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MISTERUL - PARTE DIN AVENTURA UMANĂ
adaptare liberă după lucrarea “Straniu şi inexplicabil” de Paola Giovetti şi după
“Misterele Terrei” şi “Obiectiv”
Personaj 1: Misterul a însoţit întotdeauna viaţa omului. Aventura umană n-ar fi ce este dacă
ar lipsi misterul.
Personaj 2: Dacă n-ar exista fapte inexplicabile, acea realitate ascunsă.
Personaj 3: Misterul, întotdeauna omul l-a trăit cu teamă, cu respect, şi cu multe întrebări.
P. 1.: Explicarea enigmelor a ridicat întotdeauna întrebări pentru nemărginitele spaţii cereşti,
dar mai ales pentru nemărginitele spaţii interioare ale omului.
P. 2.: Fenomenele psihice şi facultăţile extrasenzoriale, capacitatea de a vedea invizibilul şi de
a auzi neauzitul, energiile umane, intuirea transcendenţei, au fascinat dintotdeauna OMUL.
P. 3.: Da, pentru că viaţa omului a fost întotdeauna însoţită de stări ca: intuiţiile, visele veridice,
capacitatea profetică, contactele cu defuncţii etc., sunt fenomene vechi de când lumea, în care Omul
a crezut, şi în parte le-a acceptat misterul atribuindu-le unora forţe supranaturale.
P. X.: Iluminismul a încercat să înlăture latura ocultă a naturii umane, dar a rămas ceea ce de
milenii aparţine omului: misterul, cu inexplicabilul său de cele mai multe ori.
P. X.: O lume fascinantă şi multiformă, care de secole, dar mai ales în ultimele decenii, e
studiată.
P. X.: Apar institute de specialitate în America, dar mai ales în Europa, care se ocupă de
parapsihologie, ştiinţa ştiinţei MISTERULUI.
P. X.: Fără să vreţi, de multe ori v-aţi gândit sau v-aţi întrebat ce este paranormalul cotidian?
P. X.: Da, paranormalul cotidian, deoarece vrem sau nu el face parte din viaţa noastră de zi
cu zi (cotidiană).
P. X.: Dintotdeauna omul de rând tinde să-şi caute nemărginirea, salvarea în metafizică.
P. X.: Moartea - cel mai de temut reper al vieţii omului - a început să fie descrisă nu ca un
eveniment definitiv şi final, ci ca o trecere de la un stadiu de existenţă la altul, ca o reintegrare în
umanitatea cosmică, şi că nimeni nu-l mai poate împiedica pe om să dobândească eternitatea.
P. X.: Cercetarea parapsihologică se desfăşoară pe două fronturi: studierea fenomenelor
spontane, cum ar fi telepatia, adică o comunicare directă de la spirit la spirit, şi experienţele de
laborator.
P. X.: Cercetării de laborator cu rigorile sale ştiinţifice îi lipseşte totuşi căldura, emotivitatea,
spontaneitatea, cu alte cuvinte savoarea vieţii umane.
P. X.: Da, pentru că fenomenele paranormale, trăite în mod spontan de oricare dintre noi, sunt
mai numeroase decât s-ar putea crede.
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P. X.: De exemplu, ne gândim la un prieten despre care nu mai ştim nimic de un timp, şi puţin
după aceea îl întâlnim sau primim de la el un telefon, sau o scrisoare.
P. X.: Este o întâmplare, sau este deja vorba de telepatie?
P. X.: Legătura telepatică mai strânsă este aceea dintre mamă-fiică, mamă-fiu; un cordon
ombilical invizibil şi indestructibil care durează toată viaţa.
P. X.: Se cunosc foarte multe cazuri de mame care au fost “informate” de ceea ce i se întâmplă
fiului, chiar dacă acesta se afla la mii de kilometri distanţă.
P. X.: Şi s-a observat că de regulă faptele dramatice sunt cele care pun în mişcare mecanismele
telepatice.
P. X.: Perechi telepatice pot fi şi fraţii, îndrăgostiţii şi, în general, persoanele legate afectiv.
P. X.: O cercetare specială a constituit-o viaţa a doi gemeni, care au fost adoptaţi de familii
diferite imediat după naştere, şi au trăit tot timpul despărţiţi şi la distanţe mari, fără să ştie că fiecare
are un frate geamăn.
P. X.: Când s-au întâlnit accidental, la vârsta de 39 de ani, au descoperit o infinitate de lucruri:
soţiile lor purtau acelaşi nume, fiii lor mari purtau acelaşi nume, până şi câinele se numea Tody.
P. X.: Ani de zile îşi petrecuseră vacanţele în acelaşi loc, aveau ocupaţii asemănătoare.
P. X.: Chiar şi hobby-urile erau asemănătoare.
P. X.: Alt cuplu de gemei care nu se cunoşteau: s-au căsători la aceeaşi vârstă, au avut acelaşi
număr de copii, au urmat aceleaşi studii, şi au avut aceleaşi boli.
P. X.: Se îmbrăcau în acelaşi fel, fumau aceeaşi marcă de ţigări.
P. X.: Folosesc acelaşi tip de automobil, şi multe altele.
P. X.: Este absolut clar că gemenii se “simt” la distanţă, simt ceea ce i se întâmplă celuilalt,
mai ales stările de durere, disperare, stările de violenţă.
P. X.: Un caz care a preocupat mult oamenii de ştiinţă a fost a unei gemene care, de la distanţă,
a trăit în timp toate fazele şi moartea atroce a surorii ei implicată într-un dezastru aerian.
