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CUVANT INAINTE
Textul Shiva-Samhita, pe care il prezentăm in această carte, este un manual destinat
profesorilor de Yoga. Din cauza periculozităţii unora dintre exerciţiile prezentate in acest
manual recomandăm cititorilor şi practicanţilor Yoga să nu le practice decat dupa trezire (dupa
aparitia vederii nemijlocite) şi numai sub indrumarea a unui profesor competent, doar dacă
acesta a parcurs drumul (fiindca nu putem conduce pe cineva mai departe de locul in care am
ajuns noi insine).
Dacă practicanţii Yoga nu au realizat vederea nemijlocita(cunoasterea directa; vedeti metoda
de pilotare descrisa mai jos) si daca stiu că instructorul lor nu a practicat niciodată exerciţiul
care le este recomandat in Shiva- Samhita, trebuie să nu accepte hazardul experimentării.
Cei ce practica unele exerciţii, care confera puteri supranaturale (siddhis) expuse in ShivaSamhita, fără o supraveghere competentă, ignorand unele condiţii cerute explicit, dar şi altele
nemenţionate in text (pentru a păstra secretul şi a limita accesul celor nechemaţi) pot sa-si
piarda viata, casa sau se pot accidenta grav (tulburări psiho-somatice şi afective; cel mai adesea
accidente vasculare şi tulburări senzoriale) .
De pildă, condiţia expusă in text, de eliminare din incăperea in care se desfăşoară practica Yoga,
a oricărei surse de foc deschis (flacără), trebuie completată in epoca in care traim cu eliminarea
surselor electrice de incalzire si iluminat (reşouri, becuri, instalaţii electronice, calculatoare, etc. ,
care toate produc modificări ale campurilor de torsiune sau morphogenetice). Neglijarea acestei
conditii poate fi sursa unor accidente(explozia becurilor, incendii sau declanşarea fenomenului
de autocombustie). Explozia becurilor electrice cu filament incandescent in incăperea unde se
produce voluntar sau involuntar distorsionarea matricii spatiu timp, este un semnal, care nu
trebuie ignorat.
Asta inseamna ca pt. a practica exercitiile, care distorsioneaza spatiul si timpul, trebuie sa
mergem in padure sau in pustiu, asa cum recomandau odinioara Upanishadele si textele
revelate sau auzite (shruti) de sfinti Aranyaka(lit.: "textele padurii") in cazul practicarii unor
exercitii sau ritualuri deosebit de sacre si de periculoase.
Cei nepregatiti sau cei nealesi ce practica prematur tranzitia de la starea localizata (materiala;
manifestata) la starea delocalizata(camp energetic), care se manifesta in cursul unor puteri
supranormale (siddhis) precum trecerea prin obstacole materiale (munti, ziduri), in teleportare
sau translocatie ori in calatorile dintre taramuri , risca sa-si piarda bunurile, casa sau chiar
viata. Din aceasta cauza discipolii nu erau instruiti in locuinta lor (sat, oras), ci in solitudinea
padurilor.
Nu exista aceleasi restrictii in ceea ce priveste procesul de trezire ori de Iluminare(trecere la
vederea directa), in cursul caruia ne descoperim adevarata identitate. Oricine o poate face acasa.
Acest lucru este pe larg ilustrat in Yoga Vashishtha, de catre inteleptul Vashishtha(Vasistha) si

de regina Chudala, care a ajuns la cele mai inalte stari de constienta si s-a Iluminat la palat, si
ulterior l-a ajutat pe sotul sau, care unde esuase tocmai fiindca alesese sa practice in padure,
unde era perturbat de insecte de tot felul.
Cei care practică o forma de meditatie(yoga, zen, rugaciunea crestina) şi care doresc ca
eforturile lor să fie incununate de rezultate (relaxare, vindecare, trezire, evoluţie spre
autocunoaştere şi autocontrol) trebuie să ştie că in ultimii două mii de ani de evoluţie exterioară
a civilizaţiei umane nimeni nu a realizat Iluminarea prin cunoaştere indirecta, adica prin
cunoaştere mijlocita de simturi si de procesarea mentala a impulsurilor(vrittis). Acordul sau
dezacordul intelectual a fost si va ramane pt. totdeauna prizonier in realitatea secunda, care nu
este insasi realitatea, ci doar o oglindire sau o proiectie a realitatii(umbre pe un perete sau pe un
ecran mental), realizate prin vibratii sau impulsuri (vrittis, cuvinte, ganduri, imagini).
Reamintiti-va "alegoria pesterii lui Platon" (Republica, VII), unde Socrate ilustra situatia in
care se afla omenirea: "de prizonieri fixati prin lanturi sa priveasca doar la umbrele proiectate
pe un perete, de obiecte reale luminate din spate de catre un foc, intr-o "camera intunecata la
subsol", o camera deschisa deasupra, pe toata lungimea la adevarata Lumina ; expresia:
"camera intunecata de la subsol"(in lb. greaca:" καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει "), iar nu o
pestera ("Σπηλαίου") este folosita de Platon pt. a reda metafora lui Socrate si este utilizata si
traducerile care respecta originalul [in lb. engleza " underground den(room) "; in lb. germana:"
Höhlenartigen Wohnung unter der Erde""
καταγείῳ = subteran; οἰκήσει = camera;locuinta; σπηλαιώδει = ca o pestera; subteran;
ἀναπεπταμένην = deschis ;πρὸς = catre ; τὸ φῶς = lumina ;τὴν εἴσοδον = intrarea

The Allegory of the Cave (The Republic , Book VII)
Socrates
"And now, I said, let me show in a figure how far our nature is enlightened or unenlightened:,
Behold! human beings living in an underground den, which has a mouth open towards the light
and reaching all along the den; here they have been from their childhood, and have their legs
and necks chained so that they cannot move, and can only see before them, being prevented by
the chains from turning round their heads. Above and behind them a fire is blazing at a distance,
and between the fire and the prisoners there is a raised way; and you will see, if you look, a low

wall built along the way, like the screen which marionette players have in front of them, over
which they show the puppets".
Αλληγορία Του Σπηλαίου" Του Πλάτωνα
Πλάτωνος, Πολιτεία, 514a-515a
Μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν
ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας. ἰδὲ γὰρ
ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει, ἀναπεπταμένην πρὸς τὸ φῶς τὴν εἴσοδον ἐχούσῃ μακρὰν παρὰ πᾶν
τὸ σπήλαιον, ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν δεσμοῖς καὶ τὰ
σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, ὥστε μένειν τε αὐτοὺς εἴς τε τὸ
[514b] πρόσθεν μόνον ὁρᾶν, κύκλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ
ἀδυνάτους περιάγειν, φῶς δὲ αὐτοῖς πυρὸς ἄνωθεν καὶ πόρρωθεν καόμενον ὄπισθεν αὐτῶν, μεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς καὶ
τῶν δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν, παρ’ ἣν ἰδὲ τειχίον παρῳκοδομημένον, ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς πρὸ τῶν ἀνθρώπων
πρόκειται τὰ παραφράγματα, ὑπὲρ ὧν τὰ θαύματα δεικνύασιν.
Aici in lumea iluzorie(maya) folosim cuvintele, ca pe niste recipiente, ca pe niste vase pe care le
umplem cu anumite semnificatii, pentru a indica semenilor ceva. Sa ne reamintim de zicala
taoista: " Degetul (cuvantul) care indica Luna nu este insasi Luna ". Aceasta transmisie a
semnificatiei unei anumite experiente este mult mai dificila,daca nu chiar imposibila, in cazul in
care se adreseaza celor care nu au mai intalnit ceva similar in cursul experientei lor anterioare,
de viata in captivitate.
Unii dintre semenii mei cred ca pot invata sa inoate prin corespondenta. Inotul nu presupune
doar imersia in apa, ci mai ales relaxarea (punerea in repaus; oprirea agitatiei; fricii), care
permite plutirea; adica nu este o invatare a executiei unor anumite miscari, ci o dezvatare, o
reintoarcere la starea de nou nascut ("nasterea in apa" este mai putin traumatica pentru fat,
tocmai fiindca el vine tot dintr-un mediu acvatic, lichidul amniotic, in care a inotat 9 luni ).
Am instruit(pregatit pt. nastere) ani la rand persoane care doreau sa foloseasca "nasterea
fara dureri"("Childbirth without pain or drugs using relaxation, self-hypnosis, deep-breathing
techniques and visualization"), la cererea varului meu, medic de obstetrica si ginecologie la
spitalul Filantropia(dr. Cleja Grigore). Nasterea fara dureri nu se realizeaza printr-o actiune, ci
printr-o punere in repaus(relaxare), nu este o invatare, ci o dezvatare, o devirusare, o eliminare
a virusarii sau transei culturale (culpabilizarilor, vinovatiilor, temerilor, anxietatii, fricii).
Cine ce subestimeaza impactul transei si al expectatiilor proprii, probabil ca nu a vazut o
sarcina falsa, cu distensia corespunzatoare a peretelui abdominal, in care pacienta ce acuza
inceperea durerilor de travaliu, era revoltata(impreuna cu sotul), ca nu este dusa in sala de
nasteri (a fost convinsa sa mearga la clinica din Polizu ca sa se convinga).
Lao Tzu spune ca prin punerea in repaus ne reintoarcem la izvorul vietii, la origine, la ceea ce
este vesnic: "Această intoarcere la obirsie este repausul . Repausul este intoarcerea la viata
eternă. Cel ce cunoaste ce este vesnic e Iluminat; cel ce nu cunoaste merge spre nimicirea sa"[
capitolul 16 ; Lao Tse, Cararea si Virtutea, Editura Ram, Aninoasa-Gorj, 1932]
Redam mai jos acelasi capitol in traducerea lui Mirahorian:
"După ce ai atins suprema limită a Vidului [inimii;minţii;spiritului]
Fixează-te solid in liniştea desăvarşită [neclintire; calm deplin; repaus suprem; pace profundă;mentine-ţi
liniştea absolută]
Observă cum toate procesele[ "Zece Mii de Fiinţe" (Wan-Wu)] intră in sincronizare-[agitaţia de furnicar
a tuturor proceselor intră in coerenţă; tot ceea ce se avantă in fire se sincronizează]
[Dar] contemplă, neclintit, numai Reintoarcerea lor (Fu; expiraţia),
Aşa diverse, cum sunt făpturile, ce infloresc in lume,
Fiecare face reintoarcerea la rădăcina sa[inclusiv respiraţia];
A face reintoarcerea la rădăcină, inseamnă a te instala in seninătatea inceputului [in: calmul; repausul;
liniştea; tăcerea primordială]

A te instala in "seninătatea dintai" inseamnă a te reintoarce la destin [ la izvorul vieţii; la starea
originară; inseamnă a regăsi ordinea (viaţa) odată cu pacea.]
A regăsi destinul-corpul cauzal [ordinea simplităţii stării primordiale; propriei naturi a omului],
inseamnă a cunoaşte nemijlocit constantul [invariabilul;nestrămutarea; imuabilul, eternul;
permanentul(Chang)]
A cunoaşte nemijlocit constantul, inseamnă a te Ilumina .
Cel ce nu cunoaşte nemijlocit constantul [invariabilul;legea, regula universului; Principiul (Tao)],
Işi face rău singur [merge spre nimicirea sa; işi crează orbeşte nefericirea sa; se agită inutil] ".

Un vapor nu poate iesi in larg, daca va continua sa ramana ancorat in port; un om care doreste
sa treaca dincolo de proiectiile de pe ecranul mental si sa paraseasca lumea iluzorie(maya), din
afara, trebuie sa elimine ancorarile(identificarile), care i-au fost implantate.
Cei care practică interiorizarea, o forma de meditatie, cunoasterea de sine sau trezirea trebuie
sa cultive atitudinile de impacare cu lumea (Yama) si cu noi insine (Niyama), expuse in cele zece
porunci (din Yama si Niyama; vedeti mai jos extrasul din Yoga Sutra), fiindca, in caz contrar
continuam sa ramanem ancorati in lumea din afara (conflicte, frustari, invidii, dorinte), si ne
rupem de singurul contact posibil cu realitatea, care nu este prezenta decat "acum si aici "; cei
ce nu se ancoreaza in ceea ce fac "acum si aici " se rup de cale, care daca este urmata este
identica cu scopul; Singura cale de realizare este contactul nemijlocit cu realitatea, care se afla in
forma desfasurata doar in prezent: "acum si aici ".
Cei ce traiesc in viitor prin expectatii (dorinte, asteptari, temeri, cautarea efectelor, rezultatelor,
atingerea scopurilor sau fructelor) si cei ce traiesc in trecut (regrete, amintiri, neimpliniri,
frustrari) se rup de izvor si pierd sansa contactului cu realitatea, fiindca viitorul si trecutul sunt
forme infasurate, potentiale sau virtuale ale realitatii (nu furnizeaza suportul energetic si
informational necesar experientei nemijlocite).
Va rog sa fiti atenti ca oricare dintre metodele expuse in ramurile(anga) de mai jos va poate
elibera sau trezi[vedeti aspectul de candelabru al ramurilor(anga) in : Tratatul practic de Raja
Yoga de Dan Mirahorian, pe: http://www.scribd.com/Patanjali_Sutra]
Din Aforismele lui Patanjali prezentam mai jos primele doua ramuri (Yama si Niyama) din
cele opt: 1.Yama(यम ), 2.Niyama(िनयम ), 3.Asana(असन )[asezarea corpului fizic sau grosier],
4.Prāṇāyāma ( ाणयम )[asezarea corpului energetic sau a respiratiei], 5.Pratyāhāra
( याहार ) [asezarea, retragerea sau detasarea senzoriala], 6.Dhāraṇa(धारण ) [concentrarea:
asezarea sau fixarea mintii], 7.Dhyāna ( यान )[meditatia: asezarea sau fixarea fluxului sau
curgerii proceselor mentale] si 8. Samādhi (समािध ) [starea de transa mistica sau trecerea
dincolo de dualitate]
YS 2.30 Yama(poruncile negative; interdictiile) sunt: ahimsa[non-violenta in gand,cuvant, gesturi si
fapte], satya [adevarul;abtinerea de la minciuna; practicarea adevarului in gand,cuvant si fapte],
asteya(abtinerea de la furt; respectarea teritoriul propriu al celorlalti), brahmacharya (castitatea;
abtinerea de la risipirea energiei vietii) si aparigraha (abtinerea de la dorinta de a poseda, de a
acumula]
E: The five Yamas (the commandments; the restraints; the principles of respect for others ;external
disciplines) are: ahimsa (nonviolence; not harming; non injury), satya (truthfulness), asteya(nonstealing; abstaining from stealing), brahmacharya (chastity; celibacy, abstention from incontinence;
abstention from sexual engagements) and aparigraha (nonpossessiveness ;not being acquisitive;non
covetousness; greedlessness abstaining from covetousness).
F: Les cinq Yamas (restrictions;limitations) sont: Ahimsa (la non violence; Non-nuisance), Satya (la
vérité; véracité), Asteya (l'abstention de vol), Brahmacharya (chasteté; continence), et Aparigraha
(l'abstinence d'avarice)
S: Las cinco Yamas (abstenciones, refrenamientos ;prohibiciones;auto-limitaciones;actitud social)
son: ahimsa (no violencia, no causar dano) , satya (no mentir,abstención de falsedad;la veracidad),
asteya (no robar; la honestidad;), brahmacharya (control de la energía sexual; la abstinencia sexual;
conducta brahmánica) y aparigraha (la no-posesividad; poseer lo justo y necesario; no ser avaro;no
apegarse)

