Puterile supranaturale, capacitatile divine, haruri, miracole, siddhis
Supernatural powers, divine abilities, gifts, miracles, siddhis
Acest articol răspunde la trei intrebări:

Ce sunt puterile supranaturale ?
Care sunt căile de acces ?
Care sunt puterile supranaturale cunoscute in diferite tradiţii?
This article answers three questions:
What are supernatural powers?
Which are the ways to access?
Which are the supernatural powers known in different traditions?

Motto: "Cunoaşterea directă inseamnă putere nemijlocită, directă sau divină "
"Direct Knowledge is immediate, direct or divine power"
(Mirahorian)

articol de Dan Mirahorian aparut pe:
http://www.danmirahorian.ro/
Reteaua Trezirii/ Awakening Network
Calea Trezirii/ The Way of Awakening
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Ce sunt puterile supranaturale ?
Răspuns:

Puterile supranaturale sunt capacităţi directe sau nemijlocite de cunoastere şi de actiune ale
fiintelor (umane sau non-umane) eliberate ( din realitatea secunda) sau trezite(actualizate,
inflorite). Existenta acestor capacitati directe de cunoastere si de actiune, atestă faptul că tot ceea
ce există in acest univers are o existenţă sincronică ( totul se petrece simultan, doar in ACUM),
multidimensională( se desfasoara simultan in plan informational-cauzal, energetic si material) ,
holografică (intregul este omniprezent -exista in fiecare parte) şi delocalizată (undă, câmp), desi
noi nu percepem decat o lume a efectelor, o realitate diacronica ( in succesiune in timp) si
localizată (particulă).
Puterile supranaturale sunt efecte ale accesului la functionarea holografică, sincronica (ancorata in
ACUM) , nondualistă sau divină (doar accesul la Altar, la realitatea sursă; doar "aprinderea focului
sacru", conduce la daruri si haruri divine). Dar oamenii orbi cauta efectele (cenusa; efectele,
recompensele, fructele) in locul cauzei (accesul la Altar, la realitatea sursă; "aprinderea focului
sacru"). In hinduism se recunoaste faptul ca puterile supranaturale sunt efecte, atunci cand
aceste capacităţi sunt numite cenuşă sacră (in lb. skrt.: "vibhuti").

Erori , virusari

Afirmaţia privind puterea minţii asupra materiei (Mind over matter ; Virgil in Aeneid, book 6, line
727: "mens agitat molem") si etichetarea puterilor supranaturale drept puteri mentale ori psihice
(Psychic Powers) este o eroare sau o virusare. Pentru a intelege aceasta eroare ganditi-va la
neputinta celor ce cred in că este posibil să poată fi mişcat un obiect acţionând asupra umbrei
acestuia ( o actiune asupra proiecţiei acestuia pe ecranul mental - peretele peşterii, despre care
vorbea Socrate in alegoria lui Platon redată in Republica VII)
Această eroare sau virusare este datorată identificării cu mintea ("gandesc deci exist"), din cauza
captivitătii in realitatea secundă (a umbrelor sau proiectiilor mintii si a efectelor - lumea timpului).
A fost in mod eronat atribuită minţii obiectivarea acţiunii directe a fiintei umane asupra asupra
plantelor (Cleve Backster), cristalelor (Prentice Mulford) si asupra structurii apei (Masaru Emoto),
iar acest lucru este firesc la o civilizaţie condiţionată să se identifice cu periferia (corpul si mintea)
si cu un ego (o proiecţie iluzorie pe ecranul mental a Sinelui; egoul se aseamănă cu o planetă,
care doar pare o stea, când de fapt nu are lumină proprie si lucrează cu lumină imprumutată de la
sursă, adică este doar reflecţie a luminii Soarelui-Sinelui).

Care sunt cele doua tipuri de cunoastere şi de putere ?

Regimuri de functionare ale fiintei umane
Fiinţa umană are acces la două tipuri de cunoaştere şi de putere, care deriva din doua regimuri de
functionare : diacronic si sincronic (holografic, divin, nondualist).

http://www.flickr.com/photos/dmtao/7066931293/in/photostream/

Cunoaşterea mijlocita si cunoaşterea nemijlocita (directa). Fiecare tip de cunoaştere este insotita
de acces la un tip de putere. Francis Bacon ( 1561 – 1626) in "Meditatii sacre"(Meditationes
Sacrae, publicata in 1597) a enuntat faimosul sau aforism "Cunoasterea inseamna putere"(
"Knowledge is Power"). Cunoasterea indirecta sau mijlocita confera putere mijlocita (magica;
tehnologica, instrumentala) , iar cunoasterea nemijlocita confera putere nemijlocita (directa,
divina). Aceaste capacitati de actiune nemijlocita sunt cunoscute in toate traditiile spirituale ale
omenirii drept puteri supranaturale, spirituale sau divine.
Aceste puteri supranaturale sau divine sunt de doua feluri :
1. de cunoastere (ESP, Extra Sensory Perception; perceptie extra-senzoriala, in care sunt incluse
clarvederea- extinderea spatiala a vazului, ca in remote-viewing-vederea la distanta, clarauzulextinderea spatiala a auzului ca in remote-hearing- auz la distanta, precognitia- extinderea in timp
a perceptiilor si telepatia - cunoasterea continutului altor minti) si
2. de actiune ( teleportare, levitatie, telekinezie, invulnerabilitate)