P. X.: Cercetătorii au stabilit că geamănul cel mai puternic, mai bine dotat biologic, de regulă
elaborează idei, proiecte de comportament, de viaţă şi inconştient le transmite fratelui geamăn,
indiferent de distanţă.
P. X.: Deci, telepatia va rămâne mereu misteriosul simţ al gemenilor.
P. X.: Dar telepatia “funcţionează” şi în alte condiţii. Marile minţi ale lumii contemporane au
experimentat şi reuşit ca două persoane aflate la distanţe foarte mari să poată comunica. Însă totul
este STRICT SECRET. Aşa s-a întâmplat şi se întâmplă cu multe din marile descoperiri şi enigme
ale lumii, care sunt ţinute în seifuri bine ferecate: telepatia, OZN-urile, extratereştri, şi multe altele.
P. X.: Oare, dacă le-am şti pe toate, condiţia umană ar putea fi grav afectată aşa cum susţin
unii oameni de ştiinţă?
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P. X.: Poate, în timp, am salva pământul, sau am grăbi distrugerea lui.
P. X. Şi omul, singurul deocamdată locuitor cunoscut al Cosmosului, ar dispărea şi el?
P. X.: Omul a făcut, în istoria sa, atâtea lucruri pentru el şi împotriva lui încât totul este posibil.
xx
x

XX: Ce se întâmplă cu noi în clipa premergătoare morţii? Sau a unei posibile morţi?
XX: Activitatea intelectuală în momentul pericolului maxim sporeşte şi devine mai rapidă.
Viaţa uneori este văzută ca într-un film, într-un sentiment de pace şi muzică celestă.
XX: Ce lasă aceste trăiri muribunzilor? Poate că nu le mai este frică de moarte.
XX: Dar, în orice situaţie, de o importanţă deosebită este atitudinea noastră mentală senină şi
pozitivă.
XX: “La ce bună toată osteneala, toate durerile, toate jertfele pentru idealuri pozitive. Şi
în aceste ceasuri grele, când gloria, bogăţia şi celelalte străluciri şi măriri ale omenirii ne apar
zadarnice?” (V. Pârvan)
XX: Un alt miracol care a preocupat OMUL. Precogniţia, sau conştiinţa întruchipată a ceea
ce nu există încă, dar se va realiza în viitor, este un alt subiect al parapsihologiei.
XX: Celebră a rămas epopeea tragică a transatlanticului Titanic.
XX: De tragedia Titanicului sunt legate multe episoade de clarviziune şi precogniţie.
XX: Cu 14 ani înainte de tragicul accident, scriitorul Morgan Robertson a descris prima
călătorie şi naufragiul unui mare transatlantic, cu numele Titan, care se ciocnea de un iceberg şi se
scufunda, deşi era nescufundabil datorită compartimentelor sale etanşe, motiv pentru care avea doar
20 de şalupe de salvare. În roman, 24.
XX: Chiar şi viteza: pentru Titanic 25, pentru Titan 26 noduri.
XX: Asemănătoare erau chiar şi tonajul, numărul pasagerilor, până şi numele comandantului.
XX: Este clar că scriitorul a avut, fără să-şi dea seama, o precogniţie pe care o preschimbase
într-o fantezie, şi pe care a transformat-o într-un roman.
XX: Nu trebuie să credem că informaţiile paranormale s-ar referi numai la fapte triste sau
chiar tragice, care se transmit prin cazuri de clarviziune.
XX: Uneori informarea paranormală salvează vieţi sau ajută în situaţii de mare primejdie.
XX: Paranormalul este un vechi simbol al inconştientului, care este sânul matern a tot ce
înseamnă psihic.
XX: În evoluţia umană, psihicul inconştient s-a dezvoltat treptat în conştiinţă. Deci
inconştientul avertizează, iar conştiinţa de sine acţionează.
XX: Deci, informaţia paranormală transmisă de către inconştient, prin mijlocirea simbolurilor:
mamă, tată sau un defunct care dă alarma inconştientului prin telepatie, vise, sau diferite stări de
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alarmă personală pentru stări de autoapărare.
XX: (momente de tăcere) După atâta paranormal, parcă a apărut o fantomă.
XX: Este oare ceva mai emoţionant decât poveştile cu fantome pe care le întâlnim de când e
lumea în literatura şi folclorul oricărei naţiuni?
XX: Cele mai faimoase fantome sunt cele care populează castelele, îndeosebi pe cele englezeşti.
XX: În ţările nordice fantomele sunt aşa numitele “Doamne în alb”, figuri feminine, de regulă
moarte în condiţii tragice.
XX: Unele fantome, după ce apar, dispar, şi reapar după mai multe generaţii.
XX: Unii cred că fantomele sunt doar reziduuri psihice, ceva legat de locul în care s-a întâmplat
ceva tragic. Deci, poate sunt suflete care-şi ispăşesc acolo locul apariţiei - Purgatoriul, afirmă unii
psihologi.
XX: Dar, după cât se pare, numărul de persoane care au văzut fantome este destul de mare, şi
a determinat faimosul institut Gallup să facă o anchetă în SUA şi mai multe ţări din Europa.
XX: Întrebarea cheie a fost: “Aţi avut vreodată contacte cu defuncţii?”
XX: Da: 23% în Europa şi 27% în SUA.
