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ÎN LOC DE PREFAŢĂ

AVENTURILE UNUI CĂLĂTOR
ÎNTR-UN CORP SUBTIL

O după-amiază liniştită în Virginia. În salonul casei, Robert Monroe se 
odihnea pe un divan. În jur, totul parcă era pătruns de atmosfera letargică 
din  acea  zi  de  duminică americană,  atât  de  asemănătoare  cu  altele. 
Deodată, o  rază misterioasă îi  înconjoară corpul  într-o lumină caldă şi  îl  
aduce  în  stare  specială de vibraţie.  Îşi  dă seama că nu se mai  poate 
mişca,  orice  încercare  fiind  lipsită de  succes,  ca  în  faţa  unei  forţe 
invizibile, care i se opune. Treptat, senzaţiile intense au dispărut, pentru a 
reapărea în alte zile. Fără excepţie, medicii consultaţi nu i-au depistat nici  
o maladie şi i-au recomandat doar mai multă odihnă.

În lunile care au urmat, Monroe a început să trăiască noile stări ca pe 
nişte  adevărate  experienţe  paranormale.  De  pildă,  într-una  din  zile,  fiind 
surprins de Vibraţii, în pat, şi-a lăsat mâna în afara aşternutului, să atingă 
covorul  cu  degetele.  De necrezut,  mâna cea subtilă i-a trecut prin covor, 
atingând  planşeul,  pătrunzând  apoi  prin  plafonul  camerei  de  la  etajul  
inferior.  Consternat,  Monroe  şi-a  retras  braţul.  Vibraţiile  au  încetat.  Nu 
exista însă nici o gaură în podea sau în covor. După câteva săptămâni, în 
timp ce se gândea cu plăcere la zborul pe care urma să îl efectueze după-
amiază la bordul planorului său, a simţit dintr-o dată, surprins, că se loveşte 
cu umărul de o suprafaţă dură, asemănătoare unui perete. Peste câteva clipe 
şi-a dat seama că pluteşte dedublat aproape de plafonul camerei, iar corpul  
fizic i-a rămas în pat, alături de cel al soţiei sale. De această dată, frica a 
luat locul perplexităţii  şi gândul dureros al decesului  şi-a făcut apariţia cu 
brutalitate în conştiinţa sa. Nu, nu îşi dorea moartea. S-a grăbit să reintre 
în propriul corp. A doua zi,  medicul la care a apelat nu i-a oferit  nici o  
soluţie pentru problema sa. Un prieten l-a  întrebat dacă nu este  cumva 
yoghin,  în caz afirmativ fenomenul găsindu-şi o anumită explicaţie în urma 
antrenamentului YOGA.

În condiţiile absenţei vreunei boli fizice sau psihice; Robert Monroe începe 
să pună sub  semnul  întrebării  întreaga  sa  experienţă de  viaţă şi  toate 
cunoştinţele dobândite până la apariţia stărilor deosebite, generate de stările 
de dedublare prin  care trecea.  Nu putea  accepta cu uşurinţă  existenţa 
percepţiilor  paranormale,  dincolo  de  zona  acoperită  de  simţurile 
obişnuite. Viaţa familială i se modifică radical. Separat de soţia sa, care 
se situa pe o poziţie religioasă tradiţională şi se opunea încercărilor de a 
dezlega  enigmele  fiinţei  sale,  se  concentrează tot  mai  mult  asupra 
problemei  ce-l  preocupă.  Hotărăşte  să redacteze  un  raport  detaliat  al  
fiecărei „călătorii” în afara propriului corp şi citeşte o serie de lucrări care 
îi oferă dovezi stupefiante despre experienţe asemănătoare, consemnate de-a 
lungul secolelor.

Cele mai deosebite experienţe cu care s-a confruntat  aproape zilnic 
mai bine de un deceniu, Monroe le-a prezentat în lucrarea sa purtând un titlu 
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sugestiv: „Journeys out of the body”  (CĂLĂTORII  ÎN AFARA CORPUL UI 
FIZIC).

Pe  baza  analizei  sistematice  întreprinse,  el  susţine  existenţa  a  trei  
dimensiuni,  paralele  cu această lume',  subtile,  fundamentale.  Dacă 
prima se referă la oglindirea fidelă a' spaţiului fizic ce ne înconjoară, cea 
de-a  doua  dimensiune  este  caracteristică unui  mediu  subtil,  aproape 
imaterial în care nu mai sunt valabile legile timpului, ale mişcării sau ale 
materiei fizice şi care este locuit de entităţi cu grade de inteligenţă variate,  
cu care este posibilă comunicarea sau fuziunea telepatică intimă. Monroe 
a afirmat că cel de-al doilea nivel, numitorul comun al oricărei acţiuni sau 
situaţii, este gândirea pură, o stare mentală superioară,  şi numai aici se 
poate  manifesta,  complet  liber,  corpul  subtil.  El  susţine  cu  convingere  
deplină, existenţa unei a treia dimensiuni a universului, în care nimic nu se 
petrece ca pe planeta noastră, şi declară că pentru cunoaşterea ei a trebuit  
să  ia  în posesie corpul  subtil  al unuia dintre locuitorii  acelei  dimensiuni  
(sau cu alte cuvinte să se identifice empatic, complet cu acesta) fără a fi însă 
capabil să dialogheze cu ei.

Viziunile călătorului mistral nu s-au oprit la graniţa timpului prezent.  
Vibraţiile sonore cu care se confrunta  în timpul  stărilor  de dedublare erau 
însoţite uneori de imagini  şi stări mirifice reprezentând viitorul, preziceri  
ale unor accidente şi evenimente care s-au produs cu exactitate, câţiva ani  
mai târziu.

„Metronics Institute” este denumirea centrului de studiu al fenomenelor  
de dedublare pe care l-a înfiinţat Robert Monroe pentru a preda şi altora 
tehnicile  voiajului  în  afara corpului  fizic  şi  a pune bazele unei  noi  ştiinţe.  
Datorită preocupărilor sale, Monroe a stabilit legături cu o seric de maeştri  
evoluaţi spiritual care şi-au propus realizarea unor mutaţii planetare la nivelul  
conştiinţei prin intermediul unor mediumi, în vederea creării unor circuite 
subtile  de  comunicaţii  interdimensionale  şi  a  unei  reţele  de  telepatie 
spiritual-operativă  între  lumile  şi  dimensiunile  conştiinţei  superioare  şi  
conştiinţa umană.

Lucrarea  pe care  o veţi  lectura  în  continuare  este  ceva mai  veche 
decât cartea lui Robert Monroe (despre care am amintit anterior) dar nu  
mai puţin faimoasă. Ea a fost scrisă de o fiinţă umană deosebită, înzestrată 
cu  puterea  de  a se dedubla  la  voinţă şi  de a  călători  în  diferitele  zone 
misterioase ale astralului.  Utilă mai ales pentru cei care practică YOGA şi  
sunt  interesaţi  de  fenomenele  paranormale  şi  spirituale  care  rezultă 
spontan  în  urma  realizării  cu  succes  a  diferitelor  procedee  YOGA, 
această carte vă permite intuirea unor aspecte şi realităţi uluitoare legate 
de aşa-zisa LUME DE DINCOLO în care unii ajung  în timpul vieţii prin 
DEDUBLARE CONŞTIENTĂ, iar ceilalţi Supă aşa-zisa „moarte” când îşi  
părăsesc  definitiv  corpul  fizic.  Sfătuim  pe  toţi  cei  care  vor  citi  această 
carte să nu se grăbească să experimenteze dedublarea, deoarece,  atunci  
când fiinţa  nu  este  pregătită temeinic  vital  şi  mental,  nefiind  mai  ales 
suficient  de  pură şi  echilibrată ((+)  ;  (-))pot  să rezulte  unele  tulburări  
psihice serioase.

PROFESOR YOGA GREGORIAN BIVOLARU
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PARTEA ÎNTÎI
Bazele  experimentale  ale  unităţii  ştiinţifice,  filozofice  şi 

religioase, ale opiniilor şi credinţelor

1.1 0 NOUĂ BAZĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PROGRES
Este  extrem  de  greu  să-ţi  formezi,  cu  ajutorul  cunoştinţelor 

generale ale  epocii  noastre,  o  părere raţională asupra existenţei  proprii. 
Această ignoranţă atrage o sumedenie de erori în toate celelalte domenii. 
Pentru  multă lume,  progresul  social reprezintă  singura realitate,  şi  politica 
actuală constă în a imagina un sistem în care fiecare va putea face ceea ce îi 
place.

Această utopie,  întreţinută cu  grijă de  profitori  de  toate 
categoriile,  a  determinat cristalizarea unui  anumit  fel  de gândire  aşa-zis 
modernă. Progresul  ştiinţei, religiei, filozofiei,  nu este un progres real. Se 
scrie mult, se gândeşte  puţin.  Şi, de  îndată ce o lucrare tratează chestiuni 
care cer un efort de gândire, este aruncată în fundul unui sertar.

Astăzi toată lumea este grăbită. Fiecare vrea să obţină rezultate 
imediate,  fără a se  îngriji de cauzele care le determină.  Şi totuşi,  în istoria 
omenirii, niciodată  momentul nu a fost mai favorabil unei reforme a ideilor, 
pentru un real progres şi spre fericirea socială.

De  unde  va  fi  luată ideea  de  bază ce  va  constitui  izvorul 
transformărilor  viitoare? Care este noul element a cărui energie va fecunda 
cunoştinţele noastre  cu  potenţialităţile  sale  radioactive?  De  la  ce  vom 
porni pentru a echilibra  diversitatea opiniilor  şi  a credinţelor cu realitatea 
sănătoasă?

Ipoteze de acestea sunt destule. Războiul din 1914 le-a răsturnat 
multora  castelul  fragil  al  iluziilor  generoase.  Religiile  nu  mai  sunt  la 
înălţimea sarcinii lor. Cei mai mulţi oameni sunt lipsiţi de bunul simţ cel mai 
elementar. Iar  în ceea  ce priveşte argumentele filozofiei  ştiinţifice, ele ne 
întorc la vârsta cavernelor, exaltând principiul originii noastre animale.

Raţionamentul,  pur  şi  simplu,  nu mai ajunge.  Cu toată aşa-
zisa perfecţiune a civilizaţiei noastre, gândirea modernă duce lipsă de „hrană”. 
Bazele moralei sunt necunoscute  şi sufletul  omenesc rătăceşte  în golul 
iluziilor şi al speranţelor himerice.

Marea problemă care se ridică şi care a  înfierbântat  întotdeauna 
imaginaţia oamenilor este aceea a nemuririi. Dacă am putea cunoaşte exact 
ce devenim după moarte, dacă am putea şti într-un chip sigur dacă este cu 
putinţă să ne trezim, să simţim, să vedem, să gândim, să înţelegem,într-o altă 
lume, cu aceeaşi uşurinţă ca şi pe Pământ, ce progres formidabil am realiza!

Fără exagerare,  se poate spune că aceasta ar fi  cea mai mare 
revoluţie  realizată vreodată în  toate  domeniile  activităţii  noastre.  Şi  dacă 
există un  fapt  în  stare să micşoreze  suferinţele  omeneşti  măcar  în  parte, 
cunoaşterea acestei enigme seculare ar fi una din cele mai mari binefaceri ce 
s-ar putea aduce omenirii.

Eu am să vă dau aici mijloacele pentru a obţine acest fapt, această 
certitudine,  această cunoaştere. Nu este necesar să aveţi credinţă. Nu vin ca 
misionar  însărcinat  să răspândesc  o  idee  nouă.  Eu  vă-expun  simplu 
rezultatele  obţinute,  zicându-vă:  „Ceea  ce  am  făcut  eu  nu  are  nimic 
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misterios. Iată chipul  în care am procedat:  repetaţi experienţa în aceleaşi 
condiţii şi veţi obţine aceleaşi rezultate”.

Evident că „a priori”  aceasta pare de necrezut Cunoaşterea unui 
mister  atât  de  important,  dezvăluit  dumneavoastră ca  sigur,  fără nici  o 
îndoială posibilă,  de  un  nobil  necunoscut,  nu  poate  fi  decât  o  himeră 
generoasă,  născută din  lecturi  mistice.  Câte  inteligenţe  superioare  s-au 
înhămat la această mare problemă fără a o fi putut rezolva!  Şi dacă i-ar fi 
posibil primului venit să pătrundă atât de uşor  într-un domeniu considerat 
până acum ca inaccesibil, „ar fi prea de tot”! N-am fi aşteptat secole şi secole 
pentru a cunoaşte acest mister,  în numele căruia atâtea  fiinţe umane s-au 
masacrat!

Dacă n-aş fi rezolvat enigma eu însumi, este sigur că aş gândi la 
fel,  şi  aş adăuga:  „Acest  domn  a  avut,  desigur,  în  tinereţea  sa,  o 
congestie cerebrală şi i-a mai rămas ceva din ea”!

Cititorul va fi, probabil, ceva mai politicos şi va gândi că sugestia 
sau  imaginaţia  mi-au  cauzat  un  gen  special  de  nevroză aparţinând 
domeniului specialiştilor de boli mintale.

Nu acestea sunt argumentele care vor schimba ceva din natura 
experienţei. Eu însumi am făcut toate reflecţiile pe care te-aţi putea face. Ani 
de zile  am comparat  rezultatele  experienţei  atât  între ele  cât  şi  cu 
tradiţiile pe care am ajuns să le cunosc. Am analizat caracterul esenţial al 
religiilor  şi  al  filozofiilor,  am  analizat  psihologia  fiinţei  umane  după 
cunoştinţele  ştiinţifice cele mai moderne  şi n-am găsit nici o contradicţie 
flagrantă cu observaţiile mele experimentale.

De altfel faptul că abordăm astăzi o atare certitudine, este posibil în 
virtutea progresului  natural al oricărui fenomen. Pentru a culege  fructele 
cunoaşterii  trebuie  să aşteptăm  ca  ele  să fie  coapte.  Fiecare  etapă a 
cunoaşterii omeneşti este rezultanta unor cauze ale căror efecte cer câteodată 
perioade de mii de ani înainte de a se putea manifesta.

Şi  când  fructul  a  ajuns  la  maturitate,  are  mai  puţină importanţă 
personalitatea celui care are norocul să-l găsească. Datoria sa elementară este 
să-l împărtăşească şi altora, oricare ar fi primirea ce i-ar fi rezervată.

1.2 CONDIŢIILE MELE DE EXPERIENŢĂ
Cel mai bun mod de a rezolva problema nemuririi  ar  fi  să mori 

pentru a-ţi  da seama exact de amănuntele fenomenului.  Acest lucru este 
practic imposibil, cu atât mai mult cu cât nu credem în spusele celor ce revin 
de  dincolo.  Trebuie  găsită o  soluţie  mai  elegantă.  Studiind  diferite 
tradiţii, observăm printre simbolurile lor noţiuni care arată posibilitatea de a 
separa fiinţa umană în două, fără a-i pricinui prea mari neplăceri.

Magnetizorii,  şi  în  special  Hector  Durville  (Le  Fantome  des 
vivants), au studiat acest fenomen pe subiecţi voluntari şi au obţinut rezultate 
satisfăcătoare.

Pentru cei neîncrezători, acest mod de experimentare ridică prea 
multe obiecţii. Dar, dacă fiecare dintre noi s-ar putea pune în aceeaşi stare: de 
a intra şi ieşi din corpul său ca din propria casă, fără a-şi pierde nici o fracţiune 
de  secundă  uzul  tuturor  facultăţilor  conştiente,  acesta  ar  fi  un  lucru 
extraordinar!  Nu ar  mai  fi  nici  mister,  nici  complicaţii  de  vreun  fel.  Am 
schimba doar dimensiunea în care ne-am manifesta.
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Această certitudine valorează mai mult decât aceea a morţii. Când 
corpul este dezechilibrat de boală, conştiinţa este neliniştită, iar facultăţile 
fiinţei sunt puţin favorabile examinării acţiunii de despărţire dintre corp şi 
suflet.

Să poţi  repeta  această experienţă de  decorporare  la  voinţă,  în 
posesia tuturor capacităţilor tale, cu toată luciditatea,  fără ca din aceasta să 
rezulte vreo tulburare este, după părerea mea, o metodă superioară separării 
definitive  (în  urma  survenirii  morţii  fizice).  Aceste  condiţii  eu  le-am 
observat  timp  de  paisprezece  ani,  de  când  am  realizat  prima  dată 
experienţa. Inutil să vă spun că am avut timp să mă gândesc şi s-o studiez 
în amănunţime. De altfel, m-am săturat repede de fenomenele obişnuite 
ale  dimensiunii  astrale.  A trece  prin  ziduri,  a  face vizite  prietenilor,  a  te 
plimba liber prin spaţiu, pentru simpla plăcere de a te bucura de această stare 
extraordinară, este un joc cu care te obişnuieşti repede. Conştiinţa este mult 
mai  dornică de  a  cunoaşte,  vrea  să meargă mai  departe,  această nouă 
dimensiune nu-i ajunge, ea caută să pătrundă într-un alt mod de organizare 
cosmică, mai înalt.

Într-adevăr,  spiritul  uman este  într-o  continuă căutare.  Astfel,  din 
dimensiune în dimensiune, n-am fost satisfăcut atâta vreme cât nu am atins 
această stare  aproape  indescriptibilă,  în  care  nu  eşti  decât  o  singură 
Unitate-Multiplicitate  cu  Energia  superioară a  Naturii.  Evident,  obstacole 
sunt  destule,  dar  pot  fi  trecute.  Mi-au  trebuit  exact  12  ani  pentru  a-mi 
dezvolta conştiinţa şi pentru a pătrunde cu ea în dimensiunile cele mai înalte 
ale Universului nostru. A trebuit să efectuez  o serie de operaţiuni asupra 
fiinţei mele psihologice.

Aceasta s-a petrecut, de altfel, pe nesimţite. La fiecare etapă, care 
se poate  compara cu o nouă moarte, pentru că duce cu sine o parte din 
ataşamentele noastre, trebuie să te obişnuieşti cu noul regim mental, până 
la  acest  mare  salt  în  necunoscut  prin  care  spiritul  se  debarasează de 
ultimele  rămăşiţe  ale  personalităţii  sale.  Într-un  viitor  volum  vă voi 
povesti detaliile acestei curioase evoluţii, accesibilă tuturor.

 Abundenţa  observaţiilor  culese  în  celelalte  dimensiuni  ale 
spaţiului  îmi  permit,  deci,  să vă dau  amănunte  absolut  precise  asupra 
subiectului existenţei fiinţei umane în afara formei fizice.

Totuşi, dată fiind necunoaşterea aproape absolută a acestor studii 
de către  marele public,  sarcina mea este dificilă,  aş putea spune chiar 
periculoasă. A pune la  îndemâna oricui o experienţă atât de importantă, nu 
înseamnă a dezvălui secretul noilor forme de energie care pot fi utilizate şi 
în rău? Am meditat mult asupra acestei întrebări. Iată concluzia la care am 
ajuns: prin experienţă,  am  aflat  că răul  nu-i  poate atinge  decât  pe  cei 
dinainte  înclinaţi  spre  rău.  Apoi,  eforturile  necesare  pentru  a  realiza 
experienţa pretind un anumit echilibru  psihologic  şi psihic, din care răul 
este exclus. În fine, dacă, în mod excepţional, vreo fiinţă rău intenţionată ar 
ajunge la vreun rezultat, ea va fi repede victima, faptelor sale, căci în mod 
deliberat nu voi da în această lucrare informaţii prea precise.

Sper că veţi înţelege motivul care mă face să procedez astfel. Ca 
în toate  lucrurile există şi aici unele particularităţi ce nu se dobândesc decât 
prin practică. Sunt dispus să le divulg verbal,  în limita eforturilor făcute de 
cel sau cea care doreşte să repete aceste experienţe, dar aici nu voi da decât 
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informaţii generale.
De altfel, aproape că este secretul lui Polichinelle şi mulţi ocultişti 

sunt la  curent cu subiectul. Aici nu vom face deloc ocultism, nici lucruri 
misterioase  sau sectare. Ceea ce este de făcut pentru a pătrunde în a patra 
dimensiune este la îndemâna oricui. Spunând aceasta nu pretind că n-ar fi de 
făcut eforturi.  Lectura  unui  ziar  este la  îndemâna oricui  cu condiţia  să fi 
învăţat să citească în limba în care este redactat respectivul ziar.

Există încă multe lucruri obscure astfel  încât condiţiile experienţei 
nu sunt  tot atât de net definite ca într-o analiză chimică. Pentru moment, 
elementele  prezentate  sunt  suficiente  obţineţi  unui  rezultat  care  se 
perfecţionează prin antrenament.  Un singur  factor,  „Timpul”,  nu poate fi 
limitat. Acest timp se reduce proporţional cu intensitatea elanului pe care 
cercetătorul îl va imprima destinului său. De exemplu, cel care îşi va pune în 
această acţiune  toată fiinţa,  fără restricţii  de  nici  un  fel,  cel  care  îi  va 
consacra bogăţia, prieteniile, gândurile cele mai scumpe, viaţa chiar, dacă va 
trebui,  va  ajunge  mai  repede  la  ţintă decât  unul  care  va  păstra  în  sine 
înclinaţii interesate.

Trebuie să ne dăm bine seama că, în acest fenomen de dislocare între 
corpul fizic şi celelalte structuri ale fiinţei umane, nu aparenţele contează ci 
acţiunea  adevărată,  efortul  intim  făcut  de  eul  uman  pentru  a  scăpa de 
legăturile  sale  cu  formele  grosiere  ale  materiei,  cu  înlănţuirile  vieţii 
pământeşti.  În acest domeniu  ipocrizia dispare, sufletul este dezgolit. Mai 
bine este să nu se  încerce nimic  decât să se  întreprindă studiul acestor 
fenomene cu gând ascuns, de interes personal.

Condiţiile esenţiale pentru a realiza această experienţă sunt de trei 
feluri: fizice; psihologice şi psihice. Calităţile fizice se rezumă, natural, la 
o bună sănătate. Persoanele care suferă de vreo boală de inimă trebuie să 
se abţină.  Dacă cineva este fricos, supus la tulburări nervoase, trebuie să 
înceapă prin  a  se  îngriji,  obţinând  calmul  înainte  de  a  realiza  ceva. 
Temperamentele limfatice par  a fi cele mai potrivite, căci se stăpânesc mai 
uşor. Vor trebui evitate excesele de orice fel. Se va mânca moderat evitând 
consumul  de  băuturi  alcoolice.  Se  va  supraveghea  funcţionarea 
organismului, notând în fiecare zi temperatura, bătăile inimii, etc. În final, se 
vor grada exerciţiile psihice, în conformitate cu această examinare.

Organizarea psihologică a fiinţei este deosebit de importantă. Să 
nu uităm natura efortului ce trebuie făcut.  Trebuie să ne gândim bine la 
gravitatea  actului  pe  care-l  îndeplinim.  În  vechime,  elevii  erau  pregătiţi 
pentru  acest mister, pe parcursul  multor ani de antrenament,  şi  cu toate 
acestea,  nu  toţi  reuşeau.  Încercaţi  să vă imaginaţi  trecerea  brutală, 
schimbarea radicală pe care o veţi  simţi  în  ziua  în  care  vă veţi  vedea 
despărţit  în  două părţi,  în  deplinătatea  facultăţilor  voastre  conştiente. 
Ciocnirea dintre realitate  şi iluzie, pe care lumea actuală ne-o produce, 
cauzează o reacţie extrem de violentă, asupra căreia trebuie să vă avertizez. 
Deci, iată de ce, prima condiţie de bază este să aveţi o sănătate bună, fără 
nici o tulburare, fără nici o leziune organică.

A doua este să aveţi un moral absolut sănătos, dublat de bun simţ. 
Experienţa cere într-adevăr observaţii degajate de sugestii de orice fel.

La început este necesară o viaţă calmă. Trebuie evitate zgomotele, 
grijile,  sau, cel  puţin,  să nu li  se dea importanţă.  Meditaţia,  rugăciunea 

4



ajută mult  în  obţinerea acestui rezultat. Eforturile trebuie  îndreptate spre 
selecţia gândurilor, a dorinţelor, a motivelor de acţiune. Cel mai scurt drum 
constă în a alege un Ideal generos şi a face din el obiectivul, punctul central 
în jurul căruia vor radia gândurile, dorinţele, motivele de acţiune. Acest Ideal 
trebuie să fie scopul vostru; numai pentru el trebuie să lucraţi şi în el trebuie 
să concentraţi tot ceea ce este mai bun în voi.

Pentru ce acest motiv central asupra căruia vă veţi focaliza trebuie 
să fie generos? Pentru că, de obicei, toată lumea urmăreşte un ideal opus: 
acela de a  trăi cât mai comod cu putinţă fără a se sinchisi de alţii.  Este 
primul-rudiment de conştiinţă personală, câştigată de toate celulele vii. Este 
instinctul de conservare, este viaţa care se dezvoltă urmând legea celui mai 
bine organizat. Dacă vreţi să reuşiţi  în explorarea fără pericol a celorlalte 
lumi, această lege trebuie să fie vasala voastră. Acesta este primul „balaur” 
cu care trebuie să luptaţi  şi care vă va lăsa să-i pătrundeţi secretele atunci 
când îl veţi fi stăpânit.

Pentru  a  atinge  această ţintă există două  mijloace.  Alegerea 
depinde  de  caracterul  dumneavoastră,  de  temperamentul,  dispoziţia, 
fermitatea  voinţei  dumneavoastră.  Primul  constă în  a  învinge 
tendinţele,  egoiste  prin  exerciţiul  unei  vieţi  moderate,  prin  reprimarea 
instinctelor josnice, prin punerea în valoare a sentimentelor, a motivelor, 
a  dorinţelor,  a  gândurilor  generoase.  Este  drumul  desăvârşirii  morale, 
cunoscut de toată lumea.

Al doilea procedeu este mult mai rapid, dar este şi mai dureros. 
Este  calea  jertfei  conştiente.  În acest caz suferinţele de  îndurat  sunt cu 
atât mai violente cu cât sunt mai multe entităţi grosiere (elementali) de alungat.

Existenţa formelor de energie care trăiesc pe seama noastră a fost 
înregistrată de secole. Noi hrănim, din vitalitatea noastră, o mulţime de astfel 
de entităţi, pe care le-am atras  prin modul nostru de a gândi  şi acţiona; 
trebuie deci să ne .aşteptăm la o reacţie din partea lor. Unul din mijloacele 
lor  preferate de a acţiona este să inspire celui care le hrăneşte un  dezgust 
profund,  oboseală,  o  imensă inerţie.  Nu numai  că  cercetătorul  îşi  vede 
viaţa  în negru dar  într-un acces de  descurajare, el poate ajunge chiar  în 
pragul sinuciderii.

O regulă recomandabilă în ambele cazuri este blândeţea. Trebuie să 
evitaţi să vă încăpăţânaţi când este vorba de  înclinaţii recalcitrante. A şti 
să fii răbdător este o calitate ce trebuie pusă în practică. Dacă îţi dezvolţi 
în acelaşi timp calităţi superioare, spre care simţi mai multă atracţie, celelalte 
vor  dispare,  nefiind  alimentate.  În  sfârşit,  amintiţi-vă că un  Principiu 
superior  de  iubire,  ales  ca  Ideal,  va  încununa  acţiunea  cu  uluitoare 
succese, cu un minimum de efort.

Psihismul  fiind  la  ordinea  zilei,  toată lumea  este  la  curent  cu 
practicile sale.  Elementele esenţiale de studiat sunt: puterea de concentrare 
mentală asupra unui  singur obiect, fără a te lăsa distras de alte preocupări, 
deprinderea unei respiraţii ritmate, relaxarea nervoasă şi musculară, şi nu în 
ultimul rând, posibilitatea de a rămâne cu mintea goală, tară a gândi, Acest 
ultim exerciţiu, numit „izolare” de  către psihişti, sau „intrare  în tăcere” de 
către hinduşi, rezuma perioada de  „aşteptare” a tuturor fenomenelor ce au 
vreo  legătură cu  â^patra  dimensiune.  Nu este  deloc  necesar  să avem o 
stăpânire absolută a acestor capacităţi. Obişnuinţa dedublării le simplifică în 
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parte şi ajungem chiar să ne dispensăm de ele. Aceasta demonstrează prostia 
tuturor tratatelor de magie care consideră formulele lor ca axiome.

În orice caz, oricare ar fi scopul vostru, amintiţi-vă mereu că aceste 
condiţii  experimentale,  la  care  ne referim,  reprezintă Im minimum de efort, 
absolut  necesar  dacă doriţi  să vă păstraţi*  echilibrul.  Moartea,  nebunia, 
congestia, paralizia şi multe altele sunt pericolele care vă pândesc, dacă vă 
depăşiţi puterile.

Deşi nu există regulă tară excepţie, eu nu vă sfătuiesc să vă lansaţi în 
această  aventură fără pregătire.  Dacă neglijaţi  antrenamentul  psihic nu 
veţi obţine fenomene stabile, nu veţi şti să le controlaţi şi veţi risca să cădeţi 
într-un misticism  bolnăvicios. Dacă neglijaţi antrenamentul psihologic, este 
încă şi mai rău. Veţi merge spre dezechilibru mental, prin robirea de către 
forţele inferioare, cărora le veţi fi, într-un mod fatal victime, într-o bună zi.

1.3 CÂTEVA REZULTATE GENERALE
Pentru a înţelege ceea ce va urma este util să vă prezint încă de pe 

acum observaţiile generale ale mai multor ani de studiu.
Aceste  Lumi  asupra  cărora  s-au  construit  atâtea  ipoteze,  aceste 

Universuri  care au interesat  în cel mai  înalt grad imaginaţia omenească, 
depăşesc în simplitatea lor tot ceea ce oamenii pot inventa mai minunat şi 
mai complex.

Universul invizibil este fără formă. El se reduce la o atmosferă 
îmbibată de energie,  sub o presiune variabilă.  Aici  fiinţa  umană este fără 
formă şi  ea  de  asemenea  nu  reprezintă decât  o  atmosferă electronică 
înzestrată cu energie oscilantă.

Singura  deosebire  care  există între  om  şi  Univers  este 
ansamblul  facultăţilor  psihologice  reprezentate  de  conştiinţă.  În  invizibil 
Fiinţa  umană este  un  Gând conştient,  înzestrat  cu  voinţa  de  a  acţiona. 
Discernământul multiplu al efectelor  şi al cauzelor  se realizează cu ajutorul 
senzaţiilor corespunzătoare într-o unitate de timp. Relaţiile dintre aceste două 
Toturi reprezentate de Om şi Univers nu sunt decât o problemă de acord.

Părăsindu-şi forma materială, fiinţa umană nu duce cu sine anumite 
lucruri  în  mai  mare  măsură decât  altele.  Ea  păstrează numai  acordurile, 
expresiile, ritmul experienţelor sale pământeşti  şi aceasta ajunge pentru a o 
atrage şi a o reţine prizonieră într-o substanţă în care îşi va putea desfăşura 
acţiunile sale obişnuite.

Vibraţiile armonioase  între substanţa oscilantă a lumilor subtile  şi 
substanţa utilizată ca suport, de către conştiinţă, se traduc printr-o mulţime 
nenumărată de nuanţe atractive, care îngăduie să se deosebească efectele 
de cauzele ce le generează.

Substanţa  Universului  nostru  variază de  la  o  stare  de  densitate 
extremă, pe  care o putem califica „materie”,  până ia  esenţa radioactivă 
căreia îi putem da numele de „forţă”.

Starea „materie” reprezintă energia fragmentată de către Timp  şi 
Spaţiu până la un minim de activitate, pe când starea de „forţă” constituie un 
maximum de activitate instantanee. Nenumărate sunt treptele scării cosmice 
cuprinsă între  aceste  două extreme  şi  este  uşor  să ne  închipuim 
sumedenia  de  stări  particulare  pe  care  ea  o  reprezintă.  De  partea 

6



materiei  domină forţa  centripetă centralizatoare,  înspre  partea  forţei, 
curentul centrifug are un maxi-numi de activitate.

Evoluţia fiinţei umane apare astfel  într-o lumină extrem de clară,  în 
concordanţă cu tradiţiile antice.

Ea constă în a stabili  în sine acordurile  necesare pentru a vibra 
la unison cu starea de forţă a substanţei şi a evada astfel din sistemul planetar 
în care o reţin toate celelalte forme de atracţie.

Dacă rămânem egoişti, răul nu stă în această atracţie egocentrică, 
de altfel necesară manifestărilor vieţii primitive, ci  în „calitatea” atracţiilor 
cărora le rămânem prizonieri.

Acest  mecanism  ne  dă cheia  asupra  necesităţii  iubirii  altruiste, 
preconizată de toţi  marii  gânditori.  Desprinzând  fiinţa  umană de  toate 
atracţiile  inferioare,  suprimând  acordurile  sale  cu  formele  substanţei, 
învăţând-o să trăiască în Lumea Principiilor, o obişnuim cu manipularea 
Energiei formidabile la care va avea acces.

Eu  am  utilizat  această metodă pentru  a  atinge  Unitatea  de 
legătură cu Conştiinţa Cosmică şi oricât de necrezut ar părea, acest rezultat 
este în perfectă armonie cu constituţia Universului nostru.

Substanţa  celorlalte  lumi  se  prezintă observaţiilor  noastre  ca  o 
atmosferă de densitate, de luminozitate  şi de reacţiune vibratorie variabilă. 
Presupunând că experimentăm cu un dublu, compus dintr-o substanţă de 
densitate mijlocie, iată caracteristicile pe care le observăm şi senzaţiile pe 
care  le  simţim:  câmpul  de  energie  în  care  se  mişcă materia-forţă se 
caracterizează printr-o creştere şi o descreştere a forţei centrifuge.

Pentru a te menţine în echilibru perfect în toate gradele eterului, 
trebuie deci să te debarasezi de toate atracţiile, astfel încât sistemul de unde 
întreţinute utilizat de Conştiinţă să se reducă la cea mai simplă expresie a sa.

Până să fi ajuns la acest rezultat, care este finalul evoluţiei umane, 
constatăm  în  Invizibil  existenţa  unui  câmp  de  energie  deosebit  de 
favorabil atracţiilor, afinităţilor, simpatiilor de moment.

Calitatea,  ritmul  vibrator  al  oscilaţiilor  se  echivalează cu o  stare 
radioactivă corespunzătoare, şi aşează fiecare fiinţă umană într-o substanţă a 
cărei densitate determină automat puterile care-i sunt accesibile.

Puterea  de  acţiune  în  lumile  invizibile  este  deci  limitată de 
calitatea, de natura, de modul de concentraţie al acordurilor  înregistrate de 
conştiinţă.

Strângând  aceste  acorduri  spre  o  Unitate  cosmică  adică 
raportându-ne motivele de acţiune, gândurile dorinţele, afecţiunile spre un 
Ideal  înalt, atingem regiunile  unde domină forţa centrifugă. Cu o cheltuială 
mai mică de energie, avem acces la puteri considerabile, mult mai rapid.

Din contră, legându-ne de plăcerile inferioare, consacrându-ne 
viaţa aspiraţiilor şi dorinţelor legate de materie şi de formele sale iluzorii, ne 
limităm  câmpul  de  acţiune  într-o  substanţă în  care  timpul  îşi  măreşte 
volumul.

Substanţa acestor vaste unde  în mişcare reprezintă aparenţa unei 
atmosfere  mergând de la  întunericul  complet până la o claritate radioasă, 
trecând prin toate tonurile cenuşii intermediare. Nu se vede nici sus nici jos, 
nici dreapta nici stânga.

Coborând spre materie, care este limita inferioară a forţei, atmosfera 
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cenuşie  devine  mai  închisă,  se  întunecă progresiv,  avem  senzaţia  unei 
substanţe  care  se  îngroaşă;  această senzaţie  este  aproape  insuportabilă. 
Impresiile urmează aceeaşi  gradaţie. Simţim că respirăm din ce  în ce mai 
greu.  Ne  cuprinde  o  apăsare  generală,  conştiinţa  devine  neliniştită şi 
impresia devine curând penibilă. In stările  întunecate se remarcă un fel de 
puncte fosforescente care se mişcă în toate direcţiile.

Când  ne  îndreptăm  spre  limita  superioară a  forţei,  opacitatea 
scade.  Pătrundem  într-un  fel  de  ceaţă cenuşie,  comparabilă cu  un  timp 
închis. Pe măsură ce ne înălţăm, această ceaţă se limpezeşte şi, în curând, 
o înlocuieşte o claritate luminoasă. Un soare strălucitor, asemenea celui de 
amiază,  luminează atmosfera.  Observând cu atenţie se  remarcă,  în toate 
punctele,  o aceeaşi  intensitate luminoasă,  ceea  ce  dovedeşte  că această 
lumină este produsă de activitatea progresivă a atomilor.

Senzaţiile corespunzătoare acestui stadiu sunt: o căldură gingaşă 
care  invadează corpul nostru subtil, o mare mulţumire care  îi cuprinde toate 
moleculele, însăşi conştiinţa simte o fericire crescândă. Ea se lasă dusă spre 
o  dulce  linişte,  într-un  calm  progresiv.  O  încredere  mai  vibrantă,  mai 
duioasă o  invadează.  Continuând să ne concentrăm,  acest  calm creşte 
uimitor,  devine  religios.  Pentru  a  nu  tulbura  reculegerea  atmosferei,  nu 
îndrăznim nici să gândim. Împrejurimile par mai uşoare. Umbra unui gând 
dezlănţuie  o  lume  de  fenomene.  În  sfârşit,  dacă continuăm  această 
stranie ascensiune, o supra-activitate magnetică impregnează atmosfera. 
Curând avem senzaţia că suntem ameţiţi; pare-că suportul  nostru energetic 
tinde să se disocieze sub acţiunea unui dezechilibru inexplicabil. S-ar crede că 
toate particulele fiinţei noastre sunt smulse cu violenţă şi această  explozie 
insuportabilă obligă experimentatorul  să coboare  în  regiuni  mai 
favorabile radiaţiei sale proprii.

În regiunile intermediare, impresia este mai bună, senzaţiile sunt 
mai  stabile.  Limpezimea atmosferică poate fi  comparată cu zorii  zilei.  În 
general,  avem  o  senzaţie  de  repaos,  de  încredere,  de  calm.  Simultan, 
conştiinţa  simte  impresii  variabile.  În  anumite  regiuni  ea  rătăceşte  tară 
bucurie,  dar  şi  fără tristeţe.  Altele  îi  comunică o mai mare activitate.  Ne 
simţim mai „acasă”.  Gândim, acţionăm, fără un efort considerabil. Singurul 
fapt  al  gândirii  ne  transportă la  locul  dorit.  Uneori,  atmosfera  pare 
catifelată. Aceste observaţii  au fost făcute  în primii  ani  de studii.  Când, 
prin antrenament şi ca urmare a evoluţiei conştiinţei se pătrunde în stările 
centrifuge  unde  domină aspectul  forţă al  substanţei,  aceste  senzaţii  se 
transformă.

Efortul este întotdeauna mai mare în părţile întunecate şi dense ale 
substanţei,  însă conştiinţa  nu  mai  simte  nici  o  teamă.  Ea  a  dobândit  o 
anumită stabilitate care îi permite să pătrundă în stările inferioare şi în cele 
superioare ale substanţei, fără să se îndepărteze de la un minim de calm şi 
de seninătate încrezătoare. Conştiinţa acţionează fără tristeţe, fără piedică, 
cu  o  pace  încrezătoare  şi  cu  o  fericire  specială care  o  însoţeşte.  Când 
conştiinţa se îndreaptă către Lumile superioare, impresia ei se poate traduce 
sub  forma  mulţumirii  călătorului  care  se  întoarce  acasă după o  absenţă 
îndelungată.  În  această lume,  în  care  Cauza  şi  Efectul  sunt  o  aceeaşi 
Unitate, avem impresia că regăsim o ambianţă familiară. Fără să ne gândim, 
mergem direct la  ţintă. Nu vedem nimic, nu gândim  nimic,  şi totuşi simţim, 
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printr-un fel de intuiţie, că Universul şi legile sale sunt la dispoziţia noastră. 
Exercităm  facultăţile  inerente  acestei  stări,  cu  plăcerea  şi  uşurinţa 
călătorului  care  îşi  regăseşte  obiectele  sale  familiare,  ocupaţiile  sale 
favorite.

Aceste  observaţii  generale  ne  învaţă că durerea  şi  chinurile 
inventate de  oameni nu există. Fiecare găseşte după moarte substanţa  în 
care va putea continua să-şi exercite atracţiile sale. Aceasta nu vrea să spună 
că toată lumea va fi fericită, aşa cum s-ar putea crede în mod eronat.

Aici  trebuie  făcută o  precizare  importantă.  În  observaţiile 
experienţei,  fericirea  şi  nemurirea  sunt  „independente”  de  mecanismul 
Universului.  Legea  Cauzei  şi  Efectului  nu  se preocupă de preferinţele  şi 
sentimentele noastre. Ea nu  va favoriza pe ascet.  Echilibrul  se stabileşte 
întotdeauna  într-un  mod  absolut.  Aceleaşi  Cauze  produc  întotdeauna 
aceleaşi Efecte, dacă le punem în mişcare în aceleaşi împrejurări, şi aceasta 
se petrece în toate dimensiunile Universului. Noi suntem cei ce trebuie să ne 
conformăm lor.

Libertatea există în luarea unei decizii.  Determinismul intra  în 
joc  în  executarea acestei hotărâri, deoarece un raport de Cauză-Efect le 
uneşte şi deoarece acest raport este factorul esenţial al Ordinii Universale.

În  principiu,  toţi  oamenii  trebuie  să găsească   fericirea, 
pentru  că  ataşamentele  lor  îi  aşează într-o  substanţă ale  cărei  vibraţii 
corespund aceloraşi frecvenţe. Pentru animalul sau sălbaticul inconştient de 
responsabilităţile sale,  acest lucru este adevărat. Pentru omul contemporan, 
el este greşit.  Într-adevăr, sunt puţini oameni care să nu fi avut cunoştinţă 
despre  o  ordine  a  lucrurilor  superioară simplului  exerciţiu  al  instinctului. 
Oricare ar fi  experienţele sale,  fiecare  om deosebeşte,  într-o  măsură mai 
mare sau mai mică, calităţile particulare sau generale ale substanţei, tinzând 
spre progres, spre desăvârşire.

Acela care s-a lăsat  absorbit,  în timpul  vieţii,  de  satisfacerea 
plăcerilor şi de preocupări mondene, va fi atras după moarte într-un mediu 
în care va căuta să-şi cultive aceleaşi preocupări.

Pe de altă parte,  mentalul  superior  al fiinţei  umane i-a  inoculat 
acesteia anumite vibraţii prielnice regiunilor pozitive ale forţei. La un anumit 
moment,  se  va  ajunge  la  o  stare  de  echilibru  instabil.  O  sclipire 
iluminatorie va face ca fiinţa  umană să devină conştientă de grosieritatea 
ambianţei  în care  este scufundată.  Nu vorbesc de entităţile  care vin să-i 
tulbure  starea,  ci  de calitatea  inferioară a  substanţei  în  care  chinul  său 
începe.  Pentru  a-şi  câştiga  libertatea  pe  care  o  întrezăreşte  prin  această 
intuiţie,  ea  caută să evadeze din  atmosfera  sa.  Însă,  cum  trebuie  să-şi 
rafineze mai întâi energia grosieră pe care a acumulat-o în decursul vieţii sale 
pământeşti, adeseori numai după secole de dureroasă izolare ajunge să scape 
în sfârşit de lanţurile pe care singură şi le-a făurit.

Ori de câte ori reflectăm la evoluţia umană, să nu uităm niciodată 
dubla  caracteristică a Universului. Constituţia electro-mecanică a Energiei 
universale,  echilibrată în  fiecare  din  valurile  sale  de  înaltă sau  joasă 
presiune, variază în părţile sale complementare de forţă şi de materie, printr-
o aceeaşi cantitate de substanţă, partea sa ritmică, impusă de legea Cauzei şi 
a Efectului, fiind cea care apropie vibraţiile de acelaşi ordin.

Deoarece  noi  oamenii  suntem  alcătuiţi  dintr-un  circuit  oscilant, 
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alternativ,  un circuit  închis-deschis, ne revine nouă sarcina de a ne dirija în 
mod inteligent acordurile noastre, pentru a scăpă din regiunile inferioare 
ale vârtejului cosmic.

În general, omul onest  şi bun se plasează, după moarte,  într-un 
mediu corespunzător afinităţilor sale şi fericirea de a trăi şi-o exercită într-o 
atmosferă de  Pace  şi  de  Mulţumire.  Această  fericire  durează până la 
epuizarea energiei acumulate, specifice nivelului respectiv de vibraţie. După 
aceea, el va trebui, în sfârşit, să revină pe Pământ, să-şi reînnoiască provizia 
energetică, până  ce, perfecţionându-se treptat se va concentra  într-o singură 
acţiune, într-un singur acord, independent de toate formele de energie.

Când  a  fost  atinsă viteza  extremă de  vibraţie  existentă în 
Univers, adică atunci când  conştiinţa omenească a ajuns să deosebească 
marile Cauze ale Evoluţiei  şi  şi-a focalizat  întreaga fiinţă în respectarea 
lor, încarnarea sa pe Pământ nu va mai fi necesară. În dimensiunea acestei stări 
supreme, care le pătrunde pe toate celelalte, conştiinţa vibrează pe acordul 
fundamental  al  tuturor  formelor  de  energie,  pentru  care  ea  este 
atotcuprinzătoare.  În  acel  moment,  libertatea  umană coincide  cu 
caracteristicile atribuite zeilor din religiile străvechi.

Iată,  într-adevăr,  una  din  stările  cele  mai  curioase  ale 
experienţelor mele. După ce am atins o regiune quintesenţială a eterului, 
mi-am dilatat conştiinţa proiectând propriul meu spirit într-o zonă de vibraţie 
înaltă. Aveam senzaţia că mă întind în toate sensurile, ca şi cum aş fi fost 
aşezat  în mijlocul unei sfere. Mă simţeam prezent în întregul ansamblu, în 
acelaşi timp aflându-mă şi în fiecare din punctele acestui straniu organism. În 
timp ce aveam net conştiinţa unităţii mele, aveam simultan şi impresia ca mă 
multiplicam.  Această multiplicare  nu-mi  scădea,  nici  nu-mi  mărea  deloc 
energia. Fără a mă mişca, mă simţeam străbătând o distanţă incalculabilă 
prin vibraţiile catifelate care formau limitele imensei sfere ce compunea 
noul meu domeniu. Această activitate părea a „deştepta” în fiecare atom din 
acest  supraeter  o  acţiune  care  se  lega  de mine  şi  mărea  numai  fineţea 
energiei mele vibratorii.   