Cunoasterea mijlocita si nemijlocita
Cunoasterea mijlocita sau indirecta

Primul tip de cunoaştere ("a privi") este cea mijlocită de proiectiile (umbrele) de pe ecranul mental
("peretele peşterii", despre care vorbea Socrate discipolilor săi, consemnată in "alegoria peşterii"
de către Platon in Republica VII).
Această cunoaştere mijlocită se realizează cu ajutorul impulsurilor, care pot fi clasificate in trei
categorii: impulsuri senzoriale (semnalele primite din mediu, receptionate prin porţile senzoriale,
care sunt transformate sau convertite in impulsuri), impulsuri generate in cursul procesării
mentale (logice-specifica emisferei cerebrale stangi si analogice- specifica emisferei cerebrale
drepte; aici sunt incluse impulsurile prin care se genereaza informatie prin inductie, deductie,
conceptualizare, gandire verbala si non-verbala) si in impulsuri generate in cursul activitatii
proiective ( aici sunt incluse doua tipuri: cele generate prin imaginatie si cele generate in cursul
reactualizarii impulsurilor stocate in memorie in cursul experientelor anterioare; impulsurile care

provoaca stergerea tuturor celorlalte impulsuri si induc somnul fac parte din aceasta categorie
doar ca apartin unui program al speciei)
In toate traditiile spirituale care vizează eliberarea (moksha) cunoaştere mijlocită de cuvinte si
imulsuri este eliminată, chiar dacă pare corectă (conformă cu realitatea), fiindcă rămane prizonieră
in realitatea secundă (este de tip de impuls; fluctuatie; in lb. skrt.: "vrittis").
Vedeti articolul dedicat acestui subiect:
O REALITATE SEPARATA/ A SEPARATE REALITY http://www.scribd.com/doc/27464855/

Cunoasterea paradoxala, directa sau nemijlocita de umbre
Puterile supranaturale sau divine de cunoastere- capacitati de cunoastere directa

Cel de-al doilea tip, care are caracteristicile intuitiei, este cunoasterea nemijlocita sau directa ("a
vedea") si ea se realizeaza prin "cunoastere de sine" , adica printr-o cunoastere paradoxala ( in
care dispare dualitatea subiect -obiect), de genul celei care este exprimata prin formula
"cunoastere prin non-cunoastere"( 知無知 [知无知] zhī wú zhī ) , o formula echivalenta celei care
indica in traditia taoista "non-actiunea"(wu wei) ori a actiunea paradoxala exprimata prin expresia
wei wu wei (wéi wú wéi) redata prin caracterele traditionale chineze: 爲 無爲 [ caractere
simplificate: 为无为] si care inseamna : "a actiona fara a actiona" ori "a face prin a nu face"
[English, lit. : "doing by non-doing"; "action without action"; "action by non-action", "action that
does not involve struggle or effort" or "doing effortless doing"].
Aceasta cunoastere intuitiva se realizeaza fara a apela la mijlocire: simturi, memorie, imaginatie si
la gandire (minte, ganduri, cuvinte, impulsuri). In taoism intalnim o alta decodificare a formulei lui
Socrate "stiu ca nu stiu", redata prin expresia paradoxala de tipul wei wu wei ( la care se face
referire mai jos) si anume: "知無知 [知无知] zhī wú zhī ", care se poate traduce : cunoaste fără sa
cunosti; află fără să cauti; cunoaste prin non-cunoastere ( 無知 wú zhī: ignoranta, inocenta;
ignorance; innocence ); knowledge beyond/ without knowledge.
Iisus, Socrate, Patanjali, Lao Tzu, Buddha, Ramana Maharshi au vorbit despre calea de a realiza
starea de functionare nondualista (in care dispare prapastia subiect-obiect), numita si starea in
care se manifesta regimul de functionare sau de operare divina sau holografica, in care se
manifesta cunoasterea de sine. Vedeti articolele dedicate cunoasterii de sine (non-cunoasterii) pe
siturile:
http://reteaualiterara.ning.com/group/caleaeliberarii
http://www.facebook.com/groups/zamoksha/
https://plus.google.com/u/0/116761258245733670309/posts
si in articolul :

Functionarea Nondualista, Divina sau Holografica in transa mistica si in iubirea
autentica: http://www.scribd.com/doc/26757511/