XX: Ancheta a furnizat şi alte date interesante: 45% din apariţii sunt rude sau prieteni, 25%
cunoştinţe, 30% străini, personaje care nu pot fi identificate.
XX: A mai rezultat că un procentaj foarte ridicat de apariţii priveşte persoane decedate prin
moarte violentă.
XX: Fapt care a acreditat ideea că aceşti defuncţi doresc foarte mult să continuie comunicarea
cu cei vii.
XX: Atunci, logic se pune întrebarea cum să valorificăm pentru conştientul omului secolului
21 apariţia fantomelor?
XX: Unii spun că ipoteza unor apariţii, a unor halucinaţii - spun mai toţi specialiştii în materie
- nu rezolvă problema, pentru că niciodată nu se cunoaşte ca un grup de persoane, brusc, să aibă
aceeaşi halucinaţie.
XX: Apariţiile fantomelor - unii le consideră ca pe un argument în sprijinul ipotezei
supravieţuirii.
XX: Dar credem că o asemenea convingere nu poate fi decât personală.
XX: Apariţiile nu demonstrează ştiinţific supravieţuirea, doar dacă, personal, îmbrăţişăm
ideea, cu gândul la viaţa de apoi, ca un adjuvant al unui psihic de cele mai multe ori obosit, sau bolnav.
XX: Deci, speranţă şi iar speranţă, cea mai gravă boală de care suferim cu toţii.
xx
x
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XX: În continuare, să ne ocupăm de “mesajele viselor”.
XX: Există oare cineva care nu visează? Sigur că nu, pentru că visele ne demagnetizează, ne
descarcă psihicul, subconştientul de reziduuri.
XX: De când lumea omul şi-a plecat urechea cu interes la limbajul viselor, şi a crezut uneori
cu fermitate că acestea ar da veste despre situaţii reale, atât prezente cât şi viitoare.
XX: Chiar şi Biblia povesteşte despre vise faimoase, printre care cel interpretat de Iosif, ce a
dus la eliberarea poporului evreu.
XX: Fenomenul îl întâlnim în tradiţia indiană, chineză, persană, arabă, greacă, romană, şi
pretutindeni azi.
XX: Visul pare, aşadar, că poate anticipa uneori viitorul.
XX: Visele care se realizează au fost numite vise veridice, care au o anumită savoare, o
intensitate şi credibilitate aparte, chiar dacă anticipează evenimente fericite sau tragice.
XX: De mare interes rămâne visul omului de ştiinţă rus Dimitri Mendeleev, care a fost ajutat
de un vis să-şi pună la punct sistemul elementelor, ordonate pe baza greutăţilor atomice, în faimosul
Tabel al lui Mendeleev.
XX: Visele îi vizitează însă pe toţi: pe copii, pe tineri şi pe bătrâni, pe săraci şi pe bogaţi,
persoane celebre şi iluştri necunoscuţi.
XX: Prin intermediul lor se manifestă cu deosebită claritate inconştientul, care este o sursă de
informaţii inepuizabilă, şi care ne poate furniza elemente creatoare, intuiţii, informaţii utile şi chiar
precogniţii.
XX: Actualmente parapsihologii adună şi studiază visele, le analizează şi le confruntă pentru
a încerca să pătrundă tot mai bine în psihicul uman, mai ales că a fost o persoană care, timp de
treizeci de ani, a visat tot ceea ce i s-a întâmplat ulterior: cine va fi soţul, câţi copii va avea, sexul lor,
şi multe lucruri esenţiale în viaţa subiectului.
XX: Aceasta nu înseamnă că subiectul în 30 de ani n-a avut şi vise banale, lipsite de importanţă
cotidiană, sau pentru viitor.
XX: Se pune întrebarea: ce anume pune în mişcare mecanismul viselor, cu fapte importante
sau banale?
XX: Specialiştii avansează o ipoteză, precum că visele precognitive, ca şi celelalte forme
de previziune a viitorului, ar fi un fenomen propriu în conştient netransmisă de organele de simţ şi
desprinsă de spaţiu şi de timp.
XX: Avem un vis cu o zi frumoasă de primăvară, iar afară este iarnă şi un viscol nimicitor.
XX: Şi totuşi, dacă viitorul în anume ocazii poate fi văzut în vise şi apoi trăit, înseamnă că el
este predeterminat?
XX: Şi dacă e predeterminat, ce se întâmplă cu libertatea noastră personală, cu liberul nostru
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arbitru?
XX: Pare o întrebare fără răspuns, dar poate nu este tocmai aşa. Pentru că e posibil ca psihicul
uman să poată atinge în mod ocazional acea sferă de dincolo de spaţiu şi de timp, în care trecutul,
prezentul şi viitorul coexistă.
XX: Poate, aşa cum spune şi Einstein, timpul este un concept relativ, legat de condiţia noastră
pământeană, şi psihicul nostru poate chiar să facă abstracţie de el, printre care se află şi visul.
XX: Psihicul aşadar poate vedea dincolo de timp şi ne poate informa în legătură cu ceea ce va
fi, fără ca prin aceasta acţiunile noastre să fie neaparat predeterminate.
XX: Dar, mai sunt şi experienţele oculte, care vorbesc de factorul destin, care în mod fatal
trebuie trăit ca un ghid, deşi ele sunt emanate de către psihicul nostru inconştient.
XX: În versiunile oculte ale viselor, unii specialişti afirmă că este o dovadă că nu suntem
liberi, dar trebuie să ne comportăm ca şi cum am fi.
