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Din partea autorului

Te salut, imaginarul meu interlocutor, închipuitul sau
posibilul meu prieten. Sã stãm puþin de vorbã, poate cã

tema acestei conversaþii te va interesa, ºi, sper eu, chiar îþi va fi
de folos dacã vei încerca sã rememorezi împreunã cu mine cîteva
dintre întîmplãrile propriei tale vieþi.

Eu nu mai cred de mult în coincidenþa întîmplãrilor, în
concursul de împrejurãri pe care obiºnuim a le numi misticism,
supranatural º.a.m.d., încercînd parcã sã alungãm nevãzutul („piei
de-aici!”), ºi sã le dãm un sens oarecum peiorativ. Mie experienþa
de viaþã îmi sugereazã de mult, îmi explicã ºi mã-mpunge cu
degetul spre ceea ce este evident: toate sînt departe de a fi
întîmplãtoare, toate sînt cu adevãrat supranaturale!

Putem, desigur, sã ne cramponãm de cuvinte, de ceea ce
este natural ºi ce nu este natural, ce înseamnã „supra”, unde sînt
susul ºi josul, ºi tot aºa, pînã reducem ideea la absurd. Departe
de mine aceastã pornire: dar dacã ceva din închipuire s-a trezit ºi
mi-am amintit nu este fãrã motiv; înseamnã cã trebuie sã duc la
bun sfîrºit o treabã începutã.

Încã din vremea îndepãrtatei adolescente am reflectat asupra
fenomenului relaþionãrii umane: cît imprevizibil conþine, cum este
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adesea de neînþeles. Am simþit, în acelaºi timp, cã în acest fenomen
sînt ascunse o putere ºi un sens pe care-l voi lãmuri dacã voi
încerca sã gîndesc puþin altfel decît ne-am obiºnuit ºi sã nu mã
opresc la suprafaþa lucrurilor.

Vorbesc cu tine în gînd, interlocutorul meu. Poate cã odatã,
de mult, ne-am cunoscut sau, doar din întîmplare, ne-am
intersectat pe cãrãrile întortocheate ale vieþii. Hai, ajutã-mã! Sã
încercãm sã ne amintim ce am început împreunã ºi n-am dus la
bun sfîrºit. Eu am o presupunere, ºi voi încerca sã þi-o expun, iar
tu mã vei corecta dacã pe undeva nu am dreptate.

 Cu tine, vechiul meu prieten... am început sã ne adîncim în
marile taine ale ºtiinþelor ezoterice, îþi aminteºti cîte controverse
am avut? Cît  de diferiþi eram prin educaþia noastrã, prin modul
de abordare a înþelepciunii omeneºti!

Pînã astãzi, încercînd adesea sã mã edific asupra unei
probleme, intru din nou cu tine în polemicã, iar ºi iar, imaginarul
sau poate foarte realul meu tovarãº ºi combatant de idei. Excelent
instruit, cu o minte iscoditoare, lipsitã de orice rutinã sau gîndire
ºablonardã, aºa eºti tu, interlocutorul meu. Chirurgul numai cu
mîinile absolut curate, sterile, poate realiza o operaþie complicatã
prin care sã înlãture partea bolnavã fãrã o infectare ulterioarã ºi
fãrã recidivã.

Numai cu o inimã ºi o minte într-adevãr curate poþi sã te
apropii de zona periculoasã a existenþei ºi conºtiinþei. Probabil
cã de aceea îmi ºi trebuie un om „ideal” pentru a putea cu el de
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mînã „sã cobor în iad”, în strãfundul abisului. De ce vreau sã
cobor pînã acolo? O lege veche spune: ce poþi gãsi sus poþi gãsi
tot atît de bine ºi jos. Dacã nu putem sã cunoaºtem una dintre
pãrþi, poate ca meritã sã o cunoaºtem pe cealaltã. Atunci vom
putea ºi sã privim altfel ºi sã înþelegem din alt unghi obiºnuitul.

Una dintre temele pe care am încercat noi sã le dezvoltãm
atunci, în speculaþiile noastre, a fost cea a bioenergeticii, a lumii
nevãzute impregnate de energie, cu schimburile ºi dinamica ei.
Au fost teorii excelente, dezbateri pãtimaºe, au fost ºi germeni ai
unor idei deloc rele, dar mã tem cã nu a fost nimic mai mult decît
atît.

Pentru a putea înþelege complicatele procese ale relaþionãrii
umane, asupra cãrora mediteazã cele mai de seamã inteligenþe
ale Planetei, specialiºti în psihologie, ideile ºi patosul nu sînt de
ajuns. Este necesarã, în contactul cu oamenii, o experienþã conti-
nuã ºi susþinutã pe mai multe planuri. Doar astãzi, dupã ce am
asimilat o asemenea cantitate de informaþie, încît s-a înscris în
memorie o datã cu bãtãturile din palme ºi ridurile de pe piele,
dupã ce a germinat în esenþa ei fizicã ºi a fost resimþitã ºi trãitã de
propria-mi viaþã, doar astãzi pot sã încerc sã generalizez ºi sã
fac o sintezã cu acele idei pe care le formulam pe sub bolþile uni-
versitare în frumoasele vremuri naive.

ªi iatã, prietene, înþelegînd ca amintirea vie pe care mi-o
trezeºti nu este întîmplãtoare, am dedus pentru mine însumi urmã-
toarele: trebuie sã clarific problema iscatã încã de atunci, din tim-