De ce cunoasterea de sine este imposibila prin cunoastere mijlocita ?
Cunoasterea de sine este imposibila prin cunoastere mijlocita. Cunoasterea de sine sau
autocunoasterea este o non-cunoastere ( de aici accentul pus in taoism pe deconditionare, pe
scăderea ori diminuarea cunoasterii mijlocite; diminishing knowledge ), o cunoastere paradoxală
sau care apartine unui alt regim de functionare (divină, holografică, nemijlocită, directă,
nondualistă, precelestă, embrionară).
Pentru a intelege de ce este o non-cunoastere trebuie să observăm că orice cunoastere mijlocită (
de umbre, impulsuri senzoriale, de memorie, cuvinte) presupune existenta a trei termeni ( subiect,
obiect si cale/mijloc de acces), in timp ce in cunoasterea de sine, obiectul devine subiectul, iar
acest lucru se petrece doar cu ocazia accesului in stările paradoxale de constiintă in care
dualitatea subiect - obiect se suspendă.
Am amintit anterior ca in taoism ne intalnim cu o alta decodificare a formulei lui Socrate "stiu ca nu
stiu", redata prin expresia paradoxala de tipul wei wu wei ( la care se face referire mai jos) si
anume: "知無知 [知无知] zhī wú zhī ", care se poate traduce : cunoaste fără sa cunosti; află fără
să cauti; cunoaste prin non-cunoastere ( 無知 wú zhī: ignoranta, inocenta; ignorance; innocence );
knowledge beyond/ without knowledge. O alta exprimare a acestei formule apare sub forma:
知不知 zhī bù zhī : cunoaste fara sa folosesti cunoasterea mijlocita/ knowing not knowing( without
the use of indirect knowledge). Unele texte inlocuiesc caracterul 知 cu 智 si apare intr-o expresie

care se aude la fel (omofone - din prefixul grecesc ὁμο- omo- "acelasi" si φωνή phone "sunet")):
智無智[智无智] zhì wú zhì.
In taoism intalnim si alte expresii legate de starea neconditionata (eliberata):
爲 無爲 [为无为] wéi wú wéi : "a actiona fara a actiona" ori "a face prin a nu face
欲 不欲 yù bù yù: doreşte non-dorinţa; fără expectaţie; without craving
意不意 bù yì gandeste non gandirea ; gandeste fara sa gandeasca; asteapta fara sa astepte
(nonasteptatul; unexpectedly / unawareness / unpreparedness )
志不志 intenţie fără intenţie, voinţă; luptă fără ego]
Expresia paradoxala 知無知 [知无知] zhī wú zhī apare in Lao Tzu, [老子] Tao Te Ching [道德经]in
capitolul 71[七十一章] si a fost tradusă in următoarele modalităti:
知不知，上。不知知，病。
Cunoasterea fara/ lipsita de cunoastere este cea mai inalta [forma de cunoastere] . Noncunoasterea (ignoranta, cunoasterea mijlocita de umbre) luata drept cunoastere este
boala/suferinta / Knowledge without knowledge is the highest [ form of knowledge] /Nonknowledge (ignorance, knowledge mediated by shadows, words, sensorial impulses, impulses
generated from logical and analogical reasoning/ processing) taken as knowledge is disease /
suffering. (Mirahorian)
A cunoaste ceea ce nu poate fi cunoscut, care este înăltător. A nu cunoaste ceea ce poate fi
cunoscut , aceata este boala. /To know the unknowable, that is elevating. Not to know the
knowable, that is sickness. (Carus)
A sti ca nu stii nimic, inseamna sanatate; a nu sti dar a pretinde ca stii, inseamna boala / Knowing
one knows nothing, is sane; not knowing but claim one knows, is sickness.( Derek Li Si Ming)
[The limited self, with its limited perception and bias, is not capable to see the whole picture in this
unlimited universe. Having some understanding and opinions and proceed to claim that one
knows, is arrogance out of ignorance]
A sti ca nu stii este cel mai bine. A gândi( crede, a te preface) că stii când nu stii este o boala
cumplită. / To know when one does not know is best. To think one knows when one does not know
is a dire disease. (Arthur Waley)
A sti, dar a fi ca si cum nu ai stii, este culmea întelepciunii. / To know, but to be as though not
knowing, is the height of wisdom. (Lionel Giles)
（以）知（为）不知，上。（以）不知（为）知，病。A considera cunoasterea drept noncunoastere este cel mai bine. / A privi non-cunoasterea drept cunoastere inseamna boala/ To
regard knowledge as no-knowledge is best. To regard no-knowledge as knowledge is sickness.
（吴经雄翻译）
Alte articole despre autocunoastere:
Comentariu la filmul "Cunoasterea de Sine"..
Eckhart Tolle Aflati cine sunteti cu adevărat / Who You Truly Are
http://reteaualiterara.ning.com/group/caleaeliberarii/forum/topics/comentariu-la-filmul-cunoastereade-sine
1. Fiinta umana o granita sau o interfata intre animalitate si divinitate
DIAGRAMA INTERFETEI ANIMALITATE - OM - DIVINITATE
vedeti imaginea
http://www.flickr.com/photos/guidedawakening/6361268343/in/set-72157628045717269
in : Despre valoarea râsului in trezire, eliberare, vindecare, destindere/On the value of Laughter in
Awakening, Liberation, Healing and Relaxation/ À propos de la valeur de rire en éveil, libération,
guérison et relaxation sinteza bibliografica de Mirahorian
http://www.scribd.com/doc/106041122/Despre-Valoarea-Rasului-in-Trezire
http://reteaualiterara.ning.com/group/caleaeliberarii/forum/topics/despre-valoarea-r-sului-in-trezireeliberare-vindecare-destindere
"Eternitatea este dreptul tau din nastere" si al tuturor fiintele umane, dar acestea l-au pierdut dupa
ce au cazut in realitatea secunda a umbrelor
http://reteaualiterara.ning.com/group/caleaeliberarii/forum/topics/trezirea-acum-cum-sasupravietuim-schimbarilor-planetare