Fără să mă fi gândit, eram înzestrat cu un fel de Conştiinţă divinizată. 
Vibraţia  cea mai infimă, ajungând  în ambianţa astfel expandată, mă informa 
imediat asupra  detaliilor originii sale  şi  în aceeaşi clipă acţionam  în sensul 
necesar. Nu era nici o diferenţă de durată între acţiunea şi reacţiunea pe care 
o  opuneam.  Acţiunea  şi  Reacţiunea  erau  simultane,  într-o  clarviziune 
imediată a tuturor detaliilor de Cauză şi Efect.

Pentru  a acţiona,  comunicam ansamblului  sau unei  fracţiuni  un 
impuls al  întregii mele fiinţe. Acest impuls se manifesta simultan  în atomii 
acestui  câmp  magnetic,  întotdeauna  într-o  proporţie  corespunzătoare  cu 
cauza perturbatoare  şi un fapt curios este că nu simţeam din acest efort 
decât o fericire de a acţiona, fără ca energia să-mi scadă sau să-mi crească 
vreun pic. În sfârşit, o repet, fiind mereu conştient de unitatea mea, n-aş putea 
spune că eram mai degrabă în centrii  decât la suprafaţă, sau  în cuprinsul 
acestei  sfere  radiante.  Într-adevăr,  mă simţeam  eu  însumi,  cu  o  egală 
intensitate.

Niciodată imaginaţia n-ar fi îndrăznit să conceapă o funcţionare 
atât de complexă şi  totodată atât de simplă a Conştiinţei superioare. Toate 
expresiile pe care le folosesc pentru a vă descrie aceste rezultate, limitează 
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şi distrug valoarea experimentală. Această substanţă, care devine noi înşine, 
prerogativele care sunt legate de ea, iubirea profundă pe care o simţim, 
mulţumirea  inexprimabilă care  este  legată de  ea,  se  contopesc  într-o 
aceeaşi  Unitate-Multiplicitate,  de  care  suntem  perfect  conştienţi.  În 
acest punct al evoluţiei conştiinţa umană este o sinteză, având la dispoziţia 
sa  diferitele  ritmuri  ale  ordinii  universale,  ale  căror  acorduri  le-a  trăit  în 
experienţele sale trecute.

Gândindu-ne  bine,  lucrul  acesta  este  destul  de  natural.  Dacă 
scoatem din viaţa noastră pământească toate formele pe care ne sprijinim, 
ceea ce rămâne într-adevăr după dispariţia învelişului fizic nu reprezintă de 
fapt altceva decât afinităţi pentru un anumit fel de atomi, ale căror acorduri 
diferite  formează  diversitatea corpurilor,  sub care se manifestă o aceeaşi 
Energie, o aceeaşi Ordine universală.

1.4 ANALIZA FENOMENULUI DE SEPARAŢIE DINTRE 
FIINŢA UMANĂ ŞI CORPUL SĂU

Pentru a observa cu succes compoziţia substanţei universale  în 
diferitele sale proporţii de forţă şi materie, trebuie să începem prin a memora 
toate fazele, de la începutul până la sfârşitul experienţei.

Pe măsură ce ne ridicăm  în partea rarefiată a eterului superior, 
această  amintire este mai puţin  fidelă.  Când voinţa nu este suficient  de 
fermă, intervine  şi o altă cauză de erori. Conştiinţa superioară îşi părăseşte 
forma astrală. Aceasta, înzestrată cu o anumită conştiinţă senzitivă, continuă 
să judece în modul specific planului său propriu de vibraţie, în timp ce spiritul 
conştient aduce impresiile  unei alte dimensiuni. De aici rezultă un amestec 
mai mult sau mai puţin coerent, în care iluzia se confundă cu realitatea.

Deci, primul punct de observat în studiul dimensiunii a patra este: a 
păstra  totdeauna  o  amintire  conştientă şi  continuă a  fenomenelor.  In 
practică, controlul este foarte uşor. Trebuie să ştiţi că în celelalte dimensiuni 
ale  spaţiului,  acţionăm cu  o  siguranţă mai  conştientă  decât  pe  pământ. 
Adică, nu numai că trebuie să fim  în posesia  facultăţilor noastre obişnuite, 
însă sensibilitatea mai mare trebuie să ne permită un control mai riguros. 
În  condiţii  bune  de  experienţă,  facultăţile  şi  senzaţiile  trebuie  să 
reprezinte o aceeaşi Unitate conştientă, în stare să judece, să gândească, să 
prevadă, să discearnă, să acţioneze într-o deplină libertate.

Pentru toată lumea, fenomenul cel mai  convingător ar fi actul 
separării conştiente, la câţiva paşi de corpul fizic. Ar fi certitudinea cea mai 
evidentă pe care am putea-o avea, tară nici o eroare posibilă, în afara oricărei 
prejudecăţi, oricărei ipoteze, oricărei halucinaţii sau sugestii oarecare.

Îndată ce aţi ieşit din  învelişul vostru organic, această realitate se 
impune în toată puterea cuvântului. Mobilele familiare ale camerei voastre Ie 
vedeţi  sub  un  alt  aspect.  Doar  o  uşoară fosforescenţă vă îngăduie să le 
deosebiţi. Asemănătoare unui cadavru, forma voastră materială odihneşte pe 
pat.  Impresia  este  atât  de  izbitoare  încât  instinctiv  vă credeţi  mort.  Nu 
trebuie să cedaţi acestui sentiment natural, ci rezistaţi cu toată fermitatea, 
forţei care vă atrage  în corpul vostru  material. Dublul este atât de sensibil, 
încât o teamă exagerată I-ar face să intre în mod brutal în învelişul său fizic 
şi veţi încerca mari dificultăţi când veţi dori să reîncepeţi experienţa.
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Dacă rezistaţi,  aveţi  destul  timp  să examinaţi  pe  scurt  locurile; 
intraţi încet în corpul vostru şi luaţi imediat notă de toate amănuntele pe care 
le-aţi observat. Apoi începeţi din nou acelaşi exerciţiu. Este deja mai uşor; pe 
măsură ce dublul se obişnuieşte cu această decorporare provizorie, el devine 
mai uşor de mânuit. Atunci vă puteţi plimba prin camera voastră fără nici 
un inconvenient, puteţi face toate observaţiile posibile şi imaginabile, puteţi 
vedea, gândi, medita, cu o luciditate mai conştientă decât în starea fizică.

La început sunteţi ispitit să ieşiţi afară din cameră pentru a judeca 
starea locurilor, în această curioasă dimensiune. Se întâmplă următorul lucru: 
substanţa pe care o folosiţi ca dublu intră prin corpurile fizice  şi  atingeţi 
spaţiul într-o formă mai eterată. Fineţea vibraţiilor acestei noi dimensiuni dă 
acces  la  o  întreagă gamă de  fenomene  noi,  pe  care  este  bine  să le 
observaţi cu luare aminte pentru a lua cunoştinţă de posibilităţile fiecăreia 
din lumile  în care pătrundeţi.  Dacă doriţi  să împingeţi  experienţa şi mai 
departe,  un  al  treilea  vehicul  se  desprinde  într-un  eter  mai  rarefiat  şi 
fenomenele se amplifică în mod proporţional.

Totul se petrece ca şi cum am poseda diferite corpuri din ce în ce mai 
mici  introduse  unul  în  altul.  Când  voinţa  conştientă pătrunde  o  nouă 
dimensiune, ea poartă cu dânsa corpul corespunzător.

Deoarece  fiecare  din  stările  succesive  ale  acestui  Univers 
originar  pătrunde  dimensiunile  inferioare  ale  substanţei  pe  care  am 
părăsit-o, este uşor să ne închipuim întinderea progresivă a fenomenelor la 
care avem acces. De fapt, ne apropiem de Cauzele fenomenale şi aceeaşi 
operaţie îndeplinită într-un plan superior determină în vârtejurile inferioare 
o multitudine de efecte^care, la rândul lor, vor fi tot atâtea cauze pentru o 
substanţă mai condensată.

Când  vă dedublaţi  nesistematic,  trecând  astfel  brusc  într-o 
dimensiune mai elevată, fără a trece prin dimensiunile subtile succesive, nu 
puteţi cunoaşte calitatea formei care se exteriorizează, şi cum ea antrenează 
conştiinţa  într-o  dimensiune  cu  care  nu  sunteţi  obişnuit,  rezultatele 
experienţei  vor  fi  ambigue.  De aici  rezultă al  doilea  punct  de  observat: 
totdeauna să se  înceapă cu  primul  dublu  iar  pentru  aceasta  trebuie  să 
exersaţi  dedublarea  limitându-vă la  mediul  camerei,  fără să încercaţi  să 
călătoriţi în altă parte.

Experienţele care pot fi făcute în această dimensiune sunt de altfel 
extrem  de  numeroase.  Ele  permit  să se  obţină noi  informaţii  asupra 
cunoştinţelor noastre  actuale  şi să se  înceapă documentarea asupra unor 
probleme apreciate ca fiind imposibil de rezolvat de către civilizaţia noastră.

În fine,  chiar actul acestei  separaţii  conştiente,  în afara de orice 
contestaţie posibilă, păstrând uzul tuturor facultăţilor şi senzaţiilor sale, este 
suficient  pentru a determina  modificarea  ştiinţifică,  morală şi  religioasă a 
opiniilor şi a credinţelor noastre.

Fenomenul de disociere dintre om  şi corpul său fizic, certitudinea 
conştientă  de  a  putea  trăi  într-o  nouă dimensiune este  singura  realitate 
evidentă pe care o afirm ca adevărată, fără nici un dubiu.

Această certitudine  nu  este  o  dogmă,  nu  este  o  chestiune  de 
credinţă.  Nu  este  rezultatul  unei  sugestii.  Este  o  realitate  accesibilă 
tuturor. Este efectul  matematic şi precis, născut dintr-un ansamblu de Cauze, 
ducând la acelaşi rezultat, când le repetăm în aceleaşi circumstanţe. Este un 
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fapt  în  afară de  orice  judecăţi,  la  adăpost  de  orice  critică şi  de  orice 
contestaţie. A nega un fapt atât de concret înainte de a-l fi experimentat ar 
fi o dovadă sigură a limitării celui care ar  face-o, oricare ar fi situaţia lui 
socială;  în  afara  certitudinii  actului  dedublării  vă  prezint  toate  celelalte 
amănunte ca observaţii  personale.  Sunt,  de altfel,  o mulţime  de elemente 
foarte interesante asupra cărora nu m-am oprit. Am vrut să cunosc această 
enigmă în detaliu, să ating cele mai înalte posibilităţi ale conştiinţei şi faptele 
care au rezultat sunt atât de minunate încât pot părea închipuite celor carie 
nu cunosc admirabila organizare a Lumilor superioare.

Vom  examina,  chiar  de  la  început,  natura  senzaţiilor  şi  a 
impresiilor  în  timpul  fenomenului  de  separare.  În  ciuda  numeroasei  lor 
varietăţi, ele pot fi clasificate în trei categorii:

1.Fenomene senzitive preconizând actul dedublării.
2.Dedublările instantanee, însoţite sau nu de senzaţii.
3.Degajarea prin vârtej.
Pentru a observa convenabil aceste amănunte,  experienţele trebuie 

făcute dimineaţa, la ora patru  sau  cinci,  după un  somn bun.  Se  evită 
astfel influenţa conştiinţei inferioare.

După ce v-aţi concentrat asupra detaliilor pe care vă propuneţi să 
le examinaţi, eliminaţi orice gând situându-vă în condiţii de receptivitate 
maximă,  pentru  a percepe chiar  şi  cea mai  slabă  vibraţie  venind  din 
celelalte dimensiuni ale spaţiului.

Nu trebuie să adormiţi, nici să fiţi cu câteva minute înainte de a lua 
contact cu realitatea. Imediat ce o vibraţie, oricât de slabă ar fi, afectează unul 
din corpurile dumneavoastră, trebuie să o conştientizaţi imediat. Fără a face 
vreo  mişcare,  toată atenţia trebuie să vă fie focalizată asupra senzaţiilor, 
imaginilor, proceselor care se vor desfăşura. Trebuie să fiţi perfect lucid, să 
aveţi prezente în minte toate hotărârile pe care le-aţi luat şi să urmăriţi atent 
fazele fenomenului, pentru a-i putea reţine toate amănuntele. Este mai bine să 
reîncepeţi de cincizeci de ori, dacă este nevoie, pentru a reţine amănuntele, 
decât să examinaţi totul deodată.  De altfel,  nimic mai uşor,  pentru că nu 
sunteţi  adormit.  Dedublarea,  separarea  Eului  conştienţei  a  formelor  sale 
provizorii se face în „stare de veghe”.

Astfel, mi se întâmpla să mă pomenesc în picioare, dedublat,  în 
propria  cameră,  în  chiar  clipa  în  care  închideam pleoapele  şi  fără nici  o 
senzaţie deosebită. O astfel de promptitudine este extraordinară. Faptul cel 
mai surprinzător  însă,  este realitatea senzaţiilor materiale pe care le simţim. 
Obişnuinţa acestei  separări  antrenează o  astfel  de acomodare  cu  lumile 
subtile încât, în anumite cazuri, exact în clipa în care urma să mă avânt în 
spaţiu,  am revenit  pe aceeaşi  cale,  pentru a mă asigura că nu eram  în 
somnambulism  şi  că trupul  meu rămăsese la  locul  lui.  Aceasta  vă arată 
realitatea  izbitoare  a  acestei  stări.  Repetaţi-vă ferm  că  sunteţi  stăpânul 
conştient al diferitelor voastre învelişuri.

Iată o  experienţă care  demonstrează supleţea  acestei 
organizări  în  transferarea sensibilităţii de la o formă la alta. Odată, după ce 
am umblat câtva timp prin spaţiu, ara revenit în preajma corpului meu fizic şi, 
fără a mă încorpora complet în el, mă găseam exact în punctul de echilibru 
în care sensibilitatea materială trece asupra formei subtile. Cu o simplă 
dorinţă făceam să se încline balanţa într-un sens sau în celălalt. De îndată ce 
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favorizam degajarea în a patra dimensiune, mă simţeam mai uşor, fără nici o 
senzaţie  a  corpului  fizic  şi,  fapt  curios,  aveam senzaţia  foarte  clară că 
mâinile  mi  se atingeau la  spate,  într-o  poziţie  familiară.  De  îndată  ce-mi 
îndreptam atenţia asupra corpului fizic, intensitatea detaşării scădea. Corpul 
îmi  era  greu  ca  de  plumb,  respiraţia  foarte  încetinită.  Simţeam asprimea 
păturilor, pe braţele mele alungite aproape de corp, răcoarea, lumina care 
străbătea  pleoapele,  auzeam  zgomotul  străzii.  Focalizându-mi  din  nou 
atenţia asupra  dedublării, balanţa  înclina imediat de partea cealaltă. Toate 
senzaţiile  dispăreau  instantaneu.  Mă aflam  în  mediul  pe  care  tocmai  îl 
părăsisem  şi percepeam calmul,  gingăşia  şi mulţumirea inefabilă a acestei 
stări.

Fenomenul  de  dedublare  nu  e,  prin  urmare,  o  stare  de  somn 
natural  sau  provocat.  El  este  de  o  luciditate  superioară celei  a  vieţii 
pământeşti. Oricare ar fi dimensiunea în care ne găsim, trebuie să rămânem 
absolut conştienţi  şi să putem  deschide de  îndată pleoapele, pentru a lua 
creionul  şi a nota observaţiile, la fel  ca  în momentele cele mai lucide ale 
zilei.

1.5 PREGĂTIREA DETAŞĂRII PRIN CAPACITĂŢILE 
SENZORIALE

Ceea  ce  caracterizează ansamblul  fenomenelor  din  această 
categorie  este  pregătirea  pentru  tehnica  ce  se  va  executa,  prin 
activarea  unei  capacităţi  senzoriale.  Fie  că este  vorba  despre  o 
imagine sau senzaţie, ea permite operatorului, prea puţin familiarizat cu 
perioada de aşteptare (care constituie starea de „izolare” a psihiştilor) să 
ia cunoştinţă de el  însuşi  şi  să favorizeze  dedublarea, acţionând  într-un 
sens convenabil.

Ideea trecerii  într-un alt domeniu poate fi dată de imaginea unei 
ferestre sau a unei uşi. O licărire, o figură geometrică, un spaţiu luminos 
în  mijlocul  norilor,  pot  provoca  de  asemenea  aceeaşi  dorinţă.  Uneori, 
realitatea este mai  izbitoare.  Într-o zi, mi-am conştientizat starea în clipa în 
care eram pe jumătate decorporat. Cu faţa întoarsă spre parchetul camerei, 
cu braţele  întinse către  înainte, mă lăsam să alunec până la pământ 
şi „trăgeam” partea din dublu care era încă prinsă în învelişul ei, ca şi cum 
era vorba să ies dintr-o haină prea strâmtă. Curând, am avut senzaţia că 
pun picioarele pe pământ şi m-am ridicat în poziţie naturală, cu acea 
impresie de libertate, atât de caracteristică atunci când eşti dedublat.

Altădată, abia am închis pleoapele, că m-am şi văzut pe jumătate 
degajat. Bustul îmi era întins orizontal în afara patului, cu faţa întoarsă spre 
plafon. Bruscheţea şi efectul lugubru al acestei scene a provocat în mine un 
astfel de fior, încât am reintrat imediat în învelişul meu organic.

Trebuie, de asemenea, să se ţină seama de surprizele mai mult sau 
mai puţin bizare.  Într-o experienţă în care am făcut eforturi destul de mari, 
abia mă dedublasem, că am primit o palmă formidabilă, fără să-mi pot da 
seama de originea ei.

Altădată,  abia  am terminat  dedublarea,  că m-am  şi  învârtit  în 
jurul meu,  într-un fel de „looping” puţin plăcut.  Un caz şi mai neplăcut a 
fost  o  răsturnare  extraordinară a  dublului.  În  acea  zi  am  întâlnit  o 
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rezistenţă neobişnuită în exerciţiile mele de dedublare. Cu cât intensificam 
eforturile, cu  atât  aveam  senzaţia  că sunt  comprimat  de  substanţa 
înconjurătoare. Hotărât să înving, orice-ar fi, mi-am concentrat toată voinţa şi 
m-am dedublat.  Îndată am  avut impresia unei  dezordini imense  în corpul 
meu astral. Aveam impresia că eram spart în bucăţi, ce se proiectau în toate 
părţile. Ca  în momentele grele, am  invocat imediat ajutorul divin  şi totul a 
încetat, cu reintegrarea dublului în corp.

În acest sens, senzaţia generală, în cazul dedublării, este aceea de 
„a ieşi” din ceva, dintr-un loc strâmt, îngustat. Toate eforturile sunt îndreptate 
spre acest rezultat, care se realizează cu un succes variabil.

Îndată ce eşti degajat, ai impresia că respiri  în voie, o senzaţie de 
mulţumire te invadează, conştiinţa are sentimentul unei libertăţi cu care nu este 
încă obişnuită. Într-una  din  experienţele  mele de  început,  m-am surprins 
scuturându-mă ca un câine ieşit din apă. 

Fenomenul  dedublării  nu  se  realizează  totdeauna  imediat. 
Uneori rămâi o oră sau două într-o  stare  de iritare ciudată.  Condiţiile 
de  echilibru  ale  corpului  fizic,  ordonarea  capacităţilor  psihologice, 
variaţiile  atmosferice,  căldura,  umiditatea,  uscăciunea  sunt  tot  atâţia 
factori de luat în seamă. Toate vibraţiile, de orice natură ar f i,  îşi exercită 
inf luenţa  asupra  producerii  fenomenului.  Trebuie,  deci,  să ne 
aşteptăm la senzaţiile cele mai contradictorii până în  ziua  în  care  vom fi 
determinat vibraţiile favorabile dedublării.

Într-o zi m-am văzut întins pe burtă pe o masă, agăţându-mă cu 
mâinile de  marginea dinaintea mea  şi  trăgând cu  putere pentru a ieşi 
din corp. Altă dată, mă vedeam pe pat, cu capul în locul firesc al picioarelor 
şi  agitându-mă într-un  fel  de  târâre  puţin  plăcută,  însă necesară 
rezultatului de obţinut. Într-un alt caz,  aveam senzaţia că mă încovoiam 
în jurul unuia din căpătâiele patului, pentru a părăsi acest corp recalcitrant.

În  aceste  exemple,  viziunea  şi  senzaţia sunt unite. Ele pot fi 
alternative, ca în faptele deja citate sau complet separate.

În unele cazuri, aveam impresia că mă târâm pe pat. Fără s-o văd, 
simţeam pătura cu o senzaţie de aspreală supărătoare. În alte exerciţii, corpul 
îmi amorţea: aveam impresia ca ating plafonul şi mi se părea că respiraţia se 
făcea abia  simţită.  În  sfârşit,  această respiraţie  slăbea progresiv,  până în 
momentul  în  care  îmi  dădeam  ultimul  impuls  pentru  a  trece  în  cealaltă 
dimensiune.

O altă serie de senzaţii, mai rare, cuprinde influenţele psihice ale 
ghizilor noştri invizibili. Un fel de ploaie fină, foarte rece, străbate corpul de 
la  cap  la  picioare  şi-i  amorţeşte  progresiv.  Sau  sunt  pase  magnetice, 
resimţite pe faţă, circular.

Rezultatul  final  este  acelaşi:  senzaţia  de  a  trece  printr-o 
deschizătură strâmtă,  dând  loc  detaşării  conştiente,  in vecinătatea 
corpului fizic.

Se poate, de asemenea, să avem viziuni neplăcute, mai degrabă 
cu  caracter  halucinant.  Fiind cu  ochii  deschişi, am văzut formându-se 
într-o zi, aproape de faţa mea, un păianjen enorm. Altă dată, au fost doi câini 
mici  albi,  care s-au prezentat  în  mod similar.  Deşi  mai  puţin  neplăcută 
decât  cea  dintâi,  printr-un  efort  de  voinţă,  am  alungat  această apariţie, 
inutilă rezultatului pe care voiam să-l obţin.
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În general, acţiunea acestor capacităţi senzoriale se observă mai cu 
seamă la  detaşarea  în  vecinătatea corpului.  În  toate  cazurile,  calmul  şi 
sângele rece sunt absolut necesare. Trebuie să fii destul de stăpân pe tine 
pentru a observa toate amănuntele operaţiei, ca şi cum ar fi vorba de o altă 
persoană.

1.6 SEPARAREA INSTANTANEE
Fenomenele acestei a doua categorii cer deja o anumită experienţă. 

Totuşi, cum ele pot surveni într-un moment în care nu ne aşteptăm la ele, este 
prudent să le cunoaştem pentru a nu fi surprinşi.

Caracterul  lor  esenţial  constă în promptitudinea detaşării,  care 
are loc fulgerător. Când este însoţită de senzaţie, avem impresia unei căderi în 
gol.  Uneori,  dispare  chiar  şi  această senzaţie  şi  ne  găsim  dedublaţi 
instantaneu, în camera noastră sau într-o altă-dimensiune. Conştiinţa trebuie 
să fie pregătită la această viteză, mai mult decât oricând, pentru a ne putea 
apăra imediat. Nu cunoaştem niciodată natura fenomenului ce se va întâmpla, 
şi este bine să fim foarte prudenţi.

Într-una din aceste experienţe am avut senzaţia bruscă că sunt 
azvârlit  în  gol,  cu  capul  înainte.  Natural,  la  început  este  un  moment  de 
surprindere,  pe  care  trebuie  să-l  reducem  cât  mai  mult  cu  putinţă. 
Conştiinţa trebuie să-şi câştige imediat luciditatea şi să fie gata a face faţă 
tuturor piedicilor care se pot ivi.

Într-o  altă zi  m-am dedublat,  împotriva  obiceiului meu, culcat 
pe partea dreaptă. Am avut senzaţia de cădere, ca şi cum aş fi fost culcat pe o 
trapă care s-ar fi deschis brusc.  În mod inconştient,  primul impuls te face să 
repeţi aceleaşi gesturi pe care le-ai face pe pământ, în aceleaşi împrejurări, 
întinzi braţele  şi picioarele ca pentru a te agăţa de ceva  şi te pregăteşti să 
strigi. Oricât de rapid ai fi,  acest  impuls provoacă luciditatea conştiinţei. 
Redevii  tu  însuţi  şi,  în  cel  mai  mare  calm,  în  posesia  tuturor 
capacităţilor,  în  plină conştiinţă a  dublei  tale  stări,  a  eforturilor  deja 
făcute, a condiţiilor de reuşită, a obstacolelor posibile, a hotărârilor luate, 
observi, fără a te împotrivi, amănuntele dedublării. Într-o serie de experienţe 
am fost net  împiedicat de forţe potrivnice. Luptam cu încăpăţânare şi m-am 
ales  cu  o  oboseală generală.  A doua  zi  după această luptă,  nici  nu 
isprăvisem bine să-mi concentrez gândul, că dublul mi-a fost aruncat brusc 
afară  din corpul fizic,  întocmai ca o ghiulea. Am fost proiectat cu faţa la 
pământ, cu braţele întinse înainte, cu o aşa violenţă încât am crezut o clipă 
că am căzut din pat cu corpul fizic cu tot. N-a fost aşa. Eram dedublat bine şi 
frumos  şi am făcut  în cameră seria de experienţe pe care le plănuisem. De 
altfel,  în ziua aceea dublul  era  mai  concentrat  decât  de  obicei.  Pentru  a 
schimba dimensiunea, voisem să trec prin pereţii  încăperii  însă i-am găsit 
rezistenţi. Stăruind, m-am ales cu o durere în regiunea frunţii şi a trebuit să 
recurg la „deschiderea astrală a ferestrei”  pentru ca primul meu dublu să 
reintre în învelişul său.

Altă dată, după ce am văzut câteva figuri care se strâmbau la mine, 
m-am regăsit imediat în picioare, fără altă pregătire. Surpriza a fost cu atât 
mai mare, cu cât nu m-am gândit să mă dedublez şi n-am pregătit nici un 
subiect de studiu.

În  alt  caz  am  avut  o  senzaţie  inconştientă  de  spaimă.  Toate 
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facultăţile mele conştiente au devenit imediat limpezi şi mi-am dat seama că 
eram cufundat  într-o  atmosferă cenuşie  asemănătoare unor nori mari. 
Ridicându-mă  perpendicular  în  această masă întunecată care  nu-mi 
spunea  nimic  bun,  mă ţ ineam  în  defensivă,  grăbind  cât  puteam 
această traversare. Am ajuns apoi într-o atmosferă mai primitoare, în care am 
găsit pe unul din prietenii mei morţi, cu care am avut o conversaţie destul de 
lungă.

Ceea ce este deosebit de plăcut în aceste vizite, este lipsa ipocriziei 
de care sunt otrăvite, în general, relaţiile noastre pământeşti.

Nimic nu poate reda gingăşia sentimentelor împărtăşite şi înţelese în 
relaţiile cu prietenii noştri din Spaţiu.

Pentru a aprecia cum se cuvine, trebuie să vă gândiţi că în acest 
moment nu vă povestesc un vis, nu relatez o vedenie, ale căror caracteristici 
sunt  deosebite.  Citez  un  fapt  real,  un  act  conştient,  săvârşit  într-o 
luciditate  absolută,  într-o  libertate  deplină,  fără urme de somn. Sunteţi 
acolo  alături  de  prietenii  voştri,  povestind afectuos,  perfect conştienţi  de 
dubla voastră situaţie, pe care o puteţi  face să înceteze  în orice moment 
doriţi. Toate elementele voastre psihice fiind activate, ajunge să vă gândiţi 
pentru a fi imediat în corpul vostru, la fel de lucid ca în orice alt moment al 
zilei.

Uneori, după ce călătorim în aceste lumi subtile, ne simţim întineriţi 
datorită unei vitalităţi intense. De altfel, adeseori păstrăm urme din energia 
Lumilor  în  care  pătrundem.  Aceste  vibraţii  suplimentare  dau  capacităţilor 
noastre un impuls  necunoscut.  Gândim,  acţionăm peste zi  cu o uşurinţă 
extraordinară. Rezolvăm fără efort probleme complicate. Ce este însă şi mai 
interesant în această stare, extraordinară prin ea însăşi, este uşurinţa cu care 
o  acceptăm.  Toate  par  aşa  de  naturale,  încât  credem  că aşa  au  fost 
întotdeauna  şi că  nu vor avea sfârşit. Am observat că acest fenomen de 
linişte  desăvârşită se  realizează cu  o  intensitate  proporţională 
înălţării  şi  rafinamentului  stărilor  quintesenţiale ale eterului. El atinge 
maximul  de putere  în  Uniunea  Conştiinţei  superioare  cu  Esenţa  Vieţii 
spirituale.

Numai  după ce  am  revenit  la  starea  normală putem  aprecia 
deosebirea. Pare că toate facultăţile noastre sunt  închise  într-o cutie  şi că 
gândurile filtrează cu greutate printre molecule.

Printre experienţele de dedublare instantanee pe care le-am avut, 
cea mai curioasă este următoarea: m-am deşteptat ca de obicei şi, după ce 
am  verificat  cât  este  ceasul,  m-am  lungit  convenabil,  cu  braţele  întinse 
aproape de  corp.  Mă  pregăteam  să închid  pleoapele  şi  să fac  diferite 
exerciţii psihice, când m-am trezit imediat în picioare, aproape de pat, fără 
să fi  avut  timpul  să închid  ochii.  Am  rămas  o  clipă năucit,  privind  cu 
stupoare acest corp cu ochii deschişi, fără  expresie.  În această experienţă 
memoria şi toate facultăţile conştiente n-au suferit nici cea mai mică alterare. 
Fără tranziţie, sensibilitatea corpului fizic a trecut în dublu şi toate facultăţile 
au urmat-o instantaneu.

1.7 DEDUBLAREA PRIN VÂRTEJ
Despărţirea Fiinţei conştiente de  învelişul său organic se face,  în 

această a  treia categorie,  sub un impuls straniu,  dând  întocmai impresia 
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ridicării de către un vârtej. Ai senzaţia că eşti aspirat cu violenţă de un fel de 
trompă şi  imediat  iei  contact  cu  substanţa  celorlalte  lumi.  Însă,  cum  în 
general nu cunoşti locul exact în care te va depune acest vârtej, este prudent 
să fii gata de apărare.

Pentru  a  realiza  un  control  mai  bun,  am  luat  obiceiul  să mă 
dedublez la  început  în cameră,  înainte de a intra  într-o nouă dimensiune. 
Totuşi,  acest  vârtej  nu  este  totdeauna ascultător  şi  el  aspiră adeseori  o 
formă mai eterată, pe care o poartă într-un fel de „curent”,  într-un vânt de 
eter extrem de curios de observat. Această categorie de dedublări este într-
adevăr cea mai plăcută în toate privinţele. Ea poate să apară împreună cu 
diferite vedenii sau percepţii senzoriale, fără a fi însă obligatoriu. În general, 
senzaţiile  care  însoţesc  acest  fel  de  dedublare  sunt  mai  delicate,  mai 
rafinate.  Consumul  de energie  este mic,  luciditatea conştiinţei  este  mai 
vie, facultăţile mentale sunt mai puternice, gândul este mai iute. În acest tip 
de dedublare simţim o armonie vitală, a cărei vibraţii transmit Conştiinţei 
influenţe necunoscute în celelalte dimensiuni.

Vom  prezenta  în  continuare  câteva  exemple.  După ce  m-am 
deşteptat la ora obişnuită a  încercărilor mele, fără a fi  avut  timpul să mă 
gândesc la ceva, am auzit un lătrat formidabil. Îndată m-am simţit dus într-
un vârtej. Aveam senzaţia de coborâre foarte rapidă. În opacitatea cenuşie 
şi noroasă în care eram scufundat, distingeam licăriri verziei, aproape de 
mine era un câine mare, alb. Curentul s-a domolit, apoi încetul cu încetul m-
a readus în corpul meu. Am notat imediat aceste observaţii şi am aşteptat 
o nouă experienţă. Aşteptarea a fost de scurtă durată. Un fel de ploaie fină şi 
îngheţată îmi cădea pe cap cu mare intensitate şi îndată am fost extras din 
învelişul meu de un vârtej a cărui influenţă a fost tot atât de scurtă ca şi cea 
dintâi.  După ce  i-am  notat  caracteristicile,  am  aşteptat  o  a  treia 
încercare.  De astă dată,  fluidele  au  fost  mai  puţin  intense.  Parcurgeam 
spaţiul în picioare, alunecam la câţiva paşi de pământ; era în 1914, şi am 
vizitat astfel Belgia şi flotele de război.

De  notat  că simbolul  câinelui  este  atribuit  prietenilor  care  vă 
ajută în ceea ce  întreprindeţi.  De fapt,  în afara cazului  în care avem cu ei 
legături  deosebite, Ghizii se arată arareori. Ei preferă să trimită o imagine 
care inspiră încredere şi aceea a unui câine este cea mai frecventă. Aceşti 
câini  nu  sunt  totdeauna  albi,  uneori  sunt  cenuşii,  cum  sunt  câinii 
ciobăneşti, şi mărimea lor variază de la aceea a unui căţeluş japonez la cea 
a unui Saint-Bernard. Poate fi  numai unul, sau mai mulţi, iar imaginea lor 
dă un sentiment de încredere şi o energizare deosebită.

În cazurile cele mai frecvente, detaşarea de corpul fizic nu este 
însoţită de  viziuni  sau  senzaţii.  Suntem  doar  transportaţi  într-un  curent 
eteric, cu o viteză variabilă, spre o ţintă pe care nu o cunoaştem. De aceea 
trebuie să fim pregătiţi  pentru  orice  eventualitate.  Când suntem duşi  de 
acest curent magnetic, avem impresia unei viteze înspăimântătoare. Un urlet 
de furtună ne asaltează urechile. S-ar crede că suntem duşi prin atmosfera 
terestră cu o viteză inapreciabilă. Cu mai multe ocazii am constatat prezenţa 
unui siaj luminos, lăsat de dublul meu în acest vânt eteric.

Viteza cu care eşti dus nu-ţi permite totdeauna să te aşezi într-o 
poziţie convenabilă; ori eşti în picioare, ori eşti culcat pe burtă sau pe spate, 
pe o parte, afară de cazul în care nu şezi pur şi simplu. Se poate de asemenea 
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să fii transportat cu capul sau cu picioarele  înainte,  într-un curent orizontal, 
înclinat sau vertical, cu senzaţia de urcare sau de coborâre. În general, ori 
de  câte  ori  curentul  este  lateral,  putem avea  încredere;  când este  însă 
îndreptat vertical, cu senzaţie de coborâre, trebuie să fim prudenţi.

Astfel,  în cursul unei experienţe, am contemplat liniştit o măreaţă 
panoramă care se desfăşura dedesubtul meu, când, dintr-o dată, fără pricină 
evidentă, curentul care mă purta  şi-a schimbat direcţia şi am avut senzaţia 
coborârii cu o viteză ameţitoare. Observam diferite imagini. Pe măsură 
ce coboram, acest tub se strâmta provocându-mi senzaţii corespunzătoare. 
Aveam impresia că sunt comprimat şi mă înăbuşeam literalmente. Fără să-
mi pierd sângele rece, am început să-i invoc mental pe Ghizii mei. În curând, 
un alt curent m-a scos din această situaţie neplăcută şi am oftat uşurat când 
m-am văzut în spaţiul liber.

Transportul  în aceşti curenţi electromagnetici dă  senzaţia de a fi 
dus de un flux formidabil de aer, cu viteză ameţitoare, într-un mediu noros, un 
fel de cumulus, când negricios, când cenuşiu, cu luminişuri, care lasă să se 
vadă câte un anumit peisaj. Călătoria într-o atmosferă limpede şi clară este 
mult mai rară.

Aceşti curenţi electrici vitalizează într-o oarecare măsură corpul 
fizic.  În  celelalte  categorii  de  dedublare  putem  rămâne  cu  o  oarecare 
senzaţie  de  oboseală.  În  aceasta  suntem  rareori  obosiţi.  Chiar 
dimpotrivă,  ne  reluăm forma fizică cu o stare  excelentă şi  o  mărire  a 
energiei  vitale.  Oricât  de  banale  ar  fi  faptele  pe  care.  le-am  studiat  pe 
parcursul  experienţei,  revenim  cu  o  conştiinţă mai  vie,  mai  activă. 
Amănuntele cele mai neînsemnate sunt de o claritate remarcabilă. Corpul 
întreg este inundat de o  vibraţie  în acelaşi timp foarte fină şi puternică, 
încât ochii ne sunt scăldaţi în lacrimi. În zadar am căutat o expresie capabilă 
să descrie o stare de fericire atât  de complexă, atât de concretă, atât de 
înviorătoare.  Exaltarea unei bucurii  pământeşti ar fi o slabă asemănare, 
căci  niciodată nu am fost  atât  de calm.  E,  într-un anumit  fel,  o  elevare 
spirituală care  se  răsfrânge  asupra  corpului  fizic  dând  pentru  moment 
facultăţilor acestuia o extensie considerabilă.

Luciditatea excepţională a acestui fel de detaşare îşi are reversul 
în faptul  că amintirea dispare mai repede. De aceea un obicei  bun este 
acela  de  a  nota  imediat  amănuntele  observaţiilor,  dacă intenţionăm 
păstrarea lor. Într-o zi în care am întârziat să le scriu, mi le-am putut reaminti 
până la urmă derulând fazele experienţei  în ordine inversă, de la final spre 
început.  Altă dată,  foarte  conştient  de  cele  mai  mici  amănunte  ale 
călătoriei mele astrale, abia am pus creionul pe hârtie, că memoria m-a 
părăsit instantaneu, fără să-mi mai pot aminti ceva.

Iată şi  alte  exemple  de  dedublare  prin  vârtej.  După ce  m-am 
deşteptat am stat aşa timp de o oră fără nici un rezultat,  într-o  stare de 
excitare nervoasă care precede de multe ori dedublarea; apoi m-am simţit 
ridicat de un vârtej violent. Neştiind unde  mă aflam, nevăzând nimic, am 
cerut ajutor  şi am constatat de  îndată că mă aflu  în  camera mea. Un 
fel  de  lumină roz colora  atmosfera.  Îndată ce am devenit suficient de 
conştient de mine însumi şi de capacităţile mele de acţiune,  m-a  luat  un 
curent eteric transportându-mă prin nişte nori cenuşii. Întins pe spate, fără 
a trebui să fac nici o mişcare,  aveam o excelentă impresie de calm  şi 
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de  siguranţă.  Înzestrat  cu  un  nivel  de  luciditate  superior  experienţelor 
obişnuite, eram în cele mai bune condiţii de observaţie. Nu-mi putea scăpa 
nici o senzaţie, oricât de slabă ar fi fost. Fiind pe deplin liber, fără ca vreo 
facultate să  domine  asupra  alteia,  un  fel  de  intui ţ ie  clarvăzătoare 
îmi  îmbiba conştiinţa  şi  îmi dădea impresia că toate cunoştinţele  mele de 
până atunci  erau  aici  gata  să se  manifeste.  Aveam  senzaţia  că toate 
facultăţile  mele  erau  treze,  cu  sentimentul  unei  unităţi  conştiente  de 
puterile  sale,  fără ca vreo  vibraţie  străină să tulbure armonia  unei  atari 
certitudini.

Am  fost  transportat  astfel  la  mii  de  kilometri,  într-un  peisaj 
familiar  din  copilăria mea. Traversam obstacolele  materiale  ca pe nişte 
simple imagini  şi,  după ce am perceput amănunte trăite  în tinereţea mea, 
curentul se încetini şi mă aduse din nou în propriul corp.

Prin ea însăşi această dedublare nu are nimic extraordinar. Ceea ce 
îi  dă cu  adevărat  valoare,  după opinia  mea, este supra-claritatea,  supra-
uşurinţa, supra-conştiinţa pe care le simţeam.

Altă dată, am fost transportat de unul din aceşti curenţi magnetici în 
cursul  unei  dedublări.  Împotriva  obiceiului  meu,  m-am  dedublat  seara. 
După ce am văzut câteva chipuri strâmbându-se la mine, m-am găsit depus 
fără tranziţie  în  camera  mea.  După ce  m-am  plimbat  un  moment  prin 
cameră,  n-am remarcat  nimic demn de interes.  Dublul  mi s-a părut  uşor 
colorat. Cât priveşte corpul meu fizic - întins inert pe pat, fără cunoştinţă - nu 
mă interesa deloc. Am hotărât să merg într-un punct al pământului, aflat la 
câteva mii de kilometri distanţă şi am trecut prin peretele camerei. Abia am 
trecut şi am fost smuls de un curent violent şi transportat cu o viteză enormă, 
într-un nor negru. Mă aflam în poziţie culcată, şi cum acest nor nu-mi părea 
prea favorabil, am vrut să mă aşez în picioare. N-am reuşit. Dublul mi s-a 
învârtit  în  jurul  lui  însuşi,  şi  am continuat  să parcurg  spaţiul  în  această 
ciudată mişcare  de  rotaţie.  Am  cerut  ajutor  şi  imediat  situaţia  aceasta 
penibilă încetă; mi-am reluat poziţia normală. Norul a dispărut şi am trecut 
cu aceeaşi viteză fantastică printr-o sumedenie de case. În această experienţă 
am observat  un fel  de coadă fosforescentă,  lăsând  în  urma mea un siaj 
luminos. În curând curentul se încetini şi mi-am reluat învelişul pământesc.

1.8 FIINŢA UMANĂ CONŞTIENTĂ, LÂNGĂ FORMA SA 
FIZICĂ

A te despărţi  în două părţi,  într-un loc familiar, a acţiona  în toată 
conştiinţa,  cu  toată libertatea  dorită şi  a  şti  că eşti  încă viu  pe  pământ, 
rezumă cel mai mare triumf al Eului gânditor asupra materiei.

Acest  triumf  nu  are  limită şi  fiinţa  omenească poate  pătrunde, 
dacă vrea, dimensiunile succesive ale substanţei pentru a atinge stadiul ultim 
care coincide cu dimensiunea cea mai simplă a atomilor sistemului nostru 
de Universuri.

Cunoştinţele  noastre  obişnuite,  educaţia  noastră,  moravurile 
noastre, obiceiurile noastre, fiind în contradicţie flagrantă cu această 
realitate  experimentală, simţim un impact pe care trebuie să fim pregătiţi 
să-l suportăm la prima încercare de dedublare.

Realitatea este atât de concretă, încât toate cuvintele inventate de 
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oameni  sunt  fără valoare  în  faţa  faptului  împlinit.  În  faţa  unei  astfel  de 
evidenţe, de care  ne  îndoim până în ultimul moment, toate raţionamentele 
contradictorii ale  ştiinţei,  ale Religiei  şi ale Filozofiei se surpă fără să lase 
urme. În acelaşi timp, un val de „Pentru ce?” şi „Cum?” apare din toate părţile, 
şi această supra-abundenţă de idei  îţi dă senzaţia că primeşti o lovitură de 
măciucă. Ea este de scurtă durată. În curând, reuşita unei experienţe atât de 
stranii, bucuria intimă de a cunoaşte în sfârşit cu adevărat realitatea,  în 
afara  oricărei  speculaţii  sentimentale  sau  mentale,  redă operatorului 
toate speranţele, toate certitudinile pe care i le-a luat Civilizaţia.

Ceea ce este mai surprinzător în această realizare este uşurinţa cu 
care dispar toate aceste învăţăminte seculare. Reduse la neant, ele se sparg 
ca nişte baloane de săpun. Dintr-o dată rămâi uluit de atâtea eforturi făcute 
de oameni în atâtea secole de civilizaţie, pentru a sfârşi cu această catastrofă 
finală.  Cu  toate  acestea,  dacă stai  să te  gândeşti,  observi  că tocmai 
incertitudinea  acestor opinii este cea care ne-a  împins să facem eforturile 
necesare pentru a ajunge la certitudinea experimentală de azi.

Odată primele surprize trecute,  reîncepi  cu bucurie să evadezi  din 
închisoarea de carne. În acest nou domeniu, contempli cu plăcere obiectele 
familiare. Te plimbi prin încăperile tale cu senzaţia neobişnuită de putere şi 
încredere. Ideile sunt mai precise decât în viaţa pământească. Pe scurt, este 
o viaţă incontestabil superioară existenţei pământeşti.

La  fiecare  experienţă se  reînnoiesc  aceleaşi  bucurii,  impresia 
dominantă  este un caracter de siguranţă asemănător celui pe care  îl simţi 
ajungând acasă după o absenţă oarecare. Şi această impresie de încredere, 
această senzaţie de a te  întoarce acasă este proporţională cu calitatea 
„forţă” a substanţei în care te dedublezi.

Forma care se exteriorizează astfel  în preajma corpului fizic  este 
destul de materială. Ea conţine sensibilitatea corpului organic şi nu se poate 
îndepărta de acesta decât cu câţiva zeci de metri. Este natural, prin urmare, ca 
în această stare să fii îndemnat să faci aceleaşi gesturi ca şi în viaţă obişnuită. 
Astfel, pentru a ieşi din cameră eşti obligat să te prefaci că deschizi uşa sau 
fereastra. În mai multe rânduri am vrut să trec prin ziduri şi, cu toată voinţa 
mea, n-am reuşit decât să simt o durere la cap, ca şi cum corpul fizic ar fi fost 
prezent.  Abia mult  mai târziu am ajuns să fac aceasta.  La  început aceşti 
pereţi mi-au părut moi, apoi i-am traversat ca şi când n-ar fi existat deloc, 
şi aceasta pentru că mă exteriorizam într-un dublu mai puţin material, cu un 
nivel de vibraţie mai înalt decât cel de mai înainte. Atmosfera camerei urmează 
aceleaşi transformări. O uşoară, fosforescenţă îi dă o luminozitate specifică. 
Deşi este destul de întunecată, te poţi orienta destul de bine în ea.

Când  sensibilitatea  magnetică a  dublului  creşte,  atmosfera  se 
clarifică.

Iată câteva  exemple  de  dedublare  în  cameră:  am  încercat  o 
experienţă seara, fără să fiu dezbrăcat, întins fiind pe pat. M-am gândit pur şi 
simplu să mă dedublez,  fără alt  exerciţiu,  şi  am  închis  ochii.  Curând se 
contura o imagine. Am făcut  efortul necesar  şi am avut senzaţia că sunt 
comprimat în timp ce mă strecuram printr-o deschizătură strâmtă. In sfârşit 
m-am  ridicat  din  pat  cu  cel  de-al  doilea  corp.  Deşi  aveam  un  an  de 
antrenament, când am realizat această experienţă am simţit o frică instinctivă 
de îndată ce mi-am conştientizat starea de dedublare. M-am stăpânit, însă 
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sugestia de teamă şi-a făcut efectul. Simţeam mii de legături  invizibile care 
mă atrăgeau  în forma fizică. Rezistam din toate puterile privind  curios  în 
jurul meu. Totul era întunecat. Focul din cămin trimitea o uşoară licărire şi am 
constatat că. contrar afirmaţiilor unor autori, pereţii nu erau transparenţi. Îmi 
strângeam pumnul stâng cu mâna dreaptă constatând că era tare.  În acea 
clipă am auzit pe cineva fluierând aria „La drapel”. Deşi nu vedeam nimic, 
nu  cred că-mi era adresată.  În acest timp atracţia n-a slăbit  şi a trebuit să 
cedez. Am deschis ochii şi mi-am notat toate aceste observaţii şi, după ce m-
am dezbrăcat şi m-am culcat, am reluat experienţa.