YS [Yoga Sutra ] 2.31: Acestea [yama (poruncile,practicile,atitudinile pt. pacificarea cu
semenii)] reprezinta Mahavrata (Marele Legamant) reguli universale [sarva bhauma(reguli
respectate in fiecare taram si in fiecare stadiu de existenta)] fiindca nu depind de:jati (felul
nasterii; forma de existenta, casta, familie), desha (loc, regiune, localitate,tara), kala(timp,
epoca) si de samaya(imprejurari;circumstante);
E: These [yama (the five vows ;the commandments)] constitute the Great Vow
(Mahavratam) and are universals rules extending to all spheres and stages (sarva bhauma)
because are not conditioned by jati(birth; race;class; rank; social), desha(place; geographic
considerations), kala(time, era) or samaya (circumstance; occasion).
F: Elles [yama(les restrictions) constituent le Grand Voeu (Mahavratam) et sont valables
partout, car elles ne dependent de jati(de la naissance; race;classe;forme d’existence ),
desha(lieu,endroit,pays), kala(temps,epoque) et samaya (des circonstances;conditions).
S: Éstos (los yamas;prohibiciones;la actitud social constituye) el deber fundamental,
representan el Gran Voto (Mahavratam) (el cual) debe extenderse con respecto a todos los
posibles casos, independientemente de jati(especie,situación social), desha( lugar) , kala
(tiempo,momento) y samaya (circunstancias).
YS 2.32: Niyama(cele cinci practici spirituale pt.pacificarea cu sine insusi) sunt:
saucha(curatenia;purificarea;eliminarea impuritatilor; sa fi limpede, clar si curat in ganduri,
vorbe, fapte si corp), samtosha(impacarea; multumirea; acceptarea), tapas(asceza;
disciplinarea pornirilor,dorintelor;reinstaurarea adevaratei ierarhii de comanda eliminand
dictatura simturilor, tiparele comportamentale si a dependentele inoculate in cursul
conditionarii), svadhyaya [studiul de sine; auto-studiere;centrarea atentiei pe interior de la
grosier (corp fizic) la subtil(prana)] si ishvarapranidhana[daruire sau predare catre Divinitate]
E: Niyama(the observances) are saucha(cleanliness; keeping of our bodies and our
surroundings clean and neat; external and internal purification; purity;), samtosha
(contentment; serenity), tapah (austerity; ascetic disciplines; fervent aspiration), svadhyaya
(self-study) and Ishvarapranidhana (self-surrender; surrender to the divine;orientation toward
the ideal of pure awareness).
F: Les Niyamas (les observances ) sont saucha( la pureté), samtosha(le contentement),
tapah ( l'austérité, discipline mentale et physique), svadhyaya (l'étude de soi-même; l'étude
des écritures sacrees et la récitation des Mantras) et Ishvarapranidhana (l'abandon complet
en Dieu ou Ishvara;la dévotion);
S: Las Niyamas (las reglas fijas;preceptos;las obligaciones) son: saucha( pureza ),
samtosha( el contentamiento), tapah (la austeridad, ascesis), svadhyaya (el auto
conocimiento) y Ishvarapranidhana (devoción al Senor);
Yama(यम ) (atitudinile de impacare cu semenii sau cu lumea) se refera la cele cinci porunci negative
sau de abstinere, interdictii, ce sa nu faci, cod social şi moral; auto-stăpanire; atitudini, practici spirituale
pt.pacificarea cu semenii, regulile de impacare, de iertare si de dezlegare a individului de organismul
social. Ele sunt identice cu cele cinci porunci cuprinse in "Marele Legamant" (in lb. skrt.: mahavrata)
din Jainism;
1.Ahimsa(अ हं सा ):Nonviolenta; abtinerea permanenta de la violenta, de la ranirea sau de la
cauzarea de dureri ori suferinte altor fiinte vii; eliminarea impulsurilor sau tendintelor de a rani,
leza, lovi sau ucide alte fiinte vii; "a nu ucide"; a nu rani ori leza in vreun fel";non-violenta in gand,
cuvant, gesturi si fapte; a nu dauna vietii; a respecta viata tuturor fapturilor; "a-himsa" inseamna
non-himsa;unde "himsa":"a rani"; a provoca leziuni, injurii; violenta;
practica ahimsa se extinde la practica nonviolentei in ganduri, in cuvinte si in fapte. Aceasta este
principala porunca de abtinere (yama). Celelalte noua vin sa stabilizeze desavarsirea acestei
atitudini.
Desavarsirea in ahimsa conduce la eliminarea separarii si revenirea la unitatea holografica a
tuturor fiintelor vii si se poate obtine prin iubire(Iisus:"iubeste-ti apropele ca pe tine insuti"), prin
iertare (compasiune,mila; infrangerea simtamintelor crude, insensibile, de separare de celelalte
fiinte ale egoului) si se stabilizeaza prin perceptie nemijlocita a realitatii holografice ca toate
fiintele vii sunt manifestari multiple ale unei constiinte unice. Desavarsirea in ahimsa aduce o
putere divina(siddhis): (vedeti YS 3.25).

YS 2.35. Prin inradacinare in ahimsa[non-violenta in gand,cuvant, gesturi si fapte] se ajunge la
(darul) incetarii vaira[dusmaniei; ostilitatii, animozitatii;urii, discordiei] in vecinatatea sa [vedeti si
:YS 1.33;YS 3.24(YS 3.23 in alte editii ale Yoga Sutra);
2.Satya(स य ): sinceritate; adevarul; abtinerea de la minciuna; respectarea sau practicarea
adevarului(unitatii;conformitatii) dintre fapte, ganduri si cuvinte;
Desavarsirea in satya consta in eliminarea acestei rupturi si aduce o putere divina(siddhis):
implinirea vorbelor rostite(vedeti YS 2.36).
YS 2.36. Prin inradacinare in satya (abtinerea de la minciuna; practicarea adevarului in
gand,cuvant si fapte) se obtine (darul) implinirii faptelor(fie ele ganduri,vorbe, intentii, actiuni ale
corpului);
3.Asteya (अ तेय ): a nu fura; a nu ravni la bunul altuia; a elimina lăcomia(strica omenia);a nu dori;
a nu invidia ceva ce nu ne apartine; a respecta teritoriul propriu al celorlalti;a nu intra in datorii;
practica onestitatea in ganduri, cuvinte si fapte,;
YS 2.37. Prin inradacinare in asteya(a nu fura) orice comoara este la indemana [i se incredinteaza
orice tezaur; se obtine(darul) accesului la orice comoara];
4.Brahmacharya( चय
): lit.:"conduita divina"; abtinerea de la actul sexual; abstinenţă
sexuală şi senzuală; practica castitatii, practica abtinerea de la risipirea energiei vietii; controlul
energiei sexuale; dedicarea vietii realizarii menirii omului: realizarea adevaratei sale identitati de
manifestare a Constiintei universului-Brahman; se practica eliminarea senzualitatii(pornografiei) si a
celorlalte (vulgaritatea,obscenitatea,trivialitatea ); moderatie in dorinte;practica celibatului in cazul
celor necasatoriti ori a monogamiei (continenţei sexuale; fidelitatii) in cazul celor casatoriti;
practica castitatii presupune sa nu privim alte fiinte in obiecte, adica sa eliminam transformarea
semenilor in obiecte de satisfacere a placerilor ("ce tie nu-ti place altuia nu-i face"); practica
abtinerea de la sexualitate in ganduri, perceptii,limbaj si fapte;
Desavarsirea in brahmacharya ne conduce la starea nediferentiata din copilarie(castitatea
naturala) si la capacitati divine(siddhis): cresterea capacitatii de influenta(energie,camp) si la
imortalitate
YS 2.38. Prin inradacinare in brahmacharya (in starea nediferentiata din copilarie-castitatea
naturala) se dobandeste virya(vigoarea,vitalitatea;viata; energie, forta, tinerete permanenta;
imortalitate); [cel care a unit in fiinta sa polul individual (cerebral) cu cel social(sexual) detine
cunoasterea si forta speciei; creste raza de actiune a puterii de a influenta semenii (parfumul
sfintilor;aura; raza de actiune se extinde de la familie, sat, tara, la specie si univers);devine regina
roiului;liderul organismului colectiv uman];

5.Aparigraha(अप र ह ): a nu poseda; eliminarea lacomiei, avaritiei; neidentificarea cu ceea ce
apuci senzorial, mental ori fizic; nu trai in iluzia ca "a avea" poate sa se substituie menirii omului
care este de "a fi"; nu transforma creatiile divine(fiintele din univers, plante, animale,oameni,
pamanturi) in obiecte, lucruri, posesiuni si marfuri, care sa fie avute, posedate,
acumulate,tezaurizate; abtinerea de la dorinta de a poseda, de a acumula; oamenii care vad stiu ca "
ceea ce posedam ne poseda"; aceasta atitudine vizeaza detasarea de posesiuni a atentiei si
reintoarcerea la "a fi" in locul lui "a avea"; ["unde ti-e comoara acolo iti e si inima"(atentia)]; nu
putem realiza starea de martor obiectiv impartial,starea de de izvor daca alergam dupa umplere ca
niste recipiente,daca nu eliminam dorinta de a apuca (pastra; poseda, de a ne insusi; a avea) ; In
urma programarii si conditionarii oamenii si-au uitat menirea si au inceput sa traiasca pt. "a avea"(a
lua;a apuca;a acumula) in loc de "a fi". Atunci cand ne trezim si incepem sa vedem, descoperim ca
traim intr-un univers holografic, in care totul este prezent "acum si aici", in fiecare parte a sa iar
acumularea, apucarea ori umplerea sunt atitudini care s-au inradacinat din cauza ignorantei sau
orbirii. Actiunea pt. a avea este fara sens deja cand avem totul. Problema este situata in domeniul
controlului si al manipularii constiintelor de catre cei care se cred in posesia semenilor, pe care-i
transforma astfel in consumatori si in marfuri, care se vand pt. a avea si ei ceea cei ce au fost

prezentati (implantare prin mijloacele de comunicare in masa) drept tinte de atins,drept modelele
de reusita profesionala, economica ori sociala
Civilizatiile extraterestre afirma ca pe Terra oamenii sunt transformati pe banda rulanta in
recipiente printr-un proces pe care ei il numesc dresare,virusare ori conditionare, iar noi educatie.
Mesajul ca omenirea a cazut in aceasta atitudine eronata sau virusata de "apucatori", fata de
semeni, fata de alte fiinte vii, fata de planeta pe care ne-am nascut, a fost transmisa generatiei
actuale si prin filme. Revedeti filmul "Instinct", in care profesorul Ethan Powell (alias:Anthony
Hopkins), un cunoscut expert in studierea comportamentului gorilelor, foloseste termenul
"takers"("apucatori") pt. a numi oamenii care au ocupat si colonizat constiintele semenilor lor de
pe Terra pt. ca si acesti sa-si uite rostul vietii[YS 1.12. YS 1.37 YS 2.2 YS 2.7].
Cand se realizeaza desavarsirea in aparigraha se ajunge la o constienta impartiala care nu mai este
agatata pe drum de dorinta de apuca( putere,cunoastere), ceea ce conduce la descoperirea menirii
vietii(janman kathamta) si la trezire [sambodha;Iluminare];
YS 2.39. Prin fixare stabila in aparigraha(eliminarea dorintei de a poseda) [este descoperita]
menirea vietii(janman kathamta)[cum, de ce şi de unde vine naşterea trecută, prezentă şi viitoare]
[si este realizata] sambodha [trezirea;Iluminarea];
Niyama(िनयम ) : cele cinci porunci pozitive, reguli fixe; permisiuni; ce sa facem; atitudini, practici
spirituale pt. pacificarea interioara sau pt. impacare cu noi insine se realizeaza prin cultivarea celor
cinci atitudini fata de sine insusi; toate practicile si atitudinile indicate mai jos conduc direct la
samadhi(transa mistica) si la trezire("a doua nastere", eliberare, iluminare, perceptie nemijlocita a
realitatii), fiindca acum se elimina ancorarea in externul implantat, in cursul conditionarii( stingerea
egoului;eliminarea identificarilor; reintoarcerea la desavarsirea noului nascut)
1.Shaucha (शौच ): puritate; curatenie; prima dintre niyama consta in practica permanenta a
curateniei (sa fi limpede, clar sau curat) in ganduri,vorbe, fapte si corp; eliminarea impuritatilor din
corp, minte si limbaj conduce la purificarea corpurilor(invelizurilor grosiere si subtile; vedeti:
kosha; sharira; kaya);
Desavarsirea in aceasta practica aduce puterea divina(siddhi) a invulnerabilitatii.
YS 2.40. Prin practica saucha[curateniei;purificarii;eliminarii impuritatilor] se realizeaza
jugupsa(detasarea,distantarea;deconectarea) fata de propriul corp(svanga) a altor corpuri (paraih)
prin [manifestarea]asamsarga(puterea divina(siddhi) care confera starea de invulnerabilitate la
agenti contaminanti fizici,chimici ori biologici; respingerea contactului fizic(praf,noroi); incetarea
contactului fizic;slabirea atasarii];
2.Santosha: practica permanent impacarea; multumirea; acceptarea (de sine); satisfactia; fii
multumit, satisfacut cu ceea ce ai; accepta evenimentele asa cum se prezinta; bucura-te,
sarbatoreste, celebreaza; fii impacat cu ceea ce esti, fara sa cauti in afara mai mult sau un alt lucru;
accepta-te asa cum esti, nu fi alcineva,altceva si fi multumit de darul primit; elimina frustarea,
invidia, regretele si ratacirea sau cautarea sterila in afara a tezaurului din noi insine; multumirea ne
elibereaza de dorinte, de cautarea surselor de placeri efemere (care aduc dupa ele:dependente;vicii)
si faciliteaza ancorarea in prezent, "acum si aici", trairea clipa de clipa;
Lao Tzu:" Cel ce cunoaste indestularea e bogat(cap.33). " Multumit cu putin, se inlătură
nefericirea"(cap.44);
Practica acceptarii de sine ne permite sa redevenim autentici, sa ne intoarcem la noi insine, asa cum
suntem si elimina tendinta de a imita modelele de realizare inoculate de societate(eroi, genii,
miliardari); nu cauta in afara mai mult sau un alt lucru; accepta-te asa cum esti, nu fii alcineva,
altceva si fii multumit de darul primit; nu imita pe nimeni; elimina frustarea, invidia, regretele si
cautarea a tezaurului din noi insine in afara;

