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MEDITAȚIA

Nu am nici o virtute aparte eu, în afară 
de a fi urmat o cale pe care toți o pot apuca, 
dar prea puțini se avântă. E vorba de o cale 
din noi înșine pe care picioarele se împle
ticesc în umbre și întuneric, dar care e înve
selită mai apoi de lumina cerească. Ca unul 
ce sa călătorit puțin pe acea cărare și care a 
prins niște licăriri îndepărtate ale Tărâ mului 
în Multe Culori, dacă spun ce știu și cum am 
ajuns să văd în deplină limpezime, aș putea 
strecura un dram de nădejde celor care cu 
dragă inimă ar da cre zare lumii de care 
vorbeau văzătorii, dar care nu pot pricepe 
limba în care au scris cei ce au văzut acea 



fru musețe din vechime, sau care au socotit 
poate vechile scripturi drept o înșirare a 
unor dorințe cu neputință de împlinit. Nimă
nui nui sunt de trebuință daruri deosebite 
sau geniul. Daruri! Darurile nu există. Pentru 
toate ale noastre am plătit deja prețul. Nu e 
nimic din ce neam putea dori, pentru care 
să nu putem da la schimb vreun bun spiritual 
care ne aparține. Geniu! Păzitorul Vistieriei 
nu se zgârcește cu acesta. Nu e dăruit, ci este 
câștigat. Omul cel cu sufletul împovărat ar 
putea, dacă ar vrea, să cânte din lira lui 
Apollo, iar bețivul să fie îmbibat de mireasma 
unui zeu. Puterile nu se dau nici unuia după 
vreo toană. Formulele pe care le scrie chi
mistul, când le arată studenților, nu sunt mai 
ușor de adeverit decât for mulele acelei alchi
mii prin care ce e josnic în noi poate fi 
preschimbat în flăcări eterice. Religiile ne fac 
făgăduințe pentru dincolo de mor mânt pentru 
că nu au vreun dram de știință de pus la 
încercare acum, dar cei vechi vorbeau de o 
vedere divină cu putință nouă încă în trup 
fiind. Religiei care nu strigă: „Pot da 



încredințare chiar astăzi la fel de limpede 
cum e apa udă sau focul pârjolitor. Pune
țimă la încercare ca să deveniți zei“, nui 
dați crezare. Vestitorii ei sunt profeții întu
nericului. Afundândune tot mai adânc în 
Vârsta de Fier suntem întâmpinați de puter
nicii demoni ai statului și împărăției pândind 
din abis, mințind că al lor e sufletul, dândui 
acestuia chipul lor, ca să fie cu adevărat 
făptura lor, și nu a cerului. Avem nevoie de o 
putere dinlăuntrul nostru care să înfrunte 
aceste înfricoșătoare puteri. Orb sunt, dar 
am avut clipe de vedere. Păcătos am fost, dar 
mam aflat pe cale. Slab sunt, dar am văzut 
calea către putere. Am căutat chipuri în care 
să fac acele fermecate lumini ce se aprindeau 
și se stingeau în mine să rămână mai mult cu 
mine. Am vrut să le chem după dorință și să 
pot fi stăpânul vederii mele și am fost învățat 
să fac ceva vechi de când există omul. Zi 
după zi, în răgazuri în care nimeni nu mă 
putea tulbura și în locuri în care nimeni nu 
avea îngăduință să mă tulbure fie cu dragoste, 
fie din alte pricini, mă trudeam să dobândesc 