XX: Deci apare iar întrebarea dacă precogniţia ştirbeşte liberul nostru arbitru.
XX: Nu! spun oamenii de ştiinţă; deciziile noastre, valoarea opţiunilor noastre rămâne intactă.
XX: Şi totuşi mesajele precognitive pe care ni le transmit visele rămân în toate cazurile una
din enigmele cele mai neliniştitoare de care se ocupă parapsihologia, în speranţa că vom visa mereu
frumos, sau ce ne convine.
XX: Ce minunat ar fi!
xx
x

XX: Un text sacru indian spune: “Aşa cum omul leapădă veşmintele vechi pentru a îmbrăca
altele noi, tot astfel sufletul părăseşte trupul uzat pentru a îmbrăca unul nou”.
XX: Din India, doctrina reîncarnării a trecut rapid în Europa, unde mari folozofi ca Pitagora,
Platon, Giordano Brunno, Campanella şi Leibniz au acceptat-o.
XX: Reîncarnarea este un fel de lege a cauzei şi efectului determinând existenţa în existenţă.
O lege universală de infinită justiţie, care însoţeşte lungul drum al spiritului în decursul multor sale
vieţi.
XX: Până la eliberarea de lungul drum al spiritului în decursul multor sale vieţi până la
eliberarea de necesitatea de a se mai încarna.
XX: Religia creştină nu prevede conceptul de reîncarcare. Biserica s-a distanţat constant de
această doctrină, deşi multe minţi luminate au fost şi poate sunt fascinate de ideea vieţilor repetate.
XX: Despre vieţile repetate - reîncarnarea, marele poet german J.W. von Goethe în 1932 scria
o poezie intitulată “Cântecul duhurilor peste ape”:
Sufletul omului e ca apa:
Din Cer vine
La Cer se înalţă,
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Apoi se întoarce pe Pământ din nou,
În veşnic du-te - vino.
XX: Marele scriitor rus Lev Tolstoi, 1908, într-o scrisoare de răspuns unui prieten despre
reîncarnare, spunea: “Visele, viaţa noastră, sunt scenariul în care noi elaborăm impresii, gânduri,
sentimente dintr-o viaţă anterioară”.
XX: Aşa cum în viaţa noastră prezentă - continuă scrisoarea marelui Tolstoi - noi trecem prin
mii de vise, aşa şi viaţa noastră prezentă este una din multele vieţi în care noi am trăit din altă viaţă,
cea mai reală..., la care apoi ne întoarcem după moarte.
XX: Marele muzician Gustav Mahler spunea: “Toţi ne reîntoarcem, şi această certitudine este
cea care ne dă sens vieţii”.
XX: Şi nu contează, spunea Mahler, dacă într-o reîncarnare succesivă reuşim sau nu să ne
reamintim de viaţa precedentă.
XX: Ceea ce contează, continuă Mahler, nu este individul şi consolarea sa, ci marea aspiraţie
către perfecţiune şi către puritate, care continuă să trăiască în fiecare reîncarnare.
XX: Ar fi dramatic ca la o reîncarnare să afli că actuala soţie într-o lume anterioară ţi-a fost
mamă, sau soră. Sau... sau... sau...
XX: Rămâne mereu întrebarea: ce anume sunt aceste amintiri, şi ce trebuie să credem despre
reîncarnare, care nu face parte din patrimoniul religios al creştinilor?
XX: Problema pe care Biserica o are în privinţa reîncarnării este aceea că unicitatea persoanei
pare eliminată pentru că la fiecare naştere el ar deveni un alt individ care nu ştie nimic despre cel
care l-a precedat.
XX: Şi atunci se pune întrebarea: care este nucleul autentic al personalităţii: trupul sau sufletul
care trăieşte în el?
XX: Şi atunci - poate ca o concluzie - ne batem joc de viaţa noastră, pentru că vom reveni pe
Pământ prin reîncarnare? Şi atunci, şi în mod repetat, vom fi un perpetuu paria uman?
XX: O altă problemă pe care Biserica creştină o acceptă necondiţionat este că omul poate să
reînvie, “pre moarte călcând”, dar nu să se nască din nou - prin reîncarnare - a ce a fost cândva pe
Pământ.
XX: Apoi Biserica ne spune, ne învaţă şi ne repetă că sufletele celor care mor se duc în Ceruri
şi stau acolo veşnic sub oblăduirea lui Dumnezeu în eternitate.
XX: Dar personalităţi ilustre ale lumii au considerat că reîncarnarea nu o consideră
incompatibilă cu poziţia lor tradiţională de credincioşi.
XX: Multora li se întâmplă probabil să trăiască senzaţii care într-un fel oarecare se apropie
de ideea de reîncarnării; senzaţii vagi, chiar confuze, dar care mereu, mereu trezesc în noi întrebări.
XX: Dar să încheiem acest capitol - al reîncarnării - cu un gând al scriitorului rus Boris L.
Pasternak - Premiul Nobel 1958 pentru literatură - “Te întrebi cu nelinişte dacă vei învia din morţi,
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dar deja ai înviat din morţi o dată în momentul naşterii şi nu ţi-ai dat seama. Nu ai de ce să te temi.
Nu există lucrul numit moarte. Moartea nu are nimic de a face cu noi...”
xx
x

XX: Şi acum câte ceva despre miracol, extaz, profeţie.
XX: Multe întâmplări sunt socotite miraculoase. O persoană bolnavă se vindecă după ce
cineva, având faima sfinţeniei, a văzut-o şi a binecuvântat-o.