Osho: " Renunta la ideea de a deveni cineva, fiindca tu esti deja o fiinta desavarsita; tu nu poti fii
imbunatatit. Tu ai doar sa intri in starea in care sa vezi acest lucru, sa realizezi experimental asta ".
Daca nu am fi deja o desavarsire Iisus nu ne-ar fi cerut sa ne reintoarcem la starea de nou nascut:
"Si a zis: Adevarat zic voua: De nu va veti intoarce si nu veti fi precum pruncii, nu veti intra in
Imparatia Cerurilor. "[Matei 18:3]

In Evanghelia lui Toma [descoperita in 1945 in apropierea satului Nag Hammadi de doi tarani
egipteni; filmul Stigmata (1999), regizat de Rupert Wainwright si cu Patricia Arquette in rolul
pricipal, face referire la ascunderea acestei evanghelii de catre Vatican ] descoperim acelasi
indemn la intoarcerea la starea de prunc, dar si decrierea starii holografice (disparitia dualitatii:
intern -extern; subiect –obiect; barbat-femeie ) si aparitia vederii nemijlocite ("cand veti avea ochi
in locul ochilor"):
"Iisus a vazut niste prunci care sugeau lapte. A spus ucenicilor lui: " Acesti prunci care sug lapte se
aseamana cu cei care vor intra in imparatie. Iar ei i-au spus: " Oare vom intra in imparatie ca si
prunci? " Iisus le-a spus: " Cand veti face din doi unu, si veti face interiorul totuna cu exteriorul si
exteriorul totuna cu interiorul, si partea de sus totuna cu partea de jos, si veti face din barbat si din
femeie unul si acelasi, incat barbatul sa nu mai fie barbat si femeia sa nu mai fie femeie, si cand
veti avea ochi in locul ochilor si maini in locul mainilor, picioare in locul picioarelor si chip in
locul chipului, atunci veti intra in imparatie"[versul 22]
" Si pentru Lao Tzu intoarcerea la starea pruncului, la desavarsirea pe care noi am virusat-o, este
un obiectiv : " Păstrandu-i unitatea va fi nemuritor si va ajunge sa fie asemanator copilului "
(cap.10);"Virtutea vesnică nu-l va părăsi si va deveni asemenea unui copil"(cap.28).
"Omul desavarsit in virtute este ca un copil ce nu se teme nici de fiarele sălbatice, nici de
serpi."(cap.55). " O desavarsire nu poate sa fie imbunatatita. Avem de facut doar un singur lucru:
sa intram in starea de extaz(samadhi) in care sa vedem asta, sa realizam asta ".
Desavarsirea in santosha conduce la eliberarea de sub comanda ghidului extern interiorizat
(placere-durere), care a fost implantat in cursul conditionarii (recompensa-pedeapsa; morcov –
bici); atunci constiinta universala considera ca am invatat lectiile pt. care ne-am incarnat sau pt.
care am venit de nenumarate ori in trup material si ne deschide cartea legilor universului(karma).
YS 2.42. [Prin inradacinare in] santosha(multumire;impacare;acceptare de sine) se realizeaza
sukha(fericirea) anuttamah(care este nedepasita;nemarginita;netulburata);[intrarea in corpul
cauzal (karana sharira) sau in invelisul beatitudinii(anandamaya kosha)]
3.Tapas: termenul tapas (lit.::"caldura,foc,ardoare) desemneaza asceza sau practica neclintita,
sustinuta de o hotarare nestramutata in vederea antrenarii corpului si al simturilor la
privatiuni(considerate: "mortificari") pt. a realiza stabilizarea, independenta si invulnerabilitatea
constientei prin imobilizarea pozitii de asezare, prin privarea de alimentare cu hrana materiala;
pastrarea constientei prin acceptarea si indurarea suferintelor, aspectelor purificatoare ale
experientelor dureroase; actiuni purificatoare care presupun utilizarea focului credintei (restrictii;
post);austeritatea, asceza sau penitenta de tip tapas presupunesa dam dovada de infocare,
perseverenta si determinare in practica exercitiilor de disciplinare (a pornirilor, dorintelor) prin
abtineri (de la hrana variata, miscare, vorbire interioara), pt. a restabili sau reinstaura adevarata
ierarhie de comanda (se elimina dictatura simturilor, tiparelor comportamentale si a dependentelor
alimentare sau de alt gen: viciile) si conduce la pacificarea corpului si deci a mintii; asceza include
abtineri de la hrana (postire), de la vorbire exterioara (bahir mouna-practica tacerii) sau interioara
(antar mouna; linistea interioara; oprirea monologului interior), abtinerea de la miscare (pastrarea
imobilitatii corpului) si presupune implicarea totala in ceea ce facem (cognitiv, imaginativ, afectiv
,decizional sau volitiv); aprinderea focului interior prin practica abtinerii de la risipirea energiei
sexuale (brahmacharya) poate fi considerata o tapas;
termenul tapas se mai refera la ceea ce e produs prin caldura sau focul practicii asidue, in special
respectare unui legamant sau a unei indatoriri [de ex.: "hranirea cu ierburi si radacini alaturi de
intelepti(rishis) ","dedicare invatarii textelor sacre alaturi de Brahmani"]; tapas este numit si un
efort sustinut de o dorinta (motivatie) infocata sau inflacarata capabila sa arda toate obstacolele
(legaturile; dependentele; ancorarile) care ne impiedica sa cunoastem realitatea in mod nemijlocit;

Desavarsirea in tapas(foc) produce cenusa(vibhuti). Vibhuti este termen generic sub care sunt
cunoscute toate perfectiunilesau puterile divine(siddhis), expuse de Patanjali in Vibhuti Pada si in
YS 4.1; Puteri supranaturale pot fi dobandite in mod deliberat sau spontan :
- in mod deliberat prin tapas se apeleaza la practici limita motivate de credinta sau de dorinta
intensa, care declanseaza unificarea cognitiva, afectiva si volitiva pana se ajunge la absorbtie
concentrativa( monoideism) realizandu-se accesul la corpul informational al
constientei(vijnanamaya kosha) din care se comanda manifestarile supranaturale sau siddhis (
"credinta care misca muntii din loc");
- in mod spontan in situatii limita in care se mobilizeaza 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(NDE); detasarea de corp in cursul unor accidente de circulatie sau al anesteziei;
YS 2.43. Prin practica tapas (asceza;practica purificarii si disciplinarii pornirilor,dorintelor) se
distrug impuritatile (ashuddi ksayat) si se realizeaza puteri occulte (siddhis) la nivelul corpului
(kaya) si al terminalelor(indriya)[cele 11 organe de cunoastere si de actiune];[referire la
denumirea utilizata in buddhism: indriya-bala(puterea divina , perfectiunea sau forta oculta
simturilor); vedeti: YS 3.16-54 ; YS 4.1]

YS 4.1
R: Puterile supranaturale (siddhis) pot fi obtinute prin nastere (janman), droguri din plante
psihotrope (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 (mantra), 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
(mantra), austeridad o ascesis(tapas) y de énstasis (samadhi).
Nota
R: Puterile supranaturale(siddhis) pot fi obtinute prin 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 cu civilizatii galactice mai avansate (filmul "Taken" al lui Steven Spielberg
ilustreaza aceasta activitate)], aushadhi(droguri; extracte din plante cu efect psihotrop; anestezice; potiuni si
elixiruri magice; metode materiale; vedeti traditiile revelate in cartile lui Carlos Castaneda ), 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"), 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 samadhi [transa mistica, dar si prin celelalte tipuri de transa: absorbtia concentrativa; extaz; transa
shamanica, transa hetero si auto hipnotica;vedeti levitatia, invulnerabilitatea la Daniel Douglas Home);

4.Svadhyaya: autocunoastere;auto-obsevarea; constienta de sine; intuitia sinelui; recapitularea
(obsevarea retro-activa; reamintire de sine sincronica si diacronica);
studiul de sine;auto-studiere;centrarea atentiei pe interior de la grosier (corp fizic) la
subtil(prana);cultivarea starii de martor atent, impartial; practica constientei; fii prezent in ceea ce
faci;studiul textelor sacre ce indica calea de eliberare si conduc la autocunoastere; intoarcerea
atentiei de la lumea din afara catre interior; studiul (individual) al scripturilor sacre revelate(shruti)
poate care conduce la reamintirea adevaratei noastre identitati(trezire) si pregatesc fiinta umana pt.
introspectie si pt. o trezire mai mare a constientei la prezenta Sinelui sau a scanteii divine din
noi(Sinele universal se manifesta holografic, in fiecare fiinta vie; Dumnezeul dinlauntru); actiune
constanta, neintrerupta de constientizare a realitatii aflata in raza noastra de
actiune(minte,vorbire,corp), care se manifesta sub forma gandurilor,vorbelor si al actelor voluntare
sau voluntare si involuntare simultan(cum este si mersul, respiratia); constientizeaza respiratiei (in
lb.skrt.: vipashyana; in pali: vipassana) care incepe cu urmarirea respiratiei conduce la inversarea
si stabilizarea curgerii atentiei, la aparitia intuitiei de sine (svadhyaya)[Mo,437] si la trezire sau
iluminare ; aceeasi intoarcere a constientei se poate realiza prin repetarea(japa) unei mantra sau
utilizand in mod repetat o intrebare paradoxala(vedeti metoda koan in buddhismul Zen) de genul
celei recomandate de Ramana Maharishi: "Cine sunt eu ? "
Ramana Maharshi(1879-1950) este misticul ce a trait pe muntele Arunachala, considerat sacru de
catre hindusi , despre care a scris Paul Brunton in cartile sale.Cartile lui Paul Brunton au fost
traduse si date prietenilor in forma xeroxata,inainte de Revolutia din 1989 de catre unchiul meu
Paul Teodorescu (poate isi mai aminteste cineva conferintele sale despre Karma Yoga si Bhakti
Yoga, de la Sala Sindicatelor Sanitare, de langa Piaţa C.A. Rosetii). Traducerile sale, pt. care am
drept de mostenitor si de autor legalizat la notariat din 1990, au fost si continua sa fie publicate
dupa Revolutie de o multime de edituri. Exista o editura care din lipsa de respect pt. o carte
spirituala a alterat textul initial prin lipsa de atentie la corectura greselilor de culegere a textului.
Este cazul Editurii Nova, condusa de Andrei Alexandru, ce a publicat in 1993 traducerea cartii lui
Paul Brunton , Cunoaste-te pe tine insuti, realizata de catre unchiul meu Paul Teodorescu, fara
sa plateasca nici azi drepturile de autor (am fost la trei sedinte de proces la Tribunal in 1993-1994)

Desavarsirea in practica Svadhyaya
YS 2.44. Prin [practica]Svadhyaya conduce la samprayoga (contactul nemijlocit ;uniunea
perfecta) cu ishtadevata[idealul divin;divinitatea aleasa;izvorul;idealul propus fie el fiinta
divina(Iisus),un siddhis ori o stare indicata in yama si niyama];
5.Ishvarapranidhana: daruire de sine catre Dumnezeu; predare catre Divinitate [a tuturor
fructelor (succese, esecuri) faptelor noastre]; termenul sanskrit dhana(dana) are semnificatia
:dar,donatie,a da fara a cere recompensa; iar Ishvara desemneaza pe Dumnezeu; devotiunea,
predarea catre Dumnezeu; stingerea egoului, prin mentinerea in atentie a prezentei divine; predare
insotita obligatoriu de sentimentul omniprezentei lui Dumnezeu; daruirea tuturor fructelor faptelor
noaste catre Divinitate; dedicarea tuturor actelor sinelui etern, non personal; eliminarea ego care isi
atribuie false merite ori invinuiri; supunere lui Dumnezeu; prin predarea tuturor fructelor
actiunilor noastre catre Dumnezeu este vizata nonactiunea (naishkarmya) din Karma Yoga, dar
realizata pe cale devotionala(Bhakti Yoga) ; se realizeaza centrarea in ceea ce faci "acum si aici"
si detasarea de trecut si de viitor (dispare graba,nerabdarea,frica;descurajarea din cauza lipsei
rezultatelor; egoul este atasat de rezultate,cauta efecte si se teme de esec); practicarea prezentei
divine si a predarii conduce la deplasarea centrului subiectiv(ego) pana la fuziunea cu centrul
real(sinele universal)
YS 2.45. Prin [inradacinare in] Ishvarapranidhana[daruire sau predare catre Divinitate] se
realizeaza desavarsirea(siddhi) in samadhi (transa mistica; extaz);