Actiunea paradoxala, directa sau nemijlocita ( capacitatile sau puterile supranaturale
sau divine de actiune directa)
Puterile supranaturale sau divine sunt cunoscute in traditia hindusa sub numele de perfectiuni sau
desavarsiri ( in lb. sanskrita: siddhis) pt a indica trecerea la un alt regim de functionare al fiintelor
umane ( regimul non-dualist, direct, holografic sau divin ).

Vedeti o aprofundare a acestui subiect in "Partea despre cenusa (vibhuti pada) , adica despre
efectele aprinderii focului ( trecerii la regimul direct de functionare) in:
Instructiunile de Aliniere ale lui Patanjali -Aforismele lui Patanjali / Yoga Sutra of Patanjali- Stiinta
si tehnologia transei centripete
de Dan Mirahorian
http://www.scribd.com/doc/31059885/
http://www.scribd.com/doc/21570310
http://www.scribd.com/doc/25425558/
In traditia taoista puterile supranaturale sau divine apartin domeniului non-actiunii (wu wei) sau al
actiunii in mijlocul nonactiunii (wei wu wei).
Actiunea paradoxala directa sau nemijlocita este exprimata in traditia taoista prin expresia wei wu
wei (wéi wú wéi) redata prin caracterele traditionale chineze: 爲 無爲 [ caractere simplificate:
为无为] si inseamna : "a actiona fara a actiona" ori "a face prin a nu face" [English, lit. : "doing by
non-doing"; "action without action"; "action by non-action", "action that does not involve struggle or
effort" or "doing effortless doing"] .
Semnificatia literala a ultimelor doua caractere "wu wei" este "fara actiune", "inactiune", "fara
efort", "fara control", este inclusa in expresia paradoxala "wei wu wei", care indica
simultaneitatea celor doi termeni: actiune si inactiune, care desi aparent se exclud reciproc, ca
si in cazul dualismului unda - particula ( continu- discontinuu, delocalizat- localizat), in realitate
se manifesta in starile paradoxale de constiinta, unde se manifesta sincronicitatea ori
simultaneitatea activitate si repaus, iar nu diacronicitatea ori succesiunea lor ciclica.
The literal meaning of wu wei is "without action", "without effort", or "without control", and is
often included in the paradox wei wu wei, in which is indicated the simultaneity of action and
inaction, of the same category as the simultaneity of localisation and delocalisation or the
discontinuity and continuity in the particle-wave dualism.
Vedeti o aprofundare a acestui subiect in articolul :
Wei Wu Wei-Stiinta zeilor-Abandonarea luptei si intrarea in starea divina de functionare
holografica / Wei Wu Wei-The Science of Gods- Invulnerability and Holographic Operating Mode /
Wei Wu Wei-La Science des Dieux
http://www.danmirahorian.ro/Wei-Wu-Wei.pdf

Care sunt caile de acces ?

Patanjali se refera la caile de acces in sutra 1 din cartea a IV-a Kaivalya Pada
vedeti imaginea marita prin apasare:

Traducerea convergentă /ConvergentTranslation:[
vedeti intreaga carte pe : http://www.scribd.com/MIRAHORIAN
R: Puterile supranaturale (siddhis) pot fi obtinute prin nastere (janman), droguri

(aushadhi), incantatii (mantra), asceza (tapas) si transa (samadhi) ;
E:The supernatural powers (siddhis) may be obtained either through birth [janman] or
can be activated by drugs (aushadhi), recitation of incantations (Mantras), ascetic
practices (tapas) and through trance (samadhi) ;
F: Les pouvoirs magiques sont le résultat de naissance (janman),ou engendres par
l'utilisation de plantes (aushadhi), par la recitation des formules magiques (mantra), par
la pratique de l' ascèse (tapas) et par l'union enstatique ou trance(samadhi).
S: Las capacidades paranormales (siddhis) provienen de nacimiento(janman), hierbas
alucinógenos o de elixires(aushadhi), recitación de encantamientos o de fórmulas
mágicas (mantras), austeridad o ascesis(tapas) y de énstasis (samadhi).