XX: Papa Lambertini consideră că ordinea creaţiunii prezintă două faţete: există o ordine
naturală, care guvernează lumea fizică, şi o ordine supranaturală. Un miracol este un eveniment
produs de ordinea supranaturală în sfera lumii fizice, şi cu referire la paranormalul cotidian despre
care am vorbit.
XX: Lambertini împarte fenomenele în trei tipuri: cele care vin de la Dumnezeu, cele care vin
de la Diavol şi cele neutre, şi anume cele care se referă la o ordine naturală.
XX: El - Lambertini - avertizează că însuşirile paranormale pot fi folositoare pentru cei aflaţi
în nevoie, sau pericol, ori pentru a domina pe ceilalţi.
XX: Profeţia, ca şi miracolul, sunt de multe ori legate de destin, care ar fi un ghid în viaţă. Dar
acest lucru ar explica mesajele viselor, precum şi ale psihicului nostru inconştient?
XX: Lambertini spune că poate dobândi harul profeţiei mai ales pe calea halucinaţiilor
veridice, adică prin intermediul simţurilor fizice.
XX: Există apoi “simţul interior” sau imaginea mentală care ne informează despre ceea ce se
întâmplă.
XX: Apoi mai există cunoaşterea intelectuală, fără imagine, pe care Lambertini o numeşte
forma supremă de profeţie.
XX: Profeţia se poate manifesta la orice fiinţă, de orice vârstă, sex, credinţă, cultură, bărbaţi,
femei, culţi, ignoranţi, tineri şi bătrâni.
XX: Se poate manifesta la persoane adormite sau în transă, în extaz: leşinuri, delir cauzate de
febră, apoplexie, furie, frică, mânie, muzică, trăznete, etc., etc.
XX: Platon şi Aristotel credeau că ghicitul se manifestă în mod deosebit la nebuni şi idioţi.
XX: El, Lambertini, mai observa că profeţia naturală se manifestă mai des în somn decât în
stare de veghe, mai ales la analfabeţi, care primesc impresii profetice mai bine decât cei blocaţi de
multe idei, de preocupări intelectuale intense.
XX: Deci rămâne mereu misterul legăturilor dintre minte şi trup.
XX: Omul este singura fiinţă înzestrată cu suflet, după cum declară gânditorii raţionalismului.
Dar cum recunoaştem sufletul? Cum trebuie să ne comportăm cu el? Magia caută şi ea răspuns şi este
la modă, iar misticismul şi paraspihologia prind tot mai mulţi oameni în mrejele lor.
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XX: Cercetătorii încearcă, chiar şi prin analize ale muşchilor omului, să interpreteze şi să
înţeleagă fenomenele sufleteşti.
XX: Secole de-a rândul, oamenii de ştiinţă au încercat să elimine miogia din viaţa noastră.
XX: Totuşi aceasta n-a fost niciodată atât de vie, de activă, ca în zilele noastre.
XX: Tocmai când ştiinţa şi cunoaşterea au atins un nivel atât de avansat.
XX: În Evul Mediu omul mai credea în vrăjitoare, demoni şi magicieni.
XX: Cotidianul purta amprenta fricii şi nesiguranţei, pentru că multe din fenomenele naturii
nu puteau fi explicate.
XX: Aşa s-a ajuns la frenetica vânătoare de vrăjitoare.
XX: Este de necrezut cât de mulţi bărbaţi, şi mai ales femei fără vină, au fost torturaţi cumplit
s-au şi-au pierdut viaţa în flăcări.
XX: Victimele erau mai ales femeile înţelepte, care cunoşteau tainele vindecării naturistice.
XX: După secole de persecuţii şi groază a apărut iluminismul şi magia, şi teama de forţele
supranaturale au fost înlocuite cu încrederea în ştiinţă care învaţă oamenii înţelegerea lumii prin
gândire.
XX: Dar în ciuda raţionamentului, omul este o fiinţă sensibilă, intuitivă.
XX: Aşa se face că dacă jumătatea sensibilă a omului este prea multă vreme oprimată de
jumătatea raţională, omul, ba chiar întreaga societate, se îmbolnăveşte.
XX: De aceea medicina alternativă pare să-i dea de capăt; ea nu combate doar simptomele, ci
încearcă să vindece considerând omul ca pe un întreg, şi compensând ceea ce-i lipseşte.
XX: Extazul, teama, admiraţia, speranţa, toate, omul modern este ajutat să le găsească uneori
chiar în sporturi extreme, aventuri riscante.
XX. Un alt capitol al vieţii noastre este mistica şi parapsihologia în general.
XX: Mistica a fost şi rămâne un fenomen propriu tuturor religiilor: este unirea directă a
omului cu transcendentul, contemplarea divinităţii într-o stare de extaz şi beatitudine.
XX: Tipic pentru mistică sunt fenomenele grandioase de tip fizic şi psihic, manifestate de
personalităţi mistice.
XX: Lăsându-i deoparte pe cei care transformă mistica într-o sursă de câştig, misticii de
prestigiu nu dau mare importanţă extraordinarului care le copleşeşte viaţa.
XX: Fenomenele prezentate de mistici sunt foarte diferite, mai ales în stare de extaz; telepatia,
profeţia, viziunile, etc. care au la bază uneori - sau de cele mai multe ori - abstinenţa la hrană şi băutură
timp de luni şi ani de zile, miresmele şi mirosul de sfinţenie, hipertermia, vindecările miraculoase şi
altele.
