) şi  

3) Vijnanamaya kosha  (teaca intelectuală sau a inteligenţei).  
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DORINŢA ASTRALĂ, specifică corpului astral, duce către 
toate formele subtile şi elevate de stări sau vibraţii. Fiinţa 

astrală se bucură de sublima şi eterata muzică a sferelor, de o 

iubire copleşitoare nesfârşită, de fascinantul spectacol diafan 
al creaţiei astrale, desfăşurat într-o uluitoare bogăţie şi 

libertate, în infinita diversitate a razelor subtile luminoase. Ea 

gustă, respiră sau atinge extaziată Lumina. Dorinţa astrală 
este, de asemenea, în strânsă legătură cu facultatea sau 

capacitatea fiinţei astrale de a crea toate obiectele ca forme 

mirifice de lumină, divers colorate, sau ca proiecţii – 
condensări ale tuturor viselor, aspiraţiilor şi gândurilor. În 

lumea astrală se poate manifesta, liberă, posibilitatea subtilă 

de a concretiza sau de a proiecta, în forme exterioare de 

lumină, toate gândurile şi dorinţele. 

 CORPUL CAUZAL  conţine anandamaya kosha teaca 

beatitudinii divine.  

Corpul cauzal este ţesut şi alcătuit din idei. Fiinţa cauzală  

trăiește şi se mişcă în sfera subtilă a ideilor pure. Corpul 
cauzal serveşte drept matrice fundamentală  ideilor forţă care 

constituie, de fapt, corpul cauzal. 

DORINŢA CAUZALĂ, specifică corpului cauzal, se 

satisface, în special, prin percepere supramentală sau 
contemplativitate profundă, elevată. Fiinţa, aproape în 

întregime, eliberată spiritual, care nu mai are, drept înveliş 

exterior, decât corpul cauzal, vede şi se identifică, aproape în 
totalitate, cu întregul univers ca fiind obiectivarea suprem 

mentală a ideilor-forţă surori, ale Creatorului; fiinţa cauzală 
poate „materializa”, în lumea astrală, nu contează ce, numai 

printr-un instantaneu act de supremă voinţă şi gândire. Iată de 

ce, chiar fericirea astrală nesfârşită apare destul de grosolană 
şi, oarecum, inferioară acestor fiinţe cauzale deosebit de 
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evoluate spiritual. Fiinţa cauzală îşi epuizează instantaneu 
dorinţele sale manifestându-şi sau obiectivându-şi imediat 

fenomenul, obiectul sau aspectul la care aspiră, printr-un act 

fulgerător de voinţă supremă şi gândire. Acea fiinţă cauzală, 
care nu are drept veşmânt decât voalul ultrarafinat al corpului 

cauzal capabilă să insufle viață chiar unor universuri fizice 

sau astrale după exemplul divin al Creatorului. Structura 
oricărei lumi manifestate fiind iluzoriul vis cosmic, spiritul 

divin având, drept corp, numai finul voal cauzal, posedă o 

imensă putere creatoare. 

 

CANALE  ENERGETICE (NADIS) 

 

Cuvântul sanskrit nadi vine de la radăcina “nad”, care înseamnă 

“mişcare”. Aceasta semnifică faptul că mişcarea sau deplasarea 
prana-ei (principiului vital) este 

intermediată de aceste canale subtile 

energetice. Ele sunt trasee sau mai 
bine spus canale subtile prin care se 

mişcă prana (energia). Prin ele curg 

permanent curenţii subtili energetici 
aferent şi eferent, senzorial şi motor, 

centripet şi centrifug.   

Nadi-urile nu trebuie confundate cu 
nervii şi venele aşa cum le înţelege 

fiziologia. Ele sunt canale foarte 

subtile prin care curg curenţii 
energetici subtili. Forţa vitală 

acţionează prin aceste canale 

energetice. Ele sunt extrem de subtile 
şi invizibile ochiului fizic, ca şi 
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oricărui alt instrument extern făcut de om, dar ele pot fi 
percepute şi simţite prin intermediul minţii, când aceasta este 

purificată şi rafinată.  

Aceste canale subtile energetice străbat, sau altfel spus 
,,învelesc,, corpul fizic în întregime. Noi simțim datorită 

acestora. Poate ați auzit persoane cu un picior amputat care 

simte durere sau mâncărime în vârful piciorului. Chiar dacă 
partea materială nu mai există, cea energetică este prezentă și îl 

face să simtă.  În situația anesteziei locale sau totale este 

îndepărtat o parte sau mai mult din corpul energetic pentru o 
anumită perioadă de timp.  

 

 Cele trei canale energetice principale  

 

 

  
 

 

 

În corpul uman există o rețea subtilă și perfectă de 72,000 de 

nadis care distribuie  forța vitală de-a lungul întregului corp. 
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Nadi-urile care sunt de o importanță deosebită sunt:  Ida, Pingala 

și Sushumna. 

Ida apare în partea stângă a corpului și reprezintă principiul 
lunar. 

Pingala este pe partea dreaptă a corpului și simbolizează 

principiul soarelui. 
Sushumna trece prin canalul central al măduvei spinării și 

reprezintă conștiinta. 
 

Chakra-e: centri subtili de forţă 

În microcosmosul lăuntric al fiinţei umane există 7 sisteme 
fundamentale complexe de recepţie şi emisie a energiilor din 

cele 7 game fundamentale de vibraţii al Macrocosmosului. 

Aceste sisteme, cunoscute sub numele de chakra-e (centri de 
forţă sau focare de putere) au rolul de a pune fiinţa în rezonanţă 

instantanee, atunci când sunt treziţi şi conştient controlaţi, cu o 

infinitate de energii ale întregii manifestări din întregul Univers. 

Iată în continuare o prezentare succintă a celor 7 rezonatori, 
chakra-e sau centri secreţi de forţă, caracteristicile lor esenţiale 

şi locul în care sunt conştientizaţi în şi în afara corpului fizic, în 

plan subtil: 

1. MULADHARA CHAKRA 

Este situată la baza coloanei vertebrale, între anus şi sex (în plan 

subtil, energetic) şi este sediul energiei fundamentale a fiinţei 

Kundalini Shakti. Atribute: sursă de viaţă, vitalitate.  

2. SWADHISTANA CHAKRA 
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Este situată deasupra zonei sexului, în plan subtil. Atribute: 

energie sexuală, sensibilitate, mimetism social.  

3. MANIPURA CHAKRA 

Este situată imediat sub zona ombilicului, în plan subtil. 