Practicantii Yoga trebuie sa stie ca Patanjali considera cunoasterea obtinuta prin ferestrele
senzoriale drept o cunoastere indirecta intemeiata sau mijlocita de semnale electrice sau de
impulsuri transmise creierului (vrittis). O asfel de cunoastere mijlocita de impulsuri mentale nu
creaza decat un model al realitatii pe ecranul mental, o oglindire a realitatii, iar nu insasi
realitatea, care este prezenta holografic in fiecare punct al ei.
Atat timp cat ramanen prizonieri ai cunoasterii mijlocite sau " de mana a doua" traim intr-o
realitate secunda . O zicala taoista ,reluata in buddhismul Zen spune:
"reflectarea Lunii in apa linistita a unui lac nu este insasi Luna ".
Asa cum puteti descoperi in traducerea Regulilor de aliniere (Yoga Sutra) realizata de Dan
Mirahorian , menirea omului este sa iasa din "pestera intunecoasa" in care a cazut prizonier –
in starea cazuta omul nu vede nemijlocit Lumina , ci se foloseste de surse externe de lumina si
de simturile grosiere (traductori in semnale electrice sau in impulsuri mentale) iar ceea ce vede
nu este realitatea ci un model al realitatii:o realitate secunda ; menirea omului este sa se
elibereze din intuneric si din starea de orbire (avidya; orbire; ignoranta) si sa revina la starea
de vedere nemijlocita (vidya, prajna) in care vede Lumina necreata omniprezenta.
Căile expuse in cărţi au fost artificializate şi deformate, fiind uitat faptul că salvarea, eliberarea
sau emanciparea omului trebuie să inceapă cu "ancorarea in Ultima Realitate" (Realitatea
Suport, Temelia Imuabila) prin Samadhi (transa mistica;extaz)
"Ancorarea in Adevarata Realitate (Brahman, Tao) este izvorul tuturor puterilor şi virtuţilor"
si pt. maeştrii spirituali taoişti (Lao Tzu, Chuang Tzu, Lie Tzu) şi maeştrii Zen ,care işi incep
efortul de Iluminare cu practica meditaţiei aşezate (dhyana;zazen). Dhyana este a doua ramură
internă[antar-anga] care precede Samadhi[enstaza;transa mistică].
Buddhismul zen foloseste doi termeni pentru experienta trezirii din Samadhi : "Satori" şi
"Kenshô" . In japoneză termenul Kenshô (lit.: " viziunea esenţei Sinelui; descoperirea propriei
noastre identitati; Adevăratei Naturi "), este o expresie care desemnează experienţa trezirii
(Iluminării). Deşi, din punct de vedere semantic termenul " Kenshô" are aceeaşi semnificaţie ca

şi Satori, s-a obişnuit să se folosească "Satori" pentru a se relata despre Iluminarea lui Buddha
şi a patriarhilor zen, in timp ce "Kenshô" a fost folosit pt. a desemna mai curand o experienţă
instabila, initiala, in care abia zarim dincolo de vălul care ecraneaza Lumina (in lb. sanskrita:
"avarana"); "Kenshô" este o experienta preliminara , care este ulterior stabilizata si
aprofundată .
Confuzia principala in traducerile din Occident (civilizatie in care emisfera cerebrala
dominanta este cea stanga: care proceseaza informatia analitic, diacronic,ncauzal) provine de la
interpretarea falsa a termenului din lb.sanskrita "anga" (ramura, brat), drept etapa, treaptă,
un pas dintr-o succesiune de pasi , care conduc in final la atingerea unei destinaţii .
Pare un lucru minor dar deosebirea este crucială şi eroarea a fost făcută atat de traducătorii
din Occident (din cauza programării conceptuale), cat si de cei din Orient (educati in spirit
Occidental, colonizati ; care si-au uitat traditia). Trebuie sa ne reamintim ca omul nu vede ceea
ce este, ci ceeea ce este programat să perceapă;concepţia comandă percepţia.
Concepţia cauzală, diacronica(a existentei unei succesiuni in timp), specifica Occidentului , a
ocupat mintile oamenilor contemporani, colonizand intreaga planetă. Insa aceasta concepţie este
infirmată de fapte. In univers exista si lucruri care se manifesta simultan (in paralel).
Adevarata realitate nu poate fi contactata decat in locul si in momentul in care se manifesta,
adica "acum si aici".
Trecutul(ceea ce a fost) si viitorul (ceea ce va fi) nu exista decat ca impachetari sau ca stari
potentiale ale prezentului. Unii apara doctrina realizarii treptate, dand drept exemplu
pregatirea unei supe.
Omul nu este o supă care trebuie realizata in etape succesive: intai se pune la fiert apa, apoi se
adaugă legumele şi ulterior celelalte ingrediente.
Teilhard de Chardin spunea "Noi nu suntem fiinte umane( materiale) in cautarea unei
experiente spirituale; noi suntem fiinte spirituale care are o experienta umana".
Omul nu e vasul material (corpul, trupul, paharul in care punem apa), ci chiar esenta divina
(scanteia de Dumnezeire, apa vie din pahar).
Nu trebuie sa adaugam nimic fiindca omul este deja o stare de desăvarşire prin care universul
a devenit constient de sine insusi, o operă completă "după chipul şi asemănarea Creatorului",
incă din clipa in care este nou născut. Este nevoie doar sa ne trezim, sa ne amintim adevarata
noastra identitate..
Toţi maeştri spirituali pe care i-a avut omenirea preamăresc "starea de nou născut", dar
recunosc că această stare de desăvarşire este vulnerabilă la virusarea [programarea;
condiţionarea; educaţia] exercitată de către organismul social, care ia in posesie noua fiinţă, ca
pe o celulă care trebuie educată, specializată, pentru a putea fi ulterior utilizată in interese
străine fiinţei umane. In procesul de alienare omul isi uita adevarata sa menire, dupa ce e
programat si identificat cu un nume, cu un corp, cu ceea ce poseda sau cu o functie in
organismul social, ca intr-un stup: unul e transformat in soldat, in aparator al teritoriului ori al
ierarhiei valorice existente; alta fiinta umana este transformata in inginer sau in constructor şi
in depanator al complexului militaro-industrial; un altul e transformat in medic- adica in
depanator al fiinţelor umane deteriorate; un altul e transformat in profesor sau in dascal, adica
in programator, dresor si formator al altor fiinţe umane instrăinate de la adevăratul lor ţel in
viaţă.
A arăta acest lucru oamenilor nu este in interesul celor care ţin fraiele organismului social, aşa
că cei care l-au revelat au fost exilati, eliminaţi sau internaţi in ospicii.
Iisus a fost rastignit iar calea sa a fost confiscata si transformata in ideologie imperiala, care a
finantat conceptual razboaiele "sfinte" de extindere a imperiilor, cruciadele si crimele
impotriva umanitatii (Inchizitia, colonizarea fortata a celorlalte continente, ascunderea si
distrugerea relicvelor civilizatiilor care ne-au precedat). Socrate a fost obligat să aleaga intre a
bea otrava si a renunţa la calea maïeuticii [moşirii]. Socrate in maïeutică [moşire] ii ajuta pe
oameni să "se nască din nou", să-si aminteasca adevarata lor identitate, sa iasă din peştera
intunecată in care sunt tinuţi prizonieri prin identificari; pentru a realiza acest lucru Socrate işi
provoca semenii cu intrebari paradoxale menite sa-i scoata din locul comun, sa-i ajute să
conştientize ceea ce le-a fost implantat şi să se elibereze de identificări.

Omul se identifică greşit cu numele, credinţele, valorile, idealurile care i-au fost inoculate sau
implantate de alţii pt a nu fi liber, pt. a deveni doar un instrument de manevră in mana celor
care l-au instrăinat de adevărata sa menire. Omul a fost programat, educat, conditionat sa se
identifice cu numele, cu "persoana" [deriva din lb. latina si inseamna "masca" ori "rol social;
personaj"] cu meseria, cu specializarea, cu posesiunile, corpul, hainele, averea, poziţia socială, cu
limba vorbită, cu credinţele, care i-au fost inoculate, cu drapelul, cu familia, tribul, poporul.
Uitati-va in jur si vedeti cum oamenii se identifica cu ceea ce au acumulat, cu ceea ce stiu, desi
tot ceea ce cunoastem azi in stiinta nu sunt decat modele ale realitatii, care vor fi abandonate si
inlocuite cu altele mai cuprinzatoare. Cand oracolul din Delphi a fost intrebat cine este cel mai
destept om de pe Pamant acesta a raspuns ca "este un om numit Socrate".
Cand Socrate a fost intrebat ce stie de este considerat astfel el a spus: "eu stiu ca nu stiu
nimic".Oracolul din templul Delphi dupa ce a fost instiintat de raspunsul dat de Socrate a spus:
"tocmai de aceea este cel mai destept om de pe Pamant". Cel mai periculos lucru in calea
progresului este faptul ca "nu stim ca nu stim nimic", si ca pastram ca adevaruri imuabile niste
modele(teorii, paradigme) eronate.
Lao Tzu spunea in cap .48: "Calea cunoasterii mijlocite este prin acumulare zilnica; calea catre
Adevarata realitate este prin golire zilnica" ( nu putem depasi limitarile, conditionarile care neau fost implantate daca ramanem prizonieri ai conceptiilor actuale)
In toate tradiţiile spirituale autentice, care vizează eliberarea sau mantuirea omului [iar nu
inrobirea sau dependenţa sa la nesfarşit] se vorbeşte despre Trezire, ca despre "a doua naştere",
in care se realizează starea"nou născut",dar intr-o forma invulnerabilă.
A pune iluminarea la sfarşitul unei serii de etape este o eroare pe care nu o fac decat cei care
consideră că drumul ce trebuie parcurs este la fel ca oricare alt drum: unul orizontal.
Insa un drum orizontal nu ne va conduce niciodată dincolo de lumea diacronică, dincolo de
suprafaţa fenomenală, in care suntem prizonieri.( Lao Tzu cap.1)
Termenul anga[ramură;braţ] se referă la căi paralele, verticale, ca ramurile unui copac care se
inalta toate la Cer, care conduc fiecare la aceeaşi destinaţie.
Julius Evola [traducător şi comentator al ediţiei italiene a Tao Te Ching din 1923] in cartea sa
"Yoga della potenza" (traducerea in lb. romană a lucrării a apărut la Editura DECENEU in
1995 sub titlul:"Yoga secretă a puterilor divine") scrie despre iluzia existenţei unei căi orizontale
care să conducă la Absolut [Necondiţionat]. "O cale orizontală, caracterizată de devenire sau de
succesiune [inainte-după; paşi; trepte succesive; dualitate; cauzalitate] nu ne va duce niciodată
"dincolo" de realitatea manifestată [dincolo de realitatea diacronică, de realitatea spaţiotemporală sau tranzitorie in are totul curge si se transformă] ".
Omul este o fiinţă multidimensională, care işi are rădăcinile, izvorul şi temelia intr-o realitate
imuabilă, eternă. In această realitate sincronică, care uneori este comparata cu un ocean, işi au
izvorul şi toate celelalte fiinţe şi procese din universul tranzitoriu sau manifestat.
Redăm in continuare un alt citat din lucrarea lui Julius Evola amintită anterior [pag.48]:
"Se dovedeşte a fi nefondată problema felului in care s-a putut realiza o legătură intre Absolutul
preexistent (oceanul nemanifestat) şi tăramul limitării (universul manifestat; aisbergul care
pluteste in acest ocean), pentru că Absolutul nu există intr-un sens spaţio-temporal. Invers, este
absurd să plasezi Absolutul in finalul unei succesiuni temporale de diferite trepte [grade] in
procesul realizării. La nivelul samsara [lit.:"migraţie"; referire la planul manifestat in continua
transformare sau curgere], unde apare pentru prima dată Timpul, acesta este de fapt infinit,
fără sfarşit. Din această cauză, buddhismul poate pretinde că nici un proces organic continuu nu
va duce vreodată la eliberare [nirvana;lit.:"stingere;extincţie; eliberare"].
In consecinţă, realismul buddhist se opune capriciilor evoluţioniste. Absolutul nu poate fi atins
urmand o cale "orizontală(diacronica)", ci doar una "verticală(sincronica)", extratemporală
care evadeaza din condiţia temporală caracterizată de "inainte" şi "după"". [exact la acest lucru
se referă Lao Tzu in Tao Te Ching; in capitolele 1 şi 2].
Termenul din lb.sanskrita samsara[lit.: "migraţie"] desemnează in hinduism ciclul naşterii, al
morţii şi al renaşterii, la care sunt supuşi toţi oamenii, atat timp cat ei răman orbi(in lb.sanskrita
: "avidya"), fara vedere directa sau nemijlocita (vidya).
Atat timp cat oamenii ramant in ignoranţă asupra identităţii lor cu Brahman-Absolutul
imuabil şi etern, cu Realitatea supremă şi nondualistă din Vedanta, ei sunt prizonieri ai
suprafetei. In buddhism termenul samsara desemnează si "ciclul de existenţe", suita de renaşteri