XX: Se pare că personalitatea mistică, prin mecanisme încă necunoscute, ar dezvolta facultăţi
latente în psihicul uman, ar trezi unele energii potenţiale extraordinare, nefiind explicabile în termeni
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naturali.
XX: Aşa apare ipoteza unor influenţe superioare şi a unor manifestări supranaturale.
XX: Dar să vedem câteva dintre cele mai importante fenomene paranormale trăite de mistici.
XX: Levitaţia, adică înălţarea de la pământ, prin forţe proprii, prin sustragerea de la legile
gravitaţiei.
XX: Un fenomen impresionant şi aparent incredibil. Cazul cel mai cunoscut este al Sfântului
Iosif care urma să fie operat, s-a înălţat la 20 de cm de la podea, şi pentru că nu a putut fi coborât,
operaţia s-a făcut la înălţime.
XX: Fiind vorba de un Sfânt, fenomenul trebuie luat ca un simbol al dorinţei misticilor de a
se desprinde de pământ şi de a se uni cu Divinul.
XX: Un alt fenomen, bilocaţia, înseamnă să fii văzut în două locuri în acelaşi timp.
XX: Pentru noi poate părea incredibil. Dar...
XX: Viziunile, un capitol vast în istoria misticii.
XX: Subiectul are viziuni istorice, pe care le descrie cu amănunte, care în mare parte s-au
confirmat în timp.
XX: Profeţia. Încă din antichitate i se acordă o mare atenţie, şi este des citată în Scriptură.
XX: Hipotermia. Unii mistici supravieţuiesc la temperaturi mari ale corpului. Cel mai
cunoscut caz este cel al unui preot care a supravieţuit la 49°C, când se cunoaşte că viaţa începe să
moară la peste 42°C.
XX: Imunitatea la foc, mirosul de sfinţenie, soarele misterios, când misticul, sfântul emană o
lumină extrem de intensă în care se citesc destinele indivizilor şi pe cele ale popoarelor.
XX: Nivelul extrem de mare atins de fenomenele misticilor reflectă spiritualitatea şi
umanitatea lor foarte înalte.
XX: Fenomenele paranormale trăite de mistici nu sunt propriu-zis mistice, dar ele constituie
un aspect important al acesteia, inteligibil pentru toată lumea, TULBURĂTOR.
xx
x

XX: Şi acum câteva consideraţiuni despre MOARTE.
XX: Moartea, această întâlnire inevitabilă care ne aşteaptă pe toţi.
XX: Lucru înspăimântător pe care încercăm să-l minimalizăm, să-l ignorăm mai ales când
suntem tineri.
XX: Dar cu sau fără voia noastră, ea, Moartea, este poate ultimul tabu al omenirii.
XX: Salvarea? Da, salvarea este credinţa într-o viaţă după moarte, face parte din tradiţiile
religioase şi mai ales cosmologice, credinţe şi filosofii potrivit cărora moartea nu este sfârşitul absolut,
ci o trecere, după care conştiinţa continuă într-o formă oarecare.
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XX: Pentru unele religii experienţa morţii este astfel momentul privilegiat al existenţei.
XX: De când este omul raţional s-a gândit ce se află “dincolo”, “după”, dacă acestea există.
XX: Aşa se face că unele filosofii religioase dau muribundului indicaţii de conduită pentru
“dincolo”.
XX: Alte filosofii religioase au pus la punct reguli pentru ARTA DE A MURI în conformitate
cu ultima clipă a vieţii, senin şi conştient de marea trecere.
XX: Dar ce spune ştiinţa? Medicina îl tratează pe omul bolnav ca pe o maşină ce trebuie
reparată, care prin toate mijloacele, chiar şi prin cele artificiale, să fie ţinută în viaţă.
XX: În lupta aceasta pentru prelungirea mecanică a vieţii prea puţină atenţie se mai acordă
psihicului şi spiritului în ultimele zile ale pacientului.
XX: Omul este singura fiinţă raţională şi înzestrată cu suflet. Dar cum recunoaştem sufletul?
Cum trebuie să ne purtăm cu el?
XX: Ignorând moartea, de care ne temem în realitate cu toţii, se ne ocupăm în continuare de
viaţă.
XX: Da, de fericire. Este fericirea doar o reacţie chimică?
XX: Se crede că sentimentul suprem - fericirea - poate fi, aparent, simplu, patronată de
hormoni care ne controlează corpul.
XX: Sau alţii cred că pur şi simplu simpatia, componentă a fericirii, este provocată de către
parfumuri.
XX: Deci, să fie fericirea doar o formulă chimică corect preparată?
XX: Şi că totul în viaţă este comerţ, firmele farmaceutice au lansat imediat pe piaţă cu mari
promisiuni “pilulele fericirii”.
XX: Ce ziceţi de fericirea de ciocolată?
XX: O bucată de ciocolată, câteva înghiţituri de vin sau câteva fumuri de ţigară - dar fără
exces -, în care se produce unul din hormonii fericirii: SEROTONINA.
XX: Şi uleiurile esenţiale cunosc conjunctură favorabilă.
XX: Ele au menirea de a stimula sau de a calma, de a induce o stare de armonie şi de bine, de
a aduce fericirea. Este oare posibil?
XX: Pot oare stupefiantele sau drogurile artificiale să producă o stare de bine, de fericire?