Nota
R: Puterile supranaturale(siddhis) pot fi obtinute prin:
1.janman[nastere(incarnare)[vedeti YS 1.19]; puteri supranaturale mostenite sau inascute;
mostenire genetica; imprinting; simularea unificarii orizontale prin clonare si a celei verticale prin
inginerie genetica [rapirile OZN de pe Terra realizate de asura(cei gri; zei, semizei in Rig Veda; zei
inferiori, titani, demoni in scrierile ulterioare buddhiste; Krishna enumera caracteristicile entitatilor
demoniace si divine in Bhagavad-Gita 4.16) aveau si au drept scop crearea prin inginerie genetica
de soldati paranormali eficienti in conflictele galactice cu civilizatii mai avansate (filmul "Taken" al
lui Steven Spielberg ilustreaza aceasta activitate)],
2. aushadhi(droguri; extracte din plante cu efect psihotrop; anestezice;potiuni si elixiruri magice;
metode materiale; vedeti traditiile revelate in cartile lui Carlos Castaneda ),
3. mantra (incantatii; invocatii; recitarea de formule magice; rugaciuni de in/e-vocare; descantece;
auto si hetero sugestii; aruncarea de vraji, blesteme sau binecuvantari; metode energetice
(pranayama; campuri de sincronizare) si informationale (auto si hetero sugestia); vedeti instruirea
Regelui Arthur de catre vrajitorul (druidul) Merlin "in chant, spells and incantations"),
4. tapas [asceza; puteri supranaturale dobandite prin actiuni purificatoare, care declanseaza
unificarea cognitiva,afectiva si volitiva; monoideism; credinta sau prin penitenta-dorinta intensa,
situatii limita in care se declanseaza capacitati miraculoase necesare supravietuirii( privatiuni; post
negru; izolare senzoriala in camera intunecata sau prin imersiune, imobilizare prin ingropare;
maladii; moarte clinica; experienta din proximitatea mortii; Near Death Experience; detasarea de
corp in cursul unor accidente)] si prin
5. samadhi [transa mistica dar si prin celelalte tipuri de transa: absorbtia concentrativa; extaz;
transa shamanica, transa hetero si autohipnotica; vedeti levitatia, invulnerabilitatea la Daniel
Douglas Home);

E: Supernatural powers (siddhis) may be obtained either through:
1. janman [birth, previous births, incarnation of high level entities (see: YS 1.19)
genetic inheritance or genetic engineering (see: asuras "the greys" semigods in Rig
Veda and demons in buddhism;in the movie "Taken" of S. Spielberg is an illustration
of this activity using the genetic reservoir of human species on Earth, to create
supersoldiers for the wars with highly advanced civilizations] or activated by
2. aushadhi (drugs, potions, herbs, consecrated plants; see the traditions revealed
by Carlos Castaneda), by
3. mantras (recitation of incantations, words of power, chanting sacred chants, auto
and hetero suggestions;see the King Arthur's instruction "in chant, spells and
incantations" received from the druid Merlin), by
4. tapas (intense desire, ascetic disciplines, purificatory acts , austerities) and
through
5. samadhi (trance, that state of mind which remains with its object without
distractions; superconscious state, ecstasy , meditative absorption, union); The
attainments brought about by integration may also arise at birth, through the use of
herbs, from intonations, or through austerity.

Care sunt puterile supranaturale cunoscute in diferite traditii?
Which are the supernatural powers known in different traditions?
Vedeti plansa de la adresa de mai jos:
http://www.flickr.com/photos/pata_n_jali/2365299361/in/photostream

Din ce cauză a decăzut întreaga societate occidentală
Osho se refera la supranormalitate in capitolul 47 din "Cartea secretelor / Le livre
des secrets /The Book of Secrets Vijnana Bhairava Tantra ( Vigyan Bhairav
Tantra)"[1][2][3][4] (page 83 of 543) in felul urmator:
"Omul poate fi privit în trei feluri: din punctul de vedere al normalului, al anormalului
şi al supranormalului. Psihologia occidentală este preocupată în mod fundamental
de anormal, de patologic, de omul care a căzut din normal, care s-a abătut de la
normă. Psihologia orientală (yoga, shivaismul nondualist din Kashmir) , priveste