in sanul diferitelor condiţii de existenţă (gati), din care individul nu poate scăpa atat timp cat el
nu a obţinut eliberarea şi nu a realizat Nirvana[lit.:"extincţie"; starea de eliberare sau iluminare
caracterizată de dizolvarea Eului individual şi efemer in Brahman]. Patanjali in "Aforismele
despre Yoga" (Instrucţiunile pentru Centrare-Yoga Sutra) spune ca starea unificata(yoga) se
realizeaza prin stingerea (nirodha) sau punerea in repaus a impulsurilor mentale(chitta vritti)
Cei ce urmează calea Yoga, trebuie să cunoască faptul că nu este o eroare faptul ca Patanjali işi
incepe "Aforismele despre Yoga", in care expune ashtanga-yoga(calea octupla), cu destinatia:
transa mistica(samadhi).
Samadhi Pada [Partea despre Samadhi] este primul capitol din calea cu patru pada(picior;bază,
ca şi "pod" din: "miriapod;podea, podium").
Calea octuplă [ashtanga yoga] sub care este cunoscută Raja-Yoga(Yoga Regala), expusă de
Patanjali in Yoga Sutra are opt (ashta) ramuri (anga), iar nu opt trepte. Fiecare ramură din
Yoga Sutra poate conduce la destinaţie [la transa mistica:samadhi], ca şi cele 112 metode de
Iluminare expuse in Vijnana Bhairava.
Experienţa dobandită in ultimele secole, in inducţia transei hipnotice confirmă faptul ca orice
ramura poate conduce la destinatie, adica la transa mistica:Samadhi.
Se poate intra in transă prin asceză [tapas], prin predare sau devoţiune către Dumnezeu
(Ishvarapranidhana).Toate caile devotionale folosesc iubirea neconditionata, abandonarea pt. a
realiza extazul mistic, Unio Divina, pt. a trece dincolo de dualitatea eu si tu ].
Adica incepem ridicarea ancorelor, care ne tin prizonieri la suprafata, legati de lume din
afara(conflicte, temeri,dorinte,frustari) prin actiunile (Kriya Yoga), de indepartarea a
obstacolelor din calea absorbtiei in transa mistica si prin practici care aparţin primelor doua
ramuri (anga): Yama (realizarea pacii cu lumea) si Niyama(realizarea pacii cu noi insine) .
Kriya Yoga este calea de eliminare a obstacolelor (via purgativa), iar absorbtia concentrativa si
meditativa este calea contemplativa (via contemplativa), care-l conduce pe sfant sau pe mistic la
extazul sau transa mistica ( via unitiva).
A treia ramura(anga) este numita asana si se refera la pozitia imobila si relaxata a corpului.
Asana este menita a realiza pacificarea sau punerea in repaus a corpului grosier(sthula sharira)
sau invelisului fizic(annamaya kosha) si conduce tot la transa mistica(samadhi).
Shamanii folosesc imobilizarea corpului intr-o poziţie cheie[asana] ("babele" foloseau tot
imobilizarea prin ingropare in caz de boala incurabila sau de lovitura de traznet) pt. inducerea
transei . Acest mod de inductie, prin imobilizarea corpului, este aplicat traditional in toate tarile
slave (fiindca infasarea nou nascutului il securizeaza reamintindu-i starea impachetata
embrionara ). Acelasi mod de inductie e utilizat si in laboratoarele de biologie pt. a paraliza
animalele utilizate in testari (transa de pozitie a animalelor).
Doar cine nu vrea sa vada ca din orice ramura(anga) se poate intra in transa nu sesizeaza
strategia folosita in mantra-yoga si in pranayama [prin intrarea intr-un ritm respirator specific
transei mistice] .
Prin pratyahara ( privare senzorială) se reproduce starea de spalare a creierului,de coala alba de
hartie, pe care o avem la fiecare nou inceput de viata . Pratyahara (privarea senzorială) simulata
prin mijloace tehnologice induce un tip de transa care inverseaza fluxul informational (fluxul de
impulsuri dinspre exterior catre interior se inverseaza fiind inlocuit de un flux de impulsuri
stocate-halucinatii, amintiri). Acest tip de transa care reproduce procesul dintre doua nasteri
succesive, dupa cum o dovedesc regresiile hipnotice in perioada dintre vieti realizate de Michael
Newton ( Life Between Lives Hypnotherapy), este util in deconditionare, in eliminarea traumelor
dar si in spalarea creierului (brainwashing).
Transa mistica(samadhi) poate fi indusa, ca si cea hipnotica, prin concentrare(dharana),adica
prin fixarea privirii si a atenţiei, daca starea de absorbtie concentrativa este orientata ulterior
catre aliniere si functionare holografica prin dhyana[meditatie,vizualizare].
Din sanskritul Dhyāna deriva chiar termenul "zen" (sau "ch'an"), care este o prescurtare a
cuvantului " zenna" (sau "zenno"), care este traducerea japoneză a termenului chinez " ch'anna" (prescurtat: "ch'an"), care desemnează starea de absorbţie concentrativă extinsă la
intreaga suprafaţă corticală, o stare in care este abolită orice distincţie intre Eu şi Tu, si in care
se trece dincolo de dualitatea subiect -obiect (functionare holografica).

Actiunea de a se rupe sau de a se separa de orice ganduri şi de orice sentimente care orbesc
omul, adică a pune capăt viziunii sale dualiste asupra lumii, prin practica "Zazen" poartă
numele de zadan (lit.: "a taia aşezat").
Maharishi Mahesh Yogi, moştenitorul tradiţiei meditaţiei transcedentale şi iniţiatorul
recuperării acesteia la nivelul intregii noastre civilizaţii (atat de către laici cat şi de către oameni
religioşi), afirma, in comentariul său asupra Bhagavad Gita, că urmaşii lui Patanjali au inversat
ramurile Yoga(si pun la sfarsit samadhi), ceea ce a făcut ca nimeni (sau un număr nesemnificativ
dintre adepţii acestei căi) să nu mai ajungă la Samadhi (samadhi desemnand transa mistica,
starea holografica in care dispare dualitatea subiect obiect şi Iluminarea ca urmare a ancorării
stabile in Ultima Realitate).
Acest mesaj a fost mereu redescoperit (Iisus, Buddha, Shankara) şi pierdut; Buddha a restituit
omenirii calea constientizarii din Yoga şi se afirmă că el a condus la Iluminare cel mai mare
număr de oameni din istoria prezentei civilizaţii terestre prin Vipassana.
O părere similară este susţinută şi de Osho sau de Bhagwan Shree Rajneesh in traducerea şi
comentariul sau la Bhagavat Gita, ceea ce face ca modalitatea de contactare a Ultimei Realităţi,
folosită in antichitate de reprezentanţii spiritualităţii hinduse, să nu difere de Calea (Tao) de
ancorare in Ultima Realitate (Tao) expusă de Lao Tzu (in: Tao Te Ching) şi de aceea urmată in
buddhismul zen; aceeaşi cale interioară de acces in "Impărăţia lui Dumnezeu" apare şi in
mesajul lui Iisus şi este urmată de către maeştri sufi ( in Islam) pentru a realiza comuniunea
directă cu Dumnezeu, singurul izvor al Luminii şi al adevăratei credinţe. Pentru a facilita
accesul contemporanilor la adevărata noastră natură divină şi pentru a uşura efortul actual de a
restabili echilibrul pierdut(individual, social, planetar) autorii prezentei traduceri au realizat o
metodă inregistrată pe CD audio, care utilizează "pilotarea prin ascultare" pentru inducerea
revenirii "Acasa", in "Albie", pentru realizarea relaxării integrale (psiho-afective şi somatice),
pentru intensificarea proceselor de refacere (imbunătăţirea somnului, combaterea insomniei,
eliminarea stressului), pentru vindecarea tulburărilor psiho-afective şi somatice (combaterea
obezităţii, protecţie la SIDA, inducerea invulnerabilităţii terenului in faţa agresiunilor externe) şi
pentru eliberare de vicii (fumat, dependenţă de alimente nocive, etc.), pentru cresterea
performantelor artistice, sportive si intelectuale (invatare rapida a limbilor straine), pt.
autocunoastere,trezire, evoluţie spirituală şi ancorare stabilă in Ultima Realitate.
Această metodă hibridă (interioară şi exterioară simultan) este o replică modernă a metodelor
tradiţionale de pilotare prin ascultare(utilizate in antichitate in aşezămintele de dezvoltare
spirituală din India, Tibet, China şi Japonia) şi o sinteză care combină sinergic, partea eficientă
a tuturor metodelor occidentale de autorelaxare psihosomatică, cu metodele utilizand pilotarea
externă (invăţarea rapidă indusă sugestiv;sugestopedia).
Metoda noastră este nepericuloasă numai dacă este aplicată sub supravegherea directă a
autorilor.
Nu recomandăm copierea casetelor audio (care sunt specializate pentru diferite tipuri de
tulburări) şi nici ascultarea lor fără recomandare. Ele pot declanşa tulburări, ca şi
medicamentele luate din proprie iniţiativă, iar noi nu ne considerăm responsabili pentru
consecinţele procurării şi folosirii acestor mijloace terapeutice fără acordul şi recomandarea
noastră.
Cititorii interesaţi trebuie să ştie că metoda noastră combină avantajele metodelor de relaxare
psihosomatică realizate şi aplicate in Occident de H.Schultz (autogene-training), A.Caycedo
(metoda sophrologică), G.Lozanov (sugestopedia: invăţarea rapidă indusă sugestiv in stare de
relaxare) şi metodele moderne hibride franceze şi americane pentru combaterea obezităţii sau
eliberarea de vicii, utilizand sugestii inregistrate pe benzi magnetice, care trec de cenzura
conştiinţei, datorită inducerii unor stări de conştiinţă profunde, caracterizate de transparenţă,
de sugestibilitate şi de lipsă de dualitate (dispare distanţa subiectiv-obiectiv).
Accesul la stările profunde de conştiinţă, care primesc Lumina Absolutului(realităţii
sincronice), utilizat atat in hipnoză, autohipnoză şi in metodele psihoterapeutice de relaxare, cat
şi in Yoga, taoism şi Zen, reprezintă de fapt prima ramura a trezirii conştiinţei, o fază de trecere
către starea de conştiinţă "permanentă", ca urmare a unificării "camerelor" sau a stărilor
profane de conştiinţă (starea de veghe profană, starea de vis şi starea de somn profund, fără
vise).

Cu prilejul unificării stărilor de conştiinţă are loc alinierea si patrunderea luminii ori
Iluminarea tuturor "camerelor" conştiinţei şi poate fi cauza pt. care a fost numit in crestinism
botezul in lumina Sfantului Duh, care umple fiinţa cu "ocazia celei de-a doua naşteri"; la acest al
doilea botez cu foc in apa primordială şi Lumină se refera atat Iisus cat şi scrierile revelate ale
Orientului (textele sacre ale hinduismului, taoismului şi buddhismului zen).
In lucrarea noastră intitulata :
MANUAL DE RELAXARE PILOTATA/GUIDED AWAKENING HANDBOOK
http://www.danmirahorian.ro/METODA_RELAXARE_PILOTATA_HANDBOOK.pdf
http://www.danmirahorian.ro/carte_relaxare.doc
prezentăm pe larg şi ilustrăm cu citate din Upanishade, Vede, texte Yoga, taoiste, creştine şi Zen,
stările de conştiinţă şi modalitatea de integrare sau de unificare a lor in vederea obţinerii stării
de"trezire" a conştiinţei sau a "vegherii permanente".
" Memoria ancestrală" ne-a condus, fără să dorim, la calea de pilotare auditivă utilizată atat in
Tibet[se făcea lectura Bardo Thodol(Cartea tibetana a mortilor) celor care ieşeau din haina
materială a corpului cu ocazia morţii], cat şi in Hiperboreea. Metoda era folosită de preoţii
druizilor şi ai tracilor pentru a trimite mesage Divinităţii [Conştiinţei Colective; Conştiinţei
Cosmice].
Astăzi trebuie să recunoaştem că regăsirea liniştii, securităţii şi restabilirea echilibrelor
pierdute (psihic, afectiv, somatic, social) nu poate fi realizată numai printr-o evadare ineficientă
şi ocazională in natura exterioară (revenind la o alimentaţie naturistă, la remedii naturale sau
prin excursii de scurtă durată in natură), ci doar prin regăsirea, redescoperirea şi revenirea la
izvorul adevăratei naturi, izvor aflat holografic şi in fiecare dintre noi.
Metoda noastră, care este de fapt o redescoperire, presupune o excursie in peisajul nostru
interior, la izvorul universului aflat şi in noi inşine; ea restabileşte valoarea şi eficienţa căilor
antice, de pilotare prin ascultare, in vederea contactării Ultimei Realităţi, care este sursa
Luminii, informaţiei, energiei (ritmurilor primordiale), vieţii şi temelia imuabilă pe care omul
trebuie să-şi construiască orice edificiu.
Calea expusă şi utilizată de noi ţine seama de adevărul antic relevat şi de către Iisus, Lao Tzu,
Patanjali şi Buddha: "In interiorul nostru se află adăpostul invulnerabil şi liniştea, izvorul
fericirii, sursa omnicunoaşterii şi a omnipotenţei, şi temelia emancipării noastre",
pe care zadarnic oamenii continuă să le caute in afară (alergand după plăceri urmate de
suferinţe; acumuland bogăţii, putere, faimă şi ranguri in ierarhia profesională, materială,
socială, politică ori planetară).
Această metodă evită dependenţa de pilotarea exterioară, deoarece este indusă sugestia ca orice
realizare spirituală provocată din exterior să treacă progresiv sub controlul fiecărui om, in mod
firesc, stabil şi deliberat (sub influenţa sugestiilor primite in stările transparente de conştiinţă
prin realizarea stării unificate de conştiinţă, controlul şi autocontrolul devin permanente, iar nu
ocazionale); permeabilitatea conştiinţei, indusă de pilotarea prin ascultare, permite restabilirea
programului corect de funcţionare al conştiinţei, ceea ce determină o abordare corectă a
realităţii fenomenale şi o comportare nedistructivă cu noi inşine şi cu semenii.
De abia acum după ce a fost realizată experienţa contactului experimental cu Adevarata
Realitate in starea de martor conştient, indusă de pilotarea prin ascultare, este obţinută
percepţia şi credinţa reală in Dumnezeu şi incepe calea practică Yoga, pentru construirea
invulnerabilităţii stabile, in vederea reprogramării materiei din care suntem construiţi, pentru a
obţine nemurirea şi "corpul de diamant"; de abia acum, după ce am ajuns la temelia imuabilă a
universului fenomenal "putem construi orice casă fără riscul de a o vedea năruită cu prima
ocazie", putem avea acces la memoria permanentă a universului.