stăpânire asupra voinței. Îmi alegeam un 
obiect al minții, o idee a formei și mă 
străduiam să îmi păstrez mintea ațintită 
asuprăi în concentrare neclintită, astfel ca 
ea să nu slăbească nici o clipă, nici un mo
ment. E un deprindere cultivată, o pregătire 
pentru aventurile de seamă ale sufletului. Nu 
e lucru ușor aceasta. Întoarcerea brazdei de 
către plugar e de departe mai lesnicioasă. 
Cinci minute de asemenea strădanie ne vor 
lăsa dintru început tremurând ca la sfârșitul 
unei zile de trudă. Abia atunci pricepem cât 
de puțin din această viață a fost cu adevărat a 
noastră și cât de mult a fost mai degrabă un 
răspuns la o anume simțire, o alunecare pe 
valul dorinței. Zvonul de răzvrătire, spiritul 
eliberat din această înrobire curge prin trup. 
Împărățiile nuși trimit legiunile atât de iute 
să înăbușe răzmerița așa cum tot ce e muritor 
în noi gonește prin nervi, artere și fiece căra
re a trupului ca să ne cotropească sufle tul. 
Dulcele chip al ființei iubite, mai ispititor 
decât viața, ne licăre pe dinainte ca să ne 
îndepărteze de la țelul nostru. Vechi păcate 



și vrăjmășii, porniri deșarte și dorințe ne 
ațâță și ne împresoară. Dacă nu le băgăm în 
seamă, se schimbă, par să ni se alăture, ne 
arată priveliștea a tot ce noi și ele vom 
înfăptui, atunci când această putere pentru 
care trudim va fi dobândită. Dacă ne vom 
lăsa ispitiți de aceste priveliști ne trezim, 
după o oră de asemenea cuge tare zadarnică, 
rușinați că am fost abătuți, neam lăsat 
strădania și am uitat de neclintirea statornică 
a voinței pe care eram hotărâți să o dobândim. 
Stăruind în ritualul acesta zilnic, zbuciumul 
va crește; toată ființa noastră se va înviora, 
atât ce e bun, cât și ce e rău. Căldura acestei 
concentrări pline de ardoare devine ca focul 
sub oală și totul din ființa noastră fierbe 
nebunește. Ne aflăm firea cea până atunci 
neștiută. Nu știam că putem nutri ase menea 
fierbinți dorințe, nu neam închipuit ase
menea aprigi vrăjmășii precum cele de abia 
trezite. Am crescut în noi un nod de putere și 
am devenit adevărați pentru noi înșine. 
Poate fi și primejdios căci neam azvârlit de 
acum în veșnica înfruntare dintre spirit și 



materie și ne aflăm acolo unde e bătălia mai 
înverșunată, unde dușmanii sunt încleștați 
în luptă pe viață și pe moarte. Ne aflăm 
supuși unor puteri mai mari decât neam 
închipuit vreodată. Ce om își poate închipui 
că are stăpânire de sine? Se află încă la apă 
mică, încă nu a pășit în marele adânc, dar 
nici nu este azvârlit la bunul plac al valurilor. 
Să deștepte puterile ascunse dinlăuntrul său 
și se va simți precum cel care a descă tușat un 
potop. Dacă doar voința ar fi singura putere 
din noi pe care să o putem chema în ajutor, 
nici unul nam avea scăpare din vâltoare, 
căci voința nu este nici bună, nici rea, ci este 
doar putere și însuflețește binele și răul în 
aceeași măsură. Dacă atât ar fi tot, strădania 
noastră nu near aduce mai aproape de ființa 
divină ci doar la o întărire a firii. Dar cei 
vechi, care neau învățat cum să dobândim 
această tărie, neau ară tato doar ca deschi
dere pentru o meditație care să nu meargă pe 
șovăite, ci în deplină putere. 

Meditația la care neau îndemnat a fost 
deslu șită ca „dorul de negrăit al omului 