Atribute: solaritate, expansiune, voinţă, dinamism.  

4. ANAHATA CHAKRA 

Este situată în zona plexului cardiac, adică în zona centrală a 
pieptului, în plan subtil. Atribute: afectivitate, armonie, altruism, 

iubire.  

5. VISHUDDHA 

CHAKRA   

Este situată în zona 
gâtului, în plan subtil. 

Atribute: rafinament, 

intuiţie, elevare, trăiri 
sublime, revelaţii 

estetice, inspiraţie.  

6. AJNA CHAKRA 

Este situată în zona 

centrală a frunţii, în 

plan subtil. Atribute: 
genialitate, putere 

mentală extraordinară, clarviziune, intuiţie superioară.  

7. SAHASRARA 

Este situată în zona creştetului, în plan subtil. Atribute: detaşare, 

legătura cu Adevărul etern, spiritualitate pură, contactul cu 

Dumnezeu, înţelepciune. 
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PLANUL  ASTRAL  

 

Viaţa noastră se desfaşoară în condiţiile aparte de pe Terra, într-

un Univers fizic de sine stătător. Fiecare realitate fizică are o 

realitate corespondentă în planul astral. În acest plan cu o 
vibraţie mai înaltă, lucrurile sunt diferite, legile care îl 

guvernează fiind deosebite de cele care animă planul fizic. 

Planul astral apare ca un Univers paralel, în care realitatea 
astrală corespondentă lumii terestre interacţionează într-un fel 

complex cu realităţile astrale corespondente celorlalte corpuri 

cereşti. Viaţa care există în acest Univers a fost descrisă într-un 
fel metaforic în scrierile deosebit de inspirate ale anticilor, 

miturile sacre ale omenirii.  

„Planul astral” este format din nenumarate planuri, subplanuri și 

subdiviziuni ale subplanurilor care se înalță treptat din planurile 
ce se învecinează cu planul substanțial superior și îl unesc cu 

stratul inferior al marilor planuri spirituale. Dar între aceste două 

extremități se află toată varietatea posibila a fenomenelor și 
fazelor existenței. În planurile astrale inferioare se manifestă 

actiunea psihică, cunoscută oamenilor sub denumirea de 

clarviziune, claraudiție, telepatie, psihometrie etc. În alte planuri 
astrale inferioare se află cunoscutele specii de „spirite”, 

„fantome” și alte manifestări ale sufletelor fără trup pe care, 

uneori, oamenii și unele animale le simt și le observă. 
Corpurile astrale ale oamenilor care nu s-au eliberat înca de trup, 

călătoresc câteodată prin unele din aceste planuri, desfășurând o 
anumită activitate, fie în timp ce posesorul trupului doarme, fie 

în anumite condiții de transă, fie dacă posesorul trupului își 

părăsește intenționat învelișul lui carnal pentru un timp, 

trimițându-și corpul astral în planul astral. 
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Culorile astrale sau aurele care înconjoară corpurile fizice ale 
fiecărui om, se manifesta de asemenea în anumite subplanuri 

astrale. Unele dintre aceste subplanuri pot fi numite „planuri ale 

forțelor psihice”; cu ajutorul lor se produc diferite categorii de 
fenomene psihice. Pentru persoanele nepregatite, vizitarea unor 

planuri astrale inferioare nu este de loc placută sau sănătoasă. 

Unele dintre aceste subplanuri astrale inferioare prezintă o 
multitudine de forme astrale ale ființelor omenești fără trup, ale 

caror începuturi superioare sunt încă unite cu corpul astral, dar 

care sunt încă legate și de pământ, în virtutea atracției lumii 
materiale. Treptele duc din ce în ce mai sus, peste planuri și 

subplanuri până ajungem în cele din urmă în împărăția celor 

desăvârșiți – resedința vremelnică a celor care au atins suprema 
dezvoltare spirituală, „lumea cereasca”, pe care diferitele religii 

o prezintă conform credinței și tradițiilor fiecăreia. După cum 

religiile din lume presupun existența iadului ca opus al „raiului”, 
tot astfel și în lumea astrală se întâlnesc planuri inferioare, în 

care sălășluiesc sufletele fără trup ale oamenilor cu fire  

grosolană; ispășesc aici consecintele inevitabile ale vieții lor 
pământești. Dar aceste „iaduri” ale lumii astrale nu sunt veșnice, 

sufletul fără trup poate să treacă cu timpul într-un mediu mai 

prielnic unde i se oferă posibilitatea sa se îndrepte. 

Notiunea de „purgatoriu” există și în planul astral, sub forma 
unor subplanuri, în care „toate crimele sunt arse”, însă nu prin 

foc substanțial; aici este de ajuns focul amintirilor si al 

conștientizării.  

Lumea astrală nu este un loc, ci o stare. 

Ea se află în jurul nostru, ne scăldăm în ea veşnic pe acest 

pământ. Trăim în ea ca orbii din naştere care se orientează 

bâjbâind. Redaţi-le vederea printr-o operaţie: se vor afla tot în 
aceeaşi încăpere, dar vor vedea pentru prima oară formele şi 
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culorile. Tot aşa se deschide şi lumea astrală prin clarviziune. 

Acesta este o altă stare de conştiinţă. 

   De aceea, numai acolo, în planul astral, omul învaţă cu 

adevărat să se cunoascâ pe sine Ei nu bănuiesc că viziunile lor 

nu sunt decât reflexul emoţiilor şi al pasiunilor lor.  

Ce se întâmplă în clipa morţii? După moarte, corpul eteric, 
corpul astral şi eul omului se despart de corpul fizic. În lumea 

fizică nu rămâne decât cadavrul. Imediat după aceea, corpul 

eteric şi corpul astral formează un tot, corpul eteric imprimând 
în corpul astral toată memoria vieţii cuprinse în el, după care se 

risipeşte lent în elementul său, corpul astral intrând singur în 

lumea astrală. 

Corpul astral poartă atunci în el toate dorinţele pe care le naşte 
viaţa, dar fără mijloacele de a le satisface, neavând corp fizic..  

Sufletul legat de corpul astral trebuie să se dezveţe de organele 

sale fizice şi să dobândească altele noi pentru a învăţa să trăiască 
în lumea astrală. El este necesar să înveţe să nu mai aibă corp. 