Dan Mirahorian

Pentru metoda de relaxare pilotata puteti sa vizitati linkurile de mai jos:
GUIDED AWAKENING/TREZIRE PILOTATA
Mirahorian: Relaxarea Pilotata, o cale antica pentru trezire, reamintirea adevaratei noastre
identitati, vindecare, slabire, scadere in greutate, cresterea performantelor (artistice, mentale,
sportive), invatare rapida si acces la Banca de Date a Universului
Mirahorian: Guided Relaxation an ancient way for awakening, recalling or remembering our
true identity, healing, weight loss, increase in artistic, mental and athletic or sports
performances, superlearning and access to the Data Bank of the Universe
mailto:danmirahorian@gmail.com
http://uk.360.yahoo.com/guidedawakening
http://www.myspace.com/guided_awakening
http://guidedawakening.spaces.live.com/
http://guidedawakening.multiply.com/
http://guidedawakening.blogspot.com/
http://ro.netlog.com/guidedawakening
http://guidedawakening.weblog.ro/
Imagini
http://www.flickr.com/photos/guidedawakening/
http://picasaweb.google.com/trueidentity9/OURTRUEIDENTITYADEVARATANOASTRAIDENTITATE

MANUAL DE RELAXARE PILOTATA/GUIDED AWAKENING HANDBOOK
http://www.danmirahorian.ro/METODA_RELAXARE_PILOTATA_HANDBOOK.pdf
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◙NOTĂ PRIVIND

TRANSCRIEREA ŞI PRONUNŢAREA
CUVINTELOR

◙NOTĂ PRIVIND TRANSCRIPŢIA ŞI PRONUNŢAREA CUVINTELOR DIN
LIMBA SANSKRITA
Exprimarea sunetelor din limba sanskrită se realizează in parte utilizand in pronunţare
intreaga cavitate bucală şi prin alungirea vocalelor accentuate. Cu un alfabet de 49
de litere, sunt redate mai multe versiuni diferite ale sunetelor obişnuite aşa cum sunt ‘n’
şi ‘s’, fiecare fiind emis cu o parte diferită a gurii.Din acest motiv sunt utilizate semnele
diacritice pentru a indica cum şi de unde trebuie să fie emisă o consoană ori o vocală.

◙Alfabetul limbii sanskrite

Diacritice Romane [āī ū āi āu ḍ ḍh ḥ ṁ ṃ ṇ ṅ n jn ṡ ṛ ṣ ṭ ṭh].

◙Ghid de pronunţare al limbii sanskrite
a.................................................... pronunţat ca ‘a’ in «acum»
i...................................................... pronunţat ca ‘i’ in «aici»
u.................................................... pronunţat ca ‘u’ in «ud»
e..................................................... pronunţat ca ‘e’ in «emoţie»
ai,ay.......................................... . pronunţat ca ‘ai’ in« pai»
o.................................................... pronunţat ca ‘o’ in «loc»
au........................................pronunţat ca ‘au’ in «aur» .
ā,ī, ū,āi,āu........................ vocale prelungite dublu
k,kh,g,gh,ṅ............. . .
.guturale,ce sunt emise din gat
c,ch,j,jh,n.....................
palatale, ce sunt emise din spatele cerului gurii
ṭ,ṭh,ḍ,ḍh,ṇ...................
cerebrale, cu limba atingand acoperişul gurii
t,th,d,n.....................
dentale, cu limba atingand spatele dinţilor
p,ph,b,bh,m..................... .labiale, ce sunt emise din buze

c.......................................................palatal,intotdeauna pronunţat ca şi« c» din «ceai»
ṛ...............................................cerebral, pronunţat ca şi ‘ri’ in«ricin»
ṡ.......................................................palatal, pronunţat ca şi ‘ş’ in «şoc»
ṣ.......................................................cerebral, pronunţat ca şi « ş» in «mişcare»
n............................................. pronunţat ca şi ‘ni’ in onion
ṃ.................................................. pronunţat ca şi ‘n’ in unde
jn............................................ . pronunţat ca şi ‘gn’ in ignat
h singur .................................. . pronunţat ca şi ‘h’ in hol
ḥ.................................................. . un ecou slab al vocalei precedente
h după o consoană........ o respiraţie suplimentară după o consoană(in limba sanskrită nu se
folosesc două semne grafice pentru un singur sunet ca in limba engleză:ph in phone ori th in
thief..)

◙Transcripţia simplificată[A] şi transcripţia ştiinţifică[B]
Conceptele şi cuvintele din limba sanskrită beneficiază de două transcripţii:
A. Transcripţia simplificată utilizată, in toată lumea, in literatura accesibilă unui
public mai larg (mai uşor de cules şi de citit, pe care noi am utilizat-o parţial in
prezenta lucrare);
B. Transcripţia ştiinţifică utilizand sistemul semnelor diacritice, care redă riguros
alfabetul devanagari (această transcripţie utilizată de profesionişti este dificil de
cules pentru tipar şi de citit).
Forma simplificată (A) se distinge de forma ştiinţifică (B), cu semne diacritice, in
următoarele puncte:
A
ch
in loc de
n sau m in loc de
ri
in loc de
sh
in loc de

B

Exemplificare
c
ṃ
ṛ

ṣ sau ṡ

(chakra pentru cakra)
(sanskrit pentru saṃskrit)
(rigveda pentru ṛgveda)
(shiva pentru ṡiva sau krishna pentru kṛṣna)

Se observă că in transcrierea simplificată (A) dispar semnele diacritice din transcrierea (B), pronunţarea
corespunzand in mare măsură literelor utilizate. Accentele sau căciulile plasate deasupra unor vocale indică
vocalele lungi. Litera h, plasată deasupra, in spatele unor vocale, indică aspiraţia neintalnită in limbile latine, dar
care apare in limba arabă.
Se poate acorda atenţie următoarelor cazuri care diferă de pronunţarea
din limba romană:
1. “ch" se pronunţă ca grupul “ce" din cuvintele romaneşti:”ceai”,”ceas”,”ceară”;
2. “sh" se pronunţă ca “ş" din cuvantul romanesc :“şarpe";
3. “j" şi “jh" se pronunţă ca “dj" din :“jazz" şi “geană";
4. “g" inainte de “e" şi “i" se pronunţă ca in cuvintele romaneşti:“ghem" şi “gheaţă";
5. “a" fără accent se pronunţă apropriat de “a" romanesc;
6. “n" se pronunţă ca grupul “gn" din cuvantul franţuzesc :“compagnie";
7. “y" se pronunţă ca “i" din cuvintele romaneşti “iepure", “ied".
..8.. “u" se pronunţă ca “u" din cuvantul romanesc: “acum”

◙ Schema standard pentru transliterare cu litere latine[B]

Pentru ca oamenii din intrega lume să poată citi textele in limba sanskrită fără să fie necesar să
cunoască simbolurile grafice specifice , a fost utilizată de peste un secol schema de transliterare in
litere latine[schema de romanizare] Simbolurile(aksharas) din limba sanskrită sunt redate folosind
litere alfabetului latin impreună cu semne diacritice.Utilizarea semnelor diacritice in dicţionare este o
practică bine stabilită pentru a ajuta cititorul să inţeleagă pronunţia cuvintelor. In ceea ce priveşte
limba sanskrită au fost utilizate mai multe scheme, diferite şi nu este ceva neobişnuit să vedem o
referire la inceputul cărţilor in care se explică notaţia folosită in aceste lucrări pentru a reda simbolurile
din limba sanskrită(aksharas). Alfabetul limbii sanskrite prezentat mai sus reda schema de transliterare
stiintifica care reprezinta un standard acceptat in intreaga lume.Cu toate acestea folosirea acestei
scheme este incă o sarcină dificilă.

◙TRANSLITERAREA CUVINTELOR DIN LIMBA CHINEZĂ

Transcrierea[transliterarea; transcripţia;romanizarea] pinyin a caracterelor din limba chineză,
utilizată in prezenta lucrare este cea considerată obligatorie şi oficială de către China .
Prezenta lucrare indică şi transcripţiile folosite anterior,din cauza faptului că majoritatea
termenilor taoişti cunoscuţi, in lume şi la noi,folosesc transliterarea WadeGiles[utilizată in
majoritatea textelor anglo-saxone] şi transcrierea franceză EFEO[ (École Française d'ExtrêmeOrient)]. Transcrierea[transliterarea;romanizarea] franceză EFEO(École Française d'ExtrêmeOrient)a fost indicată doar pentru unele nume cunoscute la noi (Lao Tseu, Tao Te King) .
Tabelul de romanizare in Pinyin şi in Wade-Giles, precum şi modul de conversie intre aceste
două modalităţi de transcripţie a limbii chineze, prezentat in “Cartea Căii spre Cer şi Putere"
(Tao Te King) in traducerea şi comentariul lui: Tao Jian Wen, Florin Brătilă şi Dan
Mirahorian(Colecţia Camp Fundamental, 1992) este redat mai jos.

Considerăm că romanizarea sau transcrierea pinyin, ascunde adevăratele
simboluri sonore, in timp ce acestea sunt păstrate in transcrierea Wade-Giles
(utilizată incă in toate ţările anglo-saxone).
Exemplificăm in continuare afirmaţiile anterioare:
[d] (din pinyin) se pronunţă [t] ("Dao" se pronunţă: "Tao" adica aşa
cum era pronuntat inainte si cum este redat in transcripţiile WadeGiles şi EFEO)
[b] (din pinyin) se pronunţă [p] ("ba " se citeşte:«pa » aşa cum este
romanizat in transcripţiile Wade-Giles şi EFEO )
[g] (din pinyin) se pronunţă [k]( "gua" se citeşte "kua" aşa cum este
redat in transcripţiile Wade-Giles şi EFEO )
Prescurtări: skrt.: sanskrită sau sanskrit;
lit.: literal.

CUVANT INTRODUCTIV
Pentru traducerea textului Shiva-Samhita, pe care il prezentăm pentru prima oară in limba romană, a fost
utilizată o lucrare in limba sanskrită,reluată in hindi (care a adaptat scrierea Devanagari, deja utilizată in sanskrita
clasică), lucrări care au fost confruntate cu traducerea in limba engleză realizată de către Rai Bahadur Srisa
Chandra Vasu.
Shiva-Samhita este considerată de către unii comentatori drept o lucrare secretă fundamentală de Hatha-Yoga,
destinată profesorilor,fiindcă pe de-o parte este exprimată intenţia de a controla corpul, pentru a-l putea transmuta
intr-un corp divin, invulnerabil (corpul de diamant) cu ajutorul căruia cel realizat ori eliberat poate obţine accesul
nelimitat la toate planurile existenţiale (in cele trei lumi), iar pe de altă parte, pentru că sunt indicate mijloacele şi
căile practice de acces la puterile psihice ori pentru a obţine darurile divine (in skrt.: siddhis).
La fel de indreptăţiţi sunt şi comentatorii care consideră Shiva Samhita drept o lucrare fundamentală a
tantrismului, din cauza importanţei acordate realizării Yoga (unificării cu Absolutul; Dumnezeu) prin experienţa
totală şi integrală a vieţii, prin reunirea dintre gand, sentiment şi corp, ceea ce a reprezentat intodeauna o
caracteristică fundamentală a tantrismului şi una dintre componentele practicii (in skrt.: sadhana)respectată de
toate şcolile tantrice.
Limitarea actuală a tantrismului la unele practici sexuale reprezintă o degradare şi o exteriorizare a acestei căii
interioare experimentale de realizare, care incă din antichitate afirma că tot ce este necesar emancipării omului nu
se află in afară ci in el insuşi (uniunea sexuală fiind un mijloc exterior şi doar un prilej pentru cei pregătiţi să
realizeze beatitudinea şi uniunea interioară, care să conducă la eliberare şi Iluminare).
Similar stau lucrurile şi in vrăjitorie ori in şamanism; in absenţa unui antrenament prealabil de autodisciplinare
(psiho-afectivă şi somatică) avantajele utilizării unor mijloace exterioare (droguri, substanţe psihotrope), in vederea
obţinerii accesului la puterile supranaturale(siddhis) datorită modificărilor induse stărilor de conştiinţă, se dovedesc
nesemnificative, in raport cu riscurile uriaşe asumate inutil (omul intoxicat obţine stări alterate de conştiinţă, care-l
poartă ca un val, unde vor ele, distrugandu-l; doar cel care este stăpan pe situaţie poate utiliza plasticitatea indusă,
care se substituie situaţiei “normale" in care lucrurile par rigide, ingheţate, stabile şi dificil de modificat şi
controlat).
In concluzie, insistenţa tuturor textelor tantrice asupra pregătirii spirituale, prin practicarea perseverentă a
exerciţiilor Yoga răspundeunor realităţi obiective: 1.controlul exteriorului este doar efectul controlului interior sau
autocontrolului; 2. adevărata uniune cu Divinitatea sau cu Absolutul nu se realizează in exterior ci in noi inşine.
Faptul că diversele modalităţi de control paranormal ale realităţii fenomenale apelează invariabil la tehnici
similare celor din Yoga,vizand autodisciplinarea sau amplificarea stabilităţii mentale, ar trebui să ne semnaleze că
piatra unghiulară comună in practicile şamanilor (din Asia, America, Scandinavia şi Africa) şi in practicile tantrice,
care recurg la uniunea exterioară ca la un drog, nu se află in mijloacele exterioare (tehnologice) utilizate, ci in noi
inşine.
In Dharshana Upanishad se afirmă: "Oamenii profani caută zeii in apă, in oamenii cu o cunoaştere mai largă a
corpurilor cereşti şi in imaginile făcute din lemn sau piatră; doar inţeleptul il vede pe cel Suprem in Sine insuşi".
In Shiva-dharmottara se spune: "Yoginii văd Realitatea Supremă in Sine (Atman), iar nu in imagini exterioare.
Imaginile sunt concepute de dragul (existenţei unui suport exterior) contemplării de către ignoranţi".
"Sinele omului (Atman) este casa lui Dumnezeu. Dumnezeu se află in fiecare dintre noi gata să ne ajute, deşi in
general noi il ignorăm pe El" (Bhagavata). De aceea Shetashvatara-Upanishad (I,12) afirmă:“Eternul (Brahman)
care se odihneşte in Sinele (nostru) trebuie să fie cunoscut. Cu adevărat nimic dincolo de Acela nu mai este de
cunoscut...".
In această perspectivă trebuie inţeles şi mesajul lui Patanjali care in Yoga-Sutra expune calea Yoga (lit.:
"uniune;fuziune;conjuncţie;aliniere") de identificare stabilă cu Ultima Realitate, ceea ce pentru a fi realizată
presupune “suprimarea identificării cu fluctuaţiile mentale" (in skrt.: "chitta vritti-nirodha") [Yoga-Sutra I, 2];
identificarea cu centrul inseamnă nonidentificarea cu periferia.
Modalitatea de a realiza transparenţa conştiinţei (la Realitatea Supremă aflată şi in noi inşine) este similară cu
liniştirea valurilor de pe suprafaţa apei unui lac-doar cand se stinge agitaţia undelor de la suprafaţa apei putem
vedea fundul lacului-realitatea suport,«temelia».Stingerea identificării cu fluctuaţiile mentale presupune