lăuntric de a ieși în ne măr ginire“. Dar acea 
Nemărginire în care vrem să pătrundem este 
trăire. Este ființa supremă din noi. Medi tația 
este o cugetare adâncă asupra acestui Sine 
măreț. Ne închipuim în nemărginirea Sa. Ne 
plăsmuim ca oglindă a nesfârșirilor Sale, 
mișcândune în lucrurile toate, trăind în 
ființele toate, în pământ, aer, foc, eter. Încer
căm să știm așa cum știe El, să arătăm 
compasiune așa cum El arată compasiune. 
Ne socotim egalii Săi ca să putem să Îl 
înțelegem și să devenim El. Nu îngenunchem 
dinainteI ca niște robi, ci precum Fiii Împă
ratului ne înălțăm până la măreția aceasta și 
ne mărturisim nouă că suntem ce ne închi
puim. „Ce gândește omul, aceea este el: 
aceasta e taina străveche.“ spuneau înțelepții. 
Neam plăsmuit pe noi înșine în această 
jalnică visare a vieții. Închipuirea și voința ne 
ajută să pătrundem iarăși în ființarea noastră 
cea adevă rată, devenind ceea ce noi înșine 
plăsmuim. 

Pe cărarea cugetării adânci am pășit. La 
început, totul era amorțire. Mă simțeam ca 



unul ce pășește din lumina zilei în noaptea 
neagră a unei peșteri, pentru că îmi răstur
nasem dintrodată obiceiurile vieții. Trăim 
în chip obișnuit văzând cu ochii, auzind cu 
urechile, stârniți de simțuri, îmboldiți de 
pute rile trupești și primind doar atâta cu
noaștere spirituală câtă poate trece prin câte 
un moment de puritate a ființei noastre. Pe 
calea mistică ne creăm noi lumina, iar la 
început ne zbatem, orbi și năuci, nimic vă
zând, nimic auzind, fără putința gîndurilor, 
fără putința închipuirii. Pare că visul, viziu
nea sau inspirația neau părăsit toate, iar 
meditația ne e cu totul stearpă. Dar dacă 
stăruim timp de săptămâni sau luni, amorți
rea se risipește mai curând sau mai târziu. 
Facultățile noastre se obișnuiesc și încep să 
facă ce le cerem noi. Niciodată nu neau 
slujit atât de bine. Peșterile întunecate ale 
minții încep să se lumineze. Ne creăm noi 
înșine lumina. Prin căldura voinței și a nă
zuinței preschimbăm ce e josnic în eterurile 
subtile prin care lucrează mintea. Iar când 
ranga de metal cenușiu începe să lucească, la 



început roșiatic, apoi ca o lumină albă, sau ca 
gheața ce se topește și e când lichid, când 
vapori, apoi gaz și la sfârșit o energie stră
lucitoare, la fel și aceste eteruri devin pure și 
preschimbate alchimic în esențe luminoase 
și țes un nou veșmânt pentru suflet, legându
ne de lumea de mijloc sau de cer, acolo unde 
își au și ele adevăratul sălaș. Ce iute este 
mintea acum! Ce vie închipuirea! Suntem 
înălțați deasu pra tumultului trupesc. Căldu
ra sângelui dispare sub noi. Ne apropiem de 
noi înșine. Inima tânjește după ceasul de 
meditație și iuțește pasul, iar când ceasul 
acesta vine, ne înălțăm înlăuntrul nostru ca 
un scufundător cea petrecut prea multă 
vreme în adâncuri și se înalță să respire aer, 
să vadă lumină. Am chemat Zeul și ni se 
răspunde după vechea făgăduință. Inspirația 
e pe măsura năzuinței. NiL închi puim 
Iubire și ce mai iubire ne învăluie. NiL 
închi puim Putere și ne luăm putere din acea 
Măreție. Visăm că e Frumusețe și Magul 
Frumuseților se ivește pretutin deni cu arta 
Lui făcătoare de minuni, iar nenumărate 



făpturi încântătoare izvorâte din gândul Său 
se îngrijesc să dea forme naturii și vieții 
după chipul lor, grăbinduse cu toa tele, 
grăbinduse să ajungă în Lumea cea de Aur. 
Această viziune aduce dovadă pentru spirit, 
dar vorbele no pot rosti sau desluși. Se 
cuvine să ne înapoiem stra turile aflate mai 
jos, ca să găsim ce șia luat chipul din ce 
întrupat na fost.