Moartea provoacă mai întâi senzaţia unui gol imens. În cazul 

morţii violente şi în sinucidere, aceste impresii de vid, de sete şi 
de arsură sunt şi mai îngrozitoare. Corpul astral, nepregătit să 

trăiască în afara corpului fizic se smulge din el în dureri, în timp 

ce în moartea naturală, corpul astral, pregătit, se desparte mai 

uşor. 

În moartea violentă, care nu a fost provocată în mod voluntar, 

sfâşierea este totuşi mai puţin dureroasă decât în cazul 
sinuciderii. Se poate ajunge, încă din timpul vieţii, la un fel de 

moarte spirituală cauzată de separarea înainte de vreme a 

spiritului de corp, printr-o confuzie între planul astral şi cel fizic.  

Omul astral cuprinde o lume întreagă de senzaţii, de pasiuni, de 
emoţii şi impulsuri ale sufletului. Acestea se traduc pentru 
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simţul interior în forme şi culori. Corpul astral însuşi este un nor 
de formă ovoidală care scaldă şi învăluie omul. Când avem în 

vedere corpul astral, adică propriul nostru corp astral, lucrurile 

stau cu totul altfel. Il simţim din interior prin pasiunile şi 
diversele mişcări ale sufletului. 

Atunci sentimentele, pasiunile, 

gândurile, toate se traduc în 
forme vii şi vizibile, constituind 

aura învelişului fizic, aureola. 

Aşa cum corpul eteric 
construieşte fizic, pasiunile, 

stările, sentimentele construiesc 

corpul astral. Tot ceea ce trăieşte 
în aură se exprimă în acest scop. 

Fiecare aură umană posedă 

nuanţele ei speciale, culorile 
dominante. Pe acestă culoare 

fundamentală se răsfrâng toate 

celelalte.  

Atunci când noi dormim corpul nostru astral călătorește, 
părăsind corpul fizic. În această stare ne putem întâlni cu alte 

spirite sau putem călători în locuri în care cu greu am putea  

ajunge în viața cotidiană. 
 

În mod similar de părăsire a corpului fizic, se petrece atunci 
când corpul nostru fizic moare, este vehiculul conștiinței după 

moarte, fără să resimtă durerile și nu prezintă bolile corpului 

fizic. 
 

Corpul astral este format din energie pură, acest lucru făcând 

posibil să penetreze total orice . 
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Corpul mental 
 

În mod normal noi avem, așa cum am menționat anterior înveliș 
mental, care face parte din corpul subtil. Dar atât în Bardo 

Thodol, Cartea Tibetană a Morților, cât și în limbajul esoteric, 

frecvent se întâlnește această exprimare. Să vedem la ce se 
referă.  
 

În corpul mental sunt incluse gândurile, ideile, conceptele și 
noțiunile mai mult sau mai puțin abstracte. Aici vom regăsi 

procesele cognitive și mai exact: reprezentările, gândirea, 

memoria și imaginația. 
 

Corpul mental are o vibrație mai înaltă decât corpul astral și se 

întrepătrunde cu acesta și este mai puțin dens decât cel astral. El 
se extinde și începe să sclipească atunci când avem o activitate 

mentală intensă. 
 

Rolul corpului mental este cel de a reflecta gândurile legate de 

lumea fizică. 
 

La nivelul acestui corp de identifică corpul mental inferior este 

oglinda gândurilor omului și corpul mental superior care 
reprezintă ridicarea în lumea conceptelor, a rațiunii pure. 
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 ETAPELE TRECERII ÎN LUMEA DE DINCOLO 

 

 

1. Retragerea (resorbţia) energiilor subtile 

 

 (Notă: În tradiţia ezoterică se consideră că există cinci energii 

fundamentale, care se manifestă „octavic”, pe fiecare plan al 
realităţii.) 

a)Resorbţia energiei Pământului: se pierde vitalitatea, 

muribundul începe să îşi simtă corpul foarte greu, ca şi cum l-ar 

apăsa un munte sau s-ar afunda în pământ, ori ca o cădere în gol. 
Nu mai poate să se ridice sau să ţină ceva în mâini. Nu îşi mai 

poate ţine nici capul, chiar şi a clipi devine un efort. Faţa îi 

devine foarte palidă şi este cuprins de o irezistibilă somnolenţă. 

b) Resorbţia energiei Apei: se pierde controlul asupra fluidelor 
corporale (urina, saliva, etc), ochii, buzele, gura devin foarte 

uscate şi apare o senzaţie de a fi măturat de ape sau de ca şi cum 

te-ai îneca. 
c) Resorbţia energiei Focului: căldura se retrage începând cu 

extremităţile, mâinile şi picioarele devin foarte reci, apare o 

senzaţie de frig. Dispare şi focul digestiv, respectivul nu mai 
poate mânca sau digera nimic. Văzul devine foarte confuz, scade 

substanţial capacitatea de a gândi şi de a înţelege (nu mai sunt 

recunoscute rudele). Senzaţie de a fi mistuit de flăcări. 
d) Resorbţia energiei Aerului: respiraţia devine foarte dificilă, 

ca o gâfâire, inspirul devine tot mai scurt, iar expirul tot mai 
lung. Durata între două respiraţii devine din ce în ce mai mare. 

Muribundul nu se mai poate mişca şi deja nu mai este conştient 

de lumea fizică. 
e) Resorbţia energiei eterului : energiile se adună în inimă, 

apare contactul cu o altă dimensiune a realităţii şi are loc ultima 

expiraţie. Deşi în acest moment din punct de vedere clinic 
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corpul este considerat mort, din punct de vedere ezoteric 
procesul disoluţiei continuă cu o anumită fază interioară, în care 

gradat toate stările psiho-mentale încetează. 

 

                      Sufletul şi  spiritul 

Fragment din    MAREA EVANGHELIE A LUI IOAN de Jakob Lorber 

  

1. (Domnul): „Când, în momente de extaz, spiritul, cu eterul său 
de foc, luminează sufletul desăvârşit, atunci se potenţează 

capacitatea de percepţie, acţiune şi vedere la distanţă. În 

asemenea momente, sufletul poate pătrunde până la stelele 
îndepărtate şi poate să le observe, însă în momentul în care 

spiritul se retrage iar în suflet, sufletul, cu sfera lui exterioară de 

viaţă, poate ajunge în cel mai bun caz doar până acolo unde mai 
există ceva ce îi corespunde acesteia substanţial. El îşi adaptează 

sfera lui exterioară de viaţă strălucirii unei lumini lumeşti. Cu 

cât se îndepărtează mai mult de această lumină, această sferă 
exterioară de viaţă a sufletului devine tot mai palidă şi mai 

slabă, iar la sfârşit nu mai rămâne decât noapte şi întuneric.  