conştienţă,trezire sau veghere dar şi o continuă practicare vidării sau a golirii de multiplicitate şi fenomenalitate.Nu
ne putem umple cu Lumina Absolutului dacă nu ne golim de ceea ce ne ocupă in prezent; daca nu stingem lumina
fenomenală (in skrt.: Nirvana;lit.: “extincţie") nu deschidem accesul la Adevărata Lumină (Iluminarea).
Starea de veghe paradoxală din timpul transei mistice desi seamană cu somnul fiindcă in această stare practicantul
se rupe de lumea din afară este simultan “trezirea" (Bodhi) la Adevărata Realitate .
Din punctul de vedere al apartenenţei textului Shiva-Samhita la Hatha Yoga trebuie să amintim că apariţia acestui
sistem Yoga este legată de numele unui ascet, Gorakhnath (din sec.XII e.n.) despre care se afirmă că a fondat
ordinul Kanphata-Yogi şi că ar fi autorul, atat al unui tratat, astăzi pierdut, intitulat Hatha-Yoga, cat şi al unui text,
care s-a păstrat: Gorakshasataka.
Mircea Eliade, care este de părere că Shiva-Samhita aparţine atat tradiţiei din Yoga tantrică cat şi căii HathaYoga, afirmă că “cei din ordinul Kanphata au dat disciplinei lor numele de Hatha-Yoga",termen care “n-a intarziat
să desemneze ansamblul reţetelor şi al disciplinelor tradiţionale cu ajutorul cărora se ajunge la stăpanirea perfectă a
corpului".
Mircea Eliade, după ce a afirmat că toate tratatele de Hatha-Yoga depind intr-un fel sau altul de Gorakshasataka,
a selectat din numărul mare de texte pe care le posedăm astăzi, pe cele trei care se bucură de interes:
1.
Hatha-Yoga Pradipika (de Svatmarama Svamin; probabil din sec.XV) reproduce pasaje intregi din
Gorakshasataka;
2. Gheranda Samhita (scrisă de un anume Gheranda, vaisnava din Bengal reproduce pasaje intregi din HathaYoga Pradipika);
3. Shiva-Samhita (mai lung decat textele precedente, el conţine 517 stanţe şi este cel mai elaborat din punct de
vedere filozofic).
Alegerea textului Shiva-Samhita dintr-o multitudine de texte este justificată de valoarea sa deosebită.
In Shiva-Samhita (operă revelată de către Shiva, care este cea mai populară divinitate in India) intalnim o
incercare de sinteză a tuturor demersurilor filozofice, dar şi de trăire ori de experimentare, manifestate in spaţiul
hindus; in raport cu textele Hatha-Yoga menţionate anterior,mai puţin elaborate din punct de vedere filozofic,
Shiva-Samhita respectă toate condiţiile unei “scrieri sacre" (in skrt.: Shastra) sau ale unui text autentic; semnele
distinctive (Lakshana) ale textelor autentice sunt:
1.semnele carcteristice ale căii de realizare a Sinelui fără apel la mijloacele externe (droguri; partener sexual;
acţiune subiectivă, care conduce la forţare ori excese);
2.cele cinci puncte universal respectate in Purana şi in legendele străvechi.
După Amara-Simha (sec. VI-VIII e.n.), specialist in limba sanskrită, orice Purana trebuie să aibe cinci “semne
favorabile" (in skrt.: Lakshana), adică să trateze cinci teme precise: 1.creaţia (emanaţia; proiecţia;manifestarea)
lumii; 2.disoluţia (resorbţia; Pralaya) şi regenerarea sa ciclică; 3.originile şi ascendenţa zeilor, patriarhilor şi
eroilor; 4.guvernarea "legislatorilor" primordiali (Manu) şi etapele de evoluţie socială (divizarea in caste,
specializarea) ale umanităţii; 5.viaţa şi opera descendentilor lui Manu. Ca şi in Purana observăm că Shiva Samhita
respectă atat redactarea in versuri (mijloc mnemotehnic sau de memorare pentru ca invăţătura să poată fi
transmisă oral) cat şi forma de dialog intre maestrul iluminat şi discipolul său (există totuşi Purana care nu respectă
diviziunea in cinci Laksahana).
Deşi in Shiva-Samhita observăm utilizarea unor argumente din Vedanta şi Samkhya in sprijinul sistemului Yoga,
care vizează unificarea cu Absolutul (Brahman, Dumnezeu), trebuie să recunoaştem că justificarea filozofică nu a
reprezentat un obiectiv al unui text mnemotehnic şi nici nu se putea exprima pe deplin in aceste descrieri succinte,
care nu erau destinate cunoaşterii orizontale limitate (Apara-Vidya), ci orientării experimentării pentru acces la
cunoaşterea supremă (Para-Vidya) şi reamintirii unor reţete tehnice secrete ale căror componente sau ingrediente
reale nu le cunosc decat iniţiaţii şi cei ce deschid şi altora calea către Ultima Realitate, dacă acest lucru este necesar
şi posibil.
Dacă privim lucrurile din sistemul de referinţă al căii ce este urmată in Yoga tantrică observăm că expunerea din
Shiva-Samhita este puternic colorată de Vedanta şi de către unele doctrine buddhiste, cum ar fi aceea privind vidul
(in skrt.: Shunyata).
Scrierile şi practicile tantrice regrupate sub numele de Tantra,ascund numeroase pericole pentru oamenii care nu
sunt dispuşi să se supună unei stricte discipline spirituale. S-au format de-a lungul timpului două şcoli tantrice, care
includ numeroasele curente existente:

1. Calea impură şi periculoasă a Vamachara (“Tantra maini stangi"),care practică rituri desfranate şi dezmăţul
sexual;
2. Calea pură, Dakshinachara (“Tantra maini drepte"), care practică rituri de purificare şi de strictă disciplină
spirituală, cerand o devoţiune absolută “Mamei Divine", sub toate formele sale.
Tratatele tantrice cuprind toate cele cinci teme: 1.creaţia lumii;2.distrugerea sau disoluţia sa; 3.adorarea lui
Dumnezeu in aspectele sale masculin şi feminin; 4.Obţinerea puterilor supranaturale; 5.diferitele căi pentru a
ajunge la uniunea cu Absolutul prin meditaţie. Căile tantrice recurg constant la diferitele practici antice din Yoga
cum sunt cele din: Karma-Yoga, Bhakti-Yoga, Raja-Yoga, Kundalini-Yoga şi altele.
Tratatele tantrice sunt in general redactate sub forma unor dialoguri intre Shiva, Domnul divin şi perechea sa
Shakti, care este intruparea“energiei divine". Aceste texte au drept scop să ridice omul in integralitatea sa pană la
perfecţiunea divină invăţandu-l să trezească “forţa cosmică" (in skrt.: Kundalini-Shakti), care stă adormită in el, la
baza şirei spinării, cu ajutorul diverselor rituri şi exerciţii integrate, atat somatice cat şi de meditaţie.
Calea tantrică expusă in Shiva-Samhita aparţine căii pure, ce urmăreşte purificarea şi stricta disciplinare
spirituală, deoarece sunt interzise cele cinci obiecte (mijloace externe) necesare executării riturilor tantrice din calea
impură: 1.Madya: vinul; 2.Mamsa: carnea; 3.Matsya:peştele; 4.Mudra: acum cereale prăjite, iar nu gesturile
mistice; 5.Maithuma:raporturile sexuale.
In buddhismul tibetan, termenul Tantra desemnează diferitele tipuri de texte (Tantra medicale, Tantra astrologice
etc.) avand in acest caz sensul de “sistem" ori de “ansamblu coerent".
Este atribuită revelaţia textelor Tantra lui buddha Shakyamuni, care a restabilit tradiţia uitată, orientată către
experienţa interioară umană, ca singura cale de a contacta nemijlocit Ultima Realitate.
Această tradiţie descrie dezvoltarea spirituală plecand de la trei categorii: temelia (solul, baza), calea şi fructul.
Temelia se află in persoana care practică; calea reuneşte diferitele modalităţi de meditaţie care contribuie la
purificarea acestei temelii; fructul este starea de Iluminare sau de eliberare, la care se ajunge prin practicarea
continuă a acestor exerciţii de meditaţie.
Toate formele de manifestare ale Tantra gravitează in jurul acestor treifaze.
Tradiţia tibetană vorbeşte de patru “categorii de Tantra" care sunt:
1.Kriya-Tantra (Tantra ale acţiunii);
2.Charya-Tantra (Tantra ale practicii);
3.Yoga-Tantra şi
4.Yoga-Tantra supremă.
Criteriile de clasificare ţin cont de diferenţele de nivel spiritual ale adepţilor şi de gradele de eficienţă ale mijloacelor
utilizate pentru a ajunge la Iluminare (in skrt.: Bodhi).
Textele cele mai importante ale “Yoga-Tantra supreme"sunt: Guhyasamaja-Tantra şi Kalachakra-Tantra.
“Anticile Tantra" ale şcolii Nyingmapa divizează din nou “Yoga-Tantra supremă" in trei categori:Maha-Yoga,
Anu-Yoga şi Ati-Yoga (Dzogchen).
Pentru fiecare dintre aceste Tantra (ca şi pentru Shiva-Samhita) baza oricărei practici eficiente este puritatea
spiritului (despre care vorbeşte şi Patanjali in Yoga Sutra); cel mai cunoscut dintre aceste texte este GuhyagarbhaTantra.
Teoria polarităţii universale, caracteristică Tantra, care işi găseşte expresia in simbolismul sexual la mai multe
nivele, trebuie descoperită nu numai in afară (cuplul bărbat-femeie) ci şi in noi inşine (cuplul Shakti-Shiva este
proiectat holografic la nivelul fiecărui individ sub forma cuplului antagonic şi complementar dintre polul sexual şi
social - al plăcerii - in raport cu polul cerebral şi individual -al cunoaşteri).
Abolirea dualităţii dintre principiul masculin (metoda Upaya) şi principiul feminin (inţelepciune, Prajna), graţie
uniunii cu Absolutul,constituie aspectul cel mai remarcabil al acestei “Yoga-Tantra supreme".
Analizand din punct de vedere tantric observăm că Shiva-Samhita poate fi numită “o lucrare clasică asupra
Hatha-Yoga, ce indică regulile şi prescripţiile cărora adeptul acestei Yoga trebuie să se supună", “utilizand
indicaţiile date asupra manierei de a le pune in practică".
Numele compus de Shiva-Samhita provine din reunirea termenilor Shiva şi Samhita pe care ii vom descifra in
continuare.
Shiva (skr.; lit.: “Bunul, Blandul, Binefăcătorul") este al treilea zeu al “trinităţii" (in skrt.: Trimurti) hinduse, care
cuprinde pe Brahma, Vishnu şi pe Shiva. Shiva este zeul distrugerii şi al disoluţiei şi este considerat o divinitate
binefăcătoare in măsura in care poate inlătura Iluzia (Maya) şi distruge Ignoranţa (Avidya).
Unul dintre numele lui Shiva este Hara fiindcă el “indepărtează ignoranţa" (in skrt.: “avidyader haranat").

Drept Hara este prezentat Shiva in “Shiva mahimna Stotra": “Salutări lui Bhava ori Brahma in care rajas (vedeti
Nota [7]) predomină pentru a crea Universul; salutări lui Hara sau Shiva in care Tamas predomină pentru a dizolva
(distruge Universul). Salutări lui Mrida sau Vishnu in care Sattva predomină, pentru a da fericire oamenilor.
Salutări lui Shiva care este strălucitor dincolo de cele trei atribute" (starea Turiya«A patra» pare apropiată de
somn şi tamasică, in raport cu starea de veghe, care este rajas, dar ea este, in acelaşi timp, luminoasă dincolo de cele
trei stări de conştiinţă profane, oarbe şi ataşate de lumea fenomenală; vedeti şi Nota [40]). [Observăm o ierarhizare
a tendinţelor şi căilor; calea centripetă, către Unitate, este calea eliberării; calea centrifugă, către multiplicitate, este
calea rătăcirii şi a morţii, atat in hinduism cat şi in taoism].
In Mahabharata, cel mai mare dintre cei trei zei este cand Vishnu, cand Shiva, care redevine stăpanul şi creatorul
lui Brahma şi al lui Vishnu, venerat de toţi zei, distugătorul ignorantei şi domnul Yoginilor.
Pentru adepţii care adoră in Shiva “Idealul lor ales" (in skrt.: Ishta Deva) el este divinitatea totală, Realitatea
supremă. Asociat cu forţele sale dinamice, cunoscute sub numele de Shakti (soţia sa al cărei simbol este Yoni)
Parvati, Kali sau Durga, el incarneză Absolutul transcedental.
Cele trei divinităţi (Trimurti) sunt in realitate Unul, iar Unul este triplu, la fel cum şi Vedas sunt triple (Samhita,
Brahmana şi Sutra),toate formand un singur tot. Ele sunt toate trei conţinute in această Fiinţă unică, care este
adevăratul Sine al fiecărui lucru.
Aşa cum Shiva este una dintre cele trei incarnări ale Absolutului(Brahman) tot aşa Samhita (skrt.; lit.: “culegere")
reprezintă unul dintre cele trei “vase", care conţin intregul mesaj din Veda; termenul Samhita desemnează
literatura vedică a Mantra, care imbracă forma rugăciunilor de ofrandă şi a cantecelor rituale, reunite şi
repartizate in diferite texte vedice.
Inainte de a incheia, redăm cuvintele lui G.Tucci asupra corelaţiei dintre Absolut (Brahman) şi Shiva: “Vedanta sistemul filozofic care derivă din Upanishade - a numit Brahman (Conştiinţa Cosmică pură, care este suportul
oricărei gandiri concrete) şi i-a găsit misterioasa prezenţă in noi, ca Sine secret, Atman, ca lumină pură, ca principiu
primordial şi unică realitate imuabilă in mijlocul oceanului de transformări. şcolile shivaite au numit Shiva sau
Para-samvit, Conştiinţa Supremă, care se răspandeşte şi se desfăşoară peste tot ceea ce este. In sfarşit, contrar
Vedanta non dualistă, ele susţin că lumea nu este ireală, ci mai curand o desfăşurare a lui Dumnezeu, haina Sa.
Eroarea provine din atribuirea unei existenţe reale, obiective şi autonome la ceea ce apare drept «eu» sau ca lucru;
eul şi lucrurile sunt «unde» (sau valuri), pe o «apă primordială», suscitate liber de necesitatea divină alimentate din
eroarea noastră; ele se nasc şi se succed pe suprafaţa primordial imobilă a acestei Conştiinţe".
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SHIVA-SAMHITA
TEXTUL PRINCIPAL
CAPITOLUL I
◙Existenţa numai una.
1. Jnana[1] (cunoaşterea) singură este eternă; ea este fără inceput ori sfarşit; nu există nici o altă substanţă
reală. Diversităţile pe care le vedem in lume sunt cauzate de condiţiile simţurilor; cand acestea incetează, atunci
numai această Jnana singură, şi nimic altceva, rămane.
2-3. Eu, Ishvara iubitor al celor devotaţi mie, dătător al emancipării spirituale către toate creaturile, prezint
Yoganusasana (expunerea Yoga).
In această lucrare sunt respinse toate acele doctrine in dispută, care conduc la falsă cunoaştere.
Aceasta este pentru dezrobirea persoanelor ale căror minţi sunt neabătute şi in intregime orientate către Mine.