Mi-am  concentrat  atenţia  asupra  operaţiunilor pe care mi-am 
propus să le fac: să aduc pe pat o foaie de hârtie ce era aşezată pe un scrin 
în  faţa  patului  şi  să  examinez  mai  atent  locurile.  A-m adormit  şi  m-am 
deşteptat către miezul nopţii, cu amintirea vagă că am zburat  la mare 
înălţime, pe deasupra unor clădiri. După ce m-am  uitat la ceas, am  închis 
pleoapele. Abia am isprăvit această mişcare, că am ieşit din corp într-un mod 
destul de curios. Eram în echilibru pe mâini şi am făcut înconjurul camerei în 
poziţia aceasta. Revenit  în apropierea patului, mi-am reluat poziţia naturală. 
Deşi focul din cămin era stins, camera mi-a părut  mai puţin  întunecoasă 
decât prima dată. Eram  foarte  calm,  nici  o  atracţie  nu  mă ispitea. 
Gândindu-mă la ceea ce  îmi propusesem să fac,  m:am dus aproape de 
scrin, însă am văzut acolo două foi de hârtie în loc de una. Le-am luat pe 
amândouă şi le-am aşezat pe pat. In sfârşit, m-am dus să mă aşez în fotoliu, 
meditând asupra acestei situaţii stranii. Mi-am examinat mâinile şi picioarele; 
păreau semi-materiale, oarecum ca într-o radiografie. Nemaivăzând nimic 
deosebit m-am hotărât să schimb dimensiunea  şi să mă duc  să-mi văd un 
prieten. M-am dus pe balcon  şi, dintr-un salt uşor, am fost  în stradă.  N-am 
făcut cincizeci de metri că o forţă irezistibilă mă atrase înapoi şi mă obligă să 
intru în corp. Am deschis pleoapele să-mi notez amănuntele experienţei 
constatând că hârtia nu se mişcase de pe mobila pe care am pus-o. Către ora 
trei dimineaţa am încercat o a treia dedublare. De data aceasta atmosfera era 
şi mai luminoasă. Deşi obloanele erau închise, distingeam prin ele un frumos cer 
albastru. Am  reînceput  experienţa  de  mai  înainte.  Am  suflat  asupra 
hârtiei  îndărătnice.  Mi-am  examinat  din  nou  braţele  descoperind  lin 
nucleu  tare  la  pipăit,  înconjurat  de  radiaţii  cenuşii,  ca  într-un  clişeu 
radiografie.  În sfârşit  am reintrat  în  învelişul meu de carne. Hârtia nu se 
mişcase nici acum din loc.

De  când  am  făcut  aceste  încercări  mi-am  dat  seama  de 
posibilitatea  de  a  exterioriza  un  dublu  de  densitate  variabilă care  este 
purtătorul unor puteri şi observaţii de aceeaşi natură.

Într-un exerciţiu similar,  am luat  cunoştinţă  de  mine  însumi  prin 
senzaţia unei  încetiniri  a  respiraţiei, urmată de un efort ca pentru a ieşi 
dintr-un loc strâmt, imediat simţindu-mă mai liber, fără nici o jenă. De astă 
dată, camera păru destul de întunecoasă; îmi contemplam fără entuziasm 
forma fizică, pe jumătate acoperită  de pături. Am atins-o  şi mi s-a părut 
moale. M-am  îmbrăţişat  având  aceeaşi  senzaţie  cu  îmbrăţişarea  unei 
persoane moartă de puţin  timp.  În  mijlocul  întunecimii  translucide  a 
atmosferei,  acest  corp  călduţ,  inert,  fără  rigiditate musculară, este o 
imagine destul de lugubră. Cu toate acestea, m-am gândit la  hotărârea 
pe  care  am  luat-o  începând experienţa: să mă duc la cincisprezece 
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mii  de  kilometri  de locul  în  care mă aflam pentru a  vizita  un  prieten. 
Pentru acest scop m-am îndreptat spre fereastră. Încercând să trec prin ea 
am întâmpinat o rezistenţă de neînvins şi m-am gândit că dublul meu, prea 
consistent,  se  opunea.  Am  făcut  deci  simulacrul  de  a  deschide 
fereastra  avântându-mă în  spaţiu,  gândind  la  persoana  pe  care  mă 
duceam s-o văd. Călătoria a fost destul de rapidă; în mai multe rânduri am 
simţit o stare de oboseală  trebuind să mă opresc. După ce m-am rugat, 
puterile  mi-au  revenit  şi  am  ajuns  fără piedică  la  capătul  călătoriei. 
Îmbrăţişam persoana  în cauză, care mi-a făcut observaţia  că nu am nici 
pântece şi nici picioare. I-am răspuns că în această dimensiune se păstrează 
numai aparenţa părţii superioare a corpului. Tot vorbind despre una şi alta, am 
observat că acest exerciţiu mă oboseşte.  Îndată ce  încetam să mai vorbesc, 
puterile îmi reveneau. În sfârşit m-am întors din nou în corpul meu, calm 
şi odihnit, cu toate că la începutul experienţei eram uşor deprimat.

În  privinţa  chestiunii  „timp”,  să notăm  că valoarea  lui  este 
invers proporţională cu vibraţia substanţei în care ne dedublăm. Ea 
atinge instantaneitatea în esenţa forţă a Lumilor superioare. Rugăciunea este de 
asemenea un cuvânt care trebuie să fie debarasat de toate superstiţiile care i 
se atribuie. În invizibil, a te ruga este sinonim cu a chema, a cere ajutor şi 
protecţie.

Iată o altă dedublare efectuată cu un corp şi mai rafinat ca vibraţie: 
am luat  cunoştinţă de mine  însumi  în chiar momentul dedublării. Aveam 
senzaţia  şi  viziunea că eram  întins pe burtă pe o masă. Cu braţele  întinse 
înainte, mă ţineam de marginile acestei mese închipuite, trăgând ca pentru 
a mă ajuta să ies din  ceva. Aveam impresia că eram  închis  într-un sac a 
cărui  gură prea strâmtă era o  piedică.  În  sfârşit,  eforturile  mele  au  fost 
încununate  de  succes  şi  m-am  văzut  aproape  de  corpul  meu,  în 
deplinătatea facultăţilor psihice  şi conştiente. M-am  privit o clipă dormind, 
apoi, după ce mi-am îmbrăţişat soţia şi copiii, am plecat în spaţiu în direcţia 
răsăritului. Câtva timp am hoinărit  în poziţie normală, adică  în picioare  în 
mediul  atmosferic,  cu corpul  uşor  înclinat,  cu capul  înainte,  cu faţa  spre 
orizont, dacă mă pot exprima astfel. Deodată, am simţit o atracţie care m-a 
răsturnat  pe  spate  şi  m-a  târât  cu  picioarele  înainte  într-o  direcţie 
necunoscută.  Fără să-mi  pierd  sângele  rece,  m-am  lăsat  condus, 
încordându-mi  atenţia.  Am  ajuns  într-un  loc  din  spaţiu  care  reprezenta  o 
cameră. Mai multe persoane stăteau lângă un domn culcat. După ce mi-au 
spus numere persoanei bolnave, m-au poftit să iau loc şi am discutat cu ei 
diferite lucruri. Părăsind această societate am revenit în corpul meu pentru a 
nota aceste amănunte.  Numai  natura  subiectelor  tratate  mi-a  dispărut  din 
minte. M-am separat încă o dată de corpul fizic. Am văzut atunci pe Călăuza 
mea căreia i-am pus mai multe întrebări a căror amintire am păstrat-o însă de 
această dată. La final, în loc să reintru ca de obicei direct în corpul meu, m-am 
oprit  în cameră pentru a-mi da seama de diferenţele dintre un  dublu mai 
condensat şi o substanţă mai rarefiată, cea pe care o folosisem. Atmosfera 
camerei era mult mai luminoasă decât de obicei, am văzut-o pe soţia  mea 
mişcându-se  în pat, fără să simt nici o vibraţie. Apoi am exersat intrări  şi 
ieşiri  succesive  din  corpul  fizic.  Rafinamentul  vehiculului  exteriorizat 
îmi  permitea  să fac acest  exerciţiu fără nici  un efort.  Acest  dublu urma 
comanda  mea mentală cu mare uşurinţă:  abia  îmi  exprimam dorinţa  să 

23



reintru în corp. că şi simţeam perfect patul pe care se odihnea acesta, greutatea 
membrelor,  respiraţia  greoaie,  considerabil  redusă,  răcoarea  atmosferei, 
zgomotele străzii; pe scurt  eram în învelişul meu fizic. Când doream să ies, 
aceste senzaţii  dispăreau  îndată,  îmi  vedeam corpul  întins  pe  pat  şi  mă 
plimbam prin cameră cu o uşurinţă mai mare decât de obicei. După ce am 
repetat  acest  exerciţiu  de  atâtea ori  de  câte  ori  mi-a  plăcut,  am  deschis 
pleoapele, fără ca această mişcare să strice cu ceva precizia amănuntelor 
observate.

1.9 LEGĂTURILE ENERGETICE
Oricare ar fi densitatea moleculelor care compun substanţa pe care o 

utilizăm pentru a pătrunde în celelalte dimensiuni ale spaţiului, legătura cu 
corpul fizic a dublului se face printr-un fel de cordon. Lungimea acestui 
cordon pare a fi  nelimitată. S-ar putea asemăna cu un foc de artificii  în 
momentul  în  care  ţâşneşte  în  văzduh.  El  se  leagă de  toată  suprafaţa 
dublului prin mii de fire foarte fine, foarte elastice, ce par a-l aspira.

Când  vrei  să examinezi  aceste  amănunte  trebuie  să  exersezi 
intrarea  în corp foarte lent. Cu cât te apropii mai mult de forma fizică, 
simţi  lămurit  aceste  legături  care te  atrag,  te  sug  şi  ai  impresia  că te 
topeşti în corpul material.

Pe  măsură ce  aceste  impresii  se  accentuează,  simţi  senzaţiile 
materiale ale  corpului  fizic,  la  început estompate,  apoi  din ce  în ce mai 
puternice, până la completa absorbire a dublului.

După mai multe încercări, am dedus principiul următor: raportul ce 
există între forma fizică a fiinţei omeneşti şi substanţa celorlalte corpuri (ale 
sale),  este  invers  proporţional  cu  puterea  electromagnetică a  acestei 
substanţe. Altfel spus, dublul este cu atât mai legat de corpul fizic, cu cât are o 
compoziţie mai grosieră, inferioară. Transmiterea vibraţiilor de la unul la altul 
urmează aceeaşi  progresie.  Aşa  se  explică rănile  sau  moartea 
nenorociţilor  vrăjitori,  a  căror  dublu,  prea  dens,  transmite  trupurilor 
acestora loviturile, pe care le primesc ca urmare a acţiunilor lor.

Pe  măsură ce  atingem  regiuni  mai  quintesenţiale,  legăturile 
dintre corp  şi  forma conştientă sunt mai puţin strânse şi  se poate spune 
că exteriorizarea Fiinţei spirituale este actul care cere minimum de efort şi 
consum  energetic.  Totuşi  se  impune  un  antrenament  special  pentru  a 
debarasa  Conştiinţa  superioară de legăturile  sale  cu  substanţa celorlalte 
dimensiuni.

La  începutul  exerciţiilor mele de  dedublare am constatat în mai 
multe rânduri  greutăţile de tot  felul  pricinuite  de utilizarea  unui dublu prea 
grosier. Totul mă stânjenea.

Toate vibraţiile care afectează corpul ajung la dublu cu o intensitate 
de  necrezut.  Senzaţiile  resimţite  de  dublu  sunt  de  asemenea  mai 
materiale. Cordonul fluidic care leagă forma organică şi substanţa eterică 
urmează aceeaşi sensibilitate. Intimitatea acestor relaţii mi-a permis să 
experimentez numeroase cazuri de ubicuitate.

Iată un exemplu: dedublat, parcurgeam spaţiul de deasupra unui 
peisaj superb, care dădea impresia că este însorit. Deosebeam clar cele mai 
mici amănunte. Am ajuns aproape de mare, ale cărei valuri le vedeam izbind 
ţărmul, şi m-am aşezat o clipă pe nişte scări din ciment, pe care se jucau nişte 
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copii. Respiram  încântat  aerul sărat,  în timp ce un vânt răcoritor  îmi biciuia 
faţa. Senzaţiile foarte materiale ale acestei stări se suprapuneau peste alte 
vibraţii transmise prin cordonul astral, în timpul acestei degajări cineva umbla 
prin cameră şi fiecare vibraţie a pardoselii ajungea la mine ca o scuturătură 
formidabilă, care de fiecare dată mă atrăgea din ce în ce mai mult spre corpul 
meu fizic. Eram perfect conştient de aceste două stări simultane şi, în timp ce 
gustam farmecul acestei dedublări,  voinţa mea lupta  cu  vigoare  împotriva 
atracţiei acestor mii de legături invizibile. În sfârşit, nu eu  am fost cel mai 
tare şi a trebuit să mă întorc în locuinţa mea.

Descrierea, banală în sine, a acestei duble stări de conştiinţă, nu 
redă nici a mia parte din realitate. Astfel ştiam perfect de bine că eram liber să 
fac să înceteze dedublarea sau să o prelungesc. În acelaşi timp îmi dădeam 
seama de atracţiile care mă ispiteau şi căutam mijlocul să le slăbesc. Voinţa 
mea  a  triumfat  un  moment,  însă până la  urmă a  trebuit  să cedez. 
Antrenamentul  este  foarte  important  şi,  în  timp,  se  neutralizează această 
supărătoare sensibilitate a legăturii astrale.

1.10 MODURILE DE TRANSPORT ALE SUFLETULUI 
UMAN ÎN INVIZIBIL

Dedublarea  într-un plan subtil  a cărui vibraţii  sunt apropiate de 
cele ale  planului fizic, creează senzaţii foarte apropiate de cele pe care le 
experimentăm în viaţa obişnuită. Când este vorba însă de a te arunca în gol, 
este cu totul altceva.

Cum noi oamenii n-avem obiceiul de a zbura ca păsările, la început 
m-am  aruncat  în  gol  făcând aceleaşi  mişcări  ca  în  apă,  hoinărind  în 
spaţiu, prefăcându-mă că înot.

Încetul cu încetul aceste mişcări s-au perfecţionat. În loc să înot în 
poziţia normală,  cu faţa către sol, am început să mă mişc pe o parte. Apoi 
făceam „plonjoane” mişcând  picioarele.  În sfârşit  mă mişcăm orizontal, 
cu ajutorul unei simple dorinţe, împreunând mâinile cu braţele întinse înainte, 
ca pentru a despica mai uşor eterul.

Când te afli deasupra unui sol material sau  eterat,  impresia de 
gol  este  mai  estompată. Te mulţumeşti să aluneci,  în picioare, fără să fie 
necesar să faci pentru  aceasta nici un gest.

Teama de vid pe care o simţi la început este datorată formidabilei 
realităţi conştiente a dedublării. În vis nu ne-am teme. În vis totul ar fi natural, 
însă aici,  în deplina stăpânire a conştiinţei obişnuite transferată,de la corpul 
fizic la dublu, cu sensibilitatea sa materială şi cu toate facultăţile sale spirituale, 
există această tendinţă de teamă.

În acest nou domeniu, despre care conştiinţa obişnuită nu ştie nimic, 
aceasta se linişteşte în curând prin exercitarea noilor sale puteri. Pe măsura 
practicii  în  această nouă dimensiune, conştiinţa se transformă radical. Cu 
toate acestea, ea  ajunge să deosebească realitatea  şi valoarea scenelor la 
care asistă numai după mulţi ani de antrenament în diferite dimensiuni; la fel şi 
în ceea ce priveşte puterea gândurilor şi a actelor pe care este în stare să le 
îndeplinească.

Uşurinţa de deplasare  urmează aceeaşi  evoluţie.  Pe măsură 
ce  ne  exteriorizăm  într-o  formă mai  rafinată,  toate  facultăţile  noastre 
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realizează o  dezvoltare proporţională. Nu numai că nu mai facem nici un 
gest în scopul de a ne mişca într-un sens sau altul, ci nici nu ne mai gândim 
să îl facem.

Însărcinat cu o misiune într-o anumită regiune a Spaţiului, am notat 
într-o  zi următoarele aspecte:  îndeplineam lucrul care mi-a fost  încredinţat, 
fără să mă gândesc la felul în care mă voi deplasa. Atmosfera în care eram; 
de un cenuşiu destul de clar. nu avea limită aparentă. Plecam şi veneam în 
sus,  în jos, lateral,  pieziş,  în toate sensurile, fără nici un efort, tară să mă 
gândesc. Mă duceam în  locul  în care mă atrăgeau ocupaţiile mele,  într-un 
mod cu totul natural. Aceste mişcări se făceau tot atât de instinctiv ca şi 
deplasarea unui  braţ sau a unui picior. Mă simţeam stăpânul  absolut  al 
acestui spaţiu, atât de rebel atunci când mă  aflam pe pământ.  În general, 
poziţia de deplasare este aceea  în care avem impresia  că stăm  în picioare, 
uşor înclinat spre înainte, plutind astfel  în eter, cu privirea către înainte,  şi 
când  schimbăm  mediul  sau  dimensiunea,  păstrăm  totdeauna  o  anumită 
înclinaţie, ca o tangentă la o sferă.

În  dedublarea  prin  vârtej,  senzaţia  violentă a  curentului  care  vă 
antrenează  ieşirea  din  corp  distruge  ideea de  a  face  mişcări:  De  altfel, 
această forţă este  irezistibilă.  Tot  ceea  ce  putem  face,  şi  nu  reuşim 
întotdeauna, este să ne aşezăm  în picioare cu braţul drept  întins, degetul 
arătător  şi mijlociu  întinse, ca  în gestul  de binecuvântare. Este ceea ce eu 
numesc poziţia de apărare. Dacă n-avem nici o teamă nu avem decât să ne 
lăsăm conduşi. Am arătat care sunt poziţiile de care să ne ferim. N-aş sfătui pe 
nimeni, de exemplu, să se lase purtat cu picioarele în aer, cu o senzaţie de 
coborâre sau urcare verticală.

În  sfârşit,  am  experimentat  un  mod  de  transport  într-adevăr 
original,  într-un  spaţiu  în  care  noţiunea  timpului  era  complet  dispărută. 
Operaţia se poate compara, oarecum, cu modalitatea în care se fac trageri 
de artilerie la distanţe foarte mari: obuzul urca în regiuni cu o rezistenţă mai 
mică l-a înaintare, pentru a coborî în locul prevăzut. Iată acum experienţa în 
cauză:  planificasem pentru  ziua aceea o serie de experienţe  în cameră. 
Trebuia să fac să cadă o greutate aşezată pe o mobilă, să-mi las amprentele 
digitale pe o placă presărată cu făină, etc. Cu toate acestea, odată dedublat, 
mi-am schimbat părerea, după ce am reflectat la aceste decizii. Am hotărât 
să merg să văd o persoană, care locuia la mii de kilometri de locul în care mă 
aflam.  Încet  şi  conştient m-am deplasat către  peretele  camerei  când,  pe 
neaşteptate mi se aşeză în cale o fereastră fără deschizătură, prevăzută 
numai  cu  un  geam  mare.  Cunoscând  din  proprie  experienţă natura 
acestei  piedici,  ridicată de  o  putere  necunoscută,  nu  m-am  speriat.  Cu 
braţul drept întins,  împungând cu arătătorul  şi degetul mare, am făcut încet 
semnul  crucii  asupra acestei  imagini.  Fereastra  dispăru,  însă fu imediat 
înlocuită cu o alta. Am repetat acelaşi gest, obţinând  acelaşi rezultat, cu 
apariţia unei noi ferestre. Am repetat a treia oară semnul protector. Abia am 
terminat gestul, şi am pornit odată cu imaginea. Imediat, fără nici o noţiune 
de  durată,  m-am  găsit  transportat  instantaneu  la  cincisprezece  mii  de 
kilometri  distanţă.  Zăpăcit  de  viteza  neobişnuită experienţelor  mele 
comune, nu mă puteam totuşi îndoi de realitate. Eram pe strada oraşului în 
cauză, mergând ca un trecător obişnuit  şi,  îndreptându-mă spre locuinţa 
persoanei, meditam la această călătorie originală. În acelaşi timp sesizam 
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la mine un grad de uşurinţă,  de supra-luciditate,  de supra-conştiinţă,  pe 
care nu le-am simţit niciodată cu atâta intensitate. Cum nu cunoşteam locul 
exact  unde  locuia  persoana  pe  care  doream  să o  văd,  am  fost  pe 
neaşteptate atras spre al  doilea etaj al unei case necunoscute.  Am găsit 
acolo  această persoană.  Am  înregistrat  amănuntele  mobilierului  şi  am 
remarcat în trecere câţiva muncitori lucrând la pavarea străzii.

Revenit în forma fizică m-am dedublat din nou, la scurt timp, cu 
mare  uşurinţă. Un zefir uşor m-a transportat  în spaţiu. El asculta de cea 
mai mică comandă a voinţei mele. Revenit în corpul fizic, am păstrat toată 
ziua impresia vibraţiilor acestei stări superioare. Nici o expresie nu poate defini 
super-conştiinţa  acestei dimensiuni. Rămân prezente  în memorie cele mai 
mici  particularităţi  ale  experienţei,  cu mare lux  de amănunte,  fără să fie 
nevoie să fac pentru aceasta nici cel mai mic efort. Nici un val, oricât de slab, 
nu  vine  să tulbure  luciditatea  şi  libertatea  deosebită a  acestei  supra-
dimensiuni.

Am scris persoanei  pe care am vizitat-o,  redându-i  amănuntele 
locuinţei sale, şi două luni mai târziu am primit confirmarea lor.

Din ansamblul  încercărilor făcute  în diferitele grade ale materiei-
corp,  se  poate  spune  că sufletul  omenesc  se  transportă cu  o  viteză 
proporţională cu calitatea forţă a acestei substanţe. La extremitatea pozitivă 
a acestei  calităţi  atingem „instantaneitatea”.  Timpul  şi Spaţiul,  care sunt 
diferenţiate în lumile în care predomină energia, se unesc puţin câte puţin 
în  dimensiunile  superioare ale  Universului,  sub  un  aspect  centralizator. 
Expansiunea  centrifugă a  atomilor  măreşte  întinderea  spaţiului 
circumscris. Timpul  îşi pierde valoarea  şi  instantaneitatea este calitatea 
ultimă a  Unităţii,  a.  cărei  traiectorie  urmează un  plan  tangent  cu  limita 
extremă a Universului nostru.

1.11 MODUL ÎN CARE CONŞTIINŢA OMENEASCĂ ÎŞI 
EXERCITĂ PUTERILE

Date  fiind  caracteristicile  diferitelor  stări  invizibile  ale  materiei, 
povestirea  acestor  experienţe  nu  dă decât  o  idee  foarte  aproximativă a 
realităţii. Ceea ce face valoarea vieţii în aceste regiuni încă necunoscute ale 
eterului, este aproape intraductibil.

Unitatea de gândire, judecată, simţire, libertatea  şi puterea care le 
însoţesc în fiecare clipă, rezumă manifestarea facultăţilor necunoscute aici, 
pe pământ.  Nu există prin urmare o expresie simplă pentru  a le defini. 
Aceste capacităţi esenţiale antrenează o lume întreagă de senzaţii delicate şi 
variate.  Suprapuse  cu  stări  de  conştiinţă de  mare  anvergură,  rezultă o 
luciditate de necrezut, cu efecte multiple. Pe măsură ce pătrundem în stările 
quintesenţiale  ale  materiei,  această  luciditate  creşte  pentru  a-şi  atinge 
plenitudinea în punctul de tangenţă extremă a Universului nostru cu Infinitul 
în care el gravitează.

În  această stare  supremă omul  a  devenit  una  cu  Dumnezeu, 
animând cu viaţa conştientă porţiunea sa de Univers, pentru care el însuşi a 
ajuns să fie  în  acelaşi  timp centrul  şi  periferia.  În  invizibil,  Conştiinţa 
reprezintă Fiinţa  omenească însăşi. Toate expresiile, toate calităţile, toate 
facultăţile cu ajutorul  cărora definim Fiinţa omenească sfârşesc  în ultimă 
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instanţă în această unitate sintetică: Conştiinţa.
Această conştiinţă judecă, deliberează, acţionează cu o libertate şi o 

luciditate proporţională cu suma atracţiilor pe care ea este în stare să le pună 
în mişcare.  Pe măsură ce această sumă de atracţii  creşte, cauzele ce le 
determină scad,  şi  invers.  Până la  urmă Conştiinţa  se  localizează la 
extremitatea scării;  în punctul  maxim  al  Forţei,  într-o  Unitate  vibratorie 
care îi dă acces la Multiplicitatea fenomenală a Efectelor şi a Cauzelor, în 
toate dimensiunile.

Ordinea universală care permite accesul la puteri atât de fantastice 
este singurul Dumnezeu întâlnit de Fiinţa omenească în peregrinările sale. 
Prin  El  avem  acces  la  lumea  fenomenală.  El  este  acela  care  permite 
dezvoltarea acestor capacităţi stranii şi, tot El este acela care, în nemărginitul 
spaţiilor ca  şi  în atomul  tuturor sistemelor de Universuri, permite evoluţia 
vieţii şi a conştiinţei.

Pentru  a  vă ajuta  să  discerneţi  aceste  rezultate  ale 
experienţei, imaginaţi-vă un operator având la dispoziţie un tablou de 
comandă care  să  reprezinte  directivele  lumii.  Fiecare  buton  ar 
corespunde unui  ansamblu de fenomene. Admiteţi  că butoanele  acestui 
tablou se reduc progresiv  şi că  întregul ansamblu fenomenal al Cauzelor 
şi Efectelor care îi corespund se pune în mişcare sub influenţa voinţei sale. 
Trebuie să mai presupunem că acest operator are un spirit în întregime liber, 
fără nici un gând dominant. Să ni-l închipuim acţionând fără nici un efort, 
cu toată siguranţa, fără nici o ezitare, dozându-şi mecanic impulsul şi sensul, 
la locul şi după natura echilibrului de realizat. Ceea ce este remarcabil şi 
cu totul de neînţeles pentru mentalitatea  noastră de pământeni este că,  în 
invizibil, se pot discerne astfel de posibilităţi fără ca autorul să aibă spiritul 
tulburat  de mulţimea ideilor.  Şi cu cât ne apropiem de directivele  lumii, cu 
atât  mai  mult  Spiritul  conştient  se  eliberează de  arsenalul  de  atracţii 
compunând Universul. În definitiv, se poate spune că Fiinţa omenească se 
resoarbe într-un punct infinitezimal pe care-l putem defini: o Conştiinţă în 
repaos.

Nici  imaginaţia  cea  mai  îndrăzneaţă nu  ar  putea  concepe 
puterea  formidabilă a  Energiei  astfel  constituită. Singură experienţa  în 
aceste  regiuni  înalte  ne  permite  să  ne  dăm seama că,  dacă conştiinţa 
omenească este capabilă să pună în mişcare pârghiile lumii, o poate face 
tocmai pentru că a renunţat la toate formele pentru a se resorbi în unul din 
Principiile Ordinii universale, pentru care a devenit un canal conştient.

Memoria  fenomenelor  este  indispensabilă pe  pământ  dacă 
vrem sa aprofundăm cauzele care le dirijează. În invizibil memoria este 
înlocuită cu  suprasensibilitatea  Substanţei  în  care  pătrundem.  Sistemul 
oscilant  utilizat  de  Conştiinţă vibrează sincron  cu  această substanţă şi 
transmite autorului său toate lungimile de unde care se manifestă în ea.

Imaginaţi-vă gradul de perfecţiune al acestui sistem şi veţi ajunge la 
uniunea  desăvârşită a  suportului  Conştiinţei  cu  mediul  înconjurător.  În 
rarefierea  sa  progresivă,  eterul  îşi  măreşte  sensibilitatea  vitală care 
comunică cu  stările  inferioare.  Fără a  se  lăsa  absorbită în  acestea, 
dimensiunea sa le pătrunde pe  toate celelalte  şi conştiinţa umană poate fi 
considerată capabilă să se  localizeze  în  fiecare  atom  al  acestei  stări 
suprasensibile a Universului.
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Această ipoteză va da exact scara posibilităţilor care se  observă 
în realitatea experimentală. Rezultatul practic corespunde de fapt cu o 
sens ib i l i ta te  progresivă şi  clarvăzătoare, dând posibilitatea unor puteri 
mai cuprinzătoare. Această sensibilitate creează o gamă de senzaţii a căror 
fineţe de necrezut dă conştiinţei toate cunoştinţele de care poate avea nevoie. 
În chiar momentul  în care aceste cunoştinţe ajung  la  conştiinţă,  aceasta  a 
acţionat  deja  în sensul  necesar,  cu  ajutorul  unor  facultăţi  inexplicabile, 
bazându-se într-un impuls pe Ea însăşi.

Nu există nici început şi nici Sfârşit  între Percepţie şi Acţiune. A 
percepe  înseamnă a acţiona  şi  invers.  Şi,  ori  de  câte ori  ne  exercităm 
această stranie putere, avem impresia că ne dăruim „în întregime” oricare 
ar  fi  domeniul  sau  ansamblul  spaţiului  în  care  ne  aflăm.  Siguranţa  şi 
fineţea operaţiunilor care se îndeplinesc în acest domeniu pot fi asemănate 
cu munca unui ceasornicar. Când procedează la montarea unui ceas, el nu se 
gândeşte deloc la mişcările pe care le va face pentru a împărţi piesele. El va 
aşeza rotiţele în ordinea necesară, din obişnuinţă, concentrându-şi atenţia 
asupra necesităţii de a le aşeza cum se cuvine. Dacă îşi cunoaşte meseria este 
cu neputinţă să se înşele. Fiecare piesă corespunde unui loc determinat. Ele 
nu pot fi schimbate între ele, în acelaşi ceas.

Tot astfel, Legile Ordinii Universale nu se pot schimba între ele 
într-un acelaşi Univers şi raporturile lor de cauză-efect fac parte din aceeaşi 
Ordine de montaj pentru toate sistemele de Universuri gravitând la infinit.

Observaţiile făcute în Lumile superioare ne permit să înţelegem mai 
bine mecanismul Conştiinţei.

Fiecare lume, fiecare grad de concentraţie  magnetică a eterului 
în  care  ne  transportăm,  posedă  posibilităţi  de  acţiune  în  armonie  cu 
elementele care îl compun.

Când ne dedublăm în una din aceste dimensiuni, Conştiinţa este deci 
limitată de însăşi natura substanţei în care este cufundată. Pentru a-şi mări 
capacităţile  şi libertatea de acţiune, conştiinţa va trebui să trăiască într-un 
mediu  magnetizat  mai  fin.  Şi  cum  Fiinţa  umană  nu  poate  să-şi  schimbe 
dimensiunea fără a se debarasa mai întâi de atracţiile inferioare, înseamnă că 
fiecare  primeşte  întocmai  Puterea  corespunzătoare  nivelului  său  de 
Evoluţie.  Perfecţiunea  alcătuirii  universului  aduce  cu  sine  o  Justiţie  de 
aceeaşi  valoare.  Fiinţa  conştientă nu  mai  formează  decât  o  Unitate  cu 
Principiile  Ordinii  Universale.  Ea  gândeşte  şi  acţionează în  armonie  cu 
această Ordine,  în  această Ordine  şi  pentru această Ordine,  şi  i-ar  fi  cu 
neputinţă să conceapă o-alta, pentru că nu există vreuna mai desăvârşită. 
Astfel, fiinţa umană care a ajuns prin propriile sale mijloace la o stare de 
perfecţiune, pe care a perceput-o puţin câte puţin  şi căreia i-a trăit cele 
mai  infime  vibraţii,  îi  este  din  punct  de  vedere  material  şi  spiritual  cu 
neputinţă să acţioneze  în alt  mod. Binele  şi Răul,  diferenţiaţi  în  limitele 
unui Univers  în evoluţie, nu mai au  nici un  înţeles. A le mai atribui vreun 
înţeles ar fi un, viciu de judecată, deoarece Fiinţa umană, trăind şi apreciind 
toate  modalităţile  unuia  şi  ale  celuilalt  a  ales,  în  acord  cu  Natura, 
elementele perfecte care îi fac fericirea.

Dacă rezumăm noţiunile  practice ale  experienţei,  a gândi  şi  a 
acţiona  rezumă în  Invizibil  acelaşi  mod  de  activitate.  Un fel  de  intuiţie 
senzorială informează omul  despre  universalitatea  puterilor  şi  a 
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mijloacelor sale de acţiune. Instinctiv, el simte că la cea mai mică dorinţă, la 
cea  mai  slabă atracţie,  la  umbra  unui  gând,  totalitatea  facultăţilor  sale 
psihologice se vor pune în mişcare. În aceeaşi clipă el a înţeles, a cântărit, 
a deliberat  şi a  acţionat,  fără ca ansamblul funcţiilor sale să-i strice cu 
ceva seninătatea încrezătoare, semnul unei înţelepciuni universalizate.

Când am reuşit  să pătrundem  în chip  conştient  în dimensiunile 
succesive ale Lumilor superioare, extragem de aici o mai mare stabilitate 
emoţională în stările inferioare ale conştiinţei.

Această remarcă la care am ajuns, natural, după mai mulţi ani de 
practică experimentală, este foarte importantă. De fapt, la început deosebim 
cu  greutate  caracteristicile  particulare  ale  fiecărei  dimensiuni.  Este  o 
anume ucenicie de care nimeni nu ne poate scuti. Nu cunoaştem ceea ce ştim 
şi ceea ce putem face. Avem tendinţa să ne lăsăm uşor opriţi de piedici de 
tot felul.

Odată ce  am  luat  cunoştinţă de  condiţiile  de  viaţă din 
dimensiunile  superioare, nu mai bâjbâim. Apariţia unei forme neplăcute 
nu ne mai sperie. Mergem drept la ţintă şi acţionăm cu o siguranţă şi cu o 
certitudine superioară celei din Planul în care ne aflăm.

Capacitatea progresivă de a pune  în joc acorduri mai strânse cu 
esenţa fenomenelor are ca rezultat imediat selecţia obligatorie a gândurilor 
pe care  avem obiceiul  să le  folosim  pe  pământ.  Deducem de aici  că 
acordul Fiinţei conştiente cu lumile superioare, necesită un ansamblu de idei 
„pozitive”.  Şi aceste observaţii, născute din experienţă rezumă toată morala 
pământească şi supra-pământească.

Principiul  moral  există acolo,  tară nici  o  îndoială;  el  face  corp 
comun cu  Conştiinţa, cu starea oscilantă a eterului  în care ne exercităm 
puterile.

A nu avea decât idei pozitive, dorinţe pozitive, a nu face decât acte 
pozitive, a nu te înconjura decât de afecţiuni pozitive, iată morala Evoluţiei.

A fi pozitivi cu noi înşine, în raport cu oamenii care ne înconjoară, cu 
natura, cu substanţa în care trăim, cu faptele existenţei noastre, iată calea de 
a ajunge în dimensiunile superioare ale eterului.

A fi pozitiv face ca sistemul oscilant pe care îl utilizăm ca vehicul în 
invizibil să fie acordat cu aspectul „forţă” al substanţei.

Această conduită este în legătură directă cu însăşi natura eterică, 
iar aspectul de materie reprezintă polul opus; debarasându-ne de atracţiile 
care  ne  leagă de  acesta,  evoluăm  în  mod  implicit.  Pentru  a  atrage  în 
propria fiinţă latura pozitivă a vibraţiilor ajunge să trăieşti nedorind nimic 
pentru  tine  însuţi.  Acţionând  în  interesul  general,  în  cea  mai  totală 
dezinteresare, nici o vibraţie nu se leagă de voi. Deveniţi un generator de 
energie.  Sustrăgându-vă conştient  de  la  influenţele  comportamentului 
vostru scăpaţi de sub incidenţa legii reîncarnării  şi a tuturor consecinţelor 
ei.  Fără a deveni  o victimă socială fiecare poate acţiona astfel  în limita 
posibilităţilor. A fi  cât mai rar posibil egoist  şi orgolios, a rămâne simplu în 
inimă şi spirit, în toate împrejurările, îmi par a fi lucruri la îndemâna oricui, 
şi legea Evoluţiei nu cere mai mult.

La  începutul experienţelor mele am observat pe propria-mi piele 
efectele  gândirii negative  în lumile  în care conştiinţa nu poate exista. Mă 
găseam într-o zi într-un plan destul de înalt discutând cu prietenii mei. Pentru 
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a avea un cadru  mai  intim,  a  fost  creată înfăţişarea  unui  salon  în  care 
şedeam confortabil. Fără  să-mi dau seama am  întrebuinţat,  povestind, o 
expresie nenorocită. Abia am  terminat fraza, că am avut imediat senzaţia 
unei lovituri, urmată de o coborâre ameţitoare ce m-a readus în corpul fizic. 
Şocul a fost aşa de brusc şi aşa de puţin m-am aşteptat la el încât am rămas 
pentru moment zăpăcit, privind  în jurul meu, întrebându-mă care a putut fi 
cauza acestei căderi.  Am notat amănuntele experienţei  şi am  înţeles mai 
târziu că fiecare gând este o lume de vibraţii care trebuie bine alese pe 
măsură ce  pătrundem  în  regiunile  în  care  domină aspectul  Forţă al 
Substanţei.

Practic imaginile, ideile puse în mişcare de către Gândire trebuie să 
exprime  totdeauna  o  calitate,  niciodată un  defect.  Orice  imagine, 
raportându-se la o idee de rău, de ură, orice gând răuvoitor trebuie să fie dat 
uitării.

Astfel,  într-o experienţă am vrut să studiez efectele rugăciunii  în 
Invizibil. Am utilizat în ziua aceea rugăciunea „Tatăl nostru”. În clipa în care 
am gândit  cuvintele:  „Şi  ne mântuieşte de cel  rău”,  am simţit  o astfel  de 
pierdere de energie, încât m-a cuprins o stare de slăbiciune şi a trebuit să mă 
întorc imediat pe pământ. Această expresie conţinea o idee negativă. Trebuia 
să fi zis: „Şi ne întăreşte în bine” pentru a crea vibraţii de aceeaşi natură.

Experienţa  de  dedublare  în  diferitele  dimensiuni  ale  Spaţiului 
permite  să  concluzionăm,  cu  toată certitudinea,  existenţa  unei  ordini 
generale  a  Principiilor  ce  acţionează în  Univers.  Conştiinţa  umană se 
îmbogăţeşte cu toate experienţele trecute de la care păstrează elementele 
fundamentale.  În  invizibil  supleţea  magnetică a  oscilaţiilor  substanţei  îi 
permite să le pună în joc  în mod natural,  fără efort,  în aceeaşi unitate de 
gândire şi acţiune.

Evoluţia acestei Conştiinţe constă într-o apropiere de constantele 
Ordinii Universale, pentru a putea vibra în sincronism cu Ea.

Acest potenţial de energie vibratorie care este conştiinţa umană se 
dezvoltă trăind o viaţă orientată pozitiv. Pentru a îndepărta din existenţa ta 
toate forţele deprimante, toate dezacordurile produse de imaginile, dorinţele 
şi  actele  negative,  trebuie  să devii  un  centru  de  atracţie  pozitiv  al 
Universului.

Dacă rezumăm practic conduita ce trebuie urmată pentru a obţine 
maximum de avantaje  cu  minimum de  efort,  vom spune  că trebuie  să 
gândim, să dorim, să acţionăm, să iubim, într-un sens superior. În fiecare clipă 
a vieţii trebuie să fim gata să exercităm puterile măreţe ale unei vieţi superioare 
şi pentru aceasta trebuie folosită atracţia universală în sensul ei cel mai pur.

Oricare ar fi  forma, tipul  atracţiei  care ne cheamă, niciodată nu 
trebuie să fim pasivi faţă de ea. Trebuie să-i fim stăpânul conştient. Dacă ea 
este personală,  deprimantă,  sălbatică,  duşmănoasă, trebuie să-i  eliminăm 
caracterul  negativ;  ea  va  deveni  servitoarea  noastră.  Pentru  aceasta, 
conştiinţa trebuie să fie centrată asupra a ceea ce este mai bun în Univers, 
asupra  principiilor  de  Ordine,  a  căror  armonie  ne  este  perceptibilă sub 
multiple definiţii ale Binelui, Frumosului şi Adevărului.

Urmărind  în toate acţiunile Binele dezinteresat, iubind Frumuseţea 
sub toate  formele  sale,  dorind  a  cunoaşte  Adevărul  debarasat  de  toate 
iluziile omeneşti,  dând acestui Ideal un impuls al  întregii fiinţe, fără nici o 
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constrângere,  puteţi  fi  sigur  că sunteţi  în  acord complet  cu Constantele 
Evoluţiei.

1.12 PIEDICILE ŞI MIJLOACELE DE APĂRARE ÎN A 
PATRA DIMENSIUNE

Piedicile  întâlnite  în  celelalte  lumi  ale  spaţiului  sunt  destul  de 
numeroase. Oricare ar fi  puterea lor,  amintiţi-vă următorul  lucru:  condiţia 
esenţială pentru  a  le  învinge  este  „puritatea  morală”.  Fără ea,  toate 
celelalte mijloace îşi pierd eficienţa şi pot deveni primejdioase, întorcându-
se asupra autorului.

Pentru cel care  începe aceste experienţe cu inima deschisă şi cu 
aspiraţie de elevare a Conştiinţei morale, triumful este neîndoielnic.

Am prezentat legăturile ce există între legile morale  şi structura 
fizică a  Universului  nostru.  V-aţi  putut  da  seama de  importanţa  şi  de 
valoarea  lor  ştiinţifică.  Din  cuvântul  „morală”  aşa  cum  era  înţeles  mai 
înainte,  nu mai  trebuie  păstrat  nimic.  Aspectul  său  medieval  a  dispărut 
complet. Morala nu mai este  decât selecţia inteligentă a forţelor favorabile 
evoluţiei noastre, Evoluţia impusă  de constituţia energetică a Omului  şi a 
Universului.  Conduita  morală îngăduie  acestei  lumi  să vibreze  în 
sincronism cu celelalte lumi subtile.

Piedicile sunt mijloace utile pentru a lua cunoştinţă de sfera de 
acţiune  a  celorlalte  lumi.  La  început  simţim o anumită plăcere să luptăm 
împotriva piedicilor care se manifestă. Apoi, după ce am luat cunoştinţă de 
capacităţile  noastre  mentale,  nu  le  mai  dăm aceeaşi  importanţă.  Avem 
certitudinea că învingem  şi  acţionăm tot atât de familiar ca pe pământ,  în 
deplasarea unui obiect.  În cele din  urmă, după ce am pătruns  în celelalte 
dimensiuni  şi  am luat cunoştinţă de  caracteristicile lor, apărarea nu mai 
este necesară căci piedicile nu se mai manifesta.

Starea de conştiinţă care precede această dispoziţie este destul de 
curioasă. Când este vorba să ne apărăm împotriva unor fiinţe care trăiesc în 
atmosfera  invizibilă triumfăm cu părere de rău, aş putea spune, aproape 
dureros. Suferim datorită faptului că suntem obligaţi să ne apărăm. Această 
impresie corespunde destul de bine cu aceea pe care o poate simţi un tată 
obligat să-şi pedepsească copiii pe care-i iubeşte.

Întâlnim  două tipuri  de  obstacole  în  invizibil:  fiinţele  vii  în 
atmosfera inferioară, parte a materiei substanţei, şi imaginile create de noi 
înşine sau de Inteligenţe necunoscute.

Apelul mental la Prietenii care vă călăuzesc, înălţarea gândului 
către  Planurile  superioare  şi semnul crucii  exteriorizează prin  gest  energia 
voastră mentală, fiind suficiente ca mijloace de apărare în toate cazurile.

Spre deosebire de viaţa pământeană,  viaţa  în  spaţiu  prezintă 
două deosebiri esenţiale:

1. Principiul autorităţii, puterea, sunt funcţiuni de înălţare morală 
a Conştiinţei.

2. Viaţa în substanţa rarefiată a Lumilor superioare necesită 
discernământul  şi  focalizarea  Eului  conştient  asupra 
direct ivelor Ordini i  universale.

Astfel că, Fiinţelor neevoluate le este imposibil din punct de vedere 
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material  şi spiritual să trăiască  în mod conştient  în lumile superioare atât 
timp cât  nu au  înregistrat  în ele acordurile sincrone cu oscilaţiile energiei 
radioactive ale acestor lumi.

În  Invizibil  a  schimba  dimensiunea,  a  schimba  planul,  starea, 
echivalează cu o transformare intrinsecă a elementelor. Dacă nu eşti capabil 
să te adaptezi rapid, îţi este cu neputinţă să trăieşti aici.

Scoateţi un peşte din apă; pentru a se adapta să trăiască în  aerul 
atmosferic va trebui să moară şi să renască sub o altă  formă.  A schimba 
planul, dimensiunea, echivalează cu a muri,  adică a părăsi atracţii, dorinţe 
inferioare,  pentru  a  trăi  într-o  substanţă organizată cu  ajutorul  unor 
elemente mai subtile. Sistemul psihic urmează mişcarea, nu o precede.

În principiu, viaţa omenească pe pământ este rezultanta aspiraţiilor 
noastre. Este de ajuns să vrei pentru a nu mai reveni aici. Dacă nu vreţi să vă 
adaptaţi  directivelor  morale  ale evoluţiei  şi  ale  progresului  oricărui  lucru, 
dacă nu ştiţi să deosebiţi principiile directoare ale omenirii şi să respectaţi 
aceste principii,  vă va fi  practic imposibil  să trăiţi  în substanţa Lumilor 
superioare şi să întrebuinţaţi în mod conştient energia atomilor extra-sensibili.

Piedicile Lumii invizibile provin de fapt din inferioritatea relativă a 
aspiraţiilor  noastre,  care  ne  pun  provizoriu  la  dispoziţia  oscilaţiilor 
inferioare ale substanţei  şi ale locuitorilor  săi. Pe măsură ce ne localizăm 
afecţiunile într-un Ideal mai apropiat de Principiile Lumii, pe măsură ce ne 
străduim să  înţelegem aceste principii  şi să le asimilăm în noi, suprimăm 
celelalte legături, distrugem toate comunicaţiile posibile cu elementele de 
dezordine.