2. Altfel este însă cu sfera exterioară de viaţă a spiritului. 

Aceasta este asemeni eterului care umple în mod uniform 
întregul spaţiu infinit. Dacă spiritul este pe deplin revelat în 

suflet, atunci se trezeşte în acelaşi moment la infinit sfera lui 

exterioară de viaţă şi vederea, percepţia şi acţiunea se întind fără 
cea mai mică limitare la infinit, asemeni eterului care umple pe 

deplin spaţiul creaţiei. Acest eter este absolut identic cu spiritele 

veşnice de viaţă ale sufletului. Acesta (spiritul) este doar un 
focar comprimat al eterului general de viaţă care umple întreaga 

infinitate. Când vine în contact cu eterul exterior de viaţă, se 
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unesc instantaneu simţirea, gândirea şi vederea lui cu eterul 
exterior infinit de viaţă într-un mod neatenuat, până la distanţele 

cele mai mari. Ceea ce simte, vede, gândeşte, vrea şi acţionează 

eterul cel mare al vieţii, impregnând şi acoperind totul în 
întregul spaţiu infinit, aceasta simte, vede, gândeşte, vrea şi 

acţionează în acelaşi moment şi spiritul din suflet, şi astfel 

simte, vede, gândeşte, vrea şi acţionează şi sufletul atâta vreme 
cât este pătruns de spirit, iar acesta (spiritul) este unit cu infinitul 

eter exterior de viaţă. 

3. Diferenţa dintre sfera exterioară de viaţă a unui suflet 

desăvârşit şi eterul exterior de viaţă al spiritului este imens de 
mare, iar acum puteţi avea o vagă idee despre cum îi este cu 

putinţă unui spirit să simtă, să vadă, să gândească şi să acţioneze 

la orice distanţă, indiferent cât de mare ar fi ea, sau să pătrundă 
infinitatea, căci în întreaga şi veşnica infinitate el este – în toate 

punctele sale – neatenuat, acelaşi. 

4. Dacă, în sufletele netrezite, spiritul este separat încă de rest, 

atunci, în momentul trezirii în spirit, el (sinele divin individual) 
se uneşte pe deplin cu spiritul universal (Sinele Suprem Divin, 

Cosmic). El nu-şi pierde însă deloc individualitatea, pentru că el, 

în calitate de punct focar de viaţă în sufletul omului, are aceeaşi 
formă cu acesta şi, împreună cu sufletul, care este corpul lui, 

simte şi percepe foarte clar tot ceea ce este individual în suflet. 

Acesta este şi motivul pentru care un suflet pătruns profund de 
spirit poate vedea, simţi, auzi, gândi şi voi totul, pentru că este 

pe deplin unit cu spiritul său. 
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Adevărata realitate – textul face referire la unicul adevăr care 
este valabil în toate timpurile, epocile, culturile cu privire la 

existența acestei lumi și a noastră.  

Adevărul ultim dumnezeiesc - Adevăr dumnezeiesc (ultim) 

este  Principiul Suprem. Pentru a înţelege această afirmaţie, este 
necesar să enunţăm succint ce este în realitate Principiul 

Suprem. Principiul Suprem este Originea originilor, Unitatea cea 

fără început, Eternul Absolut sau, altfel spus, Dumnezeu Tatăl, 
care se află atât dincolo de Manifestare, cât şi dincolo de 

Nemanifestare. Principiul Suprem este o ipostază a lui 

Dumnezeu Tatăl, care se situează dincolo de orice înţelegere 
obişnuită şi care, totodată, este non-dual (lipsit de dualitate). 

Principiul Suprem există dincolo de orice distincţie, fiind în mod 

absolut necondiţionat. Principiul Suprem este Originea tuturor 
originilor, Unitatea misterioasă cea fără început, Eternul Absolut 

sau, altfel spus, ceea ce există atât dincolo de Manifestare, cât şi 

dincolo de Nemanifestare și care există dincolo de orice 
înțelegere obișnuită, reprezentând ceea ce este non-dual (Unul 

cel Unic fără al doilea). 

Atunci când se vorbeşte despre Adevărul dumnezeiesc ca atare, 

se face întotdeauna, în mod inevitabil, referire directă la 
Principiul Suprem, căci în afara Principiului Suprem, nimic – 

fără excepţie – nu deţine propriul său fundament. Această 

referire la Principiul Suprem primar implică, în mod necesar, că 
orice relaţie a noastră cu Adevărul ultim dumnezeiesc, primar 

este necesar să treacă prin recunoaşterea subordonării noastre la 
imperativele obiective, tainice ale imuabilelor legi principiale şi 

supraumane. 

Iată pentru ce se spune că numai Adevărul ultim, atunci când 

este revelat în propriul nostru univers lăuntric, ne face cu 
adevărat să devenim liberi din punct de vedere spiritual. Acest 
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aspect fundamental este subliniat de apostolul Ioan în 
Evanghelie, unde el afirmă citându-l pe Iisus: „Cunoaşteţi 

Adevărul, şi atunci Adevărul vă va elibera“. 

După cum ştim, Principiul Suprem este Unul şi el este Unic. Aşa 

cum ne putem da seama cu uşurinţă, în realitate nu pot să existe 
niciodată două Principii Supreme, căci, chiar dacă, prin reducere 

la absurd, am presupune că ar putea exista o asemenea 

alternativă, atunci unul l-ar exclude fără îndoială pe celălalt. 
Pentru aceleaşi raţiuni, se înţelege aproape de la sine că nu este 

cu putinţă să existe două „Absoluturi“ sau două „Toturi“. Tot 

aşa, este absolut imposibil să existe două sau mai multe 
„Infinituri”. În conformitate cu aspectele pe care le-am prezentat 

anterior, ne putem da astfel seama, chiar şi intuitiv, că şi 

Adevărul ultim sau, altfel spus, Adevărul dumnezeiesc este 
întotdeauna Unul şi tocmai de aceea se poate vorbi de caracterul 

unic al Adevărului ultim, căci, în esenţa sa, el este fără încetare 

absolut identic cu Principiul Suprem, care este nediferenţiat de 

această Unitate originară. 