XX: Să producă fericirea, iubirea, siguranţa şi alte sentimente profund omeneşti?
XX: Sunt doar nişte banale reacţii chimice cerebrale?
XX: Nu numai nişte banale reacţii, dar cât de periculoase pentru sănătate şi chiar viaţă.
XX: Aşa se face că toţi consumatorii de fericire chimică: stupefiante, droguri, pentru a
cunoaşte fericirea riscă să cunoască mai întâi nefericirea: o viaţă falsă, în roz, după care urmează
dezastrul fericirii.
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XX: Oare este corect că cine vrea să cunoască fericirea trebuie să se fi simţit o dată nefericit,
ca să poată compara?
XX: Deci cum se explică stările de fericire sau de tristeţe?
XX: Foarte simplu: pentru cele două sentimente răspund zone diferite ale creierului. El
produce totul.
XX: Dar cum se ajunge la eliberarea hormonilor fericirii?
XX: Cauzele pot fi total diferite: sportivii, alergătorii de cursă lungă pot trăi momente de
fericire chiar şi pe parcursul unui maraton istovitor, căci din cauza efortului în creierul lor se formează
hormonii fericirii care-i conduc spre performanţe spectaculoase.
XX: Alţii abia aşteaptă să se chinuie din nou, pentru a trăi încă o dată răsplata concretizată în
sentimentul de fericire.
XX: Dar dacă nu avem ciocolată sau alte ingrediente, ce medicament avem la îndemână?
XX: Ieftin şi foarte uşor de “fabricat” este RÂSUL.
XX: Da, râsul este poate cel mai bun medicament care poate fi folosit chiar în exces, în mod
abuziv, dar cu beneficii mari.
XX: Într-o modalitate necunoscută el activează sistemul LIMBIC, cea mai veche parte a
creierului nostru din istoria evoluţiei.
XX: El răspunde de dirijarea vieţii sentimentale, deci şi de eliberarea hormonilor fericirii.
XX: Cine râde mult reduce considerabil riscul îmbolnăvirii.
XX: Chiar şi cancerului şi infarctului miocardic le scad evident şansele de a produce efecte
devastatoare.
XX: În schimb, persoanele triste, depresive, sunt mai sensibile şi predispuse la infecţii şi,
practic, la orice alte boli.
XX: Dacă se reuşeşte eliberarea unei persoane triste de sentimentele sale negative, valoarea
imunoglobulinelor sale se dublează în decurs de 20 de minute.
XX: Chiar şi după trei ore această valoare este cu 60% mai crescută decât înainte de momentul
fericirii.
XX: Despre oamenii care par fericiţi se spune că sunt într-o stare de spirit însorită.
XX: Desigur, este vorba de aşa-zisa baie de soare, naturală sau artificială, în cabinete de
specialitate.
XX: Sub influenţa luminii este afirmată producţia de “vitamina fericirii”, vitamina D, ca şi
cea de serotonină.
XX: Aşa se face că astăzi nimeni nu se mai îndoieşte de puterea terapeutică a râsului.
XX: De ce râd oamenii?
XX: E un semn că te poţi relaxa, râsul fiind caracteristic doar OMULUI.
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XX: Râsul activează centrii de recompensare din creier, care duce la relaxarea tensiunii din
corp.
XX: Capacitatea de a râde este înnăscută, omul începând să râdă cam la o lună după ce s-a
născut.
XX: Deci boala râsului are o vechime de milioane de ani.
XX: Râsul poate fi contagios?
XX: Absolut. Râsul colectiv poate să se transforme într-un râs isteric, dar nu dăunător.
XX: Poate este singurul abuz la om care nu-i face rău.
XX: Aşa că nu s-a pierdut timp, s-au fabricat celebrele spectacole de divertisment. Aşa-zisele
spectacole de “hahaha”.
XX: Ştiaţi că în prima duminică a lunii mai, de opt ani se marchează Ziua Internaţională a
Râsului?
XX: Sau ştiaţi că există deja un Turneu Mondial de râs?
XX: Există!
XX: Da, există pentru că râsul are efecte pozitive asupra omului precum reducerea stresului,
scăderea presiunii arteriale, întărirea sistemului imunitar şi protejează inima.
XX: Deci este cel mai ieftin medicament care nu are contraindicaţii pentru viaţa noastră, şi
mai ales pentru INIMĂ.
XX: Ce este, de fapt, fericirea?
XX: Fericirea, sentimentul fericirii, este descris ca ţelul suprem al tuturor strădaniilor şi
darurilor omeneşti.
XX: Ca o lipsă absolută a constrângerilor şi îngrădirilor, pe scurt, satisfacţia sufletească
deplină.
XX: Dar, pentru majoritatea oamenilor, adevărata fericire nu este niciodată atinsă, cel puţin
aşa spun filozofii.
XX: În schimb, teologii înţeleg în primul rând fericirea ca pe o stare de beatitudine care ne
aşteaptă în Paradis.
XX: Pe Pământ doar cei cu adevărat credincioşi pot simţi fericirea, pentru că pot conta pe
garanţia şi iertarea păcatelor.
XX: Fiecare este făuritorul propriei sale fericiri, mereu cu speranţa că odată şi odată fericirea
ne va ieşi cu adevărat în cale.
XX: Oamenii capabili care luptă pentru fericirea lor reuşesc mai mult decât cei care cred în
hazard, în destin.
XX: Iar lupta este, la urma urmelor, tot un aspect al fericirii.
xx
x
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XX: Fericirea este o parte componentă a vieţii noastre. Dar invidia?