Părăsirea progresivă a forţelor egoiste şi dobândirea simultană a 
energiei morale sunt prin urmare primele jaloane  ale Evoluţiei, care trebuie 
completate  cu  discernământul  asupra  Efectelor  şi  Cauzelor  tuturor 
fenomenelor.

Aceste  jaloane sunt,  în  toate  cazurile,  o  bază necesară şi 
indispensabilă.  Ele  favorizează  germinarea  şi  înflorirea  facultăţilor 
superioare ale Sufletului. Pentru acest  motiv precursorii tuturor timpurilor 
au preconizat Uniunea frăţească, toleranţa reciprocă şi exerciţiul bunătăţii.

Pentru a discerne calităţile  formelor sau ale fiinţelor pe care 
le  puteţi  întâlni  în  Invizibil  trebuie  să  consideraţi  fiecare  din  stările 
substanţei în care vă găsiţi ca pe o realitate prezentă.

Pentru  a  depăşi  limitele  unei  dimensiuni,  amintiţi-vă că 
trebuie să părăsiţi o parte din propria voastră substanţă.

Când  sunteţi  pe  pământ  o  închisoare,  de  exemplu,  este  o 
piedică  greu de învins. Dedublaţi-vă şi ea nu mai este decât o imagine prin 
care treceţi ca  şi când nu ar fi fost. Din contră, dacă vă  închide o formă 
astrală,  atunci  deveniţi  prizonierul  ei.  Părăsiţi  planul  astral,  dedublaţi-vă 
într-o dimensiune superioară şi veţi scăpa de influenţele răufăcătoare. Dacă vă 
mulţumiţi  să reveniţi  pe  pământ,  închisoarea  astrală va limita  întotdeauna 
experienţele voastre psihice.  Numai exodul  într-un plan mai  înalt  vă poate 
elibera sau, în lipsa lui; emisia unei energii foarte înalte. Fiecare lume, fie ea 
terestră sau nu, este deci o realitate momentană. Pentru a i te sustrage, trebuie 
să o părăseşti şi să te proiectezi într-o atmosferă mai înaltă.

Calitatea Fiinţelor cu care venim în contact este uşor de deosebit. 
Sistemul oscilant pe care-l folosim ca dublu transmite imediat cea mai mică 
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influenţă. După senzaţiile bune  sau rele pe care le simţim este uşor să ne 
dăm seama cu cine avem de-a face.

Ca regulă generală amintiţi-vă că,  în  Invizibil, conştiinţa morală 
este atotputernică. Adeseori ajunge un gând pentru a face să apară sau sa 
dispară formele pe care le dorim sau care nu ne plac.

1.13 CUM DEOSEBIM ÎN INVIZIBIL CALITATEA 
VIEŢUITOARELOR

Mai  multe  şcoli  de  ocultism  citează ca  piedici  esenţiale  în 
proiecţia în planurile subtile fiinţele de nivel inferior, cărora le-au dat nume 
speciale.

E sigur că în substanţa grosieră şi întunecată a lumilor inferioare 
mişună elemente de viaţă asupra cărora cred că este de prisos să insist. M-aş 
mulţumi  să  vă citez  câteva  exemple,  când  am  avut  prilejul  să lupt 
împotriva unor fiinţe  răufăcătoare.  În ziua experienţei de care vă vorbesc 
m-am dedublat cu ideea  bine definită să merg  într-un plan superior. Cum 
aveam  însă puţin  antrenament,  nu  cunoşteam  modul  în  care  trebuia  să 
procedez.  Dedublarea  s-a  făcut  cu  uşurinţă  şi  m-am  avântat  în  spaţiu. 
Atmosfera era destul de limpede. În mijlocul unui cer albastru foarte frumos, 
într-o direcţie oblică, am zărit  în sus o casă înconjurată  de nori destul de 
groşi.  Intenţionam  să mă îndrept  în  acea  parte,  când  am  văzut  o  fiinţă 
înaintând în întâmpinarea mea. Deşi îmbrăcată într-o pelerină a cărei culoare 
cenuşie nu-mi inspira încredere, totuşi mi-am continuat drumul împreună cu 
ea. În curând mă aflam în mijlocul unui oraş, urmărit de oameni îmbrăcaţi în 
negru. Trecând prin formele astrale create, m-am refugiat din casă în casă 
şi până la urmă m-am aflat închis într-un cavou fără nici o ieşire. Am invocat 
mental Călăuza mea şi imediat am scăpat de formele create de aceste fiinţe. 
Orice urmă de locuinţă,  de  oraş a  dispărut.  Eram  în  atmosfera  planului 
respectiv,  înconjurat  de  vreo  cincisprezece  indivizi,  incapabili  să-şi 
ascundă întunecimea intenţiilor lor. Curios, contemplam feţele lor invidioase 
şi rânjitoare  şi  am făcut asupra lor  semnul  apărător al crucii.  Au dat uşor 
înapoi, dar s-au apropiat din nou, râzând şi discutând în mod grosolan între ei. 
M-am  folosit  de  prilej  pentru  a  încerca  eficienţa  semnelor  zise  magice: 
triunghiul, pentagonul, numele divine, etc. Nu numai că nu au avut nici un 
efect  asupra  lor,  dar  au  început  să-şi  râdă de  mine  repetând  aceleaşi 
gesturi. Au reuşit chiar să mă prindă de braţ pentru a-mi opri acţiunea, ceea 
ce a avut darul să mă înfurie. Aceasta a fost o greşeală căci am pierdut orice 
control  şi  am revenit  în  corpul  fizic,  furios,  cu  dinţii  încleştaţi,  dar  din 
fericire fără o altă pagubă. Câteva  clipe după aceea, am făcut o a doua 
dedublare,  care  nu  a  mai  fost  obiectul  nici  unei  acţiuni  de  genul 
acesteia.

De atunci ani învăţat că cel mai bun şi cel mai puternic dintre toate 
semnele  magice  este  emisia  unui  gând  de  iubire  pe  care-l  putem 
simboliza prin semnul crucii.

Într-o  altă  experienţă am fost  urmărit  de  un  individ  ale  cărui 
gânduri erau forme  cubice,  în care mă  închidea. La un moment dat m-a 
asaltat. Am avut senzaţia că am primit două lovituri puternice de picior  în 
cap. Stăpânindu-mi această durere, am reuşit în acest timp să mă desprind 

34



din încleştare şi să preiau ofensiva. Am distrus formele lui de gândire şi m-am 
ridicat  deasupra lui,  într-un plan ceva mai rafinat  decât  acesta.  Totuşi  el 
continua  să mă urmărească.  Neputându-mă atinge,  voinţa  lui  puternică 
ajungea la mine sub forma unor pietre pe care mi le arunca. Obosit de atâta 
stăruinţă, am luat hotărârea să-l zdrobesc şi ridicând o laviţă enormă deasupra 
capului  său...  nu  am  lăsat-o  să cadă,  ci  l-am  iertat.  Îndată a  urmat  o 
transformare  curioasă:  l-am  văzut  pe  acel  individ  transformându-se  în 
câine.  În timpul  peripeţiilor acestor lupte, n-am încetat o clipă să mă rog în 
gând şi, pe măsură ce mă ridicam deasupra vibraţiei potrivnicului meu,  îmi 
simţeam energia crescând.

Ar fi interesant de studiat în aceste experienţe legăturile existente 
între naşterea formelor şi ideea de executat. Aceasta ar fi adevărata cheie a 
viselor. Natural, ar trebui notate şi observate asociaţia ideilor, a sentimentelor, a 
dorinţelor,  corespunzând  formelor  şi  densităţii  substanţei  în  care  ele  se 
manifestă. Astfel, în exemplul de mai sus în care eram cu spiritul ocupat să mă 
rog şi să mă apăr, este interesantă relaţia ce există între acest sentiment de 
apărare  şi  imaginea  laviţei?  De  ce  tocmai  această bancă având  formă 
rustică, cu o scândură groasă şi alte  două mai scurte, care servesc drept 
picioare? Imaginea unui revolver nu ar fi fost mai indicată în acesta situaţie?

Iată un caz  în care am păstrat o amintire netă a experienţei: de 
câteva zile  simţeam un fel de indispoziţie. Realizând dedublarea am fost 
absorbit  într-un  vârtej  care  m-a  târât  într-o  direcţie  necunoscută. 
Imediat, conştient de prerogativele acestei stări, am încercat să mă aşez 
în picioare, în curentul magnetic care mă transporta. Am ajuns să o fac, nu 
fără efort, când spre marea  mea surprindere am văzut un individ  înaintând 
către mine,  cu un aer  ameninţător  şi  împingându-mă în  colţul  unui  cub, 
închis din toate părţile, a cărui imagine a creat-o. Foarte conştient de mine 
însumi, fără urmă de vis, am simţit imediat o emoţie cu totul naturală. Acest 
sentiment de teamă nu a fost decât o sclipire pe  care  am  îndepărtat-o 
rapid.  Recăpătându-mi  încrederea am rămas  în  picioare,  cu spatele  la 
barajul de netrecut care a fost creat şi. surâzând, cu braţele încrucişate, îmi 
aşteptam  ferm  adversarul.  Fără o  vorbă, fără un gest.  l-am lăsat să se 
apropie şi când a ajuns aproape de mine şi a ridicat braţul pentru a lovi, mi-
am  invocat  în  gând  Protectorii.  Nemişcat,  cu  braţul  ridicat  el  nu  şi-a 
isprăvit gestul, şi-a păstrat însă atitudinea ameninţătoare. În sfârşit a avut o 
uşoară mişcare de retragere, s-a oprit, a dat  înapoi, la  început mai  încet, 
apoi mai repede şi l-am făcut să dispară definitiv, „împungând” în direcţia 
lui cu arătătorul şi degetul mare de la mâna dreaptă. Apoi mi-am continuat 
liniştit dedublarea. Curentul magnetic şi-a reluat cursul. Luminişuri apăreau 
în  atmosfera  destul  de  întunecată şi  zăream  dedesubtul  meu 
desfăşurându-se văi  înverzite, coline  împădurite,  ţărmuri  şi locuinţe. Am 
ajuns  în  sfârşit  la  un  oraş pe  care  mi-am  exprimat  dorinţa să-l  vizitez. 
Când mi-am reluat  învelişul fizic, eram, complet  restabilit după indispoziţia 
din zilele precedente. Este util să adaug că în perioada  acestei experienţe 
aveam optsprezece luni de antrenament.

Independent de imaginile, de formele create de fiinţele răufăcătoare 
influenţa care le înconjoară este net semnificativă. Astfel în primul exemplu, 
influenţa rea a oamenilor care mă înconjurau îmi sosea sub forma senzaţiei 
unui  val electromagnetic nevăzut, de o rezistenţă extraordinară. Deşi nu se 
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vedea, era un adevărat  zid de energie, de o putere considerabilă. Această 
percepţie poate fi folositoare pentru a face faţă anumitor împrejurări,  în care 
avem  de  a  face  cu  Inteligenţe  mai  înaintate,  însă dezechilibrate  de 
inferioritatea lor morală.

Iată un  exemplu.  M-am  dedublat  cu  gândul  să cunosc  fiinţe 
superioare  gradului  nostru  de  civilizaţie.  Mă simţeam  urcând  într-o 
atmosferă ceţoasă. Deodată, fără nici o senzaţie preliminară, m-am găsit 
în prezenţa unei Fiinţe  aşezată pe un fel de tron  şi  împodobită cu picturi 
multicolore  ţipătoare.  Având  un aspect rece  şi sever, acest personaj mi-a 
făcut o impresie rea. Totuşi, cum el mă asigura că este una dintre călăuzele 
mele, am gândit că această impresie este eronată şi învingându-mi antipatia, 
am vrut să-i vorbesc despre activitatea mea pe pământ. Acum, lucru straniu, 
memoria m-a părăsit subit. Revenit în forma fizică, am dedus că Fiinţele cu 
adevărat  bune nu  au  nevoie  de  altă distincţie.  De  fapt  mai  târziu  am 
învăţat să apreciez afecţiunea  sublimă a fiinţelor cu adevărat superioare. 
Fără formă,  fără culoare,  radiaţia  ambianţei  lor,  a  energiei  lor  vitale  vă 
impregnează, vă pătrunde cu o astfel de iubire, de o forţă de atracţie atât de 
încrezătoare  şi  atât  de  dezvoltată,  încât  nu  există nici  o  expresie 
pământească în stare să definească puterea şi calităţile sintetice ale acestei 
energii.

1.14 CUM POT FI ÎNVINSE FORŢELE CONTRARII
Piedicile întâlnite în această a doua categorie sunt mai diverse 

şi  mai  frecvente.  În anumite  împrejurări,  ele cer chiar o mare uşurinţă a 
dedublării.

Scopul general al forţelor contrarii este să împiedice experienţele. 
Sunt, deci, imagini care tind să închidă experimentatorul în spaţiu sau care să-i 
sustragă  energia  vitală.  Din  prima  categorie  fac  parte:  bariere,  tuburi 
foarte strâmte, interiorul unor cuburi, cuşti, toate ducând la acelaşi rezultat. 
De asemenea, mai sunt utilizate imagini  de substanţe izolante, cum ar fi 
grăsimea sau sticla. Cele care sustrag energia sunt, în general, obiecte tăiate 
în formă de vârf ascuţit sau imaginea ploii; ele vă forţează să vă întoarceţi 
în corp.

Notaţi că toate aceste obstacole se manifestă atunci când părăsiţi 
camera  pentru  a  trece  în  altă  dimensiune,  de  aceea  vă amintesc  o 
precauţie  elementară: să vă asiguraţi,  înainte de a vă avânta  în spaţiu, că 
sunteţi efectiv dedublat şi corpul fizic a rămas, de fapt, la locul său.

Iată câteva exemple privind această categorie de piedici.  Într-una 
din  aceste  experienţe,  un  ceasornic  învecinat  abia sfârşi  de bătut  ora 
două şi jumătate, că mi-am simţit corpul amorţind sub influenţa unui val 
electromagnetic.  Curând,  m-am  dedublat  în  cameră,  în  deplinătatea 
facultăţilor conştiente. M-am îndreptat spre uşă, cu intenţia să trec prin 
ea. Abia am trecut-o, că o a doua cameră m-a reţinut prizonier. Un semn al 
crucii  o făcu să  dispară.  Însă, a apărut o alta, având, de data aceasta, o 
fereastră. Pentru a ieşi, am spart geamurile. Sub influenţa misterioasei forţe a 
cărei victimă eram, acestea  se sparseră în cioburi ascuţite. Cum nu mi se 
prezenta această situaţie  pentru  prima dată,  am hotărât  să trec  şi  m-am 
strecurat  prin  deschizătura astfel  apărută.  Am simţit  atunci  ceva  greu  de 
definit. Nu m-am tăiat, nici nu m-am zgâriat; am  simţit doar o indispoziţie 
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ciudată, care mi-a sustras forţele, ca şi cum ele ar fi  fost conţinute într-un 
rezervor care s-a golit  brusc.  A trebuit  să mă întorc  în corp,  nemaiavând 
suficientă energie pentru a continua experienţa.

Am  început o a doua experienţă;  s-au ivit  aceleaşi  piedici,  cu 
singura  deosebire că spaţiul cubic în care eram închis, nu prezenta nici uşă, 
nici fereastră. Am întrebuinţat Invocaţia şi când, împungând cu arătătorul şi 
cu  degetul  mare  de  la  mâna  dreaptă,  mi-am  exteriorizat  gândul  prin 
semnul crucii, am văzut  peretele  închisorii mele crăpând şi dărâmându-se 
pentru  a  se  reconstrui,  însă,  îndată.  În  sfârşit,  în  faţa  încercărilor 
nefructuoase, a trebuit să mă hotărăsc să renunţ şi să-mi reiau corpul. O a 
treia  încercare  a  fost,  de  data  aceasta,  încununată  de  succes.  Odată 
dedublat,  m-am  lansat  în   spaţiul  eterat,  rară altă privelişte  decât  o 
atmosferă destul de clară, a cărei radiaţie  îmi dădea o impresie destul de 
plăcută. Curând, am avut senzaţia că mă găsesc în mijlocul unor nori groşi, 
un gen de cumulus alburii.  Urcam pieziş în acest spaţiu noros  şi, urmând 
apoi  o  direcţie  orizontală,  m-am  aflat  succesiv  în  preajma  mai  multor 
grupuri de studiu, răspândite  în spaţiu. Mă opream o clipă lângă fiecare 
din  ele,  luam parte  la  discuţii,  apoi  continuam acest  gen  de  inspecţie. 
După ce am trecut de un grup de copii  a căror  disciplină îmi părea a 
lăsa  de  dorit,  am  ajuns  la  un  fel  de  reuniune  prezidată de  trei  Fiinţe 
îmbrăcate  în  togi aurite. După ce le-am strâns mâna, m-am aşezat lângă 
dânşii şi am asistat la cursul pe care-l ţineau. La sfârşitul acestei adunări, 
am  stat  de  vorbă  împreună.  Resimţeam frăţeasca  lor  prietenie  cu  o 
fericire asemănătoare celei pe care o simţim atunci  când regăsim, după o 
lungă absenţă, persoane iubite. În sfârşit, s-a făcut o rugăciune în comun şi 
mi-am sfârşit dedublarea printr-o serie de vizite pământeşti. Aceste grupuri 
de studiu sunt unul din numeroasele aspecte ale vieţii în Spaţiu.

Uneori,  obstacolele  se  prezintă în  cursul  unei  dedublări  ca  în 
experienţa  următoare.  Străbăteam diferite părţi  ale unui  oraş construit  în 
eter, când, ajuns  într-o piaţă, am văzut, spre marea mea mirare, străzile 
închizându-se înaintea mea. În curând, m-am găsit blocat într-un fel de tub 
închis  la  ambele  capete. Mi-am  invocat  Călăuzele;  tubul  îmi  deschise 
drumul,  însă m-am  găsit  din  nou  prizonier  într-un spaţiu cubic,  având o 
fereastră.  Geamurile  aveau  o  deschizătură  circulară,  apărată de  un  tăiş 
ascuţit, în formă de stea. Am trecut de ele şi, deşi am resimţit o mare pierdere 
energetică, mi-a mai rămas destulă energie pentru a-mi termina experienţa 
înainte de a-mi relua corpul.

Altădată, am fost oprit  în cursul dedublării de  către nişte vârfuri 
din fier,  înfipte  într-o placă aşezată  înăuntrul unui zid pe care doream să-l 
străbat.

Într-o  altă experienţă am  ieşit  în  mod  penibil  din  corpul  meu. 
Odată exteriorizat, dublul meu a fost obiectul unei mişcări de rotaţie foarte 
neplăcute. Totuşi  am străbătut mai multe mii de kilometri cu intenţia de  a 
face  o  vizită unuia  dintre  prietenii  mei  care  locuia  pe pământ,  când o 
vrabie se aşeză înaintea mea. Am făcut-o să dispară cu ajutorul voinţei şi 
mi-am  continuat drumul. Eram aproape de  ţintă. Printr-o  radiaţie specifică 
simţeam ambianţa magnetică a persoanei respective, când am avut senzaţia a 
două forţe opuse care mă atrăgeau. Una mă împingea către ţinta de atins, 
cealaltă mă trăgea înapoi, în corpul fizic. Împotriva voinţei mele a trebuit să 
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cedez  celei  de-a  doua  şi  să mă întorc  în  structura  mea fizică.  Contrar 
experienţelor obişnuite,  eram scăldat  în sudoare  şi  simţeam o puternică 
durere în creştetul capului.

Într-o  altă zi,  după ce m-am dedublat  în  cameră,  m-am săltat 
vertical  în  spaţiu. O serie de acoperişuri se interpuneau pentru a încerca să 
mă împiedice în ascensiunea mea. Cu ajutorul rugăciunii am reuşit totuşi să le 
depăşesc şi să-mi continui studiile în bune condiţii.

În alte cazuri,  am fost oprit  de nişte grăsime care  îmbiba subit 
obiectele instalaţiei pe care o vizitam.

Din contră,  în alte situaţii am fost ajutat  în eforturile mele, de o 
foaie de staniu care mi-a fost oferită.

Un fapt  destul  de frecvent,  ca piedică esenţială,  este fenomenul 
ploii. Abia ieşit în spaţiul eteric te trezeşti într-o ambianţă întunecată, de rău 
augur. Într-o zi, acest spaţiu a apărut ca şi cum ar fi fost iluminat de un soare 
măreţ. O căldură dulce şi armonioasă îmbiba atmosfera. Inundat de fericire şi 
de acest magnetism vitalizant, m-am afundat  în el cu plăcere, când dintr-o 
dată, fără pricină aparentă,  cerul s-a  întunecat  şi ploaia  începu. Impresiile 
conştiinţei  au  urmat  aceeaşi  ordine. Obosit  mai  întâi,  neliniştit  pe  urmă, 
impresia deveni cu totul rea. Dublul părea a se dizolva sub influenţa acestei 
imagini  şi a trebuit să revin pe pământ pentru a face o nouă provizie de 
energie.

După zece  ani  de  studiu  am  reuşit  să înving  această  piedică 
importantă. În ziua în care mi-am dat seama de aceasta, hoinăream în stare 
de dedublare pe deasupra  unui  ocean  luminat  de  acest  soare  cu  o 
dulceaţă  caracteristică.  Străbăteam  cu  plăcere  aceste  câmpii 
mişcătoare, când dintr-odată, soarele se  întunecă. Marea, calmă până 
atunci, deveni agitată. Nori negri,  mari, se îngrămădiră din toate părţile. În 
curând  începu  să cadă ploaia.  Fulgere  brăzdau  cerul  şi  într-un  bubuit 
formidabil începu furtuna. Eu nu simţeam însă nici cea mai mică emoţie şi, 
de pe stânca pe care mă aşezasem,  m-am aruncat  prin acest  uragan cu 
aceeaşi seninătate şi bună dispoziţie ca şi până atunci, când oceanul era 
însorit. În concluzie, se poate spune-că toate piedicile pot fi trecute cu un 
moral susţinut necontenit.

Înainte de a sfârşi acest subiect, iată câteva neplăceri ce pot afecta 
corpul fizic. Din acest punct de vedere eu nu am avut probleme serioase, 
ceea ce  demonstrează mai  bine  decât  orice  valoarea metodei  mele. 
Mai  întâi, am avut o tulburare pricinuită de o teamă nesocotită. Când am 
deschis ochii, mi-a  fost cu neputinţă să fac vreo mişcare.  Corpul  îmi era 
paralizat.  Bătăile  inimii  erau  aproape  imperceptibile  şi  nici  o  parte a 
trupului nu asculta de voinţa mea. Am ales soluţia cea mai simplă, aceea de a 
adormi. După mai multe ore de somn m-am deşteptat obosit, fiind zdrobit, 
distrus, ca  şi cum aş fi fost bătut. Acesta  a fost pentru mine un prilej de a 
medita asupra acestor stări letargice ale morţilor îngropaţi  de vii,  loviţi  de 
aceeaşi  imobilitate,  însă având spiritul  pe  deplin  conştient  de tot  ce se 
petrece în jurul lor.

Iată un al doilea exemplu, destul de curios.  În timpul zilei am fost 
invadat de o asemenea oboseală încât a trebuit să mă culc. Am dormit timp de 
şase ore şi m-am deşteptat în condiţii care păreau normale. Odată sculat, 
m-am  simţit  extraordinar  de uşor.  Aveam senzaţia  că merg  în  gol  şi  că 
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picioarele  funcţionează  prea  repede.  La  început  m-am  amuzat.  Aveam 
impresia că sunt  într-o stare intermediară între pământ şi o substanţă mai 
puţin materială şi acest gen de echilibru era nou pentru mine. În sfârşit m-
am  gândit  la  obligaţiile  mele  sociale  şi,  coborând  în  stradă am  luat 
tramvaiul. Această semi-exteriorizare nu era cu totul terminată şi-mi micşora 
în mare parte sensibilitatea nervoasă. Astfel, când  am coborât din tramvai 
era  să fiu  zdrobit.  Neavând  completa  stăpânire  asupra  corpului,  aveam 
senzaţia că umblu în vid. Coborând, mi s-a părut că o prăpastie s-a deschis 
sub paşii  mei  şi am reacţionat violent pentru a-mi păstra echilibrul.  Toate 
acestea au fost de foarte scurtă durată. Un observator m-ar fi văzut făcând 
doar câţiva paşi mai grăbiţi decât era necesar. N-am căzut, însă realitatea 
impresiilor care s-au desfăşurat într-o fracţiune de timp atât de mică, era de 
neînchipuit.  În tot cazul, cred că această-stare de levitaţie momentana nu 
este recomandabilă.

1.15 CUM DEOSEBIM VISUL DE DEDUBLARE
Toate  tipurile  de  vis  se  deosebesc  de  dedublarea  conştientă în 

acelaşi fel  în  care  se  deosebesc  pe  pământ  operaţiile  inconştiente  de 
lucrul făcut în mod conştient.

Chiar  dacă un  vis  este provocat  de  cauze multiple:  senzaţii 
fizice,  reminiscenţele  viselor  trecute,  viziuni  simbolice  sau  percepţie 
simultană în mai multe dimensiuni, este cu neputinţă să fie confundat cu 
dedublarea.

La  deşteptare  avem  de  multe  ori  senzaţia  că am  zburat  pe 
deasupra unor peisaje, că ne-am deplasat în spaţiu, printr-un mijloc oarecare. 
Siguranţa nu este suficientă pentru a-i da crezare.

Pentru  a  o rupe definitiv  cu stupiditatea  doctrinelor  care  ni  se 
predau în toate domeniile, nu ne trebuie aproximaţii. Pentru a demasca pe toţi 
aceşti şarlatani ai fericirii, care exploatează ideea supravieţuirii sub o formă 
sau alta, nu ne trebuie experienţe semi sau extra-lucide. Trebuie lucrat într-
o deplină stăpânire  a  tuturor  facultăţilor  psihologice,  într-o  desăvârşită 
conştiinţă a condiţiilor  experienţei, cu  înţelegerea clară şi simţită a dublei 
stări  în care ne găsim. Orice  tentativă care nu  îndeplineşte aceste condiţii 
trebuie să fie îndepărtată fără milă.

În experienţele mele am notat o singură excepţie care, de altfel, 
confirmă  regula. Traversam  în vis o sală mare  în care erau reunite diverse 
personaje, când am văzut coborând un porumbel de un alb foarte curat care 
mi s-a aşezat pe frunte. Îndată am fost în stare de dedublare conştientă şi 
am profitat de aceasta pentru a mă duce în vizită la nişte prieteni.

Nu  este  cu  putinţă să vă închipuiţi  minunata  realitate  care  se 
ascunde sub  simplitatea acestei povestiri. Fără a fi confuz, viziunea mea 
cuprindea totuşi o anumită pasivitate. Oricât de uşor ar fi fost, un fel de văl îmi 
acoperea visul. Însă îndată ce m-a atins acest porumbel, transformarea a fost 
instantanee. Ca sub impulsul unei baghete magice, am fost tot atât de treaz 
ca  în  momentele  cele  mai  lucide  ale  vieţii  mele  pământeşti.  Această 
deşteptare a personalităţii conştiente se realizează într-un chip clar, lucid, cu 
amintirea imediată a tuturor faptelor trecute, prezente şi viitoare, care ne 
interesează.  În  aceeaşi  clipă,  am luat  cunoştinţă de toate  acţiunile  mele 
referitoare  la  dedublare,  de  prezenţa  corpului  meu  adormit,  de 
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exteriorizarea dublului meu şi reflectam în acelaşi timp asupra modului în 
care  îmi voi  folosi  puterile momentane. Nici o expresie nu poate defini 
această bucurie  de a te simţi  liber  în spaţiu,  ştiindu-te  totuşi  pe  pământ; 
această fericire de a  acţiona după plac, de a te duce unde doreşti, fără a 
trebui să ţii seama de închistările materiale.

Într-adevăr,  dacă fiecare  ar  putea  deveni  conştient  de  această 
stare, câte rele, câte griji de toate felurile s-ar evita; fiecare ar acţiona  cu 
fermitate pentru a rupe legăturile egoiste şi pentru a nu se mai reîncarna 
într-o formă care, oricât de frumoasă ar fi, este o povară greu de purtat!

E  inutil  să vă citez  exemple  de  viziuni,  de  vise  profetice, 
simbolice  sau  prevestitoare.  Fiecare  a  avut  ocazia  să se  întâlnească cu 
acestea, el însuşi, sau în anturajul său. Vreau numai să vă dau modul de a 
vă selecţiona  visurile  şi  să  obţineţi  indicaţii  interesante  asupra 
trecutului,  prezentului  şi  viitorului  problemelor  pe  care  doriţi  să le 
rezolvaţi.

Fiind  date  densităţile  succesive  ale  substanţei  lumilor 
Invizibilului şi  posibilitatea de a stabili acorduri în rezonanţă între sistemul 
nostru oscilant şi acela al lumii cu care vrem să comunicăm, relaţiile între 
vizibil şi invizibil sunt în principiu foarte uşor de stabilit.

Lucrul cel mai greu este să se evite perturbările, de orice natură, 
aduse de inconştient sau conştiinţa inferioară. Ori, acest inconvenient este 
opera minţii  noastre. Noi suntem cei ce le creăm, prin toate atracţiile pe 
care le emitem în fiecare secundă, datorită dorinţelor noastre, a gândurilor 
noastre, a motivelor noastre de acţiune, a sentimentelor noastre.

Dacă vrem să comunicăm cu celelalte dimensiuni  şi să obţinem 
informaţii  convenabile,  trebuie  să începem  prin  a  selecţiona  sistemul 
nostru  de  acorduri,  pentru  a  nu  înregistra  decât  lungimi  de  undă cu 
vibraţie înaltă.

Suntem  totdeauna  în  acelaşi  cerc  şi  revenim  la  condiţiile  deja 
exprimate: igiena fizică, psihică, psihologică. Cu cât vă veţi fixa mai ferm 
motivele voastre de acţiune, dorinţele şi gândurile voastre asupra unui ideal 
generos, cu atât veţi fi mai puţin atins de orice vibraţie joasă.

Prin urmare, trebuie început prin a transforma vechiul om, adică a 
elimina  cu  răbdare  toate  greşelile,  antagonismele,  contra-dicţiile 
moravurilor şi obiceiurilor civilizaţiei noastre şi a zidi pe un teren nou fiinţa 
superioară, care să ne pună în legătură cu regiuni subtile înalte, divine.

Experienţa  ne  demonstrează că fiinţa  omenească este  o 
conştiinţă capabilă să trăiască într-o substanţă subtilă extrem de rafinată, în 
care are acces la modularea energiei ce dirijează  fenomenele. Pentru a 
se menţine în echilibru în  această substanţă, ajunge să-şi construiască un 
sistem  de  energie  oscilantă,  capabil  să se  sintonizeze  cu  vibraţiile 
acestor Lumi superioare,  pentru ca astfel Conştiinţa să-i  poată discerne 
caracteristicile. Această remarcă este esenţială.  Oricare ar fi lumea în care 
trăim, oricare ar fi natura energiei  în acţiune în care ne deplasăm, pentru a 
aprecia esenţa unei vibraţii trebuie să-i fi trăit  efectele, trebuie mai întâi 
să o trezim în noi.

Este necesară şi experienţa lumilor inferioare pentru a crea în sistemul 
nostru  de  acorduri  potenţialităţi  care  ne  permit,  în  gradul  următor,  să 
discernem cauzele de efectele pe care le-am trăit, deoarece există astfel un 
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termen de comparaţie.
Pe  pământ  nu  toată lumea  ştie  să aprecieze  diferenţa  care 

există între  atmosfera unei discoteci  şi aceea a unei biserici,  în ceea ce 
priveşte vibraţiile subtile care ating esenţa fenomenelor.

Pentru a înţelege viaţa reală a Sufletului pe pământ şi  în invizibil, 
pentru a judeca corespunzător manifestările conştiente ale stării de veghe şi 
ale stării de somn, este indispensabil să ne dăm seama de situaţia noastră în 
Univers.

Suntem,  după cum  am  spus,  un  focar  de  substanţă radiantă, 
susceptibilă să emită energie şi să perceapă vibraţii care ne aduc informaţii 
asupra  calităţii  şi  raţiunii  fenomenelor.  Pentru  a  discerne  aceste  calităţi, 
pentru a le compara între ele şi a scoate din ele un raţionament logic, trebuie 
mai  întâi să fi apreciat efectele  în lumile  în care ele se manifestă. Aceste 
efecte sunt de două feluri: bune sau rele. Aceste calităţi sunt determinate 
de  densitatea  şi  sincronismul  oscilaţiilor  focarului  nostru  propriu  de 
energie care vibrează în acord cu acelaşi tip de energii din Univers. Binele 
şi  răul,  fericirea  şi  suferinţa  nu  sunt  deci  decât  efecte  datorate 
mecanismului intim de rezonanţă al omului şi al Universului. Sunt relaţii care 
se  stabilesc  între  constituţia  energetică a  omului  şi  cea  a  Universului. 
Universul fiind invariabil în relaţiile sale de Cauză-Efect, rezultă deci că noi 
suntem cei care trebuie să ne schimbăm calitatea atracţiilor sistemului nostru 
de energie.

Toată lumea a putut  vedea pe pământ suma  formidabilă de 
suferinţe provocate de urmărirea satisfacţiilor personale, de prostie, 
de gelozie, de intoleranţa unora faţă de ceilalţi. Această cale nu este deci 
cea care se armonizează cu calităţile energiei  divine în care ar trebui să 
trăim. Suferinţa arată un dezechilibru, un dezacord, o dezordine între Om şi 
Univers. Ordinea favorabilă fericirii căutate de fiinţa umană cere o cale opusă. 
Aceasta este aplicarea legii morale, rădăcina fundamentală a  experienţelor 
noastre şi a discernământului lor.

Iată deci cum se prezintă, după observarea faptelor, mecanismul 
relaţiilor  dintre  Om  şi  Univers,  care  determină,  prin  urmare,  bazele 
ştiinţifice ale legii morale.

Fiinţa  umană,  prin  faptele  sale,  dorinţele  şi  gândurile  sale, 
radiază în  trei  lumi  subtile  principale.  Pe  măsură ce  îşi  focalizează 
motivele de acţiune spre lumea gândurilor, aceste trei centre de observaţie, de 
percepţie capătă o importanţă deosebită. Şi în lumile superioare, a gândi, a 
dori, a acţiona sunt inseparabile una de alta. Ele se contopesc într-o aceeaşi 
facultate, receptivă la cel mai mic  stimul, fie că vine din afară sau din noi 
înşine. Această sinteză, cu viteza ei de desfăşurare, cere deci o anumită 
opţiune în modul nostru de a gândi  şi de a acţiona. Dacă ar fi cu putinţă 
abordarea acestor dimensiuni şi posibilitatea să trăim în substanţa lor, fără 
o  selecţie  mecanică,  în  direcţia  forţelor  pe  care  le  punem  în  mişcare, 
Ordinea nu ar mai fi universală.

Deci, ori de câte ori gândiţi, doriţi, acţionaţi sub o influenţă oarecare, 
puneţi în mişcare o fracţiune de eter ale cărei vibraţii se vor îndrepta spre 
destinaţia  spre care aţi  dorit.  În acelaşi  timp aţi  creat  în eter  o „cale de 
minimă rezistenţă”, care va înlesni eforturile voastre în acest sens. Această 
cale magnetică este un  canal  în care se vor vărsa oscilaţiile de aceeaşi 
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natură.  Dacă v-aţi  gândit la voi  înşivă, dacă obiectivul pe care doriţi  să-l 
atingeţi este un profit pentru voi înşivă, dacă aţi acţionat din interes personal 
şi cu singurul scop de a trage de aici un avantaj  oarecare,  se produce 
următorul lucru: corpusculii electronici ai eterului, după ce şi-au vărsat o 
parte din energia lor în sensul indicat, vor reveni spre voi. Câmpul magnetic 
astfel format va atrage prin afinitate toate sistemele de aceeaşi natură. În 
curând o veritabilă lume va gravita în jurul vostru, atrăgând prin simpatie, 
prin  rezonanţă toate formele vii de aceeaşi valoare. Iată-vă astfel legaţi, 
pentru un timp definit,  de un sistem de  energie ale cărui acorduri vă vor 
obliga să repetaţi aceleaşi  experienţe.  În  concluzie,  pentru voi  va fi  mai 
uşor să cedaţi acestor rezonanţe decât să creaţi altele. A le distruge este 
o  adevărată suferinţă.  Toată lumea  cunoaşte  puterea  obiceiului  şi 
comoditatea de a-i da ascultare. Neavând nici o raţiune superioară pentru a 
schimba aceste obiceiuri, aceste rezonanţe, veţi trăi în acest fel toată viaţa 
şi  după moarte sistemul vostru energetic vă va aşeza într-o atmosferă având 
aceleaşi caracteristici, în tovărăşia unor fiinţe cu care aveţi aceleaşi afinităţi.

Analizând senzaţiile  încercate de Conştiinţă în viaţa pământească 
observăm  suferinţa  şi  dezgustul  determinat  de  dorinţele  senzoriale. 
Observarea faptelor în invizibil confirmă acest lucru. Pe măsură ce coborâm în 
lumea  atracţiilor  senzuale,  percepţiile  sunt  mai  materiale,  atmosfera  mai 
condensată, mai groasă. Reducerea  vitezei  atomilor  săi  o face obscură şi 
avem impresia foarte netă că ne înăbuşim.

Plăcerile  intelectuale,  bucuriile  sănătoase  ale  datoriei  împlinite, 
exercitarea conştientă a calităţilor superioare ale sufletului, satisfacţia de a te 
face  util,  de  a  fi  contribuit  la  opere  de  pace,  de  unire,  de  a  fi  uşurat 
suferinţe  determină,  dimpotrivă, o fericire care durează şi dă Sufletului  o 
senzaţie de forţa, de energie superioară.

Experienţele din planurile subtile ne îngăduie acum să înţelegem 
aceste  fenomene. Toate eforturile astfel direcţionate ne pun  în legătură cu 
Monadele  în  care  sub  un  volum  mai  mic,  energia  radiază o  forţă 
considerabilă.  Este deci  foarte natural că această radiaţie este comunicată 
Personalităţii noastre pământeşti.

Experimental,  atmosfera  Lumilor  invizibile  se  modifică pe 
măsură ce ne detaşăm de satisfacţiile senzoriale. Indispoziţia generală pe 
care o simţim în lumile inferioare nu mai există. Simţim o stare progresivă 
de  relaxare, de bunăstare care se accentuează şi devine  bucurie, fericire 
formată dintr-o  seninătate  liniştită,  ale  cărei  senzaţii  multiple  sunt  cu 
neputinţă de descris.

Substanţa  a  urmat  aceeaşi  evoluţie.  De  la  obscuritatea 
completă a  stărilor  inferioare,  o  uşoară  luminescenţă se  manifestă şi 
progresează. Această claritate, care se poate compara cu aurora, este la 
început  un  fel  de  ceaţă cenuşie.  Apoi  opacitatea  se  risipeşte,  cenuşiul 
devine mai puţin  întunecat,  ceaţa  mai  puţin  deasă.  În  sfârşit,  această 
claritate  se  accentuează,  devine  comparabilă cu  luminozitatea  soarelui 
nostru la amiază. De o intensitate egală în toate punctele, această lumină 
este resimţită ca o căldură dulce şi înviorătoare.

Pentru a trăi  într-o astfel de atmosferă şi a profita de puterea sa 
radiantă în celelalte dimensiuni ale spaţiului, experienţa demonstrează că 
trebuie  să te  desprinzi  mai  întâi  de  atracţiile  senzuale,  după aceea  de 
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dorinţa  de  satisfacţii  personale,  în  sfârşit,  de  orice  motive  privind  un 
obiectiv interesat.  Această  conduită nu implică a trăi ca un pustnic, a te 
constrânge la un ascetism riguros  fără nici o satisfacţie. Structura noastră 
fizică are necesităţi pe care ar fi periculos să le nesocotim. Sub pretextul de a 
te armoniza cu o Lume superioară, nu trebuie să te rupi de a noastră. Este 
perfect posibil să trăieşti fără excese, să utilizezi satisfacţiile materiale şi să 
evoluezi  în acelaşi timp. Ajunge numai să nu-ţi faci din acestea obiectivul 
vieţii  şi  să nu li  te  ataşezi  peste măsură.  Repet,  nevoile  naturii  noastre 
materiale trebuie să fie doar reduse şi să li se acorde o atenţie  mult mai 
mică, dar nu trebuie neglijate. Eu mi-am realizat toate experienţele trăind 
ca toată lumea, în timpul preocupărilor muncii mele zilnice, fără să urmez nici 
un regim special. Când afirm că ascetismul nu este obligatoriu, eu posed 
dovada experimentală a acestei afirmaţii.

În  rezumat,  operaţia  constă într-o  descentralizare  succesivă a 
Personalităţii, a Eului Individual, pentru a-l face să ia cunoştinţă de Pluralitatea 
Cauzelor  asupra  cărora  este  capabil  să acţioneze.  Se  ajunge  aici 
îndreptându-ne atenţia asupra  unor subiecte superioare naturii satisfacţiilor 
noastre  materiale.  Progresiv,  aceste  forme  ce  privesc  individualitatea 
noastră sunt  părăsite  treptat,  focalizându-ne  dorinţele,  gândurile  şi 
emoţiile asupra unor  obiective  şi  principii  de viaţă  superioare, până în 
ziua  în care vom ajunge să găsim satisfacţie  şi fericire totală  în aplicarea 
principiilor eterne ale vieţii.

Este important de notat că în această muncă evolutivă, bucuriile 
devin  mai  profunde  pe  măsură ce  vă perfecţionaţi  sistemul  vostru  de 
rezonanţe.

Calea cea mai simplă pentru toată lumea este de a-şi  îndrepta 
gândurile,  dorinţele  şi motivele sale de acţiune cât mai puţin posibil spre 
sine  şi cât mai  mult spre idealuri superioare. Vă veţi da seama acum că 
alegerea  unui  Ideal  generos  nu  are  nimic  mistic.  Aceasta  este  o 
concretizare  a  ideii  directoare,  călăuzind  profanul  în  acest  sistem  de 
perfecţiune.

Simultan, pe măsură ce vă gândiţi mai puţin la voi, trebuie să  vă 
dirijaţi  motivele  de  acţiune  spre  frumuseţile  vieţii.  Ignoraţi-i  aspectele 
urâte şi lipsurile. Priviţi totdeauna partea frumoasă a lucrurilor şi luptaţi cu 
perseverenţă pentru  a  distruge  toate  formele  răului  pe  care  le  întâlniţi. 
Această atitudine,  indispensabilă pentru  oricine  vrea  să colaboreze  cu 
Invizibilul fără să se dezechilibreze, este la  îndemâna  oricui prin actele sale 
zilnice.  Cele mai  mărunte fapte ale  existenţei  ne pot  servi  ca trambulină 
pentru  a  evada  din  mizeriile  noastre.  Toate  amănuntele,  oricât  de 
neînsemnate,  pot  fi  folosite  pentru  dezvoltarea  energiei  noastre  către 
facultăţile superioare ale Conştiinţei.

Iată prin urmare mecanismul acestui fel de a acţiona. Energia pe 
care  o  puneţi  în  mişcare  în  substanţa  celorlalte  lumi  va  urma  orbeşte 
direcţia  pe  care  i-o  daţi.  Îndată ce  raportaţi  totul  la  voi  înşivă,  ea  se 
condensează în voi. Schimbându-vă sistemul de valori, vă descentralizaţi 
afecţiunile făcându-le solidare cu un alt ţel decât voi înşivă. Vibraţiile eterice 
se  vor  îndrepta  spre  acest  ţel.  Dacă este  un  Ideal  generos,  corpusculii 
însufleţiţi din lumea în care l-aţi situat, vor face din el un sistem în care se 
vor precipita atracţiile de aceeaşi valoare. Slabe la început, oscilaţiile cresc 
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amplificându-se cu repeziciune. Pe măsură ce dăruiţi tot ce aveţi mai bun 
în voi pentru îndeplinirea acestui Ideal,  vibraţiile înalte se însumează, şi în 
curând  acest  nucleu  de  energie  constituie  un  sistem  de  acorduri  bine 
organizat,  în care vă va fi uşor să pătrundeţi, părăsind  fără regret vechiul 
suport.

Lucrând împotriva răului prin perfecţiune morală,  îndreptându-vă 
atenţia  asupra  utilităţii  lucrurilor,  discernând  farmecul,  poezia,  frumuseţea 
naturii, învăţaţi să iubiţi viaţa pentru ea însăşi. Căutând frumuseţea în forme, 
apoi  în  expresii,  iubiţi  în  curând  această frumuseţe  în  afara  formelor. 
Căutând binele  în fapte,  în dorinţe,  în gânduri,  în sentimente,  învăţaţi să 
iubiţi acest bine pentru el însuşi.

Iată calea veritabilă a Iniţiatului.  Secretul vieţii este cuprins  în 
acest  mecanism care  este  la  îndemâna tuturor.  Pe  măsură ce  deosebiţi 
caracteristicile Frumosului şi ale Binelui, vă îndreptaţi spre izvorul veritabil al 
libertăţii  şi  fericirii.  Prin  eforturile  voastre,  învăţaţi  să trăiţi  în  constantele 
Armoniei, şi în curând nu veţi mai dori să trăiţi decât pentru ea. În acea zi, 
sunteţi foarte aproape de  perfecţiunea totală. Voi veţi fi  învăţat de mult să 
comunicaţi prin mii de mijloace cu aceste Lumi admirabile care vă pătrund, 
iar domeniul viselor nu va mai avea secrete pentru voi.

1.16 OBSERVAŢII ASUPRA MECANISMULUI INTUIŢIEI ŞI 
INSPIRAŢIEI

Desfăşurarea  acestor  studii  mi-a  permis  să observ  câteva 
caracteristici asupra diferitelor mijloace de a coresponda cu Invizibilul.

Pentru a explica uşor natura fenomenelor, cea mai bună soluţie este 
aceea de a compara fiinţa umană cu un post telegrafic fără fir, capabil să 
funcţioneze  alternativ  în regim de emisie-recepţie. Selectarea undelor pe 
care dorim să le  emitem sau să le receptăm cere aplicarea unor exerciţii 
elementare de psihism.

Acordul  în rezonanţă a sistemului psihic cu Lumile superioare cere 
orientarea ideilor spre Binele moral. Presupun,  în consecinţă, că vrem să 
ne antrenăm  organizat  şi metodic. Acesta este singurul mod de a obţine 
rezultate raţionale.