Adevărul ultim nu a fost şi nu va fi vreodată o creaţie a minţii 

umane. Adevărul dumnezeiesc deține în veşnicie o existenţă 

enigmatică ce există prin ea însăşi, independentă de noi. Rolul 
nostru, care totodată este una dintre menirile noastre 

fundamentale (pe primul loc fiind cunoaşterea directă şi 

nemijlocită, în propriul nostru univers lăuntric, a realităţii lui 
Dumnezeu Tatăl), implică prin urmare să cunoaştem prin 

revelaţie directă şi nemijlocită Adevărul ultim dumnezeiesc. 
Este, de asemenea, esenţial să ne dăm seama că, în afara acestei 

cunoaşteri (prin revelaţie, directă şi nemijlocită) în propriul 

nostru univers lăuntric a Adevărului ultim dumnezeiesc, în 

fiecare dintre noi nu subzistă decât eroarea. 
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Abia atunci când în fiinţa noastră începe să se reveleze în mod 
gradat Adevărul ultim dumnezeiesc, noi ieşim totodată din 

starea de eroare, pentru că în fiinţa noastră apare pentru prima 

oară sclipirea mirifică, esenţială a „Luminii eterne a Adevărului 
ultim dumnezeiesc”, care ne conferă accesul la adevărata 

cunoaştere, ce ne permite să înţelegem realitatea, atât cea 

lăuntrică, cât şi cea înconjurătoare, din perspectiva tainică a 
Adevărului ultim dumnezeiesc al lui Dumnezeu Tatăl. Prin 

urmare, cunoaşterea Adevărului ultim dumnezeiesc în propriul 

nostru univers lăuntric face să apară o esenţială transformare a 

viziunii şi a perspectivei asupra realităţii. 

În locul viziunii personale şi eronate asupra realităţii (atât asupra 

realităţii fiinţei noastre, cât şi asupra realităţii înconjurătoare) în 

care ne-am aflat, fără îndoială, până atunci, în fiinţa noastră se 
instalează şi rămâne pentru totdeauna o nouă şi fundamentală 

viziune, care aparţine Adevărului ultim dumnezeiesc. Această 

transformatoare viziune a Adevărului ultim dumnezeiesc ne 
oferă jaloanele dumnezeieşti de care avem nevoie pentru a privi 

aşa cum se cuvine, cu înţelepciune, atât realitatea fiinţei noastre, 

cât şi întreaga realitate înconjurătoare. Prin urmare, cunoaşterea 
Adevărului ultim dumnezeiesc face să apară în noi o 

fundamentală transformare a viziunii care înlocuiește viziunea 

eronată, egotică de dinainte cu o nouă viziune adevărată, 

dumnezeiească, ce este lipsită de eroare. 

Toţi marii înţelepţi care au atins suprema realizare 

dumnezeiască au reuşit într-o anumită etapă a evoluţiei lor 
spirituale să-şi reveleze în propriul lor univers lăuntric Adevărul 

ultim dumnezeiesc. Numai în felul acesta, prin revelarea 

Adevărului ultim dumnezeiesc în propria lor fiinţă, ei au reuşit 
cu adevărat să-L cunoască pe Dumnezeu Tatăl şi totodată au 

reuşit să-şi transforme viziunea personală, eronată într-o nouă şi 

fundamentală viziune dumnezeiască, eternă şi universal valabilă. 
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Cunoașterea Adevărului ultim dumnezeiesc în propriul nostru 

univers lăuntric face să dispară eroarea.  

Adevărul ultim dumnezeiesc este cel mai profund nucleu, este 

Adevărul Esenţial sau Adevărul Total în cazul căruia toate 

adevărurile parţiale nu sunt decât nişte firimituri și ne apar ca 
fiind nişte sclipiri palide. Fiind un sinonim al Absolutului, 

Adevărul ultim dumnezeiesc transcende şi totodată depăşeşte 

toate aporiile şi limitările contingenței lumii manifestate (aporie 
= dificultate de ordin raţional care, cel mai adesea, este foarte 

greu sau chiar imposibil de rezolvat). Atemporalitatea 

Adevărului ultim dumnezeiesc îi conferă întotdeauna un statut 
enigmatic de universalitate, care îi permite să lumineze toate 

epocile şi toate tradiţiile.  

Adevărata realitate – adevărata existență ce conține adevărul 

esențial 
Astral – literal cuvântul ,,astral,, înseamnă ,,ceea ce strălucește 

întocmai ca stelele,,. Astralul sau ,,planul astral,, este un univers 

subtil vibrator având frecvența de vibrație predominantă mai 
elevată decât cea a Universului Fizic, dar inferioară aceleia a 

Universului Cauzal. Universul Astral se reflectă în 

Microcosmosul ființei umane în dinamica emoțiilor, a 
dorințelor, a sentimentelor, a gândurilor care se înscriu în sfera 

personalității. Universul Astral nu a fost confirmat până acum 

prin mijloace științifice dar s-au scris o serie întreagă de cărți cu 
mărturii și relatări uluitoare despre acest plan. Înțelepții și 

profeții povestesc adeseori despre călătoriile lor în lumile 
paradiziace, populate de ființe minunate care țin de o cu totul 

altă realitate subtilă. Aceste locuri nu au figurat niciodată pe o 

hartă fizică.  
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Când vorbim despre Lumea astrală ne referim la un univers 
paralel, subtil care transcende în totalitate orice concepție a 

noastră limitată despre o altă lume și care în sub-nivelele sale 

subtile și distincte ca frecvență de vibrație cuprinde toate așa-
zisele ceruri și așa-zisele infernuri. În această lume astrală 

fascinantă trăiesc părinții, rudele sau ființele dragi care au murit, 

precum și străbunii. În astral nu este 
nevoie de o lumină exterioară. Materia 

astrală emană o anumită lumină 

subtilă. Universul astral poate fi 
cunoscut prin anumite modalități 

speciale de Yoga Nidra sau Lucid 

Dream cum i se mai spune, sau prin 
dedublarea conștientă. În timpul 

somnului, noapte de noapte noi 

călătorim în Lumea Astrală. Când 
acest corp astral, cu care noi călătorim, 

se desprinde de trupul fizic, mai rămâne totuși legat de el printr-

o așa-numită coardă de argint care se rupe în momentul morții.  
Bardo – este o stare de tranziție între moarte și renaștere 

Bardo Thodol – cunoscut și sub numele de Cartea Tibetană a 

Morților, este un text tibetan ce descrie ce se întâmplă cu 

conștiința omului după moarte, în intervalul cuprins între moarte 
și renașterea următoare, perioadă numită Bardo. Textul tibetan 

este destinat pentru a fi un ghid pentru această etapă. Textul 
cuprinde și capitole despre semnele apropierii morții, dar și 

ritualurile ce trebuiesc îndeplinite atunci când moartea este 

aproape sau a avut loc deja. Bardo Thodol se  traduce ca 
(Marea) Eliberare prin intermediul auzului, în timpul așteptării. 