omul din punctul de vedere al supranormalului – al celui care a depăşit norma.
Ambele sunt anormale. Cineva care este un caz patologic este anormal pentru că
nu este sănătos, iar cineva care este supranormal este anormal pentru că este mai
sănătos decât orice fiinţă umană normală. Este diferenţa dintre negativ şi pozitiv".
"Man can be considered in three ways: in terms of the normal, the abnormal and the
supernormal. Western psychology is basically concerned with the abnormal, the
pathological, with the man who has fallen down from the normal, who has fallen
down from the norm. Eastern psychology, consider man from the standpoint of the
supernormal – of the one who has gone beyond the norm. Both are abnormal. One
who is pathological is abnormal because he is not healthy, and one who is
supernormal is abnormal because he is MORE healthy than any normal human
being. The difference is of negative and positive.
"Psihologia occidentală s-a dezvoltat ca ramură a psihoterapiei. Freud, Jung, Adler
şi alţi psihologi tratau omul anormal, omul bolnav mintal. Din această cauză,
întreaga atitudine occidentală cu privire la om a devenit eronată. Freud studia cazuri
patologice. Bineînţeles, nici un om sănătos nu voia să meargă la el, doar cei care
erau bolnavi mintal. Pe aceştia i-a studiat el, iar în urma acelui studiu şi-a închipuit
că ar putea să înţeleagă omul. Cazurile patologice nu sunt oameni cu adevărat, acei
oameni sunt bolnavi, iar orice concluzie bazată pe un studiu asupra lor va fi profund
eronată şi dăunătoare. Acest lucru s-a dovedit dăunător pentru că omul este privit
dintr-un punct de vedere patologic".
"Western psychology developed as part of psychotherapy. Freud, Jung, Adler and
other psychologists were treating the abnormal man, the man who is mentally ill.
Because of this the whole Western attitude towards man has become erroneous.
Freud was studying pathological cases. Of course, no healthy man would go to him
– only those who were mentally ill. They were studied by him, and because of that
study he thought that now he understood man. Pathological men are not really men,
they are ill, and anything based on a study of them is bound to be deeply erroneous
and harmful. This has proved harmful because man is looked at from a pathological
standpoint."
"Dacă se alege o anumită stare de spirit şi acea stare este bolnavă, atunci întreaga
imagine a omului devine bazată pe boală. Din cauza acestei atitudini, întreaga
societate occidentală a decăzut; pentru că la baza ei se află omul bolnav, fundaţia ei
a devenit ceva pervertit, viciat. Şi, dacă studiezi doar ceea ce e anormal, nu mai poţi
concepe posibilitatea existenţei supranormalului".
"If a particular state of mind is chosen and that state is ill, pathological, then the
whole image of man becomes disease-based. Because of this attitude, the whole
Western society has fallen down – because the ill man is the base, the perverted
has become the foundation. And if you study only the abnormal, you cannot
conceive of any possibility of supernormal beings".
"O fiinta trezita (buddha) nu poate exista pentru Freud, este de neconceput. Este
ceva fictiv, mitologic. O fiinta trezita (buddha) nu poate exista în realitate. Freud a
intrat în contact doar cu oameni bolnavi care nu sunt nici măcar normali, aşa că
orice ar spune el despre oamenii normali se bazează pe studiul oamenilor anormali.
"A buddha is impossible for Freud, not conceivable. He must be fictitious,
mythological. A buddha cannot be a reality. Freud has only come in contact with ill
men who are not even normal, and whatsoever he says about normal man is based
on the study of abnormal man".

"Este ca în cazul unui doctor care face un studiu de cercetare. Niciun om sănătos nu
se va duce la el, nu are nevoie. Doar oameni bolnavi se vor duce. Studiind atâţia
oameni nesănătoşi, el îşi va construi o imagine asupra omului în general, dar acea
imagine nu va fi de fapt ceva general. Nu poate fi aşa, pentru că omul nu înseamnă
numai boală. Şi, dacă îţi bazezi conceptul de om pe cel de boală, întreaga societate
va suferi.
"It is just like a physician who is doing a study. No healthy man will go to him, there
is no need. Only unhealthy people will go. By studying so many unhealthy people,
he creates a picture in his mind of man, but that picture cannot be of man. It cannot
be because man is not only illnesses. And if you base your concept of man on
illnesses, the whole society will suffer."
"Psihologia orientală ( în special yoga, shivaismul nondualist din Kashmir) are şi ea
un concept al omului, dar acel concept se bazează pe studiul supranormalului –
Buddha, Patanjali, Shankara, Nagarjuna, Kabir, Nanak –, pe persoane care au atins
culmea potenţialului şi posibilităţii umane.
Eastern psychology (particularly yoga and nondualist shivaism of Kashmir), also has
a concept of man, but that concept is based on the study of the supernormal –
Buddha, Patanjali, Shankara, Nagarjuna, Kabir, Nanak – on persons who have
reached to the peak of human potentiality and possibility.
"Nivelul cel mai de jos nu poate fi luat în considerare, doar cel mai de sus. Şi, dacă îl
iei în considerare pe cel mai de sus, mintea ta se va deschide; poţi creşte, pentru că
acum ştii că se poate ajunge mai sus. Dacă te gândeşti la nivelul cel mai de jos, nu
este posibilă nicio creştere. Nu există nimic provocator. Dacă eşti normal, eşti fericit.
Este destul că nu eşti pervertit, că nu eşti într-un spital de nebuni. Poţi să te simţi
bine, dar nu există deloc provocare.
"The lowest has not been considered, only the highest. If you consider the highest
your mind becomes an opening; you can grow because now you know higher
reaches are possible. If you consider the lowest, no growth is possible. There is no
challenge. If you are normal you feel happy. It is enough that you are not perverted,
that you are not in a mental asylum. You can feel good, but there is no challenge.
Dar, dacă vei căuta supranormalul, cea mai înaltă posibilitate ce poate fi atinsă,
dacă cineva a atins această posibilitate, dacă acea posibilitate a devenit reală
pentru cineva, atunci se deschide o posibilitate pentru creştere. Poţi să te dezvolţi. Îţi
iese în cale o provocare şi nu mai trebuie să fii mulţumit de tine însuţi.
Culmi mai mari devin posibile, şi ele te cheamă. Acest lucru trebuie înţeles pe
deplin. Doar atunci psihologia din yoga si shivaismul nondualist poate fi concepută.
Orice ai fi , nu eşti la sfârşit, la final, la capăt. Eşti doar la mijloc. Poţi cădea, te poţi
ridica. Dezvoltarea ta nu s-a încheiat. Nu eşti produsul final; eşti doar în trecere prin
proces. Ceva se dezvoltă permanent în tine.
But if you seek the supernormal, the highest possibility that you can become, if
someone has become that possibility, if that possibility has become actual in
someone, then a possibility for growth opens. You can grow. A challenge comes to
you, and you need not be satisfied with yourself. Higher reaches are possible and
they are calling you. This must be understood deeply. Only then the psychology of
yoga sutra and nondualist shivaism of Kashmir can be conceivable. Whatsoever you
are is not the end. You are just in the middle. You can fall down, you can rise up.
Your growth has not finished. You are not the end product; you are just a passage.
Something is constantly growing in you.