Diferitele  expresii  utilizate  până aici,  definesc  imperfect  această 
categorie de fenomene. Cuvântul clarviziune nu este exact, se pot întreţine 
legături  cu  Invizibilul  fără a  fi  clarvăzător.  Cuvântul  medium  este  de 
asemenea  nepotrivit.  Noi  nu  suntem intermediari,  ci  operatori  conştienţi. 
Deşi  nu sunt  partizanul  ideii  de a crea noi  definiţii,  găsesc totuşi  util  să 
definesc toate operaţiile psihice care  au  ca  scop  să corespondeze  cu 
Invizibilul,  sub  numele  de  operaţii  „transconştiente”  (trans-  prepoziţie 
latină care arată situaţia dincolo de un termen, trecerea de la o stare, de la un 
fapt, de la o situaţie la alta. Se utilizează în general pentru a indica un gând 
mai  înalt  în  acţiune.),  înţelegând  deci  emisie  sau  recepţie 
transconştientă.  Acest  termen  dă ideea  unei  acţiuni  prin  conştiinţă şi 
aceasta e, de fapt prima regulă de notat. Orice fenomen având drept scop să 
stabilească o  comunicare  cu  celelalte  Lumi,  trebuie  să fie  conştient. 
Operatorul trebuie să aibă toată libertatea de spirit. El trebuie să poată nota 
calm, rece, ordonat  şi precis cele mai mici  amănunte.  Observaţiile  sale 
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trebuie să fie detaşate, ca şi cum ar fi vorba de altcineva, el netrebuind să 
se lase absolut  deloc implicat.  Inutil să mai spunem că trebuie să aveţi o 
sănătate  fizică şi  psihică bună,  spiritul  detaşat  în  mod  voluntar  de 
frământările zilnice;  după câteva  tentative  vă veţi  putea  da  seama de 
toată luciditatea pe care o aveţi şi de întreg liberul arbitru care este posibil 
să-l obţineţi.

Schema,  condiţiile  experienţei,  sunt  în  toate  cazurile  aceleaşi  ca 
pentru dedublarea personală, numai directivele gândirii se schimbă.

Pe  această bază este  posibil  să se  studieze  fenomenele  de 
telepsihism (telepatie). Pentru a reuşi aceste experienţe, trebuie  mai ales ca 
cele două posturi să lucreze împreună la aceleaşi ore, în zile dinainte stabilite. 
Ele nu trebuie schimbate sub nici un pretext. Fiecare post se acordează cu 
partenerul său prin gânduri de  prietenie reciprocă. Cel care funcţionează ca 
receptor face vid în el însuşi şi nu trebuie decât să observe în linişte vibraţiile 
care îi parvin. Aceste vibraţii se pot prezenta sub formă de imagini, de sunet 
sau gânduri. Distanţa nu are nici o influenţă asupra producerii fenomenului. La 
început, postul emiţător trebuie să evite să  transmită fraze complexe. El 
trebuie să-şi  formuleze gândul  printr-un singur cuvânt, exteriorizându-l cât 
mai mult. Trebuie să  îşi imagineze că strigă în urechea corespondentului, că 
aceste litere se înscriu în eter, că produc un sunet puternic, etc. Eu am primit în 
acest fel gânduri la cincisprezece mii de kilometri ca  şi cum cineva  mi-ar fi 
strigat tare  în ureche. Surprins de acest rezultat, am făcut  un salt pentru a 
vedea cine se afla aproape de mine  şi acest gest  inconştient demonstrează 
necesitatea unui antrenament serios.

Medicina psihică,  întrebuinţată în acest fel, dă rezultate care ar fi 
apreciate drept miraculoase de către un profan. După părerea mea, dacă vreţi 
să căpătaţi  încredere deplină în puterile proprii,  exerciţiul medicinii mentale 
este cel mai bun antrenament pe care-l puteţi urma. Vă sfătuiesc să vă îngrijiţi 
pacientul fără ca el să o  ştie. Nu vă faceţi  probleme  din pricina distanţei. 
Acţiunea este aceeaşi  la  un  metru  sau  la  mai  multe  mii  de  kilometri;  de 
preferinţă este mai bine să realizaţi aceste tratamente atunci când  bolnavul 
doarme. Afară de cazurile de origine karmică în care răul revine sub o altă 
formă, nici  o boală nu rezistă acestui  tratament care este dintre cele mai 
puternice cunoscute până astăzi. Am observat că nu trebuie niciodată întrerupt 
tratamentul în mod brusc, ci rărindu-l în mod progresiv.

Este de asemenea posibil să te  îngrijeşti pe tine  însuţi cu ajutorul 
medicinii  mentale,  să-ţi  recuperezi  forţele  aproape  instantaneu,  să limitezi 
efectele negative ale influenţei unei persoane sau eveniment, sau chiar să-ţi 
schimbi condiţiile de viaţă. Singura limitare a acestor puteri  de  vindecare 
provine din oscilaţiile produse de acţiunile noastre (conform legii cauzei  şi a 
efectului), care au un efect de amortizare. Conduita morală ce am indicat-o 
anterior este deci necesară, pentru ca acţiunile pe care le realizăm să fie cât 
mai armonios integrate.

Deoarece acelaşi  mecanism stă la  baza transmiterii  conştiente  a 
gândurilor, se poate comunica cu toate nivelurile substanţei, de la aspectul 
materie până la aspectul forţă. Răspunsul este variabil;  cel mai adesea el 
parvine sub forma unui  vis,  în  care  o imagine simbolică vă  permite să-l 
adaptaţi  caracterului  vostru,  temperamentului  vostru.  Dacă faceţi  aceste 
exerciţii dimineaţa, recepţia se poate realiza prin viziune sau intuiţie. Viziunea 
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poate să apară într-o formă neaşteptată, ca un peisaj proiectat de o lanternă 
magică sau chiar animată, ca un film cinematografic.  În acest din urmă  caz 
este chiar posibil să aveţi conştiinţa că participaţi mai mult sau mai puţin 
activ.

Ajungem  acum  la  intuiţie,  pe  care  eu  o  numesc  „recepţie  fără 
imagine”.  Deşi  sunt  veri  buni,  intuiţia  nu  trebuie confundată cu inspiraţia. 
Intuiţia nu se pretează la nici un fel de raţionament momentan, ea e recepţia 
fără imagine a vibraţiilor care se manifestă de la percepţia subtilă până la cea 
vorbită. E o idee sau un ansamblu de idei care parvin, confuz la început, apoi 
din ce  în ce mai clar  până la a auzi ca  şi cum cineva ar vorbi la urechea 
noastră. Uneori, ideea are durata unui fulger, alteori avem senzaţia că primim 
ideile estompate. Dezvoltarea  intuiţiei se face  în acelaşi mod ca la celelalte 
procedee de comunicaţie.  Întins,  liniştit  şi calm, vă concentraţi suficient de 
ferm  gândul  asupra  problemei  de  rezolvat  şi  alungaţi  orice  alt  gând din 
câmpul conştiinţei. Îndată ce o idee, sau un ansamblu de idei se precizează, 
notaţi-le imediat.

Dacă se consideră intuiţia ca începutul unei corespondenţe mentale 
cu  celelalte  dimensiuni  ale  spaţiului,  se  poate  spune  că inspiraţia  îi 
prezintă stabilizarea şi complementul. În intuiţie ascultăm, prindem vibraţii în 
tăcere. În inspiraţie, dimpotrivă, nu trebuie să ascultăm, căci toate activităţile 
mentale sunt la maximum lor de activitate. Nu mai e o comunicaţie mentală, 
ci sunteţi voi înşivă cei care realizaţi deducţii, cu o uşurinţă incomparabilă. 
Inspiraţia  este  deci  o  excelentă metodă de lucru care se stabilizează prin 
antrenament şi devine un mod regulat de corespondenţă cu Invizibilul.

Pentru a o pune în practică, trebuie să începeţi prin a vă face obiceiul 
de a lucra la masa de lucru, în zile şi la ore fixe. Invocarea puterilor prietene, 
arderea de sare amestecată cu tămâie, va ajuta la purificarea atmosferei 
psihice şi la regularizarea oscilaţiilor subtile.

Presupunem că vreţi să aprofundaţi o anumită problemă prin metoda 
analizei  şi a sintezei logice. Pentru a putea judeca perfect liber şi a evita să 
cădeţi  în banalităţi, trebuie să vă documentaţi temeinic asupra subiectului  de 
studiat. Apoi este necesar să vă puneţi la curent cu studiile actuale asupra 
problemei  în cauză.  În sfârşit, printr-un efort de voinţă, trebuie să alungaţi 
totul din gândul vostru şi să începeţi să studiaţi ca şi cum nu aţi  şti nimic 
despre  subiectul  de rezolvat.  Dacă urmaţi  această metodă în organizarea 
studiilor voastre, atunci inspiraţia se va manifesta. La început nu vă veţi da bine 
seama de fenomen. Într-un moment în care gândul este focalizat pe problema 
de cercetat, apare un val de idei noi. Ideile vin cu o rapiditate atât de mare, 
încât  reuşiţi  cu greu  să notaţi  totul.  Sub influenţa  acestei  panorame  de 
gânduri scrieţi,  meditaţi,  raţionaţi,  deduceţi cu o uşurinţă extraordinară. 
După ce aţi  scris  numeroase pagini  în  care  credeţi  că aţi  găsit  soluţia 
problemei,  sunteţi  oprit  brusc  de  anumite  obstacole.  Părăsiţi  masa  de 
lucru, tulburat de acest aspect al problemei la care nu v-aţi gândit încă. Data 
viitoare,  după ce v-aţi documentat asupra acestei idei noi, vă aşezaţi din 
nou  la  lucru;  aceeaşi  clarvedere  se  manifestă,  aducând  bucuria  de  a 
descoperi noi aspecte,  până în momentul  în care apare o nouă dificultate. 
Aceasta pare mai gravă decât celelalte. Vă întrebaţi chiar dacă este raţional 
să continuaţi  cu această metodă.  Totuşi,  reluaţi  din nou lucrul  şi  rezultate 
interesante vin să recompenseze eforturile făcute. Sub influenţa concentrării 

46



gândului  se  ajunge  la  situarea  conştiinţei  într-o  dimensiune 
corespunzătoare domeniului mental,  ceea ce dă acces la noi  asociaţii  de 
idei.  Astfel  ajungeţi  să vă explicaţi  cu  uşurinţă anumite  mecanisme  ale 
fenomenelor din manifestare.

Inspiraţia cere mai mulţi ani de antrenament înainte de a constitui o 
metodă regulată de lucru.  Numeroase obstacole dăunează dezvoltării sale: 
proaste  dispoziţii  fiziologice  şi  psihologice,  temperatura,  starea 
hidrometrică a  atmosferei,  etc.  Educaţia,  instrucţia,  mediul  frecventat, 
dorinţele  obişnuite  vin  să contribuie  favorizând  sau  împiedicând 
transformarea fenomenului într-o nouă facultate.

Astfel, în anumite zile, abia v-aţi aşezat la masa de lucru şi îndată 
sunteţi  sub vraja acestei  înţelegeri  superioare.  Totul  este de o simplitate 
copilărească şi  această stare  apare  ca fiind  atât  de  normală încât  aveţi 
impresia că a existat din totdeauna şi că va dura veşnic. Însă, dacă în acest 
moment  vă îndreptaţi  atenţia  asupra  fenomenului  însuşi,  şi  căutaţi  să 
ascultaţi  pentru  a  vedea  în  ce  fel  se  manifestă această luciditate,  totul 
încetează imediat, şi deveniţi incapabil să legaţi două idei.

Alteori, dimpotrivă vă simţiţi într-o dispoziţie excelentă. Vă aşezaţi 
la masa de lucru, convins că veţi obţine lămuriri senzaţionale. Orele trec, cu 
neputinţă de a obţine vreun rezultat. Se poate prelungi această stare timp 
de patru sau cinci ore  şi aveţi senzaţia că nu este nimic de făcut.  Creierul 
pare învăluit de un văl de nepătruns şi vă părăsiţi studiile nemulţumit 
şi prost dispus.

Perioadele  de  muncă efectuată sub  inspiraţie,  sunt  în  general 
impregnate de  o senzaţie  de  pace,  de bucurie  care  durează toată ziua. 
Această inspiraţie variază în intensitate  în  funcţie de subiectele  analizate. 
Când  tratăm  subiecte  referitoare  la  relaţiile  Universului  nostru  cu 
Absolutul,  lacrimile ne izvorăsc spontan din suflet,  fiind  în acelaşi  timp 
într-o  stare  de  inefabilă inspiraţie  care  generează o  bucurie  de nedescris. 
Această metodă de lucru nu trebuie confundată cu extazul. În această stare de 
inspiraţie rămânem perfect conştienţi, însă ideile pe care le vehiculăm sunt 
pline de o astfel de  încărcătură încât vibraţiile care se degajă acţionează 
asupra sferei emoţionale.  Dacă am împins destul de departe dorinţa de a 
cunoaşte ultimul amănunt al enigmei, un tremur ne cuprinde şi, ca un imens 
duş îngheţat, fiori ne trec de la cap până la picioare.  În această stare de 
rezonanţă pierdem noţiunea timpului.  După ore  întregi  de lucru susţinut, 
avem impresia că am început abia de câteva minute şi dacă cineva vine să 
ne  întrerupă, avem percepţia că respiraţia ne este  tăiată, ca  şi cum am fi 
căzut dintr-un loc înalt.

Studiul  privind  formele  geometrice  şi  relaţiile  lor  numerice 
este un antrenament mai dificil. La început nu-i putem consacra timpul pe 
care l-am  dori, căci mintea se  învârteşte  în cerc  şi acest dans neîncetat 
împiedică orice  muncă.  În  general,  inspiraţia  privitoare  la  subiecte 
filozofice sau morale  este  mai uşor de obţinut decât  în cazul subiectelor 
metafizice, care cer o concentrare mai profundă a gândirii.

Oboseala rezultată dintr-o stare de inspiraţie se traduce printr-o 
stare de vid. Capul pare gol şi corpul este obosit de o cheltuială de energie 
nervoasă.  Toate aceste particularităţi care însoţesc inspiraţia sfârşesc prin a 
dispare în timp. Fenomenul se transformă în facultate durabilă, nici mai 
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mult  nici  mai  puţin  aparentă decât  acelea  pe  care  le  posedăm  deja. 
Ajungem să lucrăm  într-un mod  mai regulat, fără întrerupere,  într-un calm 
profund, fără bucurie, fără deprimare, în Pacea conştientă de a fi folositori. 
Pentru a dezvolta şi regulariza exerciţiul acestei facultăţi se poate conchide:

1.Este util să se aleagă subiecte morale, filozofice sau metafizice a 
căror dezvoltare să servească binelui general;
2.Căutăm să analizăm liniştit subiectul, reîncepând succesiv lucrul 
de atâtea ori cât va fi necesar până se obţine un rezultat logic  şi 
raţional;
3.Se va acţiona în armonie cu înălţarea ideilor pe care vreţi să le 
înţelegeţi  şi  se va  respecta cea  mai  mare puritate  fiziologică şi 
psihologică.

1.17 VALOAREA RELATIVĂ A CUNOŞTINŢELOR ŞI A 
MIJLOACELOR DE PERFECŢIONARE UTILIZATE ÎN INVIZIBIL

Transformarea  inspiraţiei  într-o  facultate  echilibrată cu  celelalte, 
îngăduie posesorului său să comunice cu planurile superioare la orice oră 
din zi, printre ocupaţiile sale obişnuite. Aceasta mă face să precizez natura 
cunoştinţelor  primite  în Invizibil.  Mulţi  îşi  imaginează că posibilitatea de 
contactare a lumii  de dincolo, sau de dedublare conştientă, este deajuns 
pentru a înţelege legile Universului. Este o greşeală, căci de fapt acestea 
măresc doar „suma probabilităţilor”.

Contactarea telepatică a Celor care sunt numiţi Călăuzitori, învăţători, 
atraşi  de iubirea voastră vă oferă o veritabilă învăţătură asupra acestor legi 
universale. Eu pot să vă vorbesc despre ea din experienţă.

Numai după mulţi ani de meditaţie, când din deducţie în deducţie, 
aţi ajuns să schematizaţi legile Universului  într-o aceeaşi Ordine universală, 
numai  atunci  vă daţi  seama  de  greutatea,  am  putea  spune  chiar 
imposibilitatea, de a exprima aceste Principii sub o singură formă. Conştiinţa 
evoluează în etape. Dezvoltarea sa necesită discernământul intelectual al 
raporturilor Cauză-Efect şi valoarea evolutivă a elementelor actuale.

Să remarcăm odată pentru totdeauna, că un intelectual, un savant, nu 
este  în  mod necesar  conştient  în  toată accepţiunea cuvântului.  Repet, 
pentru a fi într-adevăr conştienţi, nu ajunge să deosebiţi raporturile tehnice ale 
experienţei,  ci  şi  raporturile  de la  Universal  la  Particular  privind aplicarea 
acestor experienţe, la Utilitatea morală, fără de care nici o evoluţie nu este 
posibilă.  Nu se poate  compara evoluţia conştiinţei cu o memorie care se 
îmbogăţeşte  prin  acumularea  de  experienţă.  Dimpotrivă,  ea  este  o 
centralizare de aptitudini într-o nouă unitate sintetică, dând impresia unei mai 
mari  libertăţi.  Prin  analogie,  stările  de  conştiinţă  sunt  comparabile  cu  un 
observator care ar vedea mărindu-i-se orizontul pe măsură  ce s-ar  îndepărta 
perpendicular de solul pământesc. Fiecare din noile etape ale  conştiinţei le 
sintetizează pe celelalte  într-o stare superioară care este cheia celor  de mai 
înainte  şi aşa mai departe până la Cauza Primă.  În aceste condiţii,  ar fi 
stupid  să se  preconizeze  acelaşi  învăţământ  pentru  toată lumea.  A  da 
directive  după mentalitatea,  temperamentul  persoanei,  a  o  conduce  în 
alegerea sa, a-i deschide ochii asupra noţiunilor pe care le ignoră, a o face 
să observe,  să reflecteze,  să compare, să deducă şi să construiască noi 
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inducţii, astfel este mersul învăţăturii urmate de Inteligenţele superioare.
Posibilitatea unei  legături  personale cu aceste  Inteligenţe  nu  se 

aplică la toată lumea, ci ea se manifestă în funcţie de gradul de evoluţie 
şi dezvoltare a facultăţilor fiinţei respective. Aceste cunoştinţe completează 
în mod util pe cele deja acumulate şi pregătesc conştiinţa pentru Judecăţi în 
acelaşi  timp  mai  „cuprinzătoare”  şi  mai  „adânci”.  Ele  au  o  valoare 
inestimabilă pentru  cel  care  le  primeşte,  deoarece  conţin  o  capacitate 
maximă de  extensie,  cu  un  minim  de  efort.  Aceste  cunoştinţe  permit 
experimentatorului  să-şi  păstreze  echilibrul  mental  în  studiul  energiei  pe 
care o manipulează. Radiind în jurul unei aceleiaşi Ordini universale, 
apropiindu-se de fiecare dată ceva mai mult de  ţesătura, de schema acestei 
Ordini cosmice, cunoştinţele acumulate aduc, puţin câte puţin, cercetătorul la 
Conştiinţa acestei Ordini. Măsura exactă cu care sunt împărţite cunoştinţele 
permite să se  obţină, fără eforturi  apreciabile, rezultate fără comparaţie 
cu orice metodă cunoscută până astăzi.

Intercomunicaţia zilnică este o facultate care se realizează în orice 
clipă, fără o pregătire specială.  Un simplu elan al  gândirii;  spre Protectori, 
aşează  conştiinţa  în  dimensiunea,  în  radiaţia  planului  corespunzător. 
Iubirea conţinută în acest gând purifică mediul de vibraţiile perturbatoare 
şi vă rămâne să notaţi răspunsurile, pentru a putea trage din ele concluziile 
logice ce se impun.

Repet,  aceste  cunoştinţe  nu  sunt  revelaţii  dogmatice,  nu  au 
nimic supranatural sau senzaţional; ele se aplică numai, într-un mod exact, 
unui nivel cu puţin superior mentalităţii cercetătorului; Căruia îi  înalţă, puţin 
câte puţin, Conştiinţa în regiunile fără formă ale Principiilor Lumii. Ca în toate 
studiile, sunt surprize, puncte de vedere la care nu ne aşteptăm. Aceste noţiuni 
par să distrugă uneori pe cele pe care le-am aflat mai înainte, însă observăm pe 
urmă că ele le completează, reducându-le la un principiu superior. Ardem 
astfel ceea ce am adorat, pentru a adora după aceea ce am ars. Reeducându-
se,  Conştiinţa  se  inhibă faţă de  durerea  lumii  şi  vrea  să contribuie  la 
diminuarea  ei.  Pe  măsură ce  urcă,  spiritul  devine  mai  puţin  agresiv  şi 
înţelegerea cea mai amplă întovărăşeşte pacea lumilor superioare.

Aceleaşi  remarci  se aplică dedublării  personale.  Dedublarea 
fiinţei  conştiente,  într-o  regiune  oarecare a spaţiului,  nu-i  dă acesteia  o 
cunoaştere integrală a lumii respective.

Înainte de a pătrunde într-un plan cu o vibraţie mai înaltă, trebuie să 
învăţăm  mai  întâi  utilizarea  elementelor  mediului  înconjurător.  Vom  lua 
cunoştinţă de  posibilităţile,  de limitele,  de manifestările susceptibile  a se 
produce  în  această  stare a substanţei.  După ce am sesizai  efectele,  am 
observat  rezistenţa  vibraţiilor,  supleţea  lor  în  a  manifesta  formele  gând, 
subtilitatea reacţiilor de orice natură; numai atunci ne debarasăm de atomii în 
legătură cu densitatea acestei substanţe şi pătrundem într-o altă lume în care 
vor trebui repetate  în  mod necesar  aceleaşi  studii,  pentru a-i  cunoaşte 
caracteristicile. Continuăm astfel  într-un eter din ce în ce mai fin, până ce 
am  atins  punctul  culminant  în  care  Conştiinţa  se  uneşte  cu  Esenţa 
magnetică a vieţii, care îi dă acces la Principiile Lumii.

Dacă vreţi  să vă reprezentaţi  încă o dată structura  vibratorie  a 
Lumilor invizibile, vă veţi da mai bine seama de lucrurile pe care le puteţi 
realiza în ele.
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Am  vizitat  diferite  dimensiuni,  diferite  planuri,  observând  viaţa 
locuitorilor, animalelor, fiinţelor umane, etc. Iată câteva observaţii pe care le-
am  făcut  acolo.  Fiecare  stare  de  densitate  sau  dimensiune  a  eterului, 
corespunde  afinităţilor  noastre,  dorinţelor  noastre,  preferinţelor  noastre. 
Fiinţele au acolo, în dimensiunea respectivă, viaţa pe care o doresc. Cum cea 
mai mare parte a oamenilor ignoră posibilitatea de a trăi conştient în spaţiu, 
ei se vor înconjura de creaţii imaginare.

Ce  înseamnă în mod exact expresia „creaţie imaginară”? Pentru 
aceşti oameni care nu ştiu, imaginaţia lor este o realitate, aş spune chiar că 
este o necesitate a stării lor, cu acelaşi titlu ca şi creaţiile noastre pământeşti. 
Acestea nu mai sunt pentru lumea astrală decât „iluzii” şi „imagini”. Şi totuşi 
câte avem de tras de pe urma acestor iluzii, câte suferinţe ne produc uneori! 
În concluzie,  fiecare trăieşte  în lumea în care se găseşte, cu ataşamentele 
sale,  înconjurat de construcţii formate din materialele acelei lumi. Nimeni nu 
se preocupă de natura acestor materiale în lumea subtilă următoare. Se ştie 
că atomii  sunt  formaţi  din  particule  de  electricitate  pozitivă şi  negativă, 
gravitând una în jurul alteia, cu viteze şi după orbite bine determinate, însă 
nimeni  nu  se  gândeşte  că aceşti  atomi  constituie  o  lume  reală şi  nu 
imaginară.  Nimeni  nu  se gândeşte că  această realitate  este tot  atât  de 
palpabilă în  dimensiunea  respectivă  ca  şi  pe  pământ.  Această gândire 
defectuoasă este datorată ignoranţei noastre în ceea ce priveşte manifestarea 
vieţii în. alte părţi ale spaţiului. Realitatea tangibilă, conştientă senzitivă a lumii 
în care ne aflăm acum,  este o lege universală pe care nici o dogmă nu o 
poate nega.

În afară de lumea Principiilor, fiecare stare vibratorie a substanţei 
universale se pretează admirabil la crearea de forme, reprezentând obiectul 
atracţiilor fiecăruia. Prin comparaţie, aceste lumi sunt o  perfecţionare a 
lumii noastre. Ce căutăm noi pe pământ? În afară de nevoile necesare vieţii, 
fiecare  urmăreşte  un  scop.  Cele  mai  comune  dorinţe  sunt  legate  de 
posibilitatea de a munci  în  pace  şi  de a face  destule economii  pentru a 
cumpăra o mică casă. A fi acasă, într-o vilă elegant mobilată, a avea mari 
proprietăţi,  a te plimba mereu,  procurându-ti noi plăceri, a avea haine 
noi, sunt scopuri destul de răspândite şi deja mai greu de satisfăcut. Ar mai 
fi şi altele şi vă citez dintre acestea dorinţele poeţilor, artiştilor, savanţilor de 
orice fel,  care  îşi doresc, fiecare  în felul său, să trăiască în pace unii cu 
ceilalţi.

Presupuneţi pentru o clipă că Pământul nostru şi locuitorii săi ar fi 
transferaţi  în dimensiunea subtilă următoare. Toate modificările  făcându-se 
proporţional,  nimeni nu  şi-ar da seama de aceasta. Fiecare  şi-ar  continua 
ocupaţiile ca şi cum nici o schimbare nu ar fi avut loc.  Cu toate acestea o 
atmosferă neobişnuită de pace s-ar manifesta în  toate domeniile. Relaţiile, 
mai puţin aspre, s-ar îndulci gradat. Totul s-ar îndeplini întocmai, fiecare şi-
ar vedea dorinţele realizându-se repede, fără a le stânjeni pe ale altora, în nici 
un fel. Ordinea socială ar funcţiona ca un ceasornic. Fapt nemaiauzit, politicienii 
ar  trăi  în  pace,  funcţionarii  administrativi  ar  fi  amabili,  ziariştii  ar  spune 
adevărul, societăţile de transport ar avea un orar pe care l-ar  respecta  şi 
doamnele n-ar mai fi geloase! Pe scurt, ar fi epoca de aur.

Perfecţiunea  mijloacelor  întrebuinţate  în  Invizibil  este  mult  mai 
mare decât această mică ipoteză imaginară; mai întâi pentru că oamenii sunt 
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selecţionaţi  în  mod automat de către rezonanţele lor care  îi aşează într-o 
aceeaşi lume, şi apoi pentru că fiinţe superioare vin să-i ajute să organizeze 
o stare de lucruri care se adaptează caracterului lor  şi care le  îngăduie să 
pătrundă în stările superioare, pe măsură ce ei îşi dau seama de natura lumii 
în care trăiesc.

Am observat astfel, în cursul unei dedublări, o regiune a eterului în 
care  se  duc,  după moartea  lor,  oamenii  mediocri,  nici  buni  nici  răi, 
necunoscând decât  viaţa lor obişnuită, cu plăcerile  şi dificultăţile ei.  La 
început,  senzaţiile  lor  materiale persistă.  Însă,  după cum v-am spus,  o 
întreagă categorie de oameni devotaţi împart bucuria de a-i ajuta pe aceşti 
nenorociţi să pună în practică posibilităţile lumii în care se găsesc. Ei încep 
prin  a-i  debarasa de afinităţile lor  mai  apropiate de materie  şi-i  ajută să 
organizeze  un  sistem  social  în  care  vor  fi  cu  toţii  fericiţi.  În  această 
organizare fiecare se va dărui lucrului său, ocupaţiilor sale, obiceiurilor sale 
familiare:  lucruri  tehnice,  administrative,  comerciale,  ştiinţifice  etc.,  în 
pacea şi calmul legate de natura substanţei în care se găsesc. Printre altele, 
am observat pe unii care studiau circulaţia sevei  într-o plantă pe care au 
mărit-o  considerabil.  Spaţiul  a  fost  împărţit  în  sectoare,  în  care  au  fost 
plasaţi  indivizi  având  aceleaşi  atracţii.  Toată lumea  era  fericită.  Vedeam 
anumite categorii de lucrători drămuindu-şi salariul şi realizând importante 
economii,  deşi le-ar fi fost suficient să se gândească la asta şi ar fi devenit 
multi-miliardari. În lumea de dincolo, ca şi pe pământ, totul este relativ; nimic 
nu are cu adevărat valoare, decât cunoştinţele câştigate. În acest oraş ideal 
vedeam tramvaiele circulând fără a face accidente.  Am vizitat  mai multe 
uzine iară să constat altă. schimbare faţă de pământ decât o mare fericire şi 
bunăstare pentru toată lumea. Observaţiile cele mai interesante au fost  în 
locuinţele construite de fiecare. Examinându-le  îmi dădeam exact seama 
de  natura  gândurilor  şi  preocupărilor  ocupanţilor  lor.  Unele  erau  simple, 
sobre şi de bun gust, altele mari şi luxoase, mai multe erau mobilate în chip 
aberant, toate aceste forme corespunzând imaginaţiei creatorilor lor.

Într-o  altă lume,  inferioară,  am  observat  în  acelaşi  fel,  elanul 
voluptăţilor şi  a pasiunilor animale. Locuinţa se reducea în multe cazuri la 
un fel de grajd mirosind puternic a urină.

În  rezumat,  nimeni  nu  se  poate  dezvolta  decât  cu  ajutorul 
cunoştinţelor  şi  rezonanţelor sale. Aceasta este logic, raţional  şi conform cu 
natura noastră. A le furniza tuturor mijloacele de a-şi utiliza în cea mai mare 
măsură capacităţile proprii, înseamnă a-i ajuta să evolueze.

Fiecare  din  sectoarele  acestei  organizaţii  din  altă dimensiune 
sfârşea la o răscruce. Aceste răscruci reprezentau locurile de concentrare din 
care oamenii  erau repartizaţi  în funcţie de diversele categorii  existente.  O 
mulţime de străzi se  întâlneau la aceste răscruci.  Unele erau aşezate pe 
acelaşi plan orizontal, iar la altele, orientate oblic în sus sau în jos, se ajungea 
pe  nişte  scări.  Săli  de  aşteptare  cu  canapele  îmbrăcate  în  catifea  roşie 
îngăduiau noilor veniţi să-şi aştepte rândul.

Nu  voi  prezenta  toate  experienţele  mele.  Gândirea  fiind 
creatoare  în  aceste  regiuni  ale  spaţiului,  este  uşor  să vă închipuiţi 
toată perfecţiunea unor astfel de organizaţii. De altfel, bunăvoinţa este larg 
recompensată. Fiinţele mai evoluate care dirijează şi canalizează aceste 
manifestări aduc puţin câte puţin pe oamenii care ajung aici la o conştiinţă 
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mai înaltă, ceea ce le va îngădui să ajungă la rândul lor în altă dimensiune, 
mai elevată şi să înceapă lucrări mai evoluate.

1.18 LIMITELE LIBERULUI ARBITRU ŞI INFLUENŢA 
VOINŢEI ÎN CELELALTE LUMI

Cunoaşterea  manifestărilor  vieţii  în  celelalte  lumi  ne  dă cheia 
tuturor  viziunilor  mistice ale  anticilor  putând să înţelegem astfel  raţiunea 
contradicţiilor lor aparente.

Studiul raţional al câmpurilor, a căror densitate controlează puterea 
radiantă,  cere mai  întâi de toate calmul „absolut” al gândurilor. Doar  în felul 
acesta se pot realiza observaţii  imparţiale.  Pentru cei  care sunt destul de 
avansaţi,  nu  există o  derogare  de  la  această regulă,  căci  ei  ştiu  să-şi 
controleze manifestările gândirii lor. În invizibil, voinţa este o baghetă magică 
şi este destul de uşor ca să îndepărteze tendinţele instinctive. Ar fi interesant 
de  ştiut  în  ce  măsură această  voinţă este  capabilă să exerseze  şi  să 
cunoască raporturile sale cu liberul arbitru.

Dacă este  vorba  de  o  perfecţionare  personală,  aceasta  nu  are 
limite. Ea creşte cu întinderea liberului arbitru, până la libertatea absolută. 
Fiecare  poate  aspira  să iasă din  curentul  Evoluţiei,  prin  branşarea 
Conştiinţei  sale  la  Principiile  armoniei  cosmice.  Dacă vom  căuta 
satisfacţii  grosiere  în  lumile  inferioare,  experienţa  este  repede  oprită de 
piedici de tot felul. Devenim victime ale fiinţelor şi forţelor care acţionează în 
aceste spaţii obscure ale eterului, iar rezultatul este în general nebunia. În 
aceste  câmpuri  grosiere,  batjocura  locuitorilor  lor  este  elementul  care 
domină.  Gândirea  fiinţelor  care  trăiesc  acolo  se  transmite  într-un  mod 
destul de material. În lumile superioare gândul este clar, precis, înţelegerea 
lui este vie, imediată, fără să se audă nici un sunet. În lumile inferioare avem 
senzaţia că auzim un timbru vocal necunoscut pe pământ, care seamănă cu 
o  voce  subţire.  Timbrul  nu  este  ascuţit,  nici  grav;  este  puternic,  fără 
personalitate. Rezonanţa sa este foarte diferită de a noastră şi în acelaşi timp 
foarte distinctă. În ceea ce priveşte senzaţiile pe care le avem în aceste lumi, 
ele sunt aproape materiale.

Într-o experienţă zăream prin atmosfera obscură a unuia din aceste 
planuri  o persoană moartă, aşezată pe treptele unei scări. Imaginea dădea 
impresia  unei  ambianţe  în  care domnea un  întuneric  absolut.  Am coborât 
câteva  trepte  atras  de  această persoană,  care  mă îmbrăţişa.  Cu  toată 
conştiinţa stării mele  şi cu toată  experienţa mea, senzaţia materială a fost 
atât de puternică, încât fără voie am deschis ochii, convins că m-a tulburat 
cineva în timpul dedublării. Mi-am dat imediat seama de greşeală, dar a fost 
prea târziu şi am pierdut un prilej excelent de a face observaţii interesante. 
Am păstrat numai senzaţia rece a atingerii.

În sfârşit, cu toate că este cu putinţă să traversezi toate casele unui 
oraş, ca şi când n-ar exista, nu trebuie să se deducă de aici că te poţi duce 
la cineva împotriva voinţei lui. Altfel, ar avea loc ciocniri  şi câte perturbări 
n-ar  rezulta!  Câte  secrete  descoperite!  Liniştiţi-vă,  în  invizibil  libertatea 
individuală este sacră şi voinţa inviolabilă. Afară de cazul  în care propriile 
voastre rezonanţe sunt în armonie cu cele ale fiinţelor pe care le atrageţi în 
jurul vostru, n-aveţi a vă teme de vizite neaşteptate. Pragul vostru este de 
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netrecut  şi nici un poliţist amator nu vă poate percheziţiona  în felul acesta 
casa.

Pentru a stabili legături Continue cu o persoană care trăieşte pe 
pământ,  trebuie să fii legat de ea prin legături profunde: să-ţi fie părinte, 
logodnică sau prieten cu care să fii unit prin legături spirituale. Legăturile de 
camaraderie nu  sunt totdeauna de ajuns. Asupra acestui subiect am făcut 
experienţa următoare:  un tânăr vecin se interesa de probleme psihice şi-mi 
spuse că este curios să constate fenomenul de dedublare. M-am înţeles cu 
dânsul să mă duc să-l văd chiar în seara aceea. Casa lui se afla la douăzeci 
de metri de a mea şi-i cunoşteam împărţirea interioară. Dat fiind faptul că 
eram obişnuit să mă dedublez la cincisprezece mii de kilometri, într-o ţară 
şi o casă  necunoscute, fără altă cauză decât afecţiunea faţă de o anumită 
fiinţă, această experienţă era un joc. Cu toate acestea am întâlnit dificultăţi 
grave. La prima încercare am fost comprimat de forţe necunoscute care m-au 
făcut  să ţip de durere şi au împiedicat degajarea. A doua oară am fost mai 
norocos: am reuşit  să pătrund  în camera  tânărului  însă am fost alungat 
foarte repede de acolo de energia ambiantă. Abia am avut timp să-l zăresc 
culcat, cu figura uşor  luminoasă; i-am strigat tare numele după cum ne-am 
înţeles.  În această clipă am fost respins de o forţă necunoscută. Mi-a venit 
ideea că această forţă se datora  unui  oarecare  Iacob.  Mi-am  exprimat 
dorinţa să-l văd. Această persoană  necunoscută se prezentă îndată, sub 
chipul unui soldat, ameninţând cu baioneta şi insultându-mă. După mai multe 
eforturi am reuşit să-l dezarmez mai întâi, apoi să-l alung cu semnul crucii. 
Din  acest  moment  experienţa  a  luat  un  curs  normal.  M-am  înapoiat  în 
corpul meu, şi după ce mi-am notat toate aceste amănunte, am plecat din 
nou foarte conştient. După ce am străbătut camera  copiilor mei, am trecut 
dintr-un salt spaţiul care mă despărţea de locul întâlnirii. Ajungând deasupra 
casei, un curent magnetic era cât pe ce să mă târască; am rezistat  şi am 
coborât  perpendicular  în  camera  celui  care  dormea.  L-am văzut  culcat, 
îmbrăcat cu o haină de flanelă, cu braţele goale. Punându-mi mâinile pe 
braţele sale pentru a-l face să-mi simtă prezenţa, i-am spus că sunt aproape 
de dânsul, conştient de dubla mea stare, cu toată prezenţa de spirit şi fără 
nici  o  şovăire.  M-am  înapoiat  în  corpul  meu,  şi  a  doua zi  l-am  întrebat 
despre  aceste  lucruri.  Toate  amănuntele  experienţei  erau  exacte.  Un 
camarad numit Iacob îl părăsise de mai multe zile. Cât despre vizita mea n-a 
avut cunoştinţă despre ea.

În general, când călătorim, putem trece peste tot,  însă îndată ce 
gândul se fixează asupra unui scop, trebuie să ţinem seama de liberul arbitru şi 
de rezistenţele  datorate câmpului locului pe care  îl vizităm. Astfel,  în cursul 
experienţelor mele,  am întâlnit  în mai multe rânduri rezistenţe sub formă de 
nori negricioşi, emanând din casa persoanei pe care voiam să o văd. Am 
reuşit să le înving, mulţumită radiaţiilor simpatice emise de mobilele care mi-
au aparţinut şi care se găseau în acea încăpere.

Din toate experienţele se poate trage concluzia că voinţa exercită în 
Invizibil o acţiune proporţională cu precizia cunoştinţelor pe care le avem şi cu 
detaşarea  faţă de scopul urmărit. Despărţirea acestor doi factori  esenţiali 
conduce la un dezechilibru cu atât mai periculos cu cât egoismul este mai 
accentuat.
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1.19 CUM DEOSEBIM FORMELE ŞI FIINŢELE
Dat fiind vastul câmp de substanţă în care se echilibrează toate 

formele  energiei a cărei nivel de vibraţie variază într-un interval foarte mare 
de frecvenţe, este uşor să ne imaginăm alcătuirea formelor vii ale naturii.

Nu există nici un atom, nici o vibraţie cât de mică, care să nu fie 
înregistrată în substanţa cosmică.

De partea materiei, grăuntele de energie al substanţei ocupă un spaţiu 
minim.  Condensarea  energiei  este  aproape  maximă,  excepţie  făcând  o 
fracţiune, fără de care ea nu ar putea răspunde nici unei vibraţii. Aceasta 
este  cea  mai  mare  comprimare  ce  se  poate  obţine  fără a  depăşi  limita 
Universului  nostru.  Este  limita  inferioară extremă a  vieţii  -  substanţa 
materială.

La  limita  superioară unde  se  manifestă partea  forţă a 
substanţei, viteza de vibraţie extrem de mare a atomilor i-a împrăştiat pe 
aceştia în spaţiu, ajungând la cea mai mare extindere a sa. Fracţiunea 
infinitezimală de inerţie mecanică ce le  rămâne corespunde  întocmai 
cu  proporţia de energie care însufleţeşte partea materie. Ea este redusă la 
cea  mai  simplă expresie  a  sa.  A o depăşi  înseamnă din  nou  a  trece 
limitele  Universului  nostru  şi  a  cădea  într-o  realitate  prea  abstractă 
pentru  conştiinţa  obişnuită.  Expansiunea  atomilor  în  partea  forţă a 
substanţei radiază în volumul cel mai mare, pe când la cealaltă extremă, 
cea a materiei, acest spaţiu sferic nu era decât un punct.

Aceste  calităţi  extreme  ale  substanţei  se  echilibrează într-o 
reciprocă  interacţiune,  care  nu este  altceva  decât  „viaţa”,  curent  neutru, 
susceptibil  să se  manifeste  în  toate  părţile  Universului  nostru,  păstrând 
echilibrul sistemului de forţe pe care-l reprezintă. Raportul divizat al energiei 
vitale este raţiunea pentru care fiinţa umană poate ieşi din Universul în care a 
luat cunoştinţă de posibilităţile sale relative şi absolute.

Această schemă a organizării noastre cosmice va explica de ce 
toate  mişcările,  de  orice  natură ar  fi,  sunt  înregistrate  de  substanţa 
invizibilă. Într-adevăr, ele nu s-ar putea forma în altă parte. Energia de atracţie, 
care variază de la un maximum de compresiune la un maxim de extensie, cere 
în mod necesar un suport,  şi acest suport, este substanţa universală, a cărei 
proporţie  variabilă de  forţă şi  materie  defineşte  natura  lumilor  în  care 
suntem chemaţi să trăim.

În aceste condiţii, toate lumile sunt tot atât de reale,  unele ca  şi 
celelalte, cele inferioare ca  şi cele superioare,  toate fiind „indispensabile” 
discernământului  conştient  care  formează partea  esenţială a  Fiinţei 
omeneşti.

Această ţesătură, această reţea, sub care ni se prezintă Universul în 
studiile făcute prin dedublarea Personală, ne explică concomitent modul de 
formare al tuturor fenomenelor şi felul  în care ele se pot manifesta, în care 
pot prinde rădăcini  şi pot evolua  în diferitele lumi ale Universului nostru. 
Simplitatea  modului  în  care  este  constitut  Universul  face  să iasă la 
suprafaţă  adâncimea  ignoranţei  noastre.  Ea  ne  demonstrează sărăcia, 
inconsistenţa intelectuală a tuturor acestor cugetări care, din veac în veac, 
încarcă literatura noastră, repetând ca nişte papagali aceleaşi banalităţi sub 
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o  formă adaptată  mentalităţii  veacului.  Aceste  condiţii  fundamentale, 
eterne ale vieţii,  în toate  Universurile care gravitează în spaţiul nemărginit, 
vor arăta vastitatea observaţiilor care se pot face acolo.

Prima condiţie de realizat pentru cercetător, este să înceapă prin 
analiza acestei  substanţe -  tipar  al  tuturor vibraţiilor  care au dat naştere 
formelor  multiple ale materiei  vii.  Pentru  început,  este prudent să se evite 
formele  nenumărate  care  gravitează în  Planurile  Universului  nostru, 
neinteresându-ne  decât  structura  vibratorie  a  acestor  Lumi.  Când,  prin 
experienţă vom deosebi caracteristicile  celor mai accesibile planuri, când 
ne vom fi dat seama de natura forţelor ce se manifestă în ele şi de condiţiile 
în  care  este  cu  putinţă să trăim  acolo,  vom  putea  începe  să studiem 
formele,  într-un  mod  mai  raţional.  În  practică,  să nu  aveţi  decât  o 
încredere  limitată în  formele  care  se  manifestă în cursul  dedublărilor 
voastre.  Trebuie  să vedeţi  substanţa  ca  o  atmosferă  fără margini,  de 
densitate şi luminozitate variabilă.

O fiinţă destul de evoluată nu va rămâne prea mult într-un plan 
în care se realizează o muncă mecanică. Conştiinţa sa superioară o va aduce 
repede la sentimentul  realităţii  şi, dintr-o bătaie de aripă, ea se va  ridica  în 
regiunile în care se face studiul Universului  şi  al   legilor  sale.  Ea va 
experimenta, îşi va îmbogăţi conştiinţa posibilităţilor naturale şi, la viitoarea 
sa încarnare va şti să lege Efectele şi Cauzele cu ţesătura Universului.

Mi-ar  fi  imposibil  să vă dau  o  listă a  imaginilor  care  pot  fi 
observate  în  Invizibil,  deoarece sunt nelimitate. Repet, nici cea mai mică 
vibraţie nu se poate manifesta pe unul din planurile Universului nostru solar, 
fără să fie  înregistrată  în diferitele puncte ale atmosferei cosmice  în care 
evoluează Universul  nostru.  Oricare  ar  fi  aparenţele  lor,  atracţiile 
electronice,  afinităţile,  ideile,  gândurile,  dorinţele,  sentimentele,  toate 
forţele,  toate  formele,  toate  lungimile  de  undă,  toate  radiaţiile  sunt 
susceptibile să se manifeste în mişcarea universală, sub numărul de ordine 
care le corespunde.

În  practică,  primele  observaţii  se  vor  îndrepta  asupra 
discernământului  formelor  şi  fiinţelor  vii.  De  exemplu,  iată pe  cele  mai 
comune:

1.Imaginile create de gândurile voastre personale;
2.Imaginile  create  de  cei  decorporaţi,  după orientarea 
gândurilor  şi  rezonanţelor  lor:  organizare  socială,  ştiinţifică, 
religioasă, locuinţe, obiecte, etc.;
3.Gândurile efemere ale celor care hoinăresc la  întâmplare,  sau 
spre un scop determinat, într-un nivel oarecare al substanţei;
4.Gândurile colective ale locuitorilor pământului;
5.Imagini ale faptelor trecute, mici sau mari;
6.Dubluri  însufleţite de tot ceea ce există aici pe pământ, obiecte 
aşa zis inerte sau fiinţe vii;
7.Vieţuitoarele  înseşi,  deja  bine  constituite,  ca  plante  şi 
animale, aşteptându-şi manifestarea lor pământească;
8.Învelişurile  goale,  efemere  ale  vieţuitoarelor  care  trec  în  lumi 
superioare, din anumite dimensiuni;
9.Fiinţele  omeneşti,  dintre  care  trebuie  deosebite  fiinţele 
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adevărate de formele provizorii.
În  sfârşit,  trebuie  să vă gândiţi  că o  voinţă superioară voinţei 

proprii se poate manifesta şi sub altă formă, şi deci veţi înţelege dificultatea 
reală a acestor studii. Cât despre fiinţele superioare, Ele nu au formă. Ele sunt 
Centre de Energie autonomă. Le este uşor să se prezinte în faţa voastră sub 
forma care le place, însă în realitate le vedem rar. Simţim numai prezenţa 
lor,  prin câmpul special de  energie prietenos,  încrezător, impregnat de o 
radiaţie  protectoare  şi  binefăcătoare.  În  unele  cazuri,  Ele  îşi  exprimă 
afecţiunea prin simboluri, cu unicul scop de a vă fi de folos.