Potrivit tradiției tibetane Bardo Thodol a fost compus de către 

Padmasambhava și scris de ucenicul său, Yeshe Tsogyal, 
îngropat apoi în dealurile Gampo din Tibetul central și, ulterior, 

descoperit de către un terton tibetan, Karma Lingpa.   

https://ro.wikipedia.org/wiki/Padmasambhava
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Yeshe_Tsogyal&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Terton&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tibet
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Karma_Lingpa&action=edit&redlink=1
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Beatitudine – stare de fericire deplină, extatică sau, după cum o 

numea Aristotel, starea ideală de înțelepciune.  

Bunătatea universală – bunătatea este o trăsătură specifică de 
caracter ce reflectă o stare de rezonanță ocultă cu energiile 

subtile ale Binelui dumnezeiesc și ale Armoniei dumnezeiești 

din Macrocosmos. Bunătatea universală este însăși binele și 
armonia dumnezeiască. Trăsătura de a fi pentru a ajuta, susține, 

sprijini, a veni în întâmpinarea nevoilor și a stării de bine.  

Canale energetice – sunt canale subtile foarte fine, invizibile cu 
ochiul fizic ce străbat întreg corpul subtil, prin care curg 

energiile și care oferă simțire.  

Conștiință – marii înțelepți consideră că în universul ființei 
umane conștiința este o expresie, o manifestare a prezenței lui 

Dumnezeu în om. În concepția științei moderne conștiința este 

forma cea mai evoluată proprie omului ce face posibilă 
reflectarea psihică a realității obiective prin intermediul 

senzațiilor, a percepțiilor și a gândirii sub forma feluritelor 

reprezentări, noțiuni, judecăți, intuiții, raționamente și inclusiv 
prin intermediul proceselor afective și voliționale. Atunci când 

este privită dintr-un anumit punct de vedere , conștiința ne apare 

ca fiind facultatea ființei umane de a cunoaște propria sa 
realitate  și de a o gândi. Astfel apare cunoașterea prin 

intermediul conștiinței. Conștiința psihică face să apară 

cunoașterea imediată a propriei noastre activități psihice. În felul 
acesta apare ceea ce se numește conștiința de sine. Singura 

modalitate de a exista pentru conștiință este aceea de a fi 
conștienți că existăm.  

Corp mental – este o formă a corpului subtil prin care ne 

deplasăm prin Universul gândurilor 
Corpul cauzal – conține învelișul Beatitudinii dumnezeiești , 

primul înveliș ( din cele 5) în care este înveșmântat Sinele 

Nemuritor Dumnezeiesc. Acest înveliș transcende existența 
condiționată și forma, se situează pe treapta Ființei pure și 
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corespunde Ființei Dumnezeiești și Ordinii informale. 
Denumirea de corp poate fi asociată învelișului beatitudinii doar 

în sensul în care el cuprinde în germene sau în principiu 

Manifestarea formală și numai prin raportarea la Manifestare. 
Corpul cauzal conține cauzele sau ,,semințele,, din care este 

generat învelișul trupesc și corpul subtil sau astral. Corpul subtil 

sau astral și corpul cauzal sunt permanente, ele există și 
acționează împreună.  

Corpul de nesfârșită potențialitate – este vorba în text despre 

corpul Ființei Absolute, care este omnipotent și omniprezent 
Dumnezeu – este Totul infinit care îmbrățișează mereu totul. 

Dumnezeu este în același timp și manifestat și nemanifestat. 

Chiar dacă Dumnezeu este uneori manifestat, El nu-și pierde 
câtuși de puțin natura Sa primă indivizibilă ce rămâne, în 

veșnicie, mereu neschimbată, întrucât este o natură imuabilă și 

eternă.  
Ego (egoul) – literal înseamnă ,,cel care face să apară Eul 

inferior,,. Egoul desemnează iluzia Eului sau cu alte cuvinte 

evidențiază caracterul limitator al conștiinței egotice și a 
trulului, al atașamentului față de anumite bunuri, față de anumite 

energii subtile de care dispunem sau față de înzestrarea cu unele 

caracteristici proprii cu privire la care avem falsa impresie că ne 
aparțin, cum ar fi: sentimentele mele, iubirea mea, ideile mele, 

prietenii mei, copiii mei etc. și că doar el este cel care realizează 

acțiunile.  
Eliberare – revelarea și conștientizarea deplină a identității 

noastre adevărate cu Esența dumnezeiască ce este numită Sine 
Dumnezeiesc Nemuritor sau Spirit. Existența noastră 

condiționată este guvernată de Legea cauzei și a efectului. 

Starea de a fi liber este simțită după ce ai ieșit de sub incidența 
Legii Cauzei și a Efectului. Atâta timp cât ne identificăm 

preponderent cu trupul și conștiința noastră limitată, care dă 

naștere la identitatea umană, noi nu putem fi liberi. Adevărata 
libertate apare atunci când trecem dincolo de ego. Descoperirea 
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în ființa noastră a Sinelui Dumnezeiesc Nemuritor este o etapă 
esențială pentru Eliberarea noastră spirituală.  

Existența intermediară – bardo – perioada pe care defunctul o 

transmigrează între moarte și o nouă întrupare 

Ignoranță – starea de ignoranță, starea în care se manifestă lipsa 

de cunoaștere a naturii noastre esențiale, lipsa de cunoaștere a 

realității; starea de confuzie atât în universul nostru lăuntric, cât 
și în Universul Fizic și în Universul Astral.  

La nivel personal starea de ignoranță împiedică ființa umană să 

discearnă cu luciditate ceea ce este permanent de ceea ce este 
efemer. 

Iluminare - este orice experienţă beatifică, plenară, care ne 

expansionează spontan conştiinţa dincolo de limitele sale umane 

obişnuite. Am putea chiar spune că iluminarea ultimă înseamnă 
a-ţi da pe deplin seama că nu există nici o limită a acestei 

expansiuni infinite şi că întreg Universul este viu. 

A fi iluminat înseamnă a avea o conştiinţă cât mai rafinată, 

trează şi infinit flexibilă. Iluminarea este chiar trăirea 
procesului expansiunii nelimitate. Iluminarea desemnează 

dispariţia definitivă a tuturor limitelor.  