Nota DM: Omul o frontieră sau o interfaţă intre două tărâmuri: animalitate şi
divinitate / L’homme est une frontière entre deux mondes animalité et divinité
"Omul are chipul unui Ianus – animal şi divinitate" (Osho)
"Omul este o frontieră. Fiinţă dublă, marchează limita între două lumi. Dincoace de
el, e creaţia materială, dincolo, misterul." / "L'homme est une frontière. Être double, il
marque la limite des deux mondes. En deçà de lui est la création matérielle; au delà
de lui est le mystère". ( Victor Hugo)
vedeti imaginea cu interfata animalitate- divinitate
http://www.flickr.com/photos/guidedawakening/6361268343/in/photostream
in articolul : "Despre valoarea râsului in trezire, eliberare, vindecare, destindere"
http://www.scribd.com/doc/106041122/Despre-Valoarea-Rasului-in-Trezire
http://reteaualiterara.ning.com/group/caleaeliberarii/forum/topics/despre-valoarea-rsului-in-trezire-eliberare-vindecare-destindere
DIAGRAMA INTERFETEI ANIMALITATE - OM - DIVINITATE

Yoga Sutra si shivaismul nondualist din Kashmir şi-au conceput şi îşi bazează
întreaga tehnică pe această posibilitate de creştere. Şi, ţineţi minte, dacă nu veţi
deveni ceea ce puteţi deveni, nu veţi fi împliniţi. Trebuie să devii ceea ce poţi deveni,
este o obligaţie! Altfel vei fi frustrat, te vei simţi nesemnificativ, vei simţi că nu există
niciun scop în viaţă. Poţi să continui aşa, dar în asta nu poate exista bucurie. Şi asta
chiar se întâmplă. Cineva a devenit foarte bogat şi acum toată lumea crede că a
reuşit în viaţă. Toată lumea, în afară de el însuşi, îşi închipuie că el a reuşit.
Numai el îşi cunoaşte eşecul. Averea există, este acolo, dar el a eşuat. Eşti un mare
om, un conducător, un politician.
Yoga sutra and nondualist shivaism of Kashmir conceive of and base their whole
technique on this possibility of growth. And remember, unless you become that
which you can become, you will not be fulfilled. You MUST become that