Studiul  formelor gândirii  cere o  îndemânare destul de mare. 
lată un  procedeu  practic  pe  care  vi-l  recomand.  Când  veţi  cunoaşte 
îndeajuns compoziţia  intimă a primelor niveluri  pe care le puteţi  aborda, 
examinaţi lumea în care vă aflaţi, localizându-vă într-o substanţă ceva mai 
puţin materială. Veţi putea astfel observa diferitele amănunte, fără riscul de a 
provoca tulburări prin gândurile voastre personale. De altfel, în felul acesta 
sunteţi mult mai liberi în acţiune căci nu mai sunteţi perturbat de radiaţia lumii 
pe care o studiaţi. Această remarcă se aplică în toate cazurile. Studiaţi, de 
exemplu, fenomenele ştiinţifice în dimensiunea subtilă următoare şi veţi avea 
cheia formarii lor.

Observam  într-o  zi,  cu  ajutorul  acestui  procedeu,  constituţia 
obiectelor pământeşti. Printre altele, vedeam plantele şi arborii ca şi când ar 
fi fost supuşi  acţiunii razelor X. Pe un fond mai închis decât mediul ambiant, 
deosebeam fibrele, ca pe o vastă reţea nervoasă, şi vedeam seva circulând 
în ele. În acelaşi fel,  zăream scheletul oamenilor, constatând numeroasele 
deformaţii ale coloanei vertebrale şi ale toracelui.

Apreciem utilitatea unei forme, gradul  de evoluţie al unei  fiinţe 
vii, prin  calitatea radiaţiei ei magnetice, prin reacţia pe care o provoacă în 
jurul nostru, aşa cum vom vedea mai departe.

În  invizibil,  imaginile  faptelor  din  trecut  se  deosebesc  de 
imaginea organizaţiilor cu scop educativ a fiinţelor care au părăsit planul 
fizic, printr-o activitate a cărei claritate şi realitate nu poate fi descrisă de nici 
o expresie.  Îmi  amintesc Că am atins,  într-o uzină metalurgică,  o aşchie 
metalică şi  am avut  o  senzaţie  de arsură.  Aceasta,  natural,  în  starea de 
conştiinţă legată de acest plan.

Nu  ne  putem  închipui  realitatea  acestei  existenţe  şi  a  tuturor 
faptelor  care  se leagă de ea.  Situaţi  pe acelaşi  nivel  de conştiinţă ca  şi 
locuitorii acestei lumi, simţim noi înşine, toată utilitatea indiscutabilă a acestei 
organizări, şi nu ne vine ideea să căutăm să acţionăm din curiozitate asupra 
acestor forme. Unui om  echilibrat nu i-ar veni ideea, cum nu i-ar veni pe 
pământ,  să-şi  petreacă timpul  spărgând  geamurile  pentru  a  se  distra. 
Observatorul  conştient  de  posibilităţile  lumilor  superioare judecă această 
viaţă invizibilă aşa cum un absolvent de liceu  ar aprecia munca unui copil 
care învaţă să tragă linii. Utilitatea i se impune din faptul că el însuşi a trăit 
aceleaşi experienţe  şi că, de fapt, este cu neputinţă să dai  cuiva conştiinţa 
unei stări superioare, dacă el nu a asimilat un anumit nivel de înţelegere al 
organizării macrocosmice.

Când este  vorba  de  forme care  reprezintă fapte  trecute,  voinţa 
acţionează mai activ. Ajunge să vrei pentru a le face să dispară imediat, ca 
un clişeu de care încetezi să te mai interesezi.
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Formele  de  mai  mică importanţă,  create  la  întâmplare,  fără 
consistenţă mai accentuată,  se disociază uşor sub influenţa voinţei. Cu toate 
acestea, nu trebuie să ne încredem totdeauna în aparenţe. Când ele aparţin 
unor grupări, este posibil ca noi să fim cei mai slabi şi să fim brutalizaţi de 
oamenii care le-au creat. Este mai bine să nu ne preocupăm de ele.

Sub influenţa gândirii, anumite forme se volatilizează fără urmă. 
Altele  sunt mai rezistente, se apără şi trebuie să angajezi cu ele un fel de 
luptă. În unele cazuri am constatat un reziduu lichid, gros, negricios, un fel 
de protoplasma informă. Uneori, era un reziduu simbolic de sticlă spartă.

După câteva experienţe, este destul de uşor să deosebeşti formele-
gânduri  de  fiinţele  consistente.  În  general,  formele-gând sunt  mai  puţin 
vibrante,  mai  puţin  active  decât  fiinţele  deja  evoluate.  Radiaţia  acestor 
fiinţe este mult mai puternică. În cursul acestor experienţe am dizolvat într-
o zi forma unui câine. Numai capul a rămas după aceasta şi am văzut un 
copil venind lângă mine şi spunându-mi că a fost un câine. Intensitatea vieţii 
care însufleţea acest cap m-a făcut să-mi înţeleg greşeala.

Când acţionăm pentru a dizolva o formă-gând, observăm mai 
întâi o încetinire în activitatea oscilantă a atomilor săi. Conturul îşi pierde 
claritatea,  devine  şters.  Dimensiunile  se  schimbă,  imaginea  devine  mai 
mică, totul devine inform şi în sfârşit dispare.
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PARTEA A DOUA
Câteva rezultate  experimentale cu privire  la relaţiile  fundamentale 

dintre Univers, Om şi Semenii săi

2.1 PUTEREA GÂNDULUI
Toate  procedeele  de  comunicaţie  cu  lumile  invizibile,  care 

culminează cu  dedublarea personală, se bazează pe echilibrul forţelor care 
acţionează în  Univers,  a  cărui  ţesătură energetică am  schiţat-o  anterior. 
Concepţiile noastre obişnuite  intră pe o cale nouă. Morala însăşi evadează 
din arsenalul de Drepturi şi Datorii create de oameni. Rezultatul experienţei 
ne  permite  să asimilăm  conştiinţa  umană cu  un  sistem  director  şi 
centralizator de energie, în afara personalităţii temporar utilizată de această 
Conştiinţă.

Căutând să se facă utilă,  fiinţa  umană învaţă să trăiască,  să-şi 
manifeste voinţa în armonie cu legile naturii şi sistemul de acorduri pe care-l 
va crea este veritabila cheie a puterilor superioare.

Mijloacele  de  comunicare  cu  lumile  invizibile  sunt  destul  de 
numeroase. Ele se  întind de la cea mai simplă experienţă de spiritism 
până la comuniunea Conştiinţei cu lumile superioare. Instrumentul utilizat 
în  toate  cazurile  este  gândirea.  Studiul  gândirii  este  foarte  important  şi 
cunoaşterea  mecanismului  ei  este  baza  elementară,  indispensabilă,  a 
tuturor fenomenelor psihice.

Este  profund  regretabil  că acest  mecanism  este  atât  de  puţin 
cunoscut. Efectele gândirii sunt tot atât de concrete ca şi un obiect material 
şi importanţa ei creşte odată cu evoluţia conştiinţei.

Gândirea  este  fructul  unei  lungi  serii  de  evoluţii  succesive. 
Natura a ajuns să înzestreze omul cu o putere atât de perfecţionată numai 
după experienţe nenumărate făcute în intervale de timp incomensurabile. 
Aprofundând  analiza  mecanismului  gândirii  până  la  rădăcina  ei 
fundamentală,  ne  dăm  seama  că ea  nu  este  un  obiect  prin  ea  însăşi. 
Gândirea este actul care rezultă dintr-un sistem de energii care ne permite 
să utilizăm imaginile numite idei, fie pentru a discerne cauza fenomenelor, fie 
pentru  a  găsi  cheia  manifestării  lor  şi  a  le  adapta  nevoilor  noastre. 
Gândirea  exercită asupra ideilor  o adevărată operaţie metalurgică.  Ea le 
comprimă, le frământă, le forjează sub asalturile repetate  ale imaginaţiei, 
pentru a le mlădia în laminorul raţiunii.

Sub influenţa gândirii, o întreagă serie de operaţii inconştiente intră 
în joc. Pe de altă parte, atenţia, comparaţia, judecata, determină o nouă ordine, 
orientată spre un scop final de natură sentimentală, instinctivă sau voluntară.

Gândirea  este  expresia  unui  dublu  raport:  „relativ”  în  timpul 
fenomenal,  „absolut” adică constant, invariabil  în afara câmpului atractiv al 
sistemului  nostru  de  Universuri.  Acest  dublu  raport  este  cel  care  ajută 
Conştiinţa să poată discerne  efectele,  să deducă din  ele  Cauzele  şi  să 
extragă Principiile fundamentale în armonie cu propria sa natură.

Discernământul  asupra  acestor  raporturi  ne  poate  duce  foarte 
departe.  În  esenţă,  raportul  relativ,  variabil,  urmează diferitele  faze  ale 
experienţei,  în timp  ce raportul  absolut  invariabil  îi  extrage caracterul  de 
utilitate generală cu care îmbogăţeşte conştiinţa superioară.
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Trebuie să ştim că, ori de câte ori gândim, punem în joc o forţă ce o 
putem compara în mod grosier cu energia electrică. Acest curent este de natură 
„pozitivă” ori de câte ori extragem din imagini o judecată având un caracter 
de utilitate generală. Acţiunea sa este tot mai intensă pe măsură ce se apropie 
de o organizare ce are ca scop binele general. Cu cât gândirea coboară spre 
ideile de dezordine, de dezorganizare, de egoism, spre orice imagine privitoare 
la instinctele inferioare ale animalităţii, cu atât caracterul ei „negativ” creşte. 
Ea  se  găseşte  într-adevăr  comprimată de  latura  materie  a  substanţei  şi 
amortizarea ei rapidă îi dă o viaţă efemeră.

Experienţa demonstrează că „gândurile de acelaşi fel se atrag,  iar 
gândurile  de  polaritate  contrară se  resping”.  Aici  se  află originea  tuturor 
asociaţiilor de idei compatibile, personale sau colective. Acţiunea de a face 
bine  ca  răspuns  la  rău  nu  este  decât  aplicarea  strictă a  acestei  legi 
fundamentale.  Practicând maxima „ochi pentru  ochi  şi  dinte  pentru  dinte” 
amplificaţi  un sistem energetic  care  îl  loveşte pe cel mai slab, chiar dacă 
acesta ar avea dreptate. Trimiţând gânduri de afecţiune unei persoane care vă 
vrea răul, ridicaţi un zid de netrecut, de care se vor „sfărâma” toate gândurile 
potrivnice.  Dacă duşmanul  vostru  stăruie,  el  creează o  cale  de  minimă 
rezistenţă pe care îi vor reveni  în mod fidel vibraţiile pe care vi le trimite, 
asemenea unui glonte pe care l-ar fi tras împotriva unui zid. Aceeaşi  lege se 
aplică de  asemenea  bolilor  fizice,  morale,  intelectuale,  precum  şi 
evenimentelor  vieţii  cotidiene.  Toate acestea nu au nimic  mistic  în  ele  şi 
depind de legile cele mai elementare ale naturii.

Gândirea se mai leagă de  încă un sistem de energie, utilizat  de un 
mare număr de  persoane,  sub  o  formă superstiţioasă.  Ne  referim  aici  la 
invocare sau rugăciune.

Ştim din experienţă că ne este cu putinţă să punem în joc în invizibil 
forţe a căror putere este proporţională cu extinderea centrifugă a atomilor. 
Pentru a trăi conştient  în această  atmosferă cu vibraţie  înaltă şi a avea 
acces la rezerva ei de energie, trebuie să ne fi debarasat de atracţiile grosiere. 
Această descentralizare a conştiinţei cere o serie de eforturi susţinute, până 
ce interesul general înlocuieşte interesul nostru personal. Trebuie să fim în 
stare să iubim  elementele acestui interes pentru binele general  în aceeaşi 
măsură în care ne iubim pe noi înşine.

Oricât de îndepărtată ar părea realizarea acestui obiectiv, ea este 
totuşi  abordabilă pentru toată lumea. Fiecare poate să facă eforturi care să-i 
permită să devină o fiinţă superioară şi să trăiască în regiunile quintesenţiale 
ale spaţiului. Dat fiind mecanismul ingenios al acestei organizări cosmice, 
putem deduce de  aici eternitatea vieţii, prin reînnoirea ei automată, sub o 
formă sau alta. Aşadar, nu este numai posibil, ci aproape sigur, că o mulţime 
de fiinţe omeneşti au realizat deja eforturile necesare pentru a trăi neîncetat în 
regiunile superioare ale eterului.  Această quasicertitudine devine definitivă 
prin experienţă,  când constatăm  într-adevăr existenţa unor supraoameni, 
pe  care  strămoşii  noştri  i-au  considerat  adeseori  ca  fiind  zei.  Puterea 
extraordinară a radiaţiei lor,  înaltele lor calităţi,  mecanismul perfecţionat al 
dimensiunii  în care se află Ei, întrec în simplitate tot ceea ce oamenii  şi-au 
putut închipui despre zeii pe care i-au adorat şi pe care încă îi mai adoră.

Dată fiind  cunoaşterea  legilor  evoluţiei,  era  natural  ca  anticii  să 
caute să-şi facă favorabile divinităţile prin săvârşirea unor sacrificii mai mult 
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sau mai puţin barbare. Astăzi, aceste superstiţii  sunt cu grijă cultivate de 
anumite organizaţii oculte ale căror interese sunt să prezinte când coşmarul 
unor  viziuni  infernale,  când  beatitudinea  unei  vieţi  paradisiace,  pentru  a 
putea manipula cât mai uşor masele de oameni, care nu mai pot discerne 
adevărul, datorită ignoranţei lor întreţinute de aceste organizaţii.

Deoarece  accesul  în  lumile  superioare  este  efectul  unei 
descentralizări  a  energiei  noastre  şi  pentru  că este  deajuns  să iubim 
progresiv o mai înaltă şi mai perfecţionată rânduială, dogmele impuse de 
asociaţiile  religioase se prăbuşesc lamentabil.  Urmând o linie de  conduită 
onestă, căutând fără încetare să mărească  binefacerile  unei  rânduieli 
mai  tolerante,  mai  prieteneşti, mai frăţeşti, fiecare va atrage asupra lui 
atenţia  înaltelor  Individualităţi,  care  trăiesc  în  lumile  superioare  şi  va 
primi, prin aceasta,  un ajutor  proporţional cu înălţimea scopului pe care îl 
urmăreşte.

Este inutil deci să invocăm un Sfânt oarecare pentru a-l face să 
lucreze în locul nostru. Toate bogăţiile din lume nu vă vor deschide porţile 
acestor lumi superioare, în care şi cel mai sărac om poate intra. „Moneda” 
pe care o întrebuinţăm în acest caz este la îndemâna tuturor: este atracţia 
universală îndreptată în sensul pozitiv al  Universului, cu ajutorul gândirii.  În 
timp ce, la limita materie a substanţei, energia este risipită într-o multitudine 
de efecte,  de fenomene a căror  realizare este  efemeră,  de partea forţă 
avem unificarea cauzelor într-un principiu de activitate care este în acelaşi 
timp Viaţă, Gândire şi Înţelepciune.

A-ţi  îndrepta  gândurile  şi  dorinţele  spre  latura  materială a 
existenţei, înseamnă a te complace în formele multiple ale pasivităţii. A-ţi lua 
ca  scop  latura  ideală a  vieţii,  concretizând-o  cu  necesităţile  practice  ale 
existenţei, înseamnă a atrage spre tine constantele pozitive ale Universului şi 
a deveni capabil să trăieşti în ele, într-o libertate deplină.

Când  gândirea  superioară radiază în  spaţiu,  amintiţi-vă că ea 
ascultă de legea Cauzei şi Efectului, ca toate celelalte forme ale energiei. Când 
vă concentraţi ideile asupra scopului ce trebuie atins, cerând cuviincios, sub 
formă de invocare sau de rugăciune, să fiţi ajutaţi în eforturile voastre, utilizaţi 
regulile psihismului.  Nu  întrebuinţaţi decât expresii  „pozitive”, benefice, de 
încredere, de iubire, de siguranţă. Ocoliţi toate ideile privitoare la rău, la ură, 
la teamă, la nesiguranţă, la durere, la pasivitate, la neînţelegere, etc. Numai 
expresiile contrare acestora au  acces  în Lumile de energie superioară şi 
dacă voi  atrageţi  aceste energii  binefăcătoare către voi,  este evident că 
celelalte se vor distruge de la sine.

2.2 ILUZIA ŞI REALITATEA
Urmărind  aceste  relatări  care,  prin  ele  însele,  n-au  nimic 

extraordinar,  cititorul,  care  nu  cunoaşte  încă mecanismul  psihic  al 
Universului,  înclină să se  întrebe  cum se  pot  deosebi  în  aceste  studii, 
părţile realului şi ale iluziei.

Dacă veţi  reflecta  la  rezultatele  experienţei,  veţi  înţelege  că 
organizarea cosmică alege automat toate formele energiei, după frecvenţa lor, 
după acordurile  lor,  spre  latura  materie  respectiv  spre  latura  forţă a 
Universului.
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În aceste câmpuri imense de substanţă electromagnetică, nu există 
privilegiu.  Oricare i-ar fi gradul de evoluţie, fiecare primeşte, proporţional 
cu  eforturile  sale.  Legea Cauzei  şi  a  Efectului  nu  ţine  cont  că această 
energie contribuie la  fericirea sau la nefericirea individului. Mecanismul este 
acelaşi în ambele cazuri.

Să considerăm caracteristicile  generale ale Universului.  Într-un 
spaţiu  mărginit, vom avea o substanţă radiantă înzestrată cu un potenţial 
variabil de +/-0,1. Prin ea însăşi această substanţă nu are altă funcţie decât 
să absoarbă cu  aviditate  orice  formă de  energie.  Acesta  este  elementul 
feminin, sensibil la toate influenţele. Un element activ, mişcarea, însufleţeşte 
această substanţă. Pe de o  parte, un maxim de intensitate  şi un minim de 
forţă electromotoare centralizează atracţiile. Aceasta este latura materiei,  în 
care  se  manifestă forţa  centripetă.  Pe  de  altă parte,  un  minimum  de 
intensitate,  de debit,  sub un maxim de voltaj.  Aceasta este latura forţă, 
pozitivă, în care domină forţa centrifugă.

Viaţa,  element  neutru,  formată dintr-o  legătură între  raporturile 
opuse ale  mişcării universale, este latentă în toate mişcările substanţei. Ea 
este în stare să se manifeste de la limita extremă a densităţii maxime până 
la  esenţa  cea  mai  volatilă a  universului  nostru.  Ea  circulă liber  în  toate 
tipurile de mişcare, fără să fie legată de vreunul dintre ele.

Stabilizarea acestor curenţi de înaltă şi de joasă frecvenţă creează 
în Univers stări echilibrate, planuri care nu se amestecă deloc. Singură viaţa, 
formată prin echilibrul  elementelor  extreme, este în stare să le pătrundă 
pe toate.

Pentru a schimba starea, planul, dimensiunea - variind masa substanţei 
în  mişcare  în  Univers  -  trebuie  să reţinem  că este  indispensabil  să 
dobândim viaţă. Această viaţă este la discreţia oricărui element perturbator, a 
oricărui  dezechilibru,  susceptibil  să se  formeze  într-unui  din  modurile  de 
mişcare ale substanţei. Este suficient să se stabilească o „afinitate” între două 
elemente  de  potenţial  diferit  şi  se  va  naşte un  cuplu electronic  a  cărui 
frecvenţă va provoca  însumarea acordurilor  de aceeaşi  lungime  de  undă. 
Aceasta este istoria regnului mineral, reflectarea vizibilă a  îngrămădirilor 
invizibile de substanţă.

Formele de energie care circulă în materia pământească vor stabili 
canale  energetice  între  elementele  regnului  mineral,  căi  de  minimă 
rezistenţă care, vor da naştere la noi afinităţi care, la rândul lor, vor prinde 
viaţă în lumile invizibile, pentru a se manifesta cu primul prilej, pe Pământ.

Acumularea  succesivă a  potenţialităţilor,  care  rezultă de  aici, 
determină repetarea  vizibilă a  mişcării  instantanee,  care  se  observă  în 
formarea  principiilor  regnului  mineral.  În  loc.  să se  nască şi  să  moară 
aproape instantaneu, elementele minerale reuşesc să se adune  şi să-şi  dea 
sprijin mutual. Rezultă de aici o mişcare alternativă, extrem de rapidă, de 
viaţă şi de moarte, a atomilor, însă ansamblul rezistă, creşte, şi se dezvoltă 
în regnul vegetal.

Viaţa vegetală va dezvolta  şi  întări  modul  de mişcare  început  în 
mineral. Observată în dimensiunea care îi este proprie, fiecare plantă constituie 
un  mic  univers  de  viaţă specializată;  urmează apoi  pe  scara  evoluţiei 
protozoarele, primele rudimente ale regnului animal.

Mai  întâi  fără nucleu,  apoi  o  celulă ovulară simplă,  apoi  o 
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asociaţie de celule, astfel evoluţia continuă de la simplu la complex. În eter 
mişcarea  se  accentuează,  energia  potenţială amplifică  activitatea  şi 
devine vizibilă pe pământ. Organele de mişcare se adună mai întâi în chip de 
raze în jurul unui centru, apoi în perechi aşezate de o parte şi de alta a unei 
axe simetrice. Afinitatea perturbatoare  manifestată în viaţa specializată, 
s-a  transformat  considerabil.  Capabilă de o anumită sensibilitate,  ea  îşi 
caută semenii  şi se măreşte cu toate afinităţile pe care le poate capta. Ea se 
leagă, se agaţă de ele şi îşi măreşte puterea, capacitatea de viaţă.

Acest  mecanism  elementar  al  unităţii  de  viaţă vizibilă şi 
invizibilă,  ne  deschide noi orizonturi  asupra tuturor acestor fenomene ale 
evoluţiei. Deoarece  sunt relaţii constante  între un acelaşi potenţial de viaţă 
când  vizibil,  când  invizibil,  evoluţia  sistemului  de  acorduri,  pe  care  el  o 
reprezintă intră în  condiţiile  normale.  Chiar  dacă acest  potenţial  vital  se 
numeşte: mineral, vegetal, animal sau fiinţă omenească, el este guvernat de 
un  acelaşi  principiu  care  se  desăvârşeşte,  atras  spre  latura  pozitivă a 
sistemului  său de Universuri.  Noi  ştim, prin experienţă,  că  această latură 
pozitivă reprezintă un maxim de forţă, de putere electromagnetică  sub un 
minim de densitate. Rarefierea energiei este de aşa natură că libertatea este 
aproape absolută şi manipularea acestei energii  determină cel mai mare 
număr de efecte cu cel mai mic efort.

Studiul  faptelor  ne  arată toate  afinităţile  îndreptându-se  înspre 
această latură pozitivă a Universului. Viaţa urmează cu supunere aceasta 
evoluţie, a cărei autonomie se manifestă pe măsură ce se perfecţionează.

Afinitate, dorinţă, sentiment, sunt tot atâtea cauze susceptibile să 
ia fiinţă în substanţa universală. Este deci natural ca în fiinţa omenească să se 
manifeste  neîncetat  aceste vieţi  elementare.  Omul  reprezintă pentru toate 
elementele vieţii  mai puţin evoluate latura pozitivă a evoluţiei lor. La om 
însă se manifestă o  atracţie de sens invers, spre latura materială a vieţii, 
spre plăcerile de tot felul şi această atracţie a materiei vii este un fapt normal 
al evoluţiei.

Autorii care promovează egoismul ca bază a acţiunilor noastre nu 
fac decât  să dea  curs  acestei  legi  a  naturii.  Însă acest  lucru  favorizează 
evoluţia  substanţei  în  regnurile  inferioare,  întârziindu-ne  astfel  evoluţia 
personală.

Mecanismul  vieţii,  în  universul  nostru,  pare  să ne  înveţe  că prin 
dezinteresare personală se ajunge la o anumită formă de „egoism spiritual”. 
Aceasta  ar  fi  adevărat  dacă nu  ar  interveni  Iubirea  Unităţii,  care  să 
înapoieze Multiplicităţii binele dobândit prin evoluţia personală.

Detaşarea omului, la modul mecanic, de formele vieţii inferioare, cu 
singurul  scop de  a se desăvârşi  şi  de a trăi  în  regiunile  superioare  ale 
Universului, cu siguranţă că nu ar duce la o evoluţie spirituală reală. Fiinţa 
umană ar putea fi generoasă, altruistă din principiu, din necesitatea mecanică 
a Universului, păstrând în adâncul ei un sentiment de individualitate, la care 
ar  raporta  fructul  eforturilor  sale.  Această conduită,  în  multe  cazuri  este 
conformă cu realitatea, şi mulţi filozofi nu au găsit Ideal mai înalt.

Experienţa  dedublării  personale  în  regiunile  superioare  ale 
Cosmosului ne lămureşte însă şi această problemă. Oricare ar fi gradul de 
evoluţie  atins  de  un  Iniţiat,  dacă acesta  lucrează pentru  propriul  său 
interes, el nu va putea ieşi  niciodată din sistemul de Universuri în care s-a 
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născut,  căci  branşarea  conştiinţei  individuale  superioare  la  Conştiinţa 
cosmică, cere tocmai renunţarea la interesul personal. Deoarece egoul este 
cel care îl menţine în ciclul vieţii manifestate în sistemul de Universuri, fiinţa 
umană nu poate ieşi din acesta decât părăsindu-şi  rădăcina personalităţii 
sale. Dacă reuşeşte acest lucru libertatea sa este atunci fără margini, pentru 
că lucrează în armonie cu constantele Ordinii  universale, procreatoare a 
tuturor sistemelor finite care se află în spaţiul nemărginit.

Iată deci  rezultatul  definitiv  la  care  ajungem  când  reuşim  să 
deosebim ceea ce este real de ceea ce este iluzoriu. Toate cuvintele, toate 
expresiile par a fi  fost  inventate  de  fiinţa  omenească pentru  a-i  masca 
ignoranţa cu privire la viaţa  universală. Realitatea este un cuvânt, Iluzia 
este un altul. Amândouă sunt o necesitate a evoluţiei. Ceea ce este real pe 
Pământ, este o iluzie în dimensiunea următoare, şi aşa mai departe. Însă fără 
iluzia pământească nu ar fi nici o realitate superioară. Fiecare element viu îşi 
are partea lui de iluzie şi de realitate, tot atât de necesară una ca şi cealaltă, 
deoarece ele se transformă reciproc.

2.3 EVOLUŢIA ÎN TIMP ŞI SPAŢIU
Realitatea  sigură,  experimentală a Lumilor  existente  în  diferitele 

densităţi  ale  eterului  cosmic,  dă cunoştinţelor  noastre  ştiinţifice  o  nouă 
valoare.

Noţiunea de energie apare prin nenumăratele ei transformări ca 
Protee universală. Particula electronică creează, în vârtejurile sale vertiginoase, 
o supleţe extraordinară a substanţei  şi  dă omului  care trăieşte  în această 
substanţă puteri  şi  facultăţi quasidivine. Experimental totul se petrece ca  şi 
cum  aceste  câmpuri  de  eter  şi  de  supraeter  electromagnetic  posedă 
dimensiuni din ce în ce mai ample, pătrunzând succesiv în substanţa cea 
mai densă. Este uşor de văzut că reciproca nu-i adevărată. Cu cât creşte 
fineţea şi sensibilitatea acestor vibraţii, puterile celui care le percepe sunt din 
ce în ce mai vaste în Timp şi în Spaţiu.

Putem privi  manifestarea ca un sistem de unde  întreţinându-se 
prin  rezonanţă.  Atunci  este  normal  ca  voinţa  omenească să  poată crea 
fenomene de interferenţă, prin schimbarea potenţialităţilor pe care le extrage 
din mediul înconjurător.

Acolo până unde putem merge cu cercetările, observaţia ne arată că 
viaţa însufleţeşte materia forţă, capabilă să răspundă la oscilaţii mai slabe, pe 
măsură ce ea radiază într-un spaţiu mai vast, cu atomi mai rari, iar limita de 
exteriorizare centrifugă a substanţei în mişcare pare a se confunda cu spaţiul 
infinit.  Sistemul  nostru  de  Universuri  ar  fi  atunci  un  ansamblu  de  Lumi 
finite, radiind infinit prin  Cuante,  şi extrema limită a acestei radiaţii pare a 
marca punctul de tangenţă cu infinitul.

Pentru  cel  care  ajunge  cu  experienţa  sa  până în  aceste  regiuni 
quintesenţiale ale  Universului,  fineţea  progresivă a  stărilor  succesive  ale 
substanţei,  puterile  considerabile,  Unitatea facultăţilor  exercitându-se  şi 
realizându-se în mod instantaneu, într-o completă libertate, îi îngăduie să 
abordeze constituţia Universului du o sumă de probabilităţi necunoscute până 
aici.

În acest caz ne aflăm în prezenţa:
1.Unei  substanţe  în  mişcare  constantă,  ascultând  progresiv  de 
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cerinţele noastre, într-un mod mai rapid şi mai intens;
2.Unei  Inteligenţe  conştiente  de  Unitatea  şi  de  Universalitatea 
puterilor sale pe care le poate pune în mişcare într-o porţiune sau în 
întregimea spaţiului pe care îl ocupă, într-o măsură în care reacţiunea 
este exact proporţională acţiunii, care este capabilă de repaos sau 
de mişcare, în aceeaşi clipă.
Această extremă libertate în acţiune. În afara oricărei idei de timp 

şi  spaţiu,  ne arată că fiinţa  umană este capabilă să-şi  creeze  pentru uz 
propriu, un sistem de acorduri care îi permite să-şi întreţină mişcarea, fără să 
recurgă la formele limitate ale energiei.

Energia este limitată de doi factori: Timpul  şi Spaţiul. Deducţia  şi 
compararea  faptelor  ne  permite  să considerăm evoluţia  atomului  viu ca 
având drept scop transcenderea acestor două elemente esenţiale ale sistemului 
nostru de Universuri. Timpul, distrugător al tuturor  formelor energiei, este 
primul agent  împotriva căruia se angajează  lupta. Atomii vii se coalizează 
împotriva lui. Ei se agaţă avid de toate suporturile favorabile existenţei lor şi 
egoismul, centralizarea, este tendinţa de bază fără de care nici o fiinţă nu 
ar fi putut exista în Creaţie.

După peregrinări fără număr de-a lungul regnurilor naturii, fiinţa vie 
începe a poseda un sistem energetic propriu înzestrat cu rezonanţe destul de 
puternice pentru a-i permite să reziste timpului.

Analiza stărilor de conştiinţă în diferitele regiuni ale spaţiului mi-a 
îngăduit să deduc că fiinţa umană marchează etapa finală în lupta universală 
a atomului vieţii împotriva Timpului.

Spaţiul  fiind  condiţionat  de  timp,  victoria  câştigată asupra 
timpului este suficientă. Materia acumulată de fiinţa vie în regnurile naturii, 
a evoluat  într-o  formă mai  înaltă a energiei  şi animalul s-a transformat  în 
Fiinţa umană.

Profanul  care nu a luat  niciodată cunoştinţă de stările  forţei  în 
substanţa  universală, nu-şi poate închipui cantitatea formidabilă de energie 
corespunzând acestei noi forme. Şi, fără a exagera, se poate conchide că 
Fiinţa umană este nemuritoare în Timp. Precizez în „Timp”. Aceasta este de 
o importanţă extremă  pentru  evoluţia  noastră.  Într-adevăr,  Fiinţa  umană 
reprezentând  triumful  vieţii  asupra  Timpului,  nu  are  de  ce  să se  mai 
neliniştească din cauza lui. Această luptă  pentru viaţă rezumă prima etapă a 
independenţei sale. Era necesar ca fiinţa umană să aibă acces la un maximum 
de  energie  pentru  ca  potenţialul  său  vital  să aibă de  unde  să se 
alimenteze, recuperându-şi forţele pe măsură ce acestea se epuizează, fără 
să fie limitat de durată.

Putem considera potenţialul  vital  al  fiinţei  ca un sistem oscilant, 
tinzând să se amortizeze, să se degradeze sub influenţa Timpului.

Acţiunea  centripetă a  energiei  vine  să  echilibreze  această 
influenţă distructivă. Fiinţa  vie va profita de acest ajutor provizoriu al naturii 
pentru a acumula toată materia care îi va permite să-şi păstreze viaţa. Lupta 
împotriva timpului  ia un caracter nou, pe măsură ce fiinţa umană evoluează. 
Progresând, sistemul oscilant al animalului dobândeşte o sensibilitate care îi 
permite să deosebească formele superioare ale vieţii. Aceste elemente de 
conştiinţă se perfecţionează, până în momentul în care un ultim impuls le 
va echilibra cu o stare neutră a Cosmosului.
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Pentru a fixa ideile, să presupunem că această stare posedă, spre 
exemplu, 50% materie şi 50% energie; acţiunile centripetă şi centrifugă ale 
Energiei sunt  echilibrate.  În această densitate, substanţa posedă o unitate 
intermediară între  extremitatea  Materie  şi  extremitatea  Forţă.  Echilibrul 
este perfect din dublul punct de vedere, substanţă şi energie. Fiinţa vie care 
a reuşit să îl atingă, posedă deci din acest moment un sistem oscilant  în 
care  poate  să-şi  întreţină propria  mişcare,  fără să recurgă la  energia 
centripetă. Presiunea interioară echilibrează presiunea exterioară.  În acest 
moment,  viaţa  nu  mai  este  limitată de  timp;  el  reprezintă naşterea 
conştiinţei umane, odată cu trecerea din stadiul animal spre cel uman.

Dată fiind constituţia experimentală a Universului, Conştiinţa care 
abia s-a născut trebuie să facă anumite eforturi pentru a evolua. Evident că, 
în  această  fază,  această Conştiinţă nu-şi  cunoaşte  posibilităţile.  Prin 
analogie, o putem compara cu naşterea unei fiinţe vii. Primele vârtejuri de 
substanţă cosmică,  cele  care  au  dobândit  viaţă,  vor  utiliza,  de-a  lungul 
evoluţiei lor, această viaţă pentru a-şi mări energia personală, ajungând pas 
cu pas la această stare intermediară a Cosmosului, în care o nouă naştere le 
aşteaptă: cea a conştiinţei umane. Această deşteptare este pentru animal 
un fel de iluminare. Fără să-şi înţeleagă caracteristicile, el ia cunoştinţă de 
Unitatea sa. El se simte Unu în mijlocul energiei înconjurătoare. El a devenit o 
Individualitate omenească.

Dacă aţi înţeles mecanismul extrem de simplu al Universului nostru, 
puteţi  distinge chiar de pe acum această a doua parte a evoluţiei care ne 
priveşte pe toţi. Fiinţa vie, devenită o Unitate conştientă va lucra acum să 
învingă spaţiul care o desparte de cealaltă extremitate a Cosmosului, latura 
forţă a  substanţei.  Până acum  predomina  forţa  centripetă.  Acum  forţa 
centrifugă este  cea  care  va  face  să radieze  energia  umană,  şi  această 
extensie  va  continua  progresiv  până la  extremitatea  Forţă a  substanţei. 
Echilibrul, până aici interior, centripet se va transforma în echilibru exterior, 
centrifug. Aceasta este uşor de  înţeles dacă avem  în  vedere  că există o 
corespondenţă între  stările  centrifuge,  planurile,  dimensiunile, 
densităţile celei  de-a doua părţi  a Cosmosului  -  partea Forţă -  şi  stările 
centripete,  planurile,  dimensiunile,  densităţile  primei  părţi  -  partea Materie. 
Radiind o energie centrifugă, conştiinţa umană fecundează stările anterioare 
pe carele-a trăit deja ca entitate animală. Pe măsură ce înaintează spre partea 
Forţă  radiaţia  sa diminuează spre latura materie,  căreia  se deprinde  să-i 
deosebească  caracteristicile.  Acest  discernământ  al  Trecutului  său  dă 
Conştiinţei umane  cunoaşterea Cauzelor  şi a Principiilor care vor deveni 
singurele  alimente  ce  îi  vor  permite  să trăiască în  atmosfera  lumilor 
superioare, devenind capabilă să-şi  găsească hrana  într-o substanţă mai 
rarefiată. Conştiinţa atinge în curând extremitatea Forţă şi astfel va învinge 
Spaţiul.  Noul  echilibru  rezultat  de aici  îi  dă o neutralitate  asemănătoare 
Vieţii,  ale  cărei  caracteristici  le  îmbrăţişează.  Conştiinţa  Unitate  devine 
Multiplicitate şi evadează din Universul cosmic în care s-a născut.

În această schemă a evoluţiei este bine să reţinem un fapt foarte 
important  şi  anume  că omul  nu  mai  are  nici  un  interes  să fie  egoist. 
Dimpotrivă,  egoismul,  centralizarea,  îl  împiedică să ia  cunoştinţă,  să 
distingă Cauzele şi Principiile care vor deveni singura sa hrană în Lumile 
superioare. Egoismul  îl reţine  în  straturile inferioare. El  împiedică migraţia 
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energiei  spre  latura  forţă,  el  împiedică  debarasarea  de  vibraţiile  joase, 
indispensabilă evoluţiei fiinţei umane, de tot  ceea ce  îi limitează accesul 
spre latura forţă a substanţei. Fiinţa umană nu mai are de ce să fie egoistă, 
pentru că ea este independentă de factorul Timp. Ea nu mai este în acelaşi 
ciclu.  Pentru  a  învinge  acest  timp,  fiinţa  vie  a  trebuit  să  acumuleze o 
cantitate uriaşă de energie. Pentru a deveni stăpâna Spaţiului, fiinţa umană va 
trebui  să se descentralizeze,  înapoind naturii  energia pe care aceasta  i-a 
împrumutat-o. Timpul, distrugător, caută să disocieze formele energiei. De-a 
lungul evoluţiei sale, fiinţa umană atrage spre ea (centralizează) energie şi, 
cu  ajutorul  forţei  centripete,  rezistă timpului  printr-o  atracţie  constantă, 
egoistă,  spre  personalitatea  sa  centrală.  Echilibrul  dintre  cele  două 
tendinţe,  dobândit  de-a  lungul  evoluţiei  îi  dă fiinţei  umane  propria  sa 
libertate.

Trecând prin toate formele vieţii, fiinţa umană va examina aceste 
forme, cu  ajutorul  unor noi  facultăţi  care se vor  dezvolta  prin utilizarea 
gândirii.  Luând  cunoştinţă de Cauzele fenomenale, ea se va debarasa de 
formele substanţei.  Aceasta o va interesa mai puţin, deoarece ea se simte în 
stare să reproducă după  voinţă aceste forme, punând  în mişcare. Cauzele 
care le prezidează.

Focalizându-şi atenţia asupra Principiilor care înglobează un număr 
tot mai  mare de fenomene, fiinţa umană se eliberează puţin câte puţin de 
lanţul  Cauzelor  şi  al  Efectelor,  menţinând  în  echilibru  atomii  sistemului 
nostru de Lumi. Ea se debranşează progresiv de la atracţiile care o obligă 
să graviteze în „interiorul”  acestui sistem energetic. Frecvenţa sa se apropie 
de aceea a Universului  în care  trăieşte.  Curând ea ajunge  în  punctul  de 
tangenţă al sistemului său planetar cu Infinitul. Descentralizându-se, ea va 
învinge  Spaţiul  şi  nu  va  mai  fi  supusă nici  uneia  dintre  obligaţiile  care 
limitează formele vii ale Universului din care a evadat.

2.4 O LĂMURIRE ASUPRA FORMĂRII UNIVERSULUI
După cele expuse anterior, putem să analizăm cauzele probabile pe 

care se bazează existenţa Universului nostru. Spiritul clarvăzător îşi poate 
construi  un  sistem  de  forţe,  amintindu-şi  principiile  fundamentale  ale 
experienţei.  În mişcarea  universală,  fiecare  dezechilibru  al  energiei  este 
compensat printr-un echilibru de forţe sub un alt aspect. Aşa că nici un atom 
nu se scade şi nici nu se adaugă; are loc numai transformarea energiei într-o 
altă formă de energie.

În practică trebuie să ne amintim că atunci când o formă de energie 
urcă, o alta, de aceeaşi valoare, coboară. Când legătura s-a realizat, o dublă 
expansiune  ţâşneşte  din  punctul  de  echilibru.  Evoluţia  acestui  punct 
continuă deci  în mod  invers  şi variabilele  îşi schimbă sensul odată cu noul 
ciclu.  Mai  târziu  vom revedea  amănunţit  aceste  noţiuni  interesante,  care 
constituie bazele oricărei formaţiuni cosmice.

Pentru  moment,  vreau  să vă prezint  câteva  rezultate  ale  unor 
experienţe speciale, care oferă o nouă viziune asupra problemei formării 
Lumilor  şi  a  Universurilor.  V-am  relatat  deja  această experienţă 
fundamentală, cea mai importantă sau, în orice caz, una din cele mai clare şi 
mai conştiente pe care am realizat-o în lumile superioare. Voi vorbi despre 
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starea sintetică de Unitate-Multiplicitate conştientă, la care, pentru o clipă, am 
avut acces în toată cunoştinţa de cauză. În această stare, fiinţa umană este 
un zeu.  În  ambianţa plină de Iubire,  viaţa  sa  este  peste  tot  şi  nicăieri. 
Spaţiul  în  care  radiază această energie  fără formă,  divinizată,  este 
impregnat de viaţa lui. Nici un atom nu poate fi influenţat, nici o vibraţie nu 
se poate produce fără ca El (fiinţa umană în această stare) să nu fie imediat 
înştiinţat. Slabele puteri pământeşti ale fiinţei umane sunt o reflexie palidă a 
energiei  conştiente  Unitate-Multiplicitate  a  acestui  sistem.  Cuvintele 
sunt  insuficiente pentru a reda  starea resimţită în această dimensiune,  în 
care  suntem  în  întregime  în  fiecare  atom,  în  aceeaşi  măsură ca  în 
ansamblu. Fie că acţionăm deodată în tot spaţiul sferic sau într-un anumit 
punct al acestuia,  întotdeauna  o vom face cu un  impuls  al  întregii  fiinţe. 
Conştiinţa  umană s-a  transformat  astfel  într-o energie stabilă calmă de 
nezdruncinat, înzestrată cu o imensă capacitate de atracţie, susceptibilă să 
producă mişcarea  într-un  spaţiu  considerabil,  fără ca  Energia 
intrinsecă a acestei  Conştiinţe să fie mărită sau micşorată în vreun fel. 
Omniscienţa,  Omnipotenţa,  Omniprezenţa,  se  regăsesc  într-o  singură 
Conştiinţă de  Viaţă şi  de  Iubire  universalizată.  Toate  puterile  sunt 
sintetizate  într-o  singură capacitate  atotcuprinzătoare  de  a  trezi  şi 
polariza energia latentă din sânul Tăcerii eterne a Spaţiului infinit.

Am să vă prezint acum câteva caracteristici ale substanţei virgine, 
din afara  sistemului nostru de Evoluţie. Mai multe experienţe m-au pus  în 
prezenţa  unei  atmosfere  complet  diferite  de  proprietăţile  obişnuite  ale 
substanţei Universului  nostru. Această nouă substanţă avea ca proprietate 
esenţială un fel de inerţie mecanică. În eterurile succesive ale Universului 
nostru, substanţa răspunde vibraţiilor personale cu o intensitate variabilă. 
Simţim  prin  mii  de  legături  că  sistemul  nostru  oscilant  comunică cu 
atmosfera înconjurătoare şi experienţa demonstrează că această legătură 
devine mai intimă în atmosfera lumilor  superioare. Substanţa primitivă în 
care m-am dedublat nu prezenta nici o legătură de acest fel. Gândire, dorinţă, 
voinţă, nici o atracţie nu acţionează asupra ei şi reciproc, această materie nu 
exercită asupra  noastră nici  o  radiaţie.  Văzută în  volum  mare,  această 
substanţă are culoarea ebonitei proaspăt tăiate. Nu vibrează,  nu are nici o 
elasticitate. În sistemul nostru de radiaţie substanţa măreşte bucuria de a trăi 
şi  de  a  simţi;  aici  nu  simţim  nimic,  nu  avem  nici  o  senzaţie.  După 
densitatea acestei substanţe, aveam impresia că mă afla  în faţa unui  zid 
gros sau a unui val mai subţire şi mai puţin întunecat. În orice caz, pentru 
a pătrunde în ea, trebuia să fac un efort mecanic. Cu braţele întinse trebuia 
să-mi deschid drum şi aveam senzaţia materială că mişc o „melasă care nu 
se  lipeşte”.  Într-o  atmosferă mai  puţin  densă,  este  suficient  să facem 
gesturi opuse pentru a o  înfăşura  în jurul nostru, ca pe o manta. Această 
substanţă  fără coeziune m-a surprins  întotdeauna. Dedublat  în  această 
atmosferă,  te  simţi  lăsat  în  seama  propriilor  tale  forţe.  Gândirea, 
raţionamentul,  conştiinţa  sunt  lucide,  însă  nu au  această sensibilitate  pe 
Care o simţim în gradele mai de jos ale eterului nostru cosmic. Cufundat în 
această melasă, pe care o manipulam ca pe un obiect oarecare, comparam 
caracteristicile  atât  de  diferite  de  cele  ale  Lumilor  sistemului  nostru  de 
evoluţie  deosebind-o  în  gând  de  dulceaţa  vibrantă,  delicateţea  şi 
sensibilitatea  undelor  extrasensibile  ale  substanţei  astrale.  Existenţa  unei 
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substanţe atât de materiale m-a făcut să presupun că ea ar putea reprezenta 
foarte  bine materia  forţă la  originea sa.  Să admitem o clipă că această 
materie  este oscilantă, această atmosferă de culoarea ebonitei,  acest val de 
substanţă fără legătură ar fi starea normală, starea virgină a materiei fără 
formă din  infinit.  Să o  punem  în  prezenţa  prerogativelor  Conştiinţei 
Unitate-Multiplicitate.

Cu  facultăţile  extraordinare  dobândite  prin  evoluţia  Omului, 
care acum a ajuns un Supra-om,  aceasta nu ar ezita să mlădieze această 
substanţă, să o prelucreze, să o frământe, să caute a-i comunica prin toate 
mijloacele propria sa energie, pentru a o face capabilă să răspundă unei 
„excitaţii”.  Într-un cuvânt,  acesta este  însuşi  principiul  formării  şi  evoluţiei 
Universului: a modela materia pentru a transforma o energie mecanică în 
forţă electromagnetică;  a  face  să  ţâşnească din  ea  viaţa  prin  echilibrul 
forţelor puse în acţiune, a permite vieţii să întrebuinţeze această substanţă 
cu ajutorul afinităţilor prezente  şi,  în final, a  transcende  în mod conştient 
manifestarea şi cauzele fenomenale.