O fiinţă iluminată nu este niciodată obligată să fie sau să nu fie 

ceva, în conformitate cu normele sau convenţiile artificiale ale 
societăţii umane, deoarece, în sufletul ei, ea este acum tot. A 

înțeles esența sa și adevărul despre cine este.  

Iluzie – înșelătorie, halucinație, aparență care păcălește 
Iluzie cosmică – ceea ce acoperă, ascunde Ființa Dumnezeiască, 

nepermițându-i ființei umane să vadă decât aspectul diferențiat 

sau multiplicitatea universului și nu realitatea esențială a unității 
lui profunde.  
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Închiderea matricei – este un proces spiritual  prin care acea 
formă este îndepărtată prin conștientizarea esenței noastre divine 

și alegerea unirii noastre definitive cu Ființa dumnezeiască. 

Înțelepciune -  este inteligenţă binefăcătoare, bun simţ şi iubire 

pentru adevărul lui Dumnezeu. este o stare supremă de echilibru 
interior (psihic, mental, spiritual), de seninătate beatifică şi 

împăcare cu sine, de revelare a spiritului divin nemuritor , de 

concordanţă deplină între gând şi faptă, la care ajunge o fiinţă 
umană prin cunoaștere directă. La starea supremă de 

înţelepciune divină se ajunge printr-o bogată experienţă 

spirituală, adâncită prin reflexie. Înţelepciunea presupune, 
deopotrivă, o concepţie generală, armonios integrată prin 

intuiţie, asupra lumii, asupra omului, asupra locului său în 

univers şi asupra realităţii existenţei lui Dumnezeu. 
Înţelepciunea implică o cunoaştere a valorilor morale de bine 

divin, adevăr ultim, frumuseţe perfectă, puritate sufletească, 

dragoste, respect pentru sine şi pentru oameni, iubirea 
necondiţionată a lui Dumnezeu, precum şi o credinţă de 

nezdruncinat în acord cu aceste principii şi valori. Înţelepciunea 

este o expresie a cunoaşterii profunde şi a stăpânirii depline de 
sine, a unei permanente călăuziri în viaţă după principiile divine, 

universal valabile, ce nu contrazic bunul simţ şi inteligenţa 

creatoare. Înţelepciunea adevărată reflectă respectul deplin faţă 
de legile naturii, aşa cum au fost create acestea de inteligenţa 

perfectă a lui Dumnezeu.„Înţelepciunea este o manifestare a 
vidului beatific”, spune Iov. „Este un punct de vedere cât mai 

complet şi foarte profund asupra lucrurilor”, afirmă Proust. 

„Înţelept este cel care se cunoaşte cu adevărat pe sine”, ne 
asigură Lao Tze. „Este un înţelept cel care ştie să recunoască 

foarte repede înţelepciunea lui Dumnezeu”, spune un alt 

înţelept. 
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Înțelepciunea discernământului perfect – este o formă de 
manifestare a conștiinței care ne ajută să facem diferența între 

bine și rău, între necesar și inutil, între corect și fals, între iluzie 

și adevăr.  
Înțelepciunea egalității perfecte – este o formă de manifestare 

a conștiinței în care realizăm că toți suntem egali dintr-un 

anumit punct superior de vedere. 
Înțelepciunea oglindirii perfecte - este o formă de manifestare 

a conștiinței în care realizăm că exteriorul este o oglindire a 

interiorului ființei noastre. 
Înțelepciunea realității - este o formă de manifestare a 

conștiinței în care realizăm realitatea existenței, adevărul despre 

noi înșine  
Înțelepciunea realizării perfecte - este o formă de manifestare 

a conștiinței în care putem realiza totul doar prin actul intenției 

Libertate spirituală – vezi Eliberarea spirituală 

Kalpa - o kalpa este o perioadă lungă de timp (eon) în cosmologia 
hindusă și budistă, în general între crearea și recrearea unei lumi sau a 
unui univers 
Karma - (În hinduism și religii orientale, jainism, budism) Forță 
impersonală care cântărește toate faptele în decursul vieții și 

care determină, în ciclul de transmigrare a sufletelor, calitatea 

vieții următoare. 

Lumea de dincolo – lumea astrală, lumea de dincolo de viața 

materială cunoscută  

Lumina – calitatea sau expresia Dumnezeirii, a Absolutului, a 
Ființei Supreme. El este văzut sub formă de lumină de către cei 

care pot să Îl vadă. El este în egală măsură și în noi și, pe măsură 

de Îl descoperim, Lumina interioară strălucește tot mai mult. Ca 
urmare în bardo cine vede Lumina, vede propria sa lumină 

interioară.  

Lumina căii supreme – este lumina care duce către 
descoperirea Sinelui 
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Lumina clară – lumina lipsită de impurități, care reprezintă 
Ființa Dumnezeiască în totalitatea sa.  

Lumina esențială – Lumina Dumnezeiască 

Matrice – în textul prezentat are lor de formă sau tipar după 
care se va concretiza o viață viitoare 

Moarte -  este încetarea permanentă, ireversibilă, a tuturor 

funcțiilor biologice care susțin un organism viu  
Muntele Meru - sau Sumeru este un munte legendar și este 

considerat sacru în hinduism, budism și jainism, deoarece se 

spune că s-ar afla în centrul Universului. Legendele mitologice 
indiene spun că la baza acestui munte s-ar afla Infernul, iar în 

vârful său s-ar afla Paradisul  

Puteri magice – siddhi - sunt puteri, abilități și realizări 
materiale, paranormale, supranaturale 

Samadhi - reprezintă starea glorioasă şi stadiul final al oricărei 

căi spirituale autentice. Chiar dacă o numim în diferite moduri – 
satori în practica zen, nirvana  în budism, sau starea de 

îndumnezeire în creştinism – ea este, de fapt, aceeaşi condiţie 

supremă a fiinţei umane. În samadhi (extazul divin), obiectul 
concentrării mentale şi al meditaţiei profunde ajunge să 

strălucească doar el singur în câmpul lărgit al conştiinţei. 

Totodată, dualitatea subiect-obiect, cunoscător-cunoscut dispare 
în totalitate. În această stare, mintea ia în întregime forma 

obiectului şi tocmai de aceea forma sa proprie pare că lipseşte. 