XX: A fi invidios este un sentiment cunoscut de toţi şi considerat, în general, ca o însuşire
negativă.
XX: Este o vorbă: “... ăsta-i galben de invidie”.
XX: Dar invidia are şi o latură pozitivă.
XX: Deşi invidia este un sentiment violent.
XX: În învăţătura creştină invidia se numără printre cele şapte păcate capitale.
XX: Invidia este un sentiment omenesc: ea clocoteşte în fiecare dintre noi, şi o întâlnim la tot
pasul.
XX: Deci, pentru că invidia este la ordinea zilei, a început să se manifeste o preocupare
imensă pentru această slăbiciune omenească.
XX: Rezultatul? Invidia nu are doar o latură negativă, ci şi una pozitivă.
XX: Invidia, deci, poate fi un îndemn la succes?
XX: “Mila o primeşti în dar, dar invidia trebuie să ţi-o cucereşti”, spunea Giacomo Casanova,
aventurier veneţian.
XX: Specialiştii le-au clasat: invidia neagră, pură răutate, care nu suportă realizările altuia...
XX: Şi invidia albă, care duce la o mobilizare pentru un mai mare imbold la succes.
XX: Dar cine vrea să urce folosind sentimentul invidiei trebuie să acţioneze sistematic.
XX: Prima treaptă: acceptarea că suntem invidioşi pe alţi oameni.
XX: După aceea trebuie să ne luăm adio de la răutate, răzbunare, pentru a nu risipi energie
psihică mai ales.
XX: Şi să gândim cinstit la ce vrem să realizăm cu multă, multă muncă, dură de cele mai
multe ori, şi mereu cu multe renunţări, şi uneori cu oprobiul celor din jur.
XX: Şi niciodată nu trebuie să sari peste treapta trezirii la realitate, dacă invidia albă, pozitivă,
devine o invidie neagră, bolnăvicioasă.
xx
x

XX: Schimbând puţin registrul expozeului nostru, vă întreb: ştiţi ce este şi cum apare omul
bolnav cronic de teamă?
XX: În fond teama este naturală şi chiar sănătoasă de cele mai multe ori..
XX: Dar mulţi oameni se tem şi de lucruri total inofensive.
XX: În special fobiile sociale, ca teama de a nu claca în profesie, sau teama pentru locul de
muncă sunt pe primul loc şi torturează viaţa a milioane de oameni.
XX: De regulă, frica ne apără de pericole şi ne asigură supravieţuirea.
XX: Sentimentul de teamă este pe deplin normal, vrem sau nu el face parte din viaţa noastră,
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la fel ca bucuria şi furia, dragostea şi tristeţea.
XX: Frica eliberează energie: exact atâta energie câtă ne trebuie pentru a acţiona raţional şi a
evita pericolul.
XX: Centrul de comandă este memoria emoţională din mezencefal.
XX: Dacă el identifică un pericol dinamizează imediat respiraţia şi circulaţia, musculatura şi
metabolismul.
XX: Inima pompează sângele şi mai ritmic.
XX: Creşte nivelul de hormon al stresului şi faimoasa adrenalină. Adrenalina poate să înceapă
lupta pentru supravieţuire.
XX: Dacă aţi trecut peste negocierea salariului cu şeful.
XX: Prin urmare, este bine că simţim frica!
XX: Dar, pe de altă parte, cam al zecelea om de pe glob este un bolnav cronic de frică, de
teamă.
XX: Cam 12% din populaţia Americii înghit în mod regulat medicamente pentru combaterea
fricii.
XX: Unii oameni percep frica ca pe un blestem.
XX: Cum arată bolnavul închipuit de frică? Simte inima în gât, nu mai are aer. Transpiră,
mâinile şi picioarele parcă au paralizat.
XX: Aceasta-i frica “activă”, brutală, pe care o gustăm cu toţii în clipe sau momente critice.
XX: Dar nu-i mai puţin adevărat că noi gustăm şi frica latentă, care se cuibăreşte în creierul
nostru, stă acolo gata să facă explozie, şi ne chinuieşte.
XX: Are loc ceea ce se numeşte atac de panică, teamă.
XX: Frică? Dar de ce anume?
XX: Fobiile sociale sunt în creştere: loc de muncă, salariul, situaţia copiilor, rambursări de
credite care pot ameninţa, confiscări, etc., etc.
XX: Sunt însă şi cauze inexplicabile care sunt mai greu de reperat şi tratat de către medic.
XX: Propunem un test simplu pentru a afla dacă este simplă teamă sau atac de panică.
XX: Deci, avem de-a face cu atac de panică atunci când sunt prezente, aşa susţin specialiştii,
cel puţin patru dintre următoarele simptome: sentiment de anxietate, stare de leşin, palpitaţii, tremur,
transpiraţie, senzaţie de sufocare, greaţă sau dureri de burtă, senzaţia de ireal sau de anularea
personalităţii, valuri de căldură sau de frig, stare de disconfort, teama de a muri, teama de a înnebuni,
sau de a pierde controlul.
XX: Vă privesc: a intrat cineva în atac de panică? Nu, nu, doar un gând îndoielnic poate, şi o
mică, mică transpiraţie pe care, din jenă, o lăsăm să se usuce odată cu panica. Suntem doar oameni?
XX: Cu cât lumea devine mai tehnică şi mai globalizată, cu atât mai puţin poate fi înţeleasă.