Pentru moment nu voi insista mai mult asupra misterului originilor 
noastre.  Am  vrut  să vă pun  în  faţa  acestor  două Principii  opuse:  unul 
înzestrat cu o viaţă  conştientă, cu puteri universalizate,  în afara Timpului  şi 
Spaţiului, celălalt - energie  latentă, nelimitată, dormind  în sânul Eternităţii. 
Când primul acţionează asupra celui de-al doilea, un întreg sistem de forţe ia 
naştere cu acest prim val de viaţă universalizată.

În sistemul nostru de Lumi, totul se petrece ca  şi cum ordinea care 
domneşte în el ascultă de un Plan, de o Schemă de acţiune generală. Această 
schemă, acest plan de evoluţie pare legat el însuşi de alte planuri evolutive 
deja terminate şi având ca scop să pregătească elementele Lumilor noi care 
vor fi, la rândul lor, nenumărate aspecte ale Ordinii Universale.

2.5 PRINCIPIUL UTIL ŞI FUNDAMENTAL AL VIEŢII 
OMENEŞTI

Informaţiile  extrase  chiar  din  atmosfera  sistemului  nostru  de 
Universuri ne îngăduie să punem în valoare esenţa existenţei noastre.

Manifestarea materiei  forţă în  diferitele  densităţi  ale  eterului,  sub 
presiunea energiei Universale, permite fiinţei umane să exercite puteri mai 
mari cu o cheltuială de energie mai mică, într-un timp mai scurt. Evoluţia 
sa,  adică  amprentele sale succesive  în universul material, nu au drept scop 
decât să-i uşureze această ucenicie.

În  diferitele  Lumi  şi  Universuri  paralele,  atracţia  este  forma 
universală de manifestare a energiei redusă la cea mai simplă expresie a sa. În 
afara manifestării  în spaţiul infinit, atracţia nu are sens. Fie că un atom este 
atras spre centru sau  spre  periferia  unui  câmp magnetic,  aceasta  nu-i 
schimbă cu  nimic  valoarea absolută.  Într-un sistem  mărginit,  într-un 
univers  limitat,  atracţia  capătă o valoare  relativă în  raport  cu  punctul 
considerat. Este uşor să ne dăm seama că atracţia, observată din centrul 
unei sfere radiale, va fi numită repulsie dacă se îndreaptă spre suprafaţă. 
Noţiunea de repulsie este relativă la poziţia observatorului.

Pentru a se diferenţia de masă, un cuplu de energie este obligat să 
reziste  dublului curent de echilibru  şi dezechilibru provocat de deplasarea 
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unui punct  spre un altul. Pentru aceasta, el va acumula toate oscilaţiile de 
aceeaşi frecvenţă. Fiinţa vie nu este altceva decât un sistem de energie care 
a reuşit să grupeze o cantitate de acorduri suficiente pentru a se menţine în 
echilibru în Timp.

Dacă vreţi  să reflectaţi  bine la  observaţiile  de mai  înainte,  veţi 
sesiza că Timpul reprezintă acţiunea forţei centrifuge în partea materie a 
substanţei.  Rezistând  progresiv  acestei  acţiuni,  fiinţa  vie  ajunge  să se 
alimenteze în substanţa în care cele două forţe, centripetă şi centrifugă, îşi fac 
echilibru în aceeaşi proporţie de materie şi forţă. Putem spune că factorul timp 
este  învins  şi factorul spaţiu, pe care omul  învaţă să-l controleze, nu este 
altceva decât acţiunea forţei  centripete care se  întinde de la  acest  punct 
central până la extremitatea forţă a substanţei. Timpul şi Spaţiul nu sunt decât 
aspectele Atracţiei universale  în acţiune,  în cele  două modalităţi  ale sale, 
centrifugă şi centripetă.

În realitate, spaţiul infinit  este reprezentat prin atomul material cel 
mai  intim,  şi  timpul  infinit  prin  forţa  cea  mai  puternică.  Amândouă se 
echilibrează. Expresiile Timp  şi Spaţiu nu sunt deci capabile să definească 
starea Conştiinţei omeneşti în sânul Eternităţii, căci Timpul-Spaţiu în care 
ea se  găseşte nu e,  în realitate, decât un Punct al mişcării  universale  în 
echilibru.  Este  un  Centru  atractiv  fără  dimensiune,  a  cărui  presiune 
interioară echilibrează presiunea exterioară fără măsură şi fără durată.

Deoarece  atracţia  este  pivotul  central,  este  pulsaţia  eternă a 
Energiei fără formă, care palpită în sânul Eternului Prezent, este normal 
ca  observaţiile  făcute  la  limitele  Universului  nostru  să confirme  acest 
Principiu.

După ce a asimilat toate atracţiile din sistemul de Universuri în 
care  evoluează fiinţa  vie  -  devenită fiinţă omenească -  trebuie  să se 
debaraseze de toate formele pentru a păstra numai o „ecuaţie personală”. A 
rămâne fără dorinţă, fără gândire, fără afecţiune, nu este soluţia optimă a 
problemei.  Experienţa  demonstrează necesitatea  de  a  unifica  dorinţele, 
gândurile  şi  acţiunile  spre o  aceeaşi  direcţie,  îndreptată cu iubire spre o 
rânduială mai desăvârşită. Oricare ar fi nivelul unui individ, acest principiu 
este aplicabil tuturor. Forma de energie care trebuie utilizată este gândirea 
conştientă,  dublată de  o  afecţiune  progresivă  pentru  formele  Binelui, 
Frumosului, Adevărului. Aceste forme se unifică puţin câte puţin în stări de 
conştiinţă mai înalte. Ele îşi pierd suportul material şi se localizează într-o 
aceeaşi Unitate conştientă formată dintr-o iubire universalizată.

Considerând partea  într-adevăr practică a existenţei reale a fiinţei 
omeneşti, dacă decidem să ne raportăm la însuşi principiul existenţei sale, 
la energia intrinsecă ce-l însufleţeşte pe om, atunci trebuie să ne adresăm 
acestei atracţii generale a Principiilor.

Pentru mine, care am putut aprecia perfecţiunea acestei rânduieli în 
starea  de  Unitate-Multiplicitate,  aceasta  este  o  certitudine  indiscutabilă. 
Împreunarea  Universalului  şi  a Particularului  dă Conştiinţei  umane toate 
prerogativele cele mai desăvârşite pe care ni le putem închipui.

Ideea unei divinităţi conducând cerul şi pământul se explică uşor. 
Imaginându-şi  posibilităţile  zeilor  lor,  oamenii  au  avut  de  fapt  intuiţia 
destinului lor personal.

Oricare  ar  fi  părerile  şi  credinţele  fiecăruia,  experienţa  ne 
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permite să afirmăm  fără nici o  îndoială realitatea sigură a unui  aceluiaşi 
Principiu universal, fundamental, de atracţie, unind oamenii între ei şi pe ei, 
cu Universul.

Pentru  ca  fiinţa  umană să devină un  Centru  de  viaţă 
independent  de  orice  formaţiune  cosmică şi  să poată participa 
conştient  la  realizarea  legilor  Universului  trebuie  ca  ea  să se 
focalizeze asupra raporturilor pe care le constituie.

Având  în vedere că raporturile Ordinii  universale se exercită în 
acelaşi timp asupra Trecutului  şi  Viitorului,  într-un prezent  inaccesibil 
aprecierilor noastre, pentru moment este inutil să ne încurcăm în definiţii. 
Este mai bine că fiecare să asimileze puţin  câte puţin stările de conştiinţă 
mai ample, mai profunde, activând Principiul de atracţie care este în sine. 
Sub diferite nume, acest principiu îşi exercită activitatea la toate nivelele de 
evoluţie. Indiferent că  este instinct, dorinţă, sentiment sau ideal, el permite 
Conştiinţei să se alimenteze  într-un mod mai abstract. Pentru a pătrunde 
mai  bine  această idee,  în  loc  să  consideraţi  spaţiul  întinzându-se  spre 
orizont, vizualizaţi din contră, întinderea concentrându-se spre voi. Această 
întindere  nu  are  limită,  pentru  că vine  din  infinit.  Pe  măsură ce  veţi 
condensa  energia  într-un  punct  mai  redus,  veţi  mări  în  acelaşi  timp 
raportul  dintre  infinitul  mare  şi  infinitul  mic,  pentru  a  avea  acces  la 
principiile Lumii.

Debarasându-vă de  toate  formele  care  vă marcau  mentalul, 
focalizându-vă motivele de acţiune  într-un mod unic, veţi restrânge spaţiul 
pe care îl ocupă la cea mai mică expresie a acestuia. Condensarea sa vă 
eliberează de  substanţa  materială.  Ea  vă permite  să vă focalizaţi  toate 
facultăţile conştiente  într-un punct de Forţă  inaccesibil curenţilor cosmici. 
Ea va conduce inevitabil  la Prezentul  etern,  fără limite  de  Timp  şi  de 
Spaţiu,  la  Conştiinţa  Ordinii  universale.  Această certitudine absolută pe 
care este cu putinţă să o  dobândim prin experienţa dedublării personale  în 
densitatea variabilă a substanţei, este o necesitate mecanică a Universului, la 
care toată lumea este obligată să se supună. Este imposibil să ne schimbăm 
starea, dimensiunea, fără a părăsi atomii mai grei ai substanţei în care ne 
găsim.

Când  trăim  în  substanţa  pământească,  nu  putem  cunoaşte 
celelalte lumi decât prin dedublare provizorie sau prin moarte definitivă, 
care ne dă toată libertatea de acţiune.  Legea este aceeaşi  pentru  toate 
lumile  Invizibilului.  Nu  ne  putem  păstra  o  stare  superioară decât 
debarasându-ne  de  atomii  cei  mai  grei.  A te  debarasa  de  atomii  care  te 
stingheresc,  înseamnă a-ţi  părăsi atracţiile, dorinţele  pentru a le  înlocui  cu 
altele  mai  înalte.  De  aici  rezultă două procedee  de  evoluţie  care  se 
completează mutual. Primul constă în a-ţi stăpâni tendinţele  inferioare.  Al 
doilea  cere  o  localizare  progresivă a  conştiinţei  într-un  sistem  de 
sentimente mai înalte.

Pentru a generaliza această necesitate mecanică a Universului  într-o 
expresie  pe  înţelesul tuturor, vom spune că fiecare trebuie să urmărească 
fără încetare  o  rânduială superioară a  celeia  în  care  este  obişnuit  să 
trăiască. Mai mult, trebuie să caute neîncetat să se debaraseze de dorinţele 
sale obişnuite pentru a le  înlocui  cu idealuri  înalte.  Îndată ce motivele de 
acţiune  şi-au  schimbat  valoarea,  trebuie  căutate  imediat  unele  şi  mai 
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desăvârşite.  Practica  acestei  iubiri  superioare  duce  la  rezultate 
incomparabile cu efortul necesar punerii ei  în aplicare.  În această evoluţie 
nu există privilegiu.  Oricare i-ar  fi  situaţia socială,  legea este la dispoziţia 
fiecăruia. Ajunge să iubeşti în fiecare zi, din ce în ce mai mult.

Iubirea naturii  în acţiunile ei,  în frumuseţea şi armonia ei, vă va 
apropia  ceva mai mult de perfecţiune. Iubirea vieţii, conform mecanismului 
pe care l-am expus, iubirea acestei justiţii măreţe care dă fiecăruia după 
măsura aspiraţiei  sale la legile Armoniei, ale Ordinii universale, vă va înălţa 
spre lumile superioare. Iubirea Omenirii cu căldura comuniunii spirituale, 
cu bucuria de a vă ajuta  reciproc, cu fericirea de a participa împreună la 
opera eternă a formării Lumilor şi a Universurilor, vă va apropia de scopul 
Evoluţiei.  Gândiţi-vă că în  acest  moment  nu  mai  urmăm  calculele 
probabilistice. Toate părerile oamenilor nu vor  schimba cu nimic valoarea 
acestei  certitudini  experimentale.  Spiritele  slabe  care  se  vor  lăsa 
sugestionate de argumente  ştiinţifice, filozofice sau religioase  îşi vor  mări 
suferinţele micşorându-şi  şansele de fericire. Privind  în trecut, constataţi 
modul  mişelesc  în  care  sunteţi  exploatat  din  punct  de  vedere  material, 
moral, intelectual. Hotărâţi-vă deci, odată pentru totdeauna, să învingeţi 
rutina  şi  prejudecăţile societăţii. Credeţi-mă, nu veţi regreta acest moment 
de fermitate! În loc să vă agravaţi suferinţele blestemându-vă soarta, vă veţi 
crea o ambianţă de pace favorabilă dorinţelor voastre, dacă vă hotărâţi să 
iubiţi din ce în ce mai mult, în fiecare zi, această Armonie spirituală în care 
şi pentru care trăim.

2.6 CARACTERISTICILE ATRACŢIILOR OBSERVATE ÎN 
INVIZIBIL

În  fizică se  demonstrează că dacă un  circuit  realizat  dintr-un 
conductor  metalic  se deplasează în  câmpul  de forţă al  unui  magnet,  se 
obţine în acest circuit un curent electric. Invers, trecerea curentului electric 
printr-un conductor determină emiterea unui câmp magnetic, linii de minimă 
rezistenţă în  raport  cu  celelalte  forme  ale  energiei  care  se  propagă în 
atmosferă.

În  substanţa  celorlalte  lumi,  principiul  acestei  legi  devine  de  o 
importanţă  capitală. Nu numai că deplasarea unui punct  într-un sistem de 
forţe determină o  radiaţie energetică, ci toţi atomii sunt sediul unor vibraţii 
care depind de natura lor particulară. În rezumat, noi suntem deci un câmp de 
influenţe multiple guvernat  de legea Cauzei  şi  a Efectului,  în condiţii  care 
rămân să fie determinate.

Un fapt este sigur,  în toate cazurile.  Sistemul oscilant utilizat de 
conştiinţa  umană,  în  deplasarea  sa  prin  spaţiul  sistemului  nostru  de 
Universuri, este un detector minunat. Extrem de sensibil la influenţa voinţei, el 
alege  automat  formele  de  energie  cu  care  suntem  obişnuiţi.  Plasat  în 
Invizibil, fiecare dintre noi va atrage deci în mod mecanic, după rezonanţele 
sale, elementele pe care le preferă.

Pentru a face observaţii experimentale corecte, este indispensabil 
să ne  debarasăm de ataşamentele  noastre  personale  şi  să ne  focalizăm 
conştiinţa către  Principiile Ordinii Universale. Numai cu această condiţie 
este cu putinţă să  obţinem informaţii cu caracter general asupra calităţilor 
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atractive ale formelor  şi  ale fiinţelor vii,  în raport cu perfecţiunea totală a 
Universului.  Pe  măsură ce  ne  apropiem  de  atmosfera  planurilor 
superioare, sensibilitatea Conştiinţei se  accentuează. Nuanţele atractive 
cu care această conştiinţă este familiarizată măresc intensitatea. Atmosfera 
pare pătrunsă de calităţile cele mai  înalte, perfecte.  Fiecare atom devine o 
nuanţă specială a  Armoniei  şi  distingem  în  el  o  lume  de  realizări  care 
afectează Conştiinţa în profunzimile sale cele mai intime.

Iată câteva  observaţii  făcute  la  faţa  locului,  adică în  stare  de 
dedublare conştientă.  În atmosfera obişnuită, dacă observăm formele-
gând,  personale  sau  colective,  ne simţim net  influenţaţi  de radiaţia  lor. 
Atenţia  observatorului  situat  în  condiţiile  citate  este  atrasă în  mod 
proporţional cu caracterul înalt de utilitate generală. Vibraţiile care se degajă 
din ele ne fac să admirăm cu o intensitate variabilă partea de frumuseţe, 
exactitatea  de  expresie,  toată diversitatea  nuanţelor  exprimate de idee. 
Simultan simţim o Atracţie  variabilă după perfecţiunea  formelor  care 
îndeamnă inteligenţa  observatorului să ia parte la desăvârşirea lor. Când 
este vorba despre forme care au un anumit grad de evoluţie, ca mineralele şi 
plantele, suntem atraşi de ele cu o forţă proporţională gradului lor de 
„frumuseţe”.  Când  este  vorba  despre  regnul  animal,  această atracţie  se 
dublează cu o afecţiune proporţională gradului lor de „bunătate”.

Diferenţa între formele de gând personale sau colective şi indivizii 
din  regnurile inferioare, este perceperea celor dintâi cu un anumit grad de 
inteligenţă. Perceperea fiinţelor inferioare nu este numai ca o emisie a unui 
gând,  ci  simţim  o adevărată pierdere de forţă care scapă cu o intensitate 
variabilă, după rezonanţa pe care o simţim. Bucuria care ne leagă pentru o 
clipă de fiinţele vii pe care le  întâlnim, este de asemenea proporţională cu 
gradul de „bunătate” pe care-l simţim în apropierea lor.

Într-o  zi  am  primit  o  misiune  în  partea  întunecată a  atmosferei. 
Diferenţa  de  percepţii  faţă de  lumile  superioare  mi-a  permis  să notez 
următoarele observaţii. Aveam de mult timp obişnuinţa dedublării, şi dublul 
meu  era  pregătit  pentru  a  rezista  la  diferite  presiuni  ale  energiei 
înconjurătoare. Calitatea substanţei nu exercita asupra mea nici o impresie 
neplăcută.  Îmi focalizam toată atenţia asupra  lucrării  pe care o aveam de 
îndeplinit  şi  bucuria  pe  care  o  resimţeam  era  pur  atractivă.  În  lumile 
superioare, aceeaşi bucurie este cu' totul diferită. Este mai delicată, mai 
sensibilă,  mai  rafinată.  O  duioşie  nemărginită cufundă conştiinţa  într-o 
varietate de nuanţe,  fiecare avându-şi  calităţile sale speciale,  şi  totul  se 
unifică într-o aceeaşi iubire, într-o plenitudine trăită faţă de Principiul etern 
al  Armoniei cosmice.  În lumile inferioare conştiinţa nu are alt obiectiv decât 
lucrarea ce trebuie făptuită. Ea îşi îndreaptă toată atenţia pentru a o îndeplini 
la modul cel  mai perfect cu putinţă.  Aveam de asemenea sentimentul  că 
dădeam o parte din viaţa mea în efortul pe care îl făceam şi simţeam de aici 
o bucurie şi o fericire nemărginită. Însă această bucurie şi această fericire 
erau cu totul diferite de atmosfera Planurilor superioare. Era o bucurie pur 
atractivă, vitală, aşa-zisă fără reflex,  şi aceasta corespunde în mod normal 
cu amortizarea rapidă a oscilaţiilor în această parte a spaţiului.

Vom examina acum calitatea atracţiilor pe care le simţim în invizibil 
faţă de fiinţele omeneşti. După cum ştiţi, văzută din Invizibil, omenirea are 
un caracter cu totul diferit de acela pe care îl cunoaştem pe Pământ. Masca 
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de ipocrizie  folosită în relaţiile noastre sociale nu mai există. Nu mai sunt 
sexe; bărbaţi sau femei, tineri sau bătrâni, ei nu mai sunt decât focare de 
viaţă radiind  diferitele  calităţi  ale  energiei  pe care  au  acumulat-o  în 
vieţile lor succesive. În ambianţa lor găsim afecţiunile, dorinţele care le-
au determinat motivele de acţiune. Când este vorba despre fiinţe pe care 
le-am cunoscut, legăturile dominante sunt cele de genul afecţiunii care ne-a 
unit.  Radiaţia  acestor  afecţiuni  are  o  intensitate  proporţională cu 
înălţarea lor către Principiul etern al vieţii.

De  asemenea,  când  ne  ridicăm  spre  lumile  superioare,  numai 
afecţiunile  foarte  puternice  pot  pătrunde  în  ele.  Acestea  nu  se  pot 
stabiliza decât  debarasându-se de orice vibraţie egoistă. Astfel, în starea de 
Unitate-Multiplicitate  deja  citată,  mi-a  sosit  o  vibraţie  de  iubire.  În  acelaşi 
moment m-am lămurit asupra caracterului său, asupra persoanei care a emis-o 
şi am acţionat  în sensul, la locul  şi  cu intensitatea proporţională. Această 
persoană locuia  pe  Pământ.  Nici  o  expresie  nu  poate  reda  duioşia 
nemărginită cu care am îndepărtat partea egoistă a acestei profunde iubiri, 
pe care o simţeam ca o piedică pentru expansiunea radiaţiei mele în spaţiu. 
De aici se desprinde o remarcă foarte importantă pentru toată lumea: dacă 
vreţi să fiţi într-adevăr veşnic uniţi cu cei pe care îi iubiţi, trebuie să vibraţi 
în sincronism cu ei pe toate planurile, în toate modurile de activitate. Cu cât 
comuniunea de gânduri, de dorinţe va fi mai intimă, cu atât mai  mică va fi 
despărţirea. Nu insist asupra falsei prietenii a secolului. Legăturile  slabe 
contactate prin obicei se amortizează repede  şi nu au influenţă în lumile 
superioare.

Scara afecţiunilor este foarte numeroasă; iată câteva observaţii asupra 
acestui subiect: în mai multe rânduri m-am dus să vizitez un vechi camarad de 
regiment, mort în război. El mi-a povestit impresiile sale, iar eu i-am reamintit 
afecţiunea  noastră şi  comparam starea lui  cu a mea.  ÎI  făceam să simtă 
satisfacţia pe care o  aveam de a fi aproape de el, conştient de starea mea 
dublă de viaţă pământească şi astrală şi  îi explicam faze ale studiilor mele, 
chiar  şi despre acest sfârşit fatal, de care şi la regiment  îi vorbisem în mai 
multe rânduri. Cât despre el, mi-a cerut  de mai multe ori  ajutorul pentru 
mai  mulţi  camarazi  despre  a  căror  moarte  eu  nu  ştiam.  Am făcut-o cu 
bucurie, fiindu-i recunoscător pentru acest gând bun.

Calitatea  acestor  atracţii  are  caracterul  unei  adevărate frăţii, 
bazată pe sinceritate şi ajutor reciproc, fără nici un gând ascuns sau egoist. 
Fiecare rămâne el însuşi, dând celuilalt ceea ce poate, pe măsura puterilor şi 
mijloacelor sale. La plăcerea intimă a regăsirii se adaugă şi legătura de 
afecţiune. Unul explică ceea ce a văzut, cere lămuriri, celălalt împărtăşeşte 
şi altora ceea ce ştie şi ce a învăţat. Este un schimb de gânduri simpatice, 
nedepăşind  caracterul  particular  al  planului  în  care  se  găsesc.  De  altfel, 
acesta este un adevăr evident. Dacă un prieten, o rudă, a fost în stare să ia 
cunoştinţă de caracteristicile unei vieţi mai înalte, această analiză ar intra 
într-o altă categorie, care priveşte stările quintesenţiale ale spaţiului. Când 
este  vorba  de  un  părinte,  nuanţele  afective  pe  care  le-am  analizat  se 
împletesc cu sentimente de recunoştinţă şi devotament.

Am vizitat de mai multe ori pe tatăl meu, mort înainte ca eu să fi 
început studiul vieţii invizibile şi am observat totdeauna particularităţi care se 
deosebeau  net  de  celelalte  forme  de  afecţiune.  În  pietatea  filială 
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domneşte  o  bucurie  afectuoasă care  este  dăruire  de  sine.  Simţim  că 
suntem gata să dăm mai mult pentru a elimina suferinţa părinţilor noştri. 
Această dragoste pare compusă din  mii  de legături  formate din amintirile 
existenţelor petrecute cu dânşii,  şi mai ales  din sentimentele adevărate de 
care părinţii noştri au dat dovadă faţă de noi.

Din aceste observaţii  se desprinde o lecţie:  să ne iubim copiii 
pentru  ei  înşişi.  Copiii  nu sunt  jucării  destinate să ne distreze  şi  asupra 
cărora avem toate drepturile. Oricare ar fi rangul unei fiinţe omeneşti, vizibile 
sau  invizibile,  părinte,  călăuză protectoare  sau  învăţător,  eforturile  sale 
esenţiale  constau  în  a  uni  elementele  sufletului  omenesc  care  îi  este 
încredinţat  cu  o  formă specială.  Că  această formă este  compusă din 
elemente pământeşti sau din substanţa eterului,  ea trebuie să permită celui 
care o ocupă să îi pună în aplicare calităţile speciale ale energiei planului în 
care se găseşte.  Pe pământ, datoria noastră este de a da  copiilor  noştri 
maximum de cunoştinţe care să le permită să-şi utilizeze forţele în cele mai 
bune condiţii, pentru a obţine maximum de rezultate. Simultan, să-i învăţăm 
caracterul  esenţial  al  energiei  universale,  pentru  ca  ei  să se  poată 
desprinde puţin câte puţin de formele convenţionale ale societăţii noastre, 
şi  să-şi  localizeze  afecţiunile  şi  principiile  indestructibile  ale  Evoluţiei. 
Această muncă de iniţiere dă părinţilor şi copiilor prilejul să realizeze legături 
de afecţiune reciprocă şi pregăteşte sufletele omeneşti pentru viitoarea lor 
comuniune în armonia Lumilor superioare.

2.7 EXPERIENŢE ASUPRA CONTOPIRII SUFLETELOR 
SURORI

După câte mi-am putut da seama, conştiinţa umană poartă o dublă 
natură: masculină şi feminină, care îi permite să-şi stabilizeze energia în afara 
Spaţiului-Timp al sistemului nostru de Universuri.

În  afara  caracterului  său  evolutiv,  separativitatea  sexelor  este 
produsă de  cauze  fundamentale  asupra  cărora  nu  am  o  certitudine. 
Observaţiile mele personale făcute asupra acestui subiect mi-au demonstrat 
existenţa  unor  afinităţi  speciale  între  două conştiinţe,  una  cu  tendinţe 
feminine, cealaltă cu tendinţe masculine. Prin evoluţie, aceste tendinţe se 
echilibrează la acelaşi individ şi unirea Sufletelor Surori pare a avea loc în 
acest moment. În afară de această uniune, de această dualitate, destinată să 
formeze un sistem ternar, trăind o realitate  veşnică,  între toate Sufletele, sau 
mai curând între toate conştiinţele, se exercită o comuniune intimă, ale cărei 
caracteristici esenţiale ţin să vi le prezint.

Într-o esenţă suficient de subtilă pentru a deosebi amănuntele pe 
care vi le prezint am observat şi analizat atracţiile trezite în mine de prezenţa 
unui  prieten  pe  care  l-am  cunoscut  în  Invizibil.  Complexitatea  acestor 
atracţii  este  atât  de  diferită de concepţiile noastre  pământeşti  încât  mi-a 
trebuit  oarecare  timp  înainte  să-mi  obişnuiesc  conştiinţa  inferioară să-i 
înregistreze acordurile. Tot atât de net ca şi când ar fi fost vorba despre un 
Obiect material, am constatat o împătrită expresie de afecţiuni, formate de 
un  dublu  caracter  de  fraternitate  conştientă  între  părţile  masculine  şi 
feminine ale celor două Suflete, şi o dublă afinitate de asemenea conştientă 
între partea masculină a, unui Suflet şi fracţiunea feminină a celuilalt. Pe de 
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o parte mă simţeam  protejat de tandreţea unui frate mai mare, iubitor,  în 
timp ce pe de altă parte aveam senzaţia că sunt protector tandru şi devotat 
al  unui  Suflet  delicat  şi  sensibil.  În  acelaşi  timp;  simţeam  în fiinţa mea 
intimă pătrunderea infinit de suavă a părţii feminine a acestui Suflet în timp 
ce eu  dădeam cu  fericire  şi  deliciu  fracţiunea corespunzătoare a fiinţei 
mele în Sufletul Prietenului meu. Totul se sintetiza într-o iubire profundă şi 
reciprocă,  pătrunsă de  un  caracter  etern  de  devotament  fără margini. 
Această împătrită comuniune  a  sufletelor  le  aşteaptă pe  toate  fiinţele 
omeneşti la sfârşitul evoluţiei lor. Este inutil să insist asupra dificultăţii de 
a exprima o astfel de complexitate de nuanţe care variază cu fiecare dintre 
noi.  Descrierea,  schema  generală,  rămâne  adevărată,  însă,  ecuaţia 
personală dă acestei  comuniuni  spirituale  o  intensitate,  o  strălucire,  o 
profunzime,  o  varietate  cu  neputinţă de  exprimat  în  cuvinte.  Din  lipsa 
elementelor  de  comparaţie,  expresiile  pământeşti  vor  limita  întotdeauna 
plenitudinea vieţii  în Lumile superioare.  Numai simfoniile muzicale, de 
o duioşie nemaipomenită, ar putea încerca să redea aceste expresii, şi nici 
atunci  n-am  obţine  decât  rezultate  grosiere  în  comparaţie  cu  această 
realitate vie a lumii divine.

În afară de această comuniune a  Conştiinţelor, care este unul 
din  cele  mai  frumoase  triumfuri  ale  Evoluţiei,  unirea  sufletelor  surori 
este pentru fiecare un fapt particular.

Rezultatele  experienţei  se  comportă ca  şi  cum,  la  originea 
destinului nostru, două celule sau două sisteme oscilante, dacă preferaţi, 
au fost fecundate de aspectele opuse ale aceluiaşi Principiu.  Progresând 
separat  ele  se  vor  reîntâlni  pentru  a  forma  o  singură Unitate  la  sfârşitul 
Evoluţiei.

Această uniune  a  Sufletelor  surori  se  traduce  în  Planurile 
superioare, printr-o Unitate-Multiplicitate pe care o putem defini fără teama 
de a ne înşela, cu ajutorul Principiilor generale: Lumină şi Inteligenţă, Iubire 
şi Dăruire de sine. Atâta vreme cât aceste Principii nu au ajuns la gradul lor de 
desăvârşire cosmică, separativitatea încă mai există.

Iată împrejurările  în  care  am  putut  face  aceste  observaţii 
interesante: am utilizat facultăţile de călătorie în a patra dimensiune pentru 
a vizita periodic o  fată care mi-a devenit soţie. După ce ne-am întâlnit de 
două trei ori  pe pământ  împrejurările ne-au despărţit la mai multe mii  de 
kilometri unul de celălalt. Fără să cunosc oraşul, nici casa în care locuia, mă 
duceam atunci să o văd  în fiecare  noapte, prin dedublare personală şi  în 
această stare ne-am şi logodit. Aceste dedublări la mare distanţă mi-au fost 
de un real folos. Ele mi-au permis să fac o  mulţime de observaţii asupra 
naturii timpului  şi spaţiului, asupra punerii  în acţiune  a energiei personale, 
asupra piedicilor de orice natură. Logodnica mea îmi confirma prin scrisori 
exactitatea amănuntelor pe care eu i le scriam. Când eram  în preajma ei, 
impresiile  mele  se  traduceau  printr-o  iubire  profundă,  creată din 
devotament frăţesc şi o atracţie generală a tuturor moleculelor dublului meu. 
În  ceea  ce  o  privea,  logodnica  mea  îmi  simţea  prezenţa  şi-mi  vorbea 
mental, fără să mă vadă. Oricare ar fi fost locul în care se afla, oricare ar fi 
fost natura ocupaţiilor sale, ea avea imediat senzaţia că mă aflam lângă dânsa 
şi dacă nu se putea deranja,  îmi spunea mental să vin din nou peste câtva 
timp. Întâlnirile noastre aveau loc în camera ei. Ea avea senzaţia fizică de a 
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se fi  aflat lângă un focar de energie de la care primea neîncetat  valuri 
fluidice  foarte  intense.  Îmi  înţelegea gândurile  tot  aşa de uşor  cum i  le 
prindeam şi eu pe ale ei.  În această situaţie, nu este altă deosebire între 
gândire  şi vorbire decât o mai mare  uşurinţă şi o mai mare rapiditate de 
exprimare. Stările de conştiinţă se traduc net şi fără neînţelegeri,  şi  ne-am 
declarat  fără cuvinte  iubirea  noastră,  cu  o  duioşie  şi  o  delicateţe 
inexprimabilă pe pământ!

Mai târziu, după ce ne-am căsătorit ni s-a întâmplat de mai multe 
ori să călătorim împreună în spaţiu, trăind senzaţii cu neputinţă de descris. 
Când mă dedublez în cameră am obiceiul de a-mi îmbrăţişa soţia înainte de a-
mi continua experienţele. Într-o zi în care eram astfel exteriorizat ea mi-a spus: 
„Rămâi  lângă  mine!”  „Mai  bine  vino”,  i-am  răspuns  şi,  degajându-se 
imediat din forma sa fizică, veni să mă întâlnească. Am mers să ne aşezăm 
pe o canapea din apropiere, şi i-am împărtăşit natura impresiilor care pot fi 
simţite  în  această stare.  Îmbrăţişând-o,  o făceam sau vadă potopul  de 
senzaţii  care urmau. Iubirea sa mă  pătrundea sub forma unei  senzaţii  de 
căldură generală,  în timp ce un sentiment  de încredere  îmi inunda spiritul. 
Pe de altă parte,  ambianţa mea radiantă o  pătrundea pe a sa  şi aveam 
exact senzaţia că mă topeam  într-însa. Intensitatea  senzaţiilor erau de aşa 
manieră că simţeam un fel de ameţeală. Simţeam clar că, ducând experienţa 
până la sfârşit acuitatea senzaţiilor m-ar face să-mi pierd cunoştinţa.

Eram dornic totuşi să aprofundez studiul acestui fenomen pentru a-
mi da  seama de gradul de uniune spirituală ce se poate realiza. Am avut 
satisfacţii  depline  în această privinţă.  Într-una din experienţele acestea, 
mi-am notat  observaţiile următoare. Doream să-mi unesc forma psihică cu 
aceea a soţiei mele, pentru a-i observa efectele fiziologice şi psihologice.  În 
atmosfera în care eram dedublaţi, am văzut dublurile noastre materiale unite 
sub forma unui nor. Destul  de gros la  început norul pe care  îl formam se 
lumina pe măsură ce dublurile noastre fuzionau mai intim. Transparenţa se 
accentua,  şi  în final  nu mai eram  decât  un abur  abia  vizibil.  Senzaţiile 
psihologice ale acestei stări au fost  într-adevăr extraordinare. Pe măsură 
ce norul se clarifica, aveam exact impresia că îmi scoteam de fiecare dată o 
serie de învelişuri, şi că mă uneam mai intim cu soţia mea.  În acelaşi timp 
resimţeam vibraţiile acestei stări ca un moment  psihologic care nu avea 
sfârşit.

Observaţiile  acestei  experienţe  nu  sunt  totuşi  comparabile  cu 
acelea  care  mi-a  fost  dat  să le  experimentez  în  starea  de  Unitate-
Multiplicitate.  Cuvintele  sunt neputincioase pentru a descrie supra-senzaţiile 
acestei stări supra-conştiente. În nici o experienţă nu am simţit o conştiinţă 
atât de clară, o iubire atât de  puternică, un calm  şi o seninătate atât de 
profunde. Era un ocean de iubire luându-şi în stăpânire matca. Atunci când 
Individualitatea soţiei mele s-a unit cu  a mea,  am simţit  o senzaţie abia 
perceptibilă,  care  s-a  topit  în  iubirea  mea,  dându-i  o  extensie 
considerabilă. Aura, împrejurimile astfel polarizate, deveneau eu însumi. Prin 
exerciţiul  puterilor  legate  de  această stare  spirituală,  toate  facultăţile 
sunt contopite într-o aceeaşi Unitate de viaţă conştientă. Această radiaţie 
a  conştiinţei  astfel  universalizate,  deşteaptă în  fiecare  atom  un  fel  de 
freamăt care măreşte fineţea  şi duioşia Armoniei  spirituale în care mă 
găseam topit în mod conştient. Fiecare parte din ambianţa invizibilă era eu 
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însumi, cu acelaşi rang ca şi totalitatea grăunţelor de energie deşteptate de 
radiaţia mea sferică.  Cu o uşurinţă care semăna a minune,  acţionam  în 
totalitate  sau  într-o  fracţiune  oarecare  din  spaţiul  astfel  limitat,  cu 
aceeaşi  măsură şi cu o intensitate de reacţie proporţională cu acţiunea; în 
mod reciproc, gândirea, dorinţa, conştiinţa, iubirea, nu mai formau  decât o 
aceeaşi Unitate duioasă şi senină, care acţiona printr-un impuls general al 
întregii Fiinţe. Oboseala nu mai exista, nu mai  exista nici o cheltuială de 
energie, acţiunea se traducea aici printr-o imensă fericire, printr-o iubire 
mai profundă.

Toate  aceste  noţiuni  de  Universalitate,  într-o  Unitate  în  afara 
timpului  fenomenal, sunt destul de greu de  înţeles pentru cel care nu le-a 
experimentat. Ei bine, această dificultate este neînsemnată dacă o comparăm 
Cu aceea pe care o simt pentru a vă descrie uşurinţa extraordinară cu care 
exercitam  aceste  puteri  aproape  divine.  Când  mă gândesc  la  această 
experienţă extraordinară, acesta  este lucrul care mă surprinde cel mai mult. 
Conştiinţa mea pământească se  întreabă  de ce există o diferenţă aşa de 
mare între sărăcia lumii noastre pământeşti, dificultăţile mijloacelor noastre 
de acţiune, şi bogăţia Armoniei. Şi sunt încă departe de adevăr atunci când 
spun, prin analogie, că în această stare supremă, ne simţim ca acasă, cu o 
intimitate fără asemănare cu toate stările divizionare ale  eterului.  Oricât de 
adânc  încrustate  ar  fi  obiceiurile  noastre  pământeşti,  uşurinţa  cu care  le 
exercităm nu este comparabilă cu modul spontan în care acţionăm în lumile 
superioare. Nu ne gândim la constantele trecutului sau viitorului. „Suntem” pur 
şi simplu într-un prezent admirabil, care întruneşte toate Prerogativele cele 
mai de neînchipuit pe care oamenii din toate timpurile le-au atribuit zeilor.

2.8 ATRACŢIA UNIVERSALIZATĂ ŞI ECUAŢIA 
PERSONALĂ ÎN LUMILE SUPERIOARE.

Pe  măsură ce  ne  apropiem  de  limitele  Universului  nostru,  în 
aspectul forţă al substanţei, observaţiile devin mai greu de exprimat prin 
faptul  că se  generalizează. De asemenea,  în acest domeniu trebuie să fii 
foarte atent pentru a  deosebi ecuaţia particulară a Fiinţei superioare care 
trăieşte în aceste stări quintesenţiale ale Universului.

Pentru  a  judeca  cum  se  cuvine,  este  util,  aş spune  chiar 
indispensabil,  să fi  pătruns  mai  înainte  diferitele  dimensiuni  ale  eterului 
radioactiv.  Putem  deosebi  apoi,  în  ambianţa  în  care  trăiesc  fiinţele 
superioare,  o  nuanţă delicată,  şi  cu toate  acestea  foarte  evidentă printre 
caracteristicile  generale  ale  mediului  respectiv. Înainte  de  a  prezenta 
observaţiile mele în legătură cu acest subiect important trebuie să vă însuşiţi 
bine  această idee,  că în  acest  moment  noi  analizăm  „nuanţe  ale 
armoniei”  şi că ar fi un „sacrilegiu” să  spunem că este un defect dacă nu 
întâlnim la toţi aceleaşi caracteristici.

Să considerăm,  de  exemplu,  iubirea  lui  lsus.  Această Fiinţă 
superioară, adorată ca Dumnezeu, este cel mai accesibil dintre Fraţii noştri. 
În trei  rânduri  diferite m-am  găsit  în contact cu El,  într-un mediu  în care 
manifestarea  lui  era  posibilă.  A descrie  multitudinea  de  stări  care  se 
degajă dintr-o astfel  de prezenţă, este imposibil.  Nici un cuvânt nu poate 
reda senzaţiile de mulţumire, de calm, de pace, de fericire, contopindu-se într-
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o stare generală de iubire extatică, care mă cuprindea în întregime şi care 
îmi  dădea  o  încredere  fără margini.  Nu  gândeam,  nu  judecam  deloc, 
înţelegeam  şi iubeam deodată,  fără ca nici un val  să se interpună între 
înţelegerea  mea  şi  marea  iubire  pe  care  o  resimţeam.  Dacă analizez 
caracterele dominante ale unei astfel de Iubiri, găsesc în ea: Duioşia, Simplitatea 
şi Bunătatea. Aceasta nu vrea să spună că celelalte Mari Fiinţe ale Spaţiului nu 
sunt duioase şi simple. Duioşia, Simplitatea şi Bunătatea fac parte din bagajul 
etern  pe  care  noi  toţi  trebuie  să-l  dobândim.  Aceste  calităţi  sunt  însă 
„exaltate” printre celelalte nuanţe care compun Iubirea lui lsus. Reţineţi bine 
acest  caracter  de  exaltare,  această nuanţă dominantă printre  calităţile 
generale  ale  atracţiilor  noastre.  Aici  este  singurul  coeficient,  nota 
fundamentală păstrată de toate fiinţele evoluate ajunse la desăvârşire.

Evoluţia  odată terminată,  un  anumit  număr  de  căi  se  deschid 
înaintea fiinţei desăvârşite. Toate au caractere particulare şi generale care 
se  întrepătrund  reciproc,  cu o ordine admirabilă în armonia principiilor 
lor.  În  această sinteză întâlnim o categorie de Fiinţe asupra cărora vă atrag 
atenţia. Acestea sunt spiritele Iubirii Curate.  În loc să fie exaltată  într-una 
din nuanţele Armoniei, conştiinţa lor cuprinde toate modalităţile  într-un 
echilibru desăvârşit. Nuanţele multiple ale lanţurilor de Armonie, deschise 
Fiinţei desăvârşite, sunt contopite într-o culoare puţin diferită de Principiul 
etern al Vieţii. Ele se deosebesc suficient de Conştiinţa Universală pentru a nu 
se confunda cu ea, însă Iubirea lor îi reprezintă aspectul lor comun cel mai 
general.  Prin analogie, le-am putea compara cu un cristal  în care  fiecare 
Fiinţă desăvârşită ar  vedea  reflectându-se  propriile  sale  caracteristici. 
Iubirea curată care le  însufleţeşte,  îmbrăţişează toate  nuanţele afective. O 
astfel de fiinţă dă fără să socotească şi se contemplă în varietatea infinită a 
Armoniei  căreia  îi  este  veşnic  însoţitoare.  Acţiunile  acestor  fiinţe  sunt 
destinate creşterii Armoniei  universale.  Într-o zi,  într-un plan destul de elevat 
am purtat o discuţie cu un tânăr asupra problemelor legate de dedublare şi 
călătorii  interplanetare. În atmosfera generală de pace, de bucurie intimă şi 
de seninătate, care îi compunea câmpul radiant, deosebeam în acelaşi timp 
o notă dominantă de calm extraordinar, dublat de o duioşie caracteristică. 
Comparând  duioşia  magnetică a  acestei  ambianţe  cu  aceea  a  lui  Isus 
găsesc o diferenţă. Duioşia fluidică a lui Isus este oarecum mai generală, mai 
universală; aceea a tânărului era mai concretă, particulară.

În  aceleaşi  regiuni,  m-am  apropiat  altădată de  o  persoană 
necunoscută. Ca şi în cazurile precedente, eram dedublat cu Conştiinţa 
supralucidă a dublei mele stări, şi mă învârteam în jurul acestei persoane, 
observând radiaţiile luminoase care o aureolau din  toate părţile.  Nu  am 
păstrat nici amintirea chipului său, nici a gândurilor pe care le-am schimbat 
însă eram atras de ambianţa sa cu o asemenea intensitate, încât aş fi vrut să 
rămân  mereu  lângă el.  Întreaga  mea  fiinţă participa  la  această atracţie 
formidabilă  în  care  aş fi  vrut  să mă topesc.  În  acelaşi  timp observam  în 
această iubire imensă  un devotament fără margini.  În acordurile extrem de 
înalte care se degajau de la această persoană, am descoperit un aşa nivel de 
bunătate, că pentru a o nota  în  caietul meu de observaţii nu am găsit alt 
calificativ decât cuvântul „minunat”. Este evident că în această ambianţă 
stăpânea Duioşia, Calmul, Seninătatea, Simplitatea, cu caracteristicile lor 
cele mai desăvârşite. Totuşi,  în această bogăţie de tonuri  generale  ale 
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unei  Iubiri  fără  margini,  am  putut  deosebi,  în  comparaţie  cu 
observaţiile mele anterioare, o nuanţă specială de Bunătate care m-a atras 
într-un mod diferit de toate celelalte.

Într-o altă experienţă mă plimbam într-un plan superior cu o fiinţă 
care  avea  aparenţa  unui  tânăr  blond.  Schimbam  idei  cu  privire  la 
Iubirea universală,  şi  în special asupra Lanţului  Corespondenţelor. Îl 
numeam fratele meu mare şi l-am îmbrăţişat înainte de a-l părăsi. Efluviile 
sale magnetice posedau constantele generale ale tuturor Fiinţelor superioare; 
le  simţeam ca  pe  nişte  unde  alternativ crescătoare  şi  descrescătoare de 
căldură şi  de  mulţumire  inexprimabilă  şi,  când  l-am  îmbrăţişat  am  avut 
impresia că mă topesc împreună cu El într-o aceeaşi Iubire. Şi aici, în acest 
prieten armonios am deosebit nuanţe diferite de cele întâlnite până aici.

În această bogăţie de tonuri,  în această exaltare armonioasă de 
constante  ale  atracţiei  universale,  este  cu  neputinţă să manifeşti  vreo 
preferinţă.  Când  analizăm valoarea  acestor  vibraţii  quintesenţiale,  suntem 
atraşi  în aceeaşi măsură  de toate categoriile,  de toate nuanţele. Acestea 
sunt caracterele particulare, exaltate în ambianţa noastră personală care se 
conjugă cu  ecuaţiile  individuale  ale  Fiinţelor  superioare,  şi  ne  fac  să le 
deosebim caracteristicile.

Relatarea  acestor  sinteze  armonioase  şi  ritmice  ale  atracţiei 
individualizate  la  fiinţele  superioare,  nu  ne  poate  da  nici  o  idee  despre 
intensa  lor  realitate.  Pentru  a  le  aprecia,  trebuie  să fi  trăit  conştient  în 
imensa libertate  a acestor  supradimensiuni ale Spaţiului.  De fapt, limbajul 
nostru  actual  nu cuprinde destule  calificative  pentru  a  exprima varietatea 
nenumărată a Nuanţelor observabile în Iubirea Eternă. Pentru a vă da o idee 
despre  felul  în  care  trebuie  înţelese  aceste  abstracţii  care  rezumă totuşi 
singura Realitate a sintezei evolutive, presupun că aţi putea defini calităţile 
particulare ale Atracţiei universale, corespunzătoare fiecărei culori precum 
şi nuanţelor lor intermediare. Operaţia ar trebui repetată pentru toată scara 
tonurilor,  comparând legăturile lor  cu gama culorilor.  Faceţi  acelaşi  lucru 
pentru  toate  lungimile  de  undă cunoscute  şi...  nu veţi  fi  înaintat  deloc. 
Toate  gamele  oscilante  ale  Atracţiei  universale,  conservabile  în  universul 
nostru, nu reprezintă decât o notă de Universuri susceptibilă să se formeze 
în sânul Eternităţii.