În realitate mintea nu dispare, deoarece chiar dacă mişcarea sa 
liberă care înclină să se îndrepte spre diferitele obiecte lipseşte 

acum, conştiinţa mult îmbogăţită a actului cunoaşterii se 
păstrează totuşi. Aceasta arată că, acum, percepţia se realizează 

fără intermedierea altor canale ajutătoare (cum ar fi, de exemplu, 

simţurile, mintea, intelectul), fapt pentru care o astfel de 
experienţă este, practic, un fenomen de identificare. Samadhi 

reprezintă aşadar o stare de identificare nediferenţiată cu 

obiectul de cunoscut, o imersiune în esenţa lui ultimă, într-o 
atitudine de detaşare de sine însuşi a cunoscătorului. Se 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Organism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Via%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hinduism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Budism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jainism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Univers
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mitologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/India
https://ro.wikipedia.org/wiki/Infern
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paradis
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paranormal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Supranatural
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experimentează o stare de conştiinţă în care se percepe 
substratul unic şi nediferenţiat al tuturor lucrurilor, creaturilor şi 

universurilor. Acum apare cunoaşterea directă a ceea ce 

înţelepţii afirmă de milenii, şi anume, că „partea se află în Tot şi 
Totul este prezent în parte.” 

Samsara - implică o condiţionare spaţio-temporală, o relaţie 

profundă între cauză şi efect. Înseamnă „rătăcire”, cu sensul de 
ciclicitate nesfârșită a existenței. se referă, de asemenea, la 

conceptul de renaștere și de „ciclicitate a vieții, materiei, 

existenței.. Pe scurt, este ciclul morții și al renașterii. Saṃsāra 
este menționat uneori în asociere cu termeni sau expresii precum 

transmigrare, ciclu karmic, reîncarnare și „ciclul existenței 

pământești și al rătăcirii fără vreun scop” 
Spirit – ființă dezîncarnată, care nu are trup. Cea mai mare parte 

a ființelor care au fost cândva încarnate au fost numite spirite. 

Există o multitudine de categorii de spirite, caracterizate de un 
anumit nivel de evoluție. Astfel distingem: 

- categoria spiritelor foarte elevate, cum sunt îngerii și care 

corespund ființelor zeiești, deva, în hinduism.  

- A spiritelor dezîncarnate – sufletele morților care, 
separate de trupul lor, călătoresc în planurile astrale 

- Altele mai puțin evoluate călătoresc pe Pământ, de obicei 

prin cimitire, în jurul mormintelor, în locuri părăsite sau 

în locurile în care au trăit.  

- Cele mai joase spirite ca nivel de vibrație sunt demonii și 
spiritele infernale și satanice  

Subconștient – provine din compunerea a două cuvinte latine: 

prefixul sub, care în traducere românească înseamnă ,,dedesubt,, 
și cuvântul consciens care în traducere românească înseamnă 

,,conștient,, și este principiul prezent al verbului latin conscire , 

care în traducere românească înseamnă ,,a cunoaște,,. 
Subconștientul este o parte ascunsă, neexplorată, neexprimată a 

ființei noastre. Este ceva ascuns în straturile cele mai de jos, 

nevalorificate ale conștiinței și funcționează ca un substrat al 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Re%C3%AEncarnare
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tuturor acțiunilor noastre fizice conștiente. Subconștientul 
înregistrează tot ceea ce vedem, auzim și trăim, toate stările pe 

care le simțim: curaj, frică, suferință, bucurie etc. El 

înmagazinează toate percepțiile celor cinci simțuri și memorează 
tot ceea ce cunoaștem și învățăm, toate amintirile pe care le 

avem și imaginile pe care le vedem. Subconștientul nu cunoaște 

emoția sau sentimentul, el este neutru și nu este capabil de 
rațiune și discernământ ci pur și simplu înmagazinează mecanic 

în memoria sa tot ce se petrece cu noi. El nu face distincție între 

informațiile pe care le primește ci le acceptă și le memorează așa 
cum îi parvin. Astfel, subconștientul nu poate face distincție 

între vis și realitate, între ceva imaginar și ceva trăit, sau între 

prezent și viitor. Subconștientul înregistrează toate informațiile 
care-i parvin fără să-și pună întrebări și fără să trieze și să 

elimine ceea ce este nefast pentru noi. Chiar dacă informațiile nu 

sunt percepute de conștiința noastră din starea de veghe din 
cauza neatenției sau pentru că stimulul este slab subconștientul 

le înregistrează totuși cu precizie. El își execută apoi orbește 

programul astfel însușit și declanșează apoi automat, în fiecare 
situație de viață, printr-un proces de rezonanță bazat pe anumite 

afinități subtile un impuls sau o reacție de răspuns specifică, 

plecând de la impregnările și datele pe care le-a înmagazinat și 
pe care matricea subconștientului le oferă, din nou și din nou, ori 

de câte ori apare o situație identică sau apropiată.  

          Subconștientul reține de asemenea impresiile tuturor 
experiențelor noastre din viețile trecute, iar acestea pot reveni în 

conștiință sub forma unor vise. Cele mai multe vise sunt 
provenite din subconștient. Fiecare ființă umană aduce cu sine în 

viața curentă cele mai multe dintre predispozițiile și tendințele ei 

din viețile sale anterioare.  
Subconștientul reprezintă baza noastră evolutivă. 

Suflet – cuvântul ,,suflet,, este conex cu termenul ,,suflu,, 

legătura lor trimițând la aspectul subtil superior, dumnezeiesc ce 
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dă viață trupului. Sufletul este în intimă legătură cu învelișul 
supramental și cu intelectul superior 

Transă - Stare de conștiență modificată, caracterizată prin 

reducerea sensibilității la stimuli și chiar o pierdere temporară a 
contactului cu mediul ambiant 

Transcendență – Transcendența Dumnezeiască ne dezvăluie 

Realitatea Dumnezeiască Supremă Ultimă. Ea se află dincolo de 
orice posibilitate de reprezentare, dincolo de orice 

conceptualizare sau tentativă de ,,aproximare,,  

Transcendența Dumnezeiască este izvorul suprem al oricărei 
energii ce este Centrul esențial din care emană și apoi se resorb 

toate puterile dumnezeiești, toate Atributele Dumnezeiești,  și 

toate energiile sublime dumnezeiești ce sunt manifestate în 
întregul Macrocosmos în Creația lui Dumnezeu.  

Vid, vid beatific – desemnează neființa, nonexistența, neant. În 

fizică vidul este starea care corespunde absenței totale a oricărei 
particule materiale.  

Vidul beatific este spațiul de așa-zisă ,,respirație,, a lui 

Dumnezeu și al ființelor care au atins o înaltă stare de 
transcendență dumnezeiască.  
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