◙Diferenţe de opinie.
4. Unii laudă adevărul, alţii purificarea şi ascetismul; unii elogiază iertarea, alţii egalitatea şi sinceritatea.
5. Unii laudă dăruirea (mila, altruismul) alţii sacrificiile făcute in onoarea strămoşilor; unii elogiază acţiunea
(Karma), alţii cred că lipsa de pasiune (calmul, impasibil) (Vairagya[2]) este cea mai bună.
6. Unele persoane inţelepte elogiază indeplinirea datoriilor unui cap de familie; alte autorităţi indică sacrificiul
focului, ca cel mai inalt.
7. Unii laudă Mantra Yoga, alţii frecventarea locurilor de pelerinaj. Aşa diverse sunt căile pe care oamenii le
declară pentru emancipare.
8. Fiind angajaţi in această lume intr-un mod atit de divers, chiar şi cei care mai cunosc incă natura acţiunilor
ca fiind buna sau rea, deşi liberi de greşeală (de păcat),totusi devin victime ale dezorientării (cad pradă rătăcirii).
9.
Oamenii care urmează aceste doctrine, si care au comis acţiuni bune şi rele, rătăcesc constant in lumile
(manifestate), rămanand prizonieri ai ciclului de naşteri şi morţi, si legaţi de cruda necesitate (de lumea temporală,
cauzală).
10. Alţii, mai inţelepţi, şi mai arzător devotaţi investigaţiei ocultului, declară că sufletele sunt multe, eterne şi
omniprezente.
11. Alţii afirmă că: “Există numai acele lucruri care sunt percepute prin simţuri şi nimic in afară de ele; unde
este cerul ori iadul?".Aceasta este credinţa lor fermă.
12.
Alţii cred că lumea este un curent de conştiinţă (o manifestare,o proiecţie a Conştiinţei Cosmice) şi nu o
entitate materială; unii numesc vidul ca cel mai mare. Alţii cred in două esenţe - Materia (Prakriti[3])şi Spiritul
(Purusha[4]).
13-14. Astfel crezand in doctrine complet deosebite, cu spatele la supremul ţel, ei cred, in acord cu inţelegerea şi
educaţia lor, că acest univers este fără Dumnezeu; alţii, doritori să stabilească existenţa lui Dumnezeu işi intemeiază
credinţa (convingerile, părerile) pe argumente de nezdruncinat din unele texte ce declară diferenţa dintre suflet
şi Dumnezeu.
15-16. Aceştia şi mulţi alţi inţelepţi cu diferite denumiri, au fost declaraţi in Shastra[5] (textele sacre): “conducători
in eroare ai minţi omeneşti ". Nu este posibil să descriem in intregime doctrinele acestor persoane atat de
pasionate de ceartă şi controversă; de aceea oamenii rătăcesc in acest univers, fiind atraşi in afara căii ce
conduce la eliberare.

◙Yoga este singura metodă adevărată
17. După ce am studiat toate Shastra (textele sacre) şi după ce am meditat indelung asupra lor, acestă Yoga
Shastra (textul de faţă) a fost găsită că este singura doctrină adevarată şi fermă (solid intemeiată in Adevăr).
18. Deoarece prin Yoga toate aceste adevăruri sunt cunoscute ca fiind certitudini (experimental iar nu teoretic),
toate eforturile trebuie să fie făcute pentru a le experimenta. Atunci care este necesitatea oricărei alte doctrine
(cunoaşteri intelectuale)?
19. Această Yoga Shastra, pe care noi o prezentăm acum, este o cale foarte secretă, care poate fi revelată numai
sufletelor inalte, devotate şi cucernice din cele trei lumi.

◙Karma Kanda [6]

20. Există două secţiuni (in Vedas) Karma Kanda (partea dedicată acţiunii) şi Jnana Kanda (partea consacrată
cunoaşterii). Fiecare secţiune este la randul său divizată in două părţi.
21. Karma Kanda este impărţită in două - constand din porunci (hotărari) şi interdicţii.
22. Cand actele interzise sunt făcute, vor aduce cu siguranţă păcat; din executarea actelor agreabile rezultă cu
siguranţă merit.
23. Hotărarile sunt impărţite in trei clase - nitya (permanente), naimittika (ocazionale), şi kamya (opţionale).
Prin neindeplinirea nitya sau a riturilor zilnice, creşte păcatul; insă prin indeplinirea lor nici un merit nu este
caştigat. Pe de altă parte datoriile ocazionale şi opţionale, dacă sunt făcute sau lăsate nefăcute, produc merite
(eficienţă) sau deficienţă (defect).
24. Fructele acţiunilor sunt impărţite in două clase:cer sau iad. Cerurile sunt de variate feluri şi de asemenea
iadurile sunt diverse.
25. Acţiunile bune (poruncite) sunt cele mai cereşti şi dorinţele păcătoase (care incalcă interdicţiile) sunt cele mai
negre; creaţia este doar un produs natural al Karmei(faptelortrecute;destinului) şi nimic altceva.
26. Creaturile se bucură de multe plăceri in cer; şi de multe dureri (suferinţe) intolerabile in iad.
27. Rezultă din actele rele durere, iar din cele bune fericire. De dragul fericirii, oamenii indeplinesc constant
acţiuni bune.
28. Cand suferinţele pentru acţiunile rele sunt indurate, atunci are loc cu siguranţă o renaştere; cand fructele ce
rezultă din acţiunile bune au fost epuizate atunci rezultatul este acelaşi.
29. Chiar şi in cer există experienţa durerii prin vederea bucuriei mult mai inalte a celorlalţi; cu adevărat nu este
nici o indoială că intreg universul este plin de suferinţă.
30. Clasificatorii Karmei (destinului, sorţii) au divizat-o in două părţi: acţiuni bune şi rele; ele sunt veritabila
legătură (sclavie) a sufletelor intrupate, şi se manifestă fiecare la randul său.
31. Aceia care nu sunt doritori să se bucure de fructele acţiunilor lor in această lume ori in următoarea trebuie
să renunţe la toate acţiunile subiective care sunt făcute urmărind fructele lor; in mod similar trebuie respinsă
ataşarea faţă de actele zilnice şi ocazionale (naimittika), şi să se dedice practicii Yoga.

◙Jnāna Kānda
32. Yoginul inţelept, care a inţeles adevărul Karma Kānda (acţiunea subiectivă şi consecinţa sa: sclavia) trebuie
să renunţe la acţiunile care inlănţuie; şi după părăsirea atat a virtuţii cat şi a viciului, el trebuie să se angajeze in
Jnāna Kānda (partea consacrată cunoaşterii).
33. In textele Vedice, cand se afirmă că "Spiritul trebuie să fie văzut" şi "Despre Acela cineva trebuie să audă"
se susţine că doar experienţa ancorării in Absolut (Brahman) este adevărul salvator (mantuitor) şi dătător al
adevăratei cunoaşteri; de aceea textele Vedice trebuie să fie studiate cu mare grijă.
34. Acea Inteligenţă care incită funcţiile pe cărarea virtuţii ori viciului sunt Eu (Absolutul Acela, Inteligenţa
Cosmică, Conştiinţa Cosmică). Tot acest univers in mişcare şi nemişcare este in Mine; toate lucrurile sunt păstrate
de Mine; toate sunt absorbite in Mine (in momentul disoluţiei - pralaya); pentru că nu există nimic altceva decat
Spirit şi “Eu sunt" spiritul Acela. Nu există nimic altceva.
35. Aşa cum in nenumărate vase pline cu apă, sunt văzute multe reflexii ale soarelui, deşi substanţa este aceeaşi;
in mod similar indivizii ca şi vasele sunt nenumăraţi, dar spiritul insufleţitor,ca şi soarele este unul singur.
36. Ca şi in vis un singur suflet creează multe obiecte numai dorindu-le; dar la trezire totul dispare in afară de
acel suflet (cel ce călătoreşte, cel ce animează scena); aşa este acest univers.

37. Ca intr-o iluzie cand o funie apare ca un şarpe, iar o perlă apare ca argintul; in mod similar tot acest univers
este suprapus peste Paramatma (Spiritul universal, Sufletul universal, Sinele universal).
38. Ca şi atunci cand cunoaşterea funiei este obţinută, noţiunea eronată că este un şarpe nu rămane; aşa, prin
creşterea cunoaşterii Eului, dispare acest univers bazat pe iluzie.
39. Ca şi atunci cand este obţinută cunoaşterea mamei perlei, afirmaţia eronată că perla este argint nu rămane;
tot aşa prin cunoaşterea Spiritului (a izvorului tuturor manifestărilor), lumea apare intotdeauna ca o iluzie.
40. Ca şi atunci cand unui om dandu-şi pe pleoape cu un preparat din grăsime de broască, un bambus ii apare ca
un şarpe, tot aşa apare lumea in Paramatma, datorită inşelătorului pigment al obiceiului şi imaginaţiei.
41. Ca şi atunci cand prin cunoaşterea funiei şarpele dispare ca o iluzie; similar apare lumea prin cunoaşterea
spirituală. Aşa cum prin ochii ingălbeniţi albul pare galben, similar această lume apare in spirit ca o boală cauzată
de ignoranţă; - aceasta este o greşeală foarte dificil de inlăturat.
42. Ca şi atunci cand gălbeneala este indepătată, pacientul vede culoarea aşa cum este, tot aşa cand inşelătoarea
ignoranţă este distrusă, adevărata natură a spiritului este (făcută) manifestată.
43. Aşa cum o funie nu poate deveni niciodată un şarpe, in trecut, prezent ori viitor; tot aşa spiritul care este
dincolo de toate gunas[7] şi care este pur, niciodata nu devine univers (fenomenal; noi vedem umbra, lumina sau
proiecţia sa, iar nu pe El insuşi).
44. Unii oameni inţelepţi, adanc cunoscători ai Scripturilor,care au obţinut cunoaşterea Spiritului, au declarat că
inşişi Devas(Zeii) ca Indra, etc sunt ne-eterni, supuşi naşterii şi morţii, sortiţi distrugerii (degradării, curgerii,
transformării; aparţin altui nivel existenţial, in care continuă să existe Timpul).
45. Aşa cum o bulă de aer in mare se ridică la suprafaţă, printre valurile agitate, tot aşa această lume tranzitorie
(gandurile; toate manifestările) se ridică din Spirit.
46.
In timp ce Unitatea există intotdeauna, Diversitatea nu există intotdeauna; vine un timp cand aceasta
incetează (odată cu resorbţia universului manifestat); distincţiile duble, triple şi multiple iau naştere numai prin
Iluzie (Maya).
47. Orice ar fi fost, este, ori va fi, cu formă ori fără formă, pe scurt tot acest univers este suprapus peste Spiritul
Suprem (ca valurile pe suprafaţa unui ocean).
48.
Sugerată de stăpanul sugestiei (iluziei - Maya) apare Avidya (ignoranţa). Este născută din neadevăr
(ecranare) şi esenţa sa adevărată (partea sa imuabilă, eternă) este nereală. Cum poate o cunoaştere despre această
lume cu o asemenea temelie să fie reală? (Cunoaşterea senzorială, verbală şi intelectuală rămane la suprafaţa
fenomenală; ea nu vede, prin experienţă directă, "faţa lucrurilor" - zona de interconexiune, ci “dosul lucrurilor" realitatea discontinuă sau proiecţia iluzorie).

◙Spiritul
49. Tot acest univers, in mişcare (manifestat) sau nemişcat (nemanifestat), a ieşit din Inteligenţa Cosmică. Cel ce
renunţă la orice altceva işi redescoperă originea in Acela (Inteligenţa Cosmică).
50. Aşa cum spaţiul (Eterul; Akasha) pătrunde intr-un vas, atat in interior, cat şi in afară, tot astfel in miezul şi
dincolo de acest univers, in permanentă transformare, există o realitate imuabilă şi omniprezentă, pretutindeni
(Spiritul Universal).
51. Aşa cum spaţiul (Eterul - Akasha) pătrunde cele cinci stări aparente ale materiei şi nu se amestecă deloc cu
ele, tot aşa nici Spiritul (Imuabilul, Vidul axial) nu se amestecă nici acela cu universul in permanentă schimbare
(axul nemişcat al roţii este temelia mişcării).
52. De la Devas (Zei) in jos pană la universul material toate sunt pătrunse de un singur Spirit (Ax, fir) [ce uneşte
atat mărgelele concentrice şi cele inşirate]. Există o Sat (Existenţă), Chit (Conştiinţă;Inteligenţă),