2.9 CONTACTUL SUBLIM CU ESENŢA ENERGIEI 
UNIVERSALE

Deşi  atingem aici  graniţele  misticismului,  cred  că,  în  secolul  în 
care  trăim,  nu  este  inutil  să precizăm  felul  în  care  distingem  prin 
experienţă calităţile  fundamentale ale energiei universale. Această esenţă 
atractivă a tuturor formelor de energie localizate  în substanţă dă, celui care 
ajunge să-şi localizeze Conştiinţa în ea, starea de Pace totală.

Această Conştiinţă cosmică,  pe  care  o  putem  califica  drept 
Dumnezeiască,  nu mai are nici o legătură cu ideile noastre generale despre 
bine şi rău. În haosul ideologic actual referitor la acest subiect,  în general 
este imposibil să avem luciditatea necesară pentru a judeca cum se cuvine 
aspectele vieţii universale.

Religii,  ştiinţe, filozofii,  se ceartă asupra calităţilor extreme, asupra 
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punctelor  de  vedere  opuse,  fără să se  gândească o  singură clipă că 
echilibrul ideilor particulare necesită o medie justă, debarasată de orice 
punct de vedere  preconceput. Acest lucru este omenesc. Cu toţii  am trecut 
prin  alternativele  părerilor  extreme  şi  întotdeauna  avem  tendinţa  de  a 
exagera un punct de vedere personal.

Ne  lipseşte  spaţiul  pentru  a  trata  cum  se  cuvine  Trinitatea 
fundamentală a Unităţii, dar  în acest sens pot fi consultate lucrări care se 
ocupă în  mod  special  de  acest  subiect  (de  exemplu  „Simbolismul 
numerelor”  de  dr.  R.  Allendy).  Dacă vreţi  cu  adevărat  să rupeţi 
rezonanţa  cu  nivelele  inferioare  ale  manifestării,  trebuie să începeţi 
prin  a  vă obişnui  Conştiinţa  să raţioneze  asupra  acestor  combinaţii 
numerice. Puţin câte puţin, veţi lua cunoştinţă de o ordine eliberată de toate 
atributele adăugate de imaginaţia oamenilor; o nouă schemă de organizare 
vă va face să înţelegeţi rolul jucat de fiinţa umană în natură.

Nu sunt un partizan al distrugerii  brutale a ideilor  şi credinţelor, 
fiecăruia. Oricare ar fi partea greşită pe care ele o cuprind, acestea sunt în 
legătură cu  caracterul,  temperamentul  şi  personalitatea  celor  care  le 
folosesc,  fiind  deci  necesare.  Oricare ar  fi  Idealul  care  trebuie atins  nu 
trebuie să preconizezi un Bine ci mai degrabă să oferi căile de a-l atinge. De 
exemplu:  cum să împaci,  în  starea actuală a societăţii,  un ideal  moral  cu 
necesitatea  de  a  trudi  pentru  obligaţiile  care  fac  viaţa  imposibilă?  Este 
extrem  de  greu!  Sunt  cazuri  în  care  nu  mai  deosebim  onestitatea  de 
neonestitate. Oricare ar fi  înfăţişarea lui de bun apostol,  sfătuitorul moral de 
astăzi crapă de indigestie, în timp ce idealistul crapă de foame!

Când gândim  şi medităm la constantele Armoniei exprimate  în 
aceste  paragrafe, echilibrul facultăţilor noastre cere să nu uităm să privim 
totdeauna ca fiind posibilă diminuarea suferinţelor  omeneşti.  Prin urmare, 
iată un  sfat  bun:  atunci  când  sunteţi  interesat  de  o  societate  ştiinţifică, 
filozofică sau religioasă, care  îşi ia drept scop  înălţarea sufletului uman 
spre  un  ideal  oarecare,  vedeţi  în  ce  mod  vă ajută aceasta  pentru 
îndepărtarea  limitărilor  voastre.  Întrebaţi-i  pe  cei  care  conduc  această 
societate ce fac pentru a vă uşura nenorocirile voastre, care sunt operele 
sociale pe care le-au iniţiat pentru a vă ajuta în caz de nevoie şi dacă nu vă 
vor pune în faţă decât teorii, temeţi-vă ca ele să nu înlocuiască mica fericire 
a vieţii voastre materiale cu o distrugere a tuturor nădejdilor voastre.

Pentru  acela  sau  aceia  cărora  necesităţile  materiale  ale  vieţii  le 
permit starea de calm necesar organizării unui Ideal, desprins progresiv de 
constantele  obişnuite  ale  vieţii,  rezultatele  obţinute  sunt  apreciabile. 
Unirea veritabilă a Conştiinţei umane cu Conştiinţa cosmică îi dă autorului 
ei cheia Binelui şi a Răului. Ceea ce el va descoperi îi va aduce întotdeauna 
toleranţă şi  echilibru  în  privinţa  calităţilor  intrinseci  ale  fiinţelor  şi  ale 
lucrurilor.

Toate  părerile,  credinţele,  experienţele,  prin  care  fiinţa  umană 
învaţă să deosebească constantele vieţii, se contopesc la capătul Evoluţiei în 
aceeaşi Iubire  universalizată. Am văzut că în această universalitate fiecare îşi 
păstrează o ecuaţie personală care, în legăturile lui cu Mulţimea nedefinită 
a Reîncarnărilor  îi dă  acces la o Multiplicitate de fericiri diferite. Unitate-
Multiplicitate, aceasta este  pecetea Absolutului care sfinţeşte desăvârşirea 
individuală.  Această certitudine  este  la  îndemâna  fiinţei  curajoase  şi 
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iubitoare, fără să mai fie nevoie să se  stabilească această Realitate prin 
ipoteze imaginare, iar simplitatea unei astfel  de stări nu se poate descrie 
decât cu ajutorul unei analize complexe.

Considerând  starea  generală de  Unitate-Multiplicitate,  în  afara 
Nuanţelor  particulare  fiecăruia,  atracţia  universală pe  care  o  definim  în 
general  sub  numele  de  iubire  dumnezeiască reprezintă calitatea 
„Unitate”  însufleţind toate nuanţele de atracţie ale  fiecărui  individ  uman. 
Fulgerător,  această Unitate  de Armonie  ne dă senzaţia  că ne  topim  în 
iubirea  Lumii. Prin mii de canale simţim, gândim, concepem  cu o uşurinţă 
prodigioasă.  Gingăşia,  Seninătatea,  Calmul  acestei  stări  fără nume sunt 
învăluite de o pace şi de o vitalitate formate de senzaţii contopite şi unificate. 
Dacă vom compara  aceste  caracteristici  prin  filtrul  Conştiinţei  pământeşti, 
deosebim  un  elan  excepţional,  format  din  încredere  şi  renunţare.  Toate 
problemele de interes personal, toate ideile de bucurie, de pace, de fericire 
chiar, nu mai intervin. Orice formă de ambiţie a dispărut, oricât de înaltă şi 
dezinteresată ar  fi  fost.  Conştiinţa  pământească se  simte  dusă spre 
înfăptuirea unor mai mari sacrificii, pentru a echilibra vălul de iubire pe care 
îl  primeşte.  În  prezenţa  acestui  val  imens  de  Iubire  universală care  o 
pătrunde, Personalitatea conştientă a Individului  ştie  şi  înţelege fără dubiu 
că va  dori  totdeauna  să dăruiască,  oricare  ar  fi  eforturile  sale.  Ea  are 
conştiinţa  deplină că toate  jertfele  cele  mai  extraordinare  pe  care  le-ar 
putea face, toate durerile cele mai intense pe care le-ar putea  îndura, nu ar 
echilibra nici a milioana parte din calităţile fundamentale ale acestui Ocean 
de Armonie ale cărui binefaceri le simte.

În afara ecuaţiei personale, nu cred să fie cu putinţă să se analizeze 
bogăţia  tonurilor  Armoniei  care  se  relevează sub  influenţa  acestei 
Unităţi. Chiar intensitatea valului de energie care ia fiinţă în expresia unei 
astfel  de  Atracţii  este  inexprimabilă.  În  acest  moment  suntem  în  afara 
limitelor Universului nostru şi orice expresie slăbeşte raportul pe care vrem 
să îl exprimăm.

Acest  supra-devotament,  această supra-jertfă conştientă care 
invadează personalitatea gânditorului care ia contact cu Eul sau Unitatea, se 
poate traduce ca fiind emanarea unui val voios, infinit de fericit, infinit de 
tandru şi de senin, care se uneşte cu un alt val, ce pare a proveni din afară şi 
care  îi  pătrunde atomii  cei  mai  intimi.  Alimentarea acestui  val  de energie 
personală de către  oceanul  de  radiaţii  cosmice,  determină senzaţii  de o 
fineţe  de  neînchipuit.  Contactul  acestor  sfere  de  energie  personală şi 
cosmică este  concomitent  Unic  şi  Multiplu.  Unic  prin  sinteza  tuturor 
elementelor  personale  care  se  grupează spre  Centru,  spre  Originea 
oricărei Vieţi  şi a oricărei Iubiri, Multiplu  prin abundenţa de sentimente pe 
care le face să se nască în aceeaşi clipă. Unic prin gingăşia expansivă care 
se comunică tuturor  vibraţiilor,  Multiplu  prin  valul  de  dorinţe  pe  care-l 
naşte ca răspuns. Unic prin suprema fericire de a fi şi de a se simţi iubit cu 
o astfel de intensitate, Multiplu prin toate valurile de nuanţe afective care ies 
din noi.

Din punct de vedere fiziologic, corpul  omenesc resimte această 
comuniune spirituală prin duioşia infinită care îl  pătrunde, umplându-l 
de lacrimi  în  ochi.  Această comuniune atât  de duioasă şi  de  pură îi  dă 
senzaţia  unei  Păci  profunde pătrunzându-i  toţi  centrii  subtili.  Pentru  a  o 
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analiza în mod obiectiv, această stare de comuniune dintre fiinţa umană şi 
Originile sale nu trebuie provocată prin sugestie. Meditaţia şi Contemplaţia 
pot  pregăti  rezonanţele.  Însă,  această Uniune  trebuie  să se  nască pe 
neaşteptate, într-un fel de iluminare momentană a Conştiinţei pământeşti. A 
da amănunte asupra flăcării misterioase a unei asemenea comuniuni, înseamnă 
a dori să exprimi inexprimabilul,  însă nu este rău ca,  într-un secol  în care se 
scriu atâtea absurdităţi, în care se spun atâtea lucruri neînsemnate, să redăm 
câteva  adevăruri  palpabile,  reale,  eterne.  Informaţiile  date  de  spiritele 
dezechilibrate care au vrut să abordeze aceste meditaţii  de regenerare a 
Conştiinţei Individuale prin intermediul Conştiinţei cosmice, fără să fi făcut 
ele însele eforturile necesare, nu pot constitui dovezi împotriva realităţii sigure 
a rezultatelor pe care Conştiinţa umană este în stare să le obţină. În esenţa 
spirituală care izvorăşte dintr-o astfel de comuniune,  simţim clar  că există 
uniune între Izvorul şi vărsarea tuturor formelor de Atracţie universală. Acest 
contact dă impresia unei Tinereţi eterne, a unei veşnice Splendori în Prezentul 
etern al unei Iubiri fără sfârşit. Avem senzaţia unei Evoluţii instantanee, 
fără început şi fără sfârşit într-o Unitate, germen al oricărei Evoluţii trecute şi 
viitoare.

Oricare i-ar fi expansiunea sau restrângerea, această iubire imensă 
rămâne  aceeaşi,  fără mărime  şi  fără durată.  Ea  este  punctul  a  cărui 
circumferinţă este peste tot iar centrul nicăieri. Este originea tuturor formelor 
Energiei  universale,  este  sinteza  tuturor  potenţialităţilor  spirituale,  este 
Finitul în echilibru cu Infinitul într-un etern prezent.

2.10 EXERCIŢIUL RAŢIONAL AL CONTEMPLAŢIEI
Tendinţele  neantiste  ale  ştiinţei  experimentale  dau  tuturor 

şarlatanilor  oportunitatea  extraordinară de  a  profita  de  credulitatea 
contemporanilor  lor.  Din  acest  motiv  stărui  asupra  necesităţii  unui  efort 
individual, dacă vrem să ajungem la vreun rezultat. Gândiţi-vă că puterile 
magice  nu  există în  afara  efortului  personal;  nimeni nu vă poate da o 
anumită putere psihică durabilă, dacă nu aţi dezvoltat-o voi înşivă. Din acest 
punct de vedere,  iată câteva amănunte care să vă permită controlul  asupra 
eforturilor făcute.

Am  văzut  că inspiraţia  nu  are  nimic  de-a  face  cu  aura  de 
supranatural cu care o înconjurăm în general. Ea este doar o metodă de lucru, 
care  prin obişnuinţă se regularizează, transformându-se  în putere psihică. 
Metoda de gândire în care se unesc primele rudimente ale acestei facultăţi, 
poartă în psihism numele de „Meditaţie”.  Exerciţiul raţional al meditaţiei 
trebuie să se facă,  după cum am spus, prin concentrarea gândirii  asupra 
elementelor esenţiale ale unei probleme pe care căutăm să o rezolvăm prin 
noi  înşine,  ca  şi  cum nu am  avea nici  o noţiune despre ea.  Nu este o 
reverie  mistică,  o  privire  pierdută în  infinit,  ci  exercitarea  unei  atenţii 
susţinute, voluntare şi conştiente. Procedeele de analiză şi de sinteză logică 
folosite în acest fel dau rezultate uimitoare. Precizia, claritatea, bunul simţ sunt 
indispensabile  dacă vrem să ne  păstrăm echilibrul  capacităţilor  noastre 
psihice şi să le dezvoltăm într-un mod superior.

Observaţiile făcute în cadrul experienţelor de dedublare personală 
vin să completeze meditaţia în mod util şi să-i permită să lucreze pe un teren 
în care va  avea  şanse maxime.  În exerciţiul  acestei  meditaţii  raţionale, 
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conştiinţa  se  familiarizează cu  un  nou  tip  de  vibraţii  şi  Inspiraţia  care 
ţâşneşte din ea devine o capacitate psihică normală şi obişnuită.

Contemplaţia este o metodă mai puţin cunoscută. Ea este oarecum o 
urmare, o concluzie faţă de exerciţiile precedente. A privi contemplaţia ca pe 
o admiraţie cucernică mai mult sau mai puţin inconştientă, este o greşeală 
scuzabilă pentru cei care nu au studiat niciodată aceste subiecte. Ea nu este 
o  simplă repetare  sugestivă de  cuvinte,  de  dorinţe,  de  sentimente  sau 
rugăciuni. Acest exerciţiu cere, dimpotrivă, antrenamentul cel mai sever  şi 
mai strict  raţional.  Repet:  pe  măsură ce ne apropiem de raportul iniţial al 
sistemului de Cauze şi Efecte în care trăim şi evoluăm imaginaţia trebuie să 
cedeze locul unui raţionament mai ferm, unei voinţe mai stăpâne pe sine.

Dacă este la îndemâna oricui să creeze un cer şi să-l înzestreze cu 
toate atributele pe care le doreşte, în schimb trebuie să fi trecut cu succes prin 
exerciţii  de meditaţie  conştientă şi  dedublare personală,  pentru  ca Fiinţa 
Superioară să ajungă să aprecieze Constantele Armoniei  în simplitatea lor 
reală.

Exerciţiul  Contemplaţiei  nu  trebuie să fie  o  reverie  intelectuală ci 
continuarea şi stabilizarea exerciţiilor de meditaţie, fixarea ideilor obţinute 
prin inspiraţie. Acest exerciţiu complementar se practică de obicei aşezat pe un 
scaun confortabil, în stare de relaxare, de calm, descris de psihişti prin izolare şi 
destindere nervoasă. Trebuie să facem apoi o expunere mentală clară, lucidă 
şi absolut conştientă a motivelor care ne fac să acţionăm şi a raţiunilor care 
ne fac să iubim un principiu de Armonie. Începem prin expunerea unei cauze 
ce determină efecte de care  suntem conştienţi. Gama acestor Cauze este 
foarte  întinsă. Ea  începe cu Efectele generale pe care avem obiceiul să le 
observăm, pentru a urca apoi progresiv spre principiile directoare ale evoluţiei. 
Este uşor să vă daţi seama că acest exerciţiu nu are nimic misterios. El are 
scopul să fixeze în conştiinţă directivele pe care le-a atins. Ar fi o exagerare 
să se facă din aceasta baza unui sistem mistic. Toate reproşurile care se aduc 
Contemplaţiei provin din lipsa de organizare în metodele de dezvoltare psihică. 
Alternarea meditaţiei cu exerciţiile de contemplaţie permite Individualităţii să ia 
cunoştinţă de  eforturile  sale.  Ea  nu  trebuie  să degenereze  în  reverie 
sentimentală,  numai  pentru  a  simţi  nişte senzaţii  oarecare.  Acest  exerciţiu 
menţine  atenţia  asupra  legilor  Universului,  apoi  asupra  principiilor 
directoare  ale  Evoluţiei.  El  deschide  astfel  conştiinţei  pământeşti  căi  de 
alimentare cu energia  Lumilor superioare, grăbeşte rezultatele meditaţiei la 
masa de lucru, deschide mai repede calea inspiraţiei.

Pentru a rezuma, amintiţi-vă că exerciţiul contemplaţiei cere, ca 
bază  fundamentală:  Conştiinţa  Efectului  căruia  îi  contemplăm  Cauza, 
Conştiinţa Cauzei  căreia  îi  contemplăm Principiul,  Conştiinţa  Principiului 
căruia îi contemplăm Esenţa Spirituală.

Pe măsură ce conştiinţa superioară se  înalţă în această Ierarhie, 
reacţia  dă  conştiinţei  individuale  o  stabilitate,  o  detaşare  care  o  face 
independentă de  rezultatul  actelor  sale.  Această progresie  sfârşeşte 
într-o împreunare a Particularului cu Universalul, într-o unire simultană a 
celor două sisteme de  energie. Infinitul mic se  întâlneşte cu infinitul mare. 
Fiinţa umană este regenerată  în conştiinţă de imensa solidaritate care o 
leagă pe de o parte cu Unitatea energetică căreia îi datorează viaţa, pe de 
altă parte cu Multiplicitatea Nuanţelor în care se exprimă această energie şi 
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care sunt pentru ea ocazii să realizeze tot atâtea fericiri diferite.
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CONCLUZII

C.1 Certitudinea eliberării de rău
Trebuie  subliniat  că,  în  esenţă,  conştiinţa  umană nu  evoluează 

numai  prin  credinţă,  fiind  necesară şi  dezvoltarea  facultăţilor  sale 
intelectuale  şi morale. A impune credinţe dogmatice  înseamnă a semăna 
germeni de discordie şi de războaie. Progresul ştiinţific a adus servicii reale 
în această privinţă. Răspândind utilizarea acestei mari legi a Cauzei  şi a 
Efectului  care  conduce  Universul  fenomenal,  el  a  făcut  pentru 
ameliorarea  relaţiilor  interumane,  mai  mult  decât  toate  argumentele 
filozofice.

Deoarece aceleaşi Cauze produc aceleaşi Efecte dacă le punem în 
acţiune în aceleaşi condiţii, părerile  şi credinţele  îşi schimbă valoarea. Într-
adevăr, pentru ce să ne complacem în a repeta ca nişte papagali idei pe care 
le-am adoptat la întâmplare, prin coincidenţă, afinitate instinctivă sau sugestie 
ereditară?

Totul,  sau aproape totul  a fost  spus asupra celor  mai multe din 
întrebările  care  alimentează teoriile  noastre  şi  multe  idei  pe  care  le 
considerăm ca fiind noi,  nu sunt decât morminte văruite. Pentru a ieşi din 
rutină şi din prejudecăţi, pentru a avea idei personale, originale, trebuie să te 
obişnuieşti  să gândeşti.  A medita  asupra  constantelor  vieţii  şi  a  trage 
concluzii favorabile ordinii naturii este un antrenament excelent, cu condiţia 
să nu  te  laşi  influenţat  de  doctrinele  care  sunt  adesea o piedică pentru 
libertatea de judecată.

Pentru a readuce echilibrul  în dezordinea  teoriilor noastre actuale, 
trebuie să apară ceva  nou.  Acest  lucru,  ca toate  celelalte,  trebuie să  fie 
supus  marii  legi  a  Cauzei  şi  Efectului,  şi  fiecare  trebuie  să poată lua 
cunoştinţă de el, dacă se repetă în condiţii identice experimentale. Să 
analizăm câteva  caracteristici ale dedublării personale din acest  punct de 
vedere. Să te desparţi în două la câţiva paşi de corpul fizic care se odihneşte 
în stare vegetativă, în deplină stăpânire a tuturor facultăţilor conştiente şi 
senzoriale, este o certitudine care le  cuprinde şi pe celelalte. Este de 
asemenea un izvor  de idei  noi,  o  sursă de  documentare. Este punctul  de 
plecare al unei vieţi mai ample, mai lărgite şi mai complete, sfârşitul tuturor 
mizeriilor, al tuturor frământărilor noastre privind această dureroasă enigmă 
a supravieţuirii.

Purtaţi până acum de la o extremă la alta de toate credinţele  şi 
opiniile,  când satisfăcuţi, când dezamăgiţi, am trecut alternativ de la bucurie 
la  disperare.  În  sfârşit,  după ce vom experimenta aceste adevăruri,  vom 
vedea ce înseamnă cu adevărat să trăieşti. Există totuşi anumite reţineri, ne 
confruntăm  cu  o  anumită  teamă în  acceptarea  acestor  idei  noi.  Deşi 
nădejdea care se înalţă din adâncul  fiinţei  îndrăzneşte să se manifeste,  în 
faţa ironiei vulgare a celorlalţi nu lepădăm  prea uşor masca scepticismului. 
Cum am îndrăzni să mărturisim acestora speranţa renaşterii noastre la o nouă 
viaţă?

Această intuiţie care ne cuprinde, acest avânt al fiinţei noastre intime 
poate semăna cu o formă de nevroză! Putem să ne confruntăm cu frica de a 
avea un  dezechilibru  mental.  Însă cu precauţie,  cu  timiditate  la  început, 
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începem să ne  schimbăm cursul ideilor  în favoarea unei  vieţi  posibile  în 
afara  limitelor  vizibile  ale  vieţii  noastre  pământeşti.  Puţin  câte  puţin  ne 
familiarizăm.  Câmpul  radiant  manifestat de aceste idei este atât de duios, 
încât este aproape imposibil să nu ne atragă această experienţă, atunci când 
începem să-l percepem. În faţa luminii care începe să se manifeste, neliniştile 
existenţei se estompează. În curând formele obişnuite ale bucuriilor materiale 
ne interesează din ce în ce mai puţin. Satisfacţii profunde ne umplu tot mai 
mult fiinţa. Viaţa nu mai este un sol mişcător. În fiecare zi îl călcăm cu paşi 
mai hotărâţi şi în curând cunoştinţele noastre formează o stâncă pe care vom 
clădi bazele nemuririi noastre biruitoare a spaţiului.

C.2 CERTITUDINEA UNEI FERICIRI DURABILE
După perioade  seculare  de  îndoială chinuitoare,  certitudinea 

conştientă de  a  putea  crea  o  fericire  care  durează în  afara  efemerităţii 
existenţei este un bine care nu are preţ.

Fericirea  este  poate  una  dintre  expresiile  care  cuprinde  în 
definiţiile sale cele mai multe varietăţi. Fiecare o consideră în felul său şi, 
într-adevăr,  toată  lumea are dreptate. De ce să vrem să impunem altora o 
formă de fericire? Fericirea de a mânca în funcţie de cât eşti de flămând este 
tot atât de respectabilă ca fericirea de a descoperi o lege  ştiinţifică. Sunt 
fericiri care se disting şi altele care se completează. Este aceasta o raţiune 
de a pune mai presus pe unele  în  detrimentul altora? Fiecare trebuie să 
găsească, prin experienţă proprie, forma de fericire care i se potriveşte. Astfel 
înţeleptul  se  identifică cu  Principiile  Energiei  universale  atunci  când 
constată durata trecătoare a fericirii simţurilor, a contemplaţiei formelor 
vieţii.

Nu trebuie să uităm că orice proces de  învăţare cere o ucenicie. 
Atitudinea  oamenilor  în  faţa  lecţiilor  a  vieţii  este  variabilă:  caracterele 
intransigente ar dori  să golească până la fund cupa amară a suferinţelor, 
temperamentele slabe şi docile vor căuta să o ocolească prin toate mijloacele; 
fiinţa rezonabilă şi conştientă care caută adevărul logic şi experimental nu 
va dori  nici  amplificarea, nici  diminuarea suferinţelor sale, ci va profita de 
experienţa acumulată pentru a aborda  cât  mai  înţelept  viaţa.  La  această 
categorie de gânditori ne referim atunci când vorbim de o fericire durabilă şi 
veşnică.

Nici  o  expresie capabilă să definească fericirea nu are valoare 
decât  prin  experienţa  câştigată.  Dacă luăm  în  considerare  nivelul  de 
conştiinţă la care am  ajuns  în cadrul experienţelor vieţii, putem spune că 
fericirea este de fapt o stare de echilibru interior a fiinţei, oricare ar fi gradul 
ei de evoluţie.

Nici o fiinţă care-şi urmează tendinţele sale naturale nu poate  fi 
făcută responsabilă de o stare de lucruri pe care nu a creat-o ea. Sălbaticul 
care-şi  devorează părinţii  pentru  a  le  face  onoarea  înmormântării,  nu 
poate avea mustrări de conştiinţă pentru ceea ce a făcut.

Binele  şi  răul  sunt  tot  mai  clar  conştientizate  odată cu 
expansiunea conştiinţei. Binele rezumă toate caracteristicile unei dezvoltări 
normale.  Răul  este  un  dezechilibru,  o  neconcordanţă între  progresul 
facultăţilor individuale şi aplicarea lor.

Discuţia  referitoare  la  starea  de  fericire  -  comparând  două 
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categorii  de  fiinţe  omeneşti  aşezate,  una  pe  treapta  cea  mai  de  jos,  a 
inconştienţei,  cealaltă pe cea  mai  înaltă -  nu-şi  are rostul.  Atunci  când 
există o stare de echilibru între calităţile fiinţei şi folosirea lor în tot ceea ce 
face acea fiinţă, pacea este instalată. Răul, suferinţa se naşte din dezacordul 
lor. Această situaţie apare clar  în viaţa spiritelor neîntrupate,  situate  în lumile 
inferioare. Toţi sunt fericiţi când nu au cunoştinţă de o stare mai înaltă. Este 
suficient însă să apară o oază de fericire în substanţa în care trăiesc şi îndată 
vor face comparaţia. Din acest moment, suferinţa s-a născut. Atâta timp cât nu 
vor fi  distrus lanţurile de afinitate care  îi  ţin  prizonieri  în lumea  în care 
trăiesc, neliniştea lor dureroasă se va mări cu regretul faptelor trecute.

Această durere  de  a  nu  putea  să ducă o  viaţă completă,  mai 
înaltă,  mai  conformă cu  tendinţele  lor,  îşi  demonstrează din  belşug 
necesitatea.  Toate  expresiile  cu  ajutorul  cărora  ne  idealizăm  dorinţele 
intuitive,  nu  au  valoare  decât  în  raport  cu  starea  de  conştiinţă care  le 
corespunde. A dori să dai cuiva senzaţiile,  impresiile care se degajă dintr-o 
stare  de  conştiinţă pe  care  el  nu  a  simţit-o  niciodată este  un  adevărat 
nonsens. Logica şi raţiunea superioară vor - pentru a ajunge să simţim starea 
de fericire - să-i folosim orice mijloace spre realizarea unui grad mai înalt de 
înţelegere în ierarhia cauzelor şi a principiilor.

Prin aceste deducţii experimentale, este uşor să ne dăm seama de 
influenţa colectivă asupra progresului fericirii.

Toate  procedeele  care  au  drept  scop  să dogmatizeze  idei, 
sentimente  sau  fapte  după un  algoritm  prestabilit  împiedică creşterea 
fericirii.

Toate organizaţiile care au drept scop stabilirea unei păci lăuntrice 
durabile, un echilibru social mărit, o organizare superioară, trebuie să tindă 
spre o libertate mărită de gândire. Dând tuturor învăţătura necesară pentru a 
putea judeca liber şi pentru a deveni mai conştienţi, facem pentru fericirea 
poporului mai mult decât dacă l-am hrăni cu dogme.

Între o judecată liberă şi o judecată impusă este o deosebire enormă. 
Prima  atrage  asupra  autorului  ei  repercusiuni  pe  care  el  singur  le  va 
rectifica  atunci  când le va  înţelege reacţiunile  dureroase.  Cea de a doua 
provoacă o inhibare, un blocaj general  în mecanismul eforturilor necesare 
stabilirii unui echilibru mai apropiat evoluţiei sale psihologice.

Este deci cu totul inutil să se discute asupra priorităţii unui procedeu, 
a unei  metode speciale ducând la  fericire.  Toate mijloacele care utilizează 
raţionamentul  logic sunt bune, dacă nu ne  încăpăţânăm asupra ideilor pe 
care nu le cunoaştem perfect.

Meditaţia, reflecţia, descompunând ideile în Principiile lor elementare 
pentru a le aplica apoi conştient, este una din metodele cele  mai eficace 
pentru toată lumea. Viaţa superioară are elemente a căror certitudine este 
neîndoielnică.  Evoluţia este lucrul cel mai uşor de conceput. Ea  este o 
ordine naturală în dezvoltarea conştiinţei spre care se tinde în mod necesar. 
În urma observării tot mai conştiente a faptelor existenţei cotidiene.

C.3 SIGURANŢA ÎN EFORTUL PERSONAL
Examinând comportamentul fiecăruia se poate observa la majoritatea 
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sărăcia eforturilor făcute pentru desăvârşire. Cei mai mulţi se lasă călăuziţi 
de poftele  lor, de  înlănţuirea evenimentelor particulare şi generale ale vieţii 
sociale. Foarte  puţini se străduiesc să înainteze  în susul curentului  şi  să 
creeze, pentru propria lor fericire, o ordine conformă unei vieţi mai bune.

Examinarea condiţiilor  de viaţă în Invizibil  ne  învaţă că natura 
este  un  rezervor  de energie  pe care fiinţa  umană trebuie să înveţe să-l 
utilizeze  pentru  a-şi  dezvolta  facultăţile  superioare  stadiului  actual  de 
evoluţie.

Atâta timp cât individul nu se organizează pe sine  însuşi, este 
supus reacţiunilor particulare şi generale ale evenimentelor. Fiecare poate 
deosebi,  sub multiple forme, calităţile ce trebuie să şi le dezvolte pentru a 
domina condiţiile nefavorabile ale existenţei.

Primul  principiu  al  acestei  reforme  personale,  este  încrederea. 
Oricare  ar  fi  necazurile  existenţei,  nu  trebuie  să ne  pierdem  niciodată 
curajul,  ci  să păstrăm o  încredere neclintită în legile  vieţii.  Trebuie să ne 
gândim că Armonia,  Echilibrul,  Ordinea compun Universul  în fracţiunile lui 
cele  mai neînsemnate. Dacă punem în mişcare,  în viaţa noastră personală, 
aceleaşi  elemente,  în  mod  obligatoriu  trebuie  să ajungem  la  rezultate 
favorabile dorinţelor noastre.

Suferinţa morală fiind rezultatul unui dezechilibru  între dorinţele, 
gândurile,  sentimentele  şi  obligaţiile  noastre  sociale,  reorganizarea 
obiceiurilor şi a tendinţelor noastre o face să dispară. Totodată, organismul 
fiind supus unei  discipline având deci o viaţă raţională, se manifestă o stare 
de sănătate plenară a întregii fiinţe eliminându-se boala.

Al  doilea principiu  al  unei  vieţi  armonioase este  „bunăvoinţa”. 
Deoarece am stabilit  în noi  încrederea  în  legile vieţii, nu mai există nici o 
raţiune  pentru  a  ne  supăra  pe  oamenii  mai  puţin  evoluaţi.  Să lăsăm 
caracterele arţăgoase, neîncrezătoare să-şi creeze singure complicaţii fără a 
ne implica.  În definitiv ei acţionează pentru  ei  înşişi. Cât priveşte egoismul, 
orgoliul,  vanitatea,  acestea  sunt  defecte  atât  de  răspândite,  încât  ar  fi 
zadarnic să vrei să le elimini din jurul tău. Bunăvoinţa ne pune la adăpost de 
gurile rele, ne apără de invidie, ne face să suportăm cele o mie şi unu de 
defecte pe care le vedem în jurul nostru.

A treia condiţie pentru a reuşi  este de a te gândi  neîntrerupt la 
rezultatul pe care vrei să îl obţii. Omul este o fiinţă eminamente gânditoare. 
Asociaţia acestor  imagini pe care le numim idei, nu are limită. Când am 
trecut dimensiunile succesive ale spaţiului în care trăim noi. ele se unesc cu 
înseşi principiile energiei din care ele reprezintă forma de realizare.

Pentru  a  obţine  rezultate  concrete,  trebuie  să ne  cultivăm 
gândirea pozitivă. Aceasta este o forţă care trebuie dirijată în mod conştient, 
cu bun simţ şi raţiune. Ar fi o greşeală să credem că este necesar să ducem 
un anumit fel de viaţă, mai deosebit, pentru a ajunge la un anumit rezultat.

Vechile mistere iniţiatice, probele oculte, cuvintele  magice, erau 
adaptate unor stări de conştiinţă care nu s-ar fi putut dezvolta în alt fel; dar, 
dincolo  de  aceasta,  cele  mai  mici  fapte  pot  servi  drept  trambulină 
evoluţiei facultăţilor noastre. Fiecare poate progresa, în sfera lui de acţiune, 
tot  atât  de uşor ca  în  templele  din  Memphis.  Ajunge să ne  concentrăm 
asupra  unui  singur  motiv  spre  care  să canalizăm  varietatea  gândurilor  şi 
dorinţelor care ne frământă. În cazul în care ne preocupă, acest motiv trebuie 
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să fie o idee de progres, de evoluţie. Trebuie să privim toate evenimentele, 
bune sau rele, ca pe nişte lecţii din care avem de extras învăţăminte folositoare 
creşterii noastre spirituale.

Dacă starea  noastră socială nu  corespunde  simţirii  noastre 
lăuntrice, să aspirăm şi să căutăm să ne transformăm cât mai profund. Atunci 
ea se va îmbunătăţi în mod obligatoriu. Dacă avem neînţelegeri în familie sau 
în societate să rămânem  fermi  în  bunăvoinţa  noastră.  Câteva  adevăruri 
spuse la momentul oportun vor  îndepărta prostii  mai mari sau mai mici 
care  roiesc  în  jurul  nostru.  Prostia  omenească este  un  zăcământ  de 
învăţăminte pe care le vom utiliza pentru perfecţionarea noastră.

Obiceiul de a studia cele mai mici amănunte ale vieţii pentru a 
extrage  concluzii  utile  transformării  noastre,  va  dezvolta  în  noi 
calităţi  care  acumulându-se vor produce facultăţi  psihice noi.  Fiecare va 
utiliza  aceste  facultăţi  în  sensul  în  care  îi  convine.  Oricare  ar  fi  aceste 
capacităţi, ştim de pe acum că toate duc la acelaşi scop de desăvârşire.

Pentru a ne da seama dacă nu greşim drumul, există un mijloc foarte 
simplu  de a ne controla.  Am văzut că atracţia (rezonanţa) este principiul 
universal  care  leagă structura  umană de  cea  cosmică.  Multiple  în  stările 
inferioare ale substanţei, toate formele atracţiei se unifică în stările superioare 
pentru a deveni concomitent Unitate-Multiplicitate la fiinţa desăvârşită. Dacă 
munca de reorganizare a fost bine condusă, trebuie să constatăm prezenţa 
unei  atracţii  generale  a Fiinţei  spre un Bine colectiv.  Această tendinţă de 
atracţie este înconjurată de linişte şi pace. Accentuându-se această atracţie, 
interesul personal se transformă în bunăvoinţă, apoi în iubire pentru principiile 
Binelui,  Frumosului  şi  Adevărului,  până în clipa  în  care  fiinţa  umană se 
identifică cu Principiul său conştient, într-o iubire universalizată a fiinţelor 
şi a lucrurilor.

C.4 CERTITUDINI ŞI PROBABILITĂŢI
Deşi  am eliminat  pe  cât  posibil  termenii  ce  ar  fi  putut  genera 

echivoc, nu este deloc uşor să dau o definiţie dogmatică forţelor în acţiune 
în  Univers,  însă  este  util  să le  schematizez acţiunea generală pentru  a 
pregăti conştiinţa pentru realitatea experimentală.

Dacă privim  mecanismul  acestei  organizări,  putem  spune  că 
dedublarea personală deschide porţile unei experimentări riguroase într-un 
nou câmp de  activitate. Toate fenomenele metapsihice pot fi studiate cu 
ajutorul ei în mod ştiinţific. Transformarea forţelor poate fi controlată în 
mod direct. Toate  manifestările spiritelor vii  şi a celor neîncarnate devin 
noi subiecte de studiu. Este cazul să spunem că toate modurile de gândire 
pot fi studiate spontan, iar pentru aceasta sunt de ajuns trei operatori: primul 
este să le controlăm, al doilea  operator magnetizează pe un al treilea care 
este însărcinat să transmită indicaţiile şi observaţiile utile.

Acest control direct în dimensiunea în care se produc fenomenele este 
capabil să ne aducă servicii imense. Compoziţia atomului, constituţia corpurilor, 
asocierea şi disocierea particulelor energetice ne vor deschide noi perspective 
asupra originii substanţei.

Aceste analize ne vor permite să abordăm în amănunt misterele 
vieţii. Acţiunea medicamentelor studiată prin acest procedeu ne poate da 
indicaţii  preţioase asupra procesului de vindecare a bolilor. Elixirul de viaţă 
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lungă, piatra  filozofală vor deveni  realităţi.  Chiar  şi principiul  dedublării 
personale este  accesibil  ştiinţei. În lucrarea aceasta insist asupra dezvoltării 
psihologice  şi morale  pentru că văd, pentru cercetător, posibilitatea de a 
pătrunde  în alte lumi. De  altfel,  utilizarea  unei  forme noi  de energie, 
fără o  dezvoltare  morală  corespunzătoare,  ar  mări  dezordinea  fiind 
păgubitoare pentru toată lumea. Însă, din punct de vedere fenomenal, putem 
spune  că este  cu  putinţă să se  determine  mecanismul  fiziologic  al 
dedublării personale şi să se cunoască adjuvantele necesare care să fie 
capabile să  reacţioneze după temperamente, pentru ca toată  lumea, să se 
poată dedubla.

Astfel, nu este deloc ridicol să ne imaginăm în viitor  un specialist 
care  să recomande  pacientului  său  un  regim  special  destinat  să-i 
modifice potenţialul radiant. Acesta nu va mai avea decât să se aşeze într-
un mediu ionizat cu diverse culori,  parfumuri,  radiaţii  potrivite  pentru a 
crea o atmosferă favorabilă  temperamentului său şi care să-i permită să 
se dedubleze în mod automat.

Certitudinea  dedublării  nu  lasă aşadar  nici  o  îndoială.  Ea se 
impune  şi  celor mai sceptici.  A presupune că am imaginat  eu  însumi 
toate amănuntele acestor experienţe, ar însemna să mi se atribuie calităţi mai 
desăvârşite decât cele necesare pentru dedublare.

O  a  doua  certitudine  se  impune  tuturor  celor  care  intră în 
legătură cu  Invizibilul.  Este certitudinea evoluţiei  conştiinţei  de care este 
legată starea  cea  mai  rafinată a  unei  fericiri  fără nume.  În  această 
certitudine  sunt  cuprinse  toate  celelalte.  Este  deci  una  dintre  cele  mai 
importante care trebuie câştigată.  Pas cu  pas i-am trăit  transformările, am 
pătruns, tatonând, stările succesive ale conştiinţei; ele m-au dus la scufundarea 
în Conştiinţa cosmică.

Pot  afirma  deci  fără teamă că evoluţia  este  legea  generală a 
oricărei  fiinţe  vii.  V-am  citat  câteva  caracteristici  observate  pe  loc: 
Fericire  fără nume,  Mulţumire  şi  Libertate  absolute,  Iubire  desăvârşită 
într-o  stabilitate  în  acelaşi  timp  individuală şi  universală,  Unitate  de 
conştiinţă,  Multiplicitate  de  puteri.  Din această certitudine decurg evident 
multe altele: inexistenţa morţii, supremaţia sigură a binelui, a ordinii, la toate 
nivelurile evoluţiei, certitudinea nemuririi  într-un etern prezent, inexistenţa 
timpului  şi a spaţiului  şi câte altele pe care ar fi  imposibil să le detaliem în 
continuare.

Ce rămâne de cunoscut? Amănunte de greutate şi măsură, natura 
intimă a  energiei  şi substanţei, demarcarea stărilor spaţiului, calităţile lor, 
mărimile lor, posibilităţile lor, mijloacele lor de pătrundere, natura exactă a 
dublului  şi a  conştiinţei. Iată o seamă de probleme asupra cărora nu avem 
decât  probabilităţi,  dar  importanţa  lor  este  secundară deoarece  avem 
mijloace să le studiem.

Părerea mea este că în orice acţiune trebuie să ne intereseze mai 
ales  rezultatul.  Esenţial nu este să argumentăm la infinit, ci să înţelegem 
raporturile  de unire cu natura,  cu legile vieţii,  ale echilibrului,  cu principiile 
ordinii universale. Definiţiile nu au valoare decât prin  înţelegerea acestor 
raporturi.  Odată ce  Individualitatea  a  luat  cunoştinţă de  acestea,  ce 
importanţă mai are relativitatea cuvintelor! Fiinţa  devine conştientă că în 
orice moment ea va fi capabilă să reproducă aceleaşi fenomene, punând în 
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joc legile şi raporturile de care are cunoştinţă.
Toate certitudinile se bazează pe conştiinţa progresivă a Cauzelor 

şi a Principiilor. În ceea ce priveşte expresiile care o definesc, acestea sunt 
foarte multe, căci ele se adaptează gradului de evoluţie al Individualităţii. 
Să luăm un  exemplu. Certitudinea observaţiilor mele  în diferitele grade 
ale  eterului  îmi  permite  să-mi  imaginez  constituţia  schematică a 
Universului, fără să cunosc în profunzime natura intimă a substanţei. Oricare 
ar fi  ipoteza pe care o fac,  ansamblul  va rămâne adevărat,  pentru ca aş 
încerca  să-mi  adaptez cunoştinţele  pământeşti  la  procesul  pe  care  l-am 
observat.

Pentru a fixa ideile, să considerăm o substanţă virgină ale cărei 
particule  energetice sunt  în echilibru indiferent,  în afara oricărei  presiuni; 
distanţa dintre atomii ei nu are nici o importanţă, Fie că este de un metru, 
fie  că este de  un  kilometru,  căci  acesta  este Infinitul  în  care  timpul  şi 
spaţiul nu contează. Să presupunem că, cu ajutorul forţei gândului, exercit o 
presiune. Oricare ar fi  sensul  acestei  atracţii,  eu  creez  imediat  o  limită. 
Intensitatea forţei  centripete va fi  proporţională cu acţiunea mea care va 
determina ideea de durată, de spaţiu, de  materie.  Încetând acţiunea, atomii 
revin  la  starea  lor  normală creând  noţiunea  de  forţă centrifugă;  aspectul 
materie se transformă astfel şi este înlocuit cu calitatea forţă.

Ne  putem  de  asemenea  imagina  un  pendul  care  acţionează 
asupra substanţei până la un punct maxim de compresie,  apoi  revenind 
aproape  de  punctul  său  de  plecare,  mai  puţin  o  fracţiune  datorată 
amortizării. Este  de ajuns ca un impuls să restituie de fiecare dată această 
pierdere datorată rezistenţei mediului înconjurător, şi moţiunile ştiinţifice 
de  energie  potenţială şi  energie  cinetică sunt  suficiente  pentru  a 
întreţine stabilitatea universului. Cât priveşte raportul dintre punctul de 
suspensie  şi  extremitatea  pendulului,  el  va  reprezenta  raportul  constant 
dintre absolut  şi relativ. Oricare ar fi mărimea unui cerc sau a unei sfere, 
toată lumea ştie că raportul dintre circumferinţă şi diametru este un număr 
constant.

Noţiunile  de  echilibru  în  fiecare  punct  al  spaţiului  pot  fi  de 
asemenea  reprezentate  în  mod  schematic.  Să presupunem  că toată 
cantitatea de substanţă dintr-un univers este egală cu o sută de unităţi. Vom 
putea considera extremitatea materie având 99 de părţi de materie şi doar o 
parte forţă.  În mod reciproc, la extremitatea opusă vom avea 99 părţi de 
forţă şi una de materie;  de aici rezultă  noţiunile  de echilibru stabil  şi  de 
transformare a energiei.

Oricare  ar  fi  partea  de  iluzie  a  acestor  ipoteze,  voi  ajunge 
totdeauna la aceleaşi puncte esenţiale ale experienţei:

1.O  aceeaşi  substanţă,  eternă,  prezentându-se  simultan  sub 
aspectele de Forţă şi Materie;
2.Un echilibru stabil în fiecare din stări;
3.O  energie  comprimând  atomii  spre  un  Centru,  către  latura 
Materie;
4.Absenţa compresiunii către latura Forţă;
5.Posibilitatea pentru sufletul uman de a pătrunde în fiecare din 
stările  substanţei, care se prezintă: grea şi  întunecată de partea 
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Materie, uşoară şi luminoasă de partea Forţă;
6.Unitatea de senzaţii conştiente, considerând latura materie ca o 
limitare a tuturor posibilităţilor, cu un minim de satisfacţie, şi latura 
Forţă ca o libertate totală de acţiune, cu un maxim de satisfacţii.
Nu stărui deci peste măsură asupra importanţei definiţiilor date în 

cursul  acestei  lucrări.  Insistaţi  să deprindeţi  raporturile care se desprind 
din ele. La fiecare pas pe care îl veţi face pe această cale, veţi înţelege mai 
bine de ce şi în câte feluri Conştiinţa este o Unitate de Viaţă capabilă să 
se exprime într-o Multiplicitate de forme.
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