which you can become – it is a must! Otherwise you will be frustrated, you will feel
meaningless, you will feel that there is no purpose in life. You can carry on, but there
can be no joy in it. And you may succeed in many other things, but you will fail with
yourself. And this is happening. Someone becomes very rich and everyone thinks
that now he has succeeded. Everyone except himself thinks that he has succeeded.
He knows his failure. Wealth is there, but he has failed. You are a great man, a
leader, a politician.
Toată lumea crede că ai reuşit, dar de fapt ai eşuat. Lumea este ciudată: reuşeşti în
ochii tuturor în afară de propriii ochi.
Everyone thinks that they have succeeded, but they have failed. This world is
strange: you succeed in everyone’s eyes except your own.
"Oamenii vin la mine zilnic. Ei spun că au totul şi nu ştiu ce să facă în continuare.
Simt că au pierdut ceva, că sunt rataţi, dar ce au pierdut, unde au ratat? În ceea ce
priveşte lucrurile exterioare, nu au eşuat, deci de unde simt ei acest eşec?
Potenţialul lor interior a rămas doar potenţial. Ei nu au înflorit. Nu au atins ceea ce
Maslow numeşte "actualizare de sine".
"People come to me daily. They say they have everything, but now what? They are
failures, but where have they failed? As far as outward things are concerned they
have not failed, so why do they feel this failure? Their inner potentiality has
remained potent. They have not flowered. They have not achieved what Maslow
calls "self-actualization."
Sunt eşecuri, eşecuri în interior, iar ceea ce spun alţii nu are importanţă, în cele din
urmă. Ceea ce simţi are sens. Dacă tu simţi că eşti un ratat, ceilalţi pot să creadă că
tu eşti un Napoleon sau un Alexandru cel Mare, dar nu contează. Mai mult te
deprimă. Toţi cred că eşti un mare succes, şi acum nu poţi spune că nu eşti, dar tu
ştii că nu eşti. Nu te poţi amăgi. În ceea ce priveşte actualizarea de sine, nu
poţi amăgi. Mai devreme sau mai târziu, va trebui să te aduni şi să priveşti cu atenţie
în tine, la ceea ce s-a întâmplat. Viaţa ta este irosită. Ai renunţat la ocazie şi ai
adunat obiecte care nu înseamnă nimic.
They are failures – inner failures, and ultimately, what others say is meaningless.
What you feel is meaningful. If you feel that you are a failure, others may think that
you are a Napoleon or an Alexander the Great, but it makes no difference. Rather, it
depresses you more. Everyone thinks that you are a success, and now you cannot
say that you are not – but you know you are not. You cannot deceive yourself. As far
as self-actualization is concerned you cannot deceive. Sooner or later you will have
to call upon yourself and look deeply into yourself at what has happened. The life is
wasted. You have given up an opportunity and gathered things which mean nothing.
Actualizarea de sine (inflorirea constiintei; trecerii de la starea potentiala de
samanta la starea de manifestare a functionarii divine; trecerea de la stadiul de
cersetor la cel de imparat) se referă la cel mai înalt vârf al dezvoltării tale, unde poţi
simţi un conţinut profund, unde poţi spune: "Acesta este destinul meu, pentru asta
exist, de aceea sunt aici pe pământ".
Self-actualization refers to the highest peak of your growth, where you can feel a
deep content, where you can say, "This is my destiny, this is for what I was meant,
this is why I am here on earth."
Trezirea(Yoga Sutra si shivaismul nondualist din Kashmir) se preocupă de
actualizarea de sine, de cum să te ajute să creşti mai mult. Şi, ţine minte, trezirea se

preocupă de tine, nu de idealurile tale. Trezirea/actualizarea nu este preocupată de
idealuri; ea se ocupă de tine aşa cum eşti şi aşa cum poţi deveni.
Diferenţa este foarte mare. Toate învăţăturile morale sunt preocupate de idealuri.
Ele îţi spun să devii precum Buddha, precum Iisus, precum unul sau altul. Ele au
idealuri, iar tu trebuie să devii ca acele idealuri. Trezirea nu are niciun ideal pentru
tine. Idealul necunoscut este ascuns în tine; nu îţi poate fi dat. Şi tu nu trebuie să
devii Buddha, nu este nevoie de asta.
Awakening/Actualization (Yoga sutra and the nondualist shivaism of Kashmir) are
concerned with that self-actualization – with how to help you grow more. And
remember, Awakening/Actualization is concerned with you, not with ideals.
Awakening/Actualization is not concerned with ideals; it is concerned with you as
you are and as you can become. The difference is great. All moral teachings are
concerned with ideals. They say become like Buddha, become like Jesus, become
like this or that. They have ideals, and you have to become like those ideals.
Awakening/Actualization have no ideal for you. Your unknown ideal is hidden within
you; it cannot be given to you. You are not to become Buddha, there is no need.
Un singur Buddha este de ajuns, iar o imitaţie nu are nicio valoare. Existenţa este
întotdeauna unică, nu se repetă niciodată; repetiţia este plictisitoare. Existenţa este
întotdeauna nouă, mereu nouă, aşa că nici măcar un maestru nu se repetă – un
fenomen atât de frumos rămas nerepetat.
One Buddha is enough, and no repetition is of any value. Existence is always
unique, it never repeats; repetition is boredom. Existence is always new, eternally
new, so even a Buddha is not repeated – such a beautiful phenomenon left
unrepeated.
De ce? Pentru că până şi repetarea unui maestru va crea plictiseală. La ce foloseşte
asta? Numai lucrul unic are semnificaţie; copiile nu sunt semnificative. Doar dacă
eşti original (AUTENTIC, REAL) ţi se va împlini destinul. Dacă eşti de mâna a doua (
O COPIE, UN FALS ), ai ratat ocazia. (Why? Because even if a Buddha is repeated
it will create boredom. What is the use? Only the unique is meaningful; copies are
not meaningful. Only if you are firsthand is your destiny fulfilled. If you are
secondhand, you have missed. sfarsit in minutul 16:03; 85 of 543[1]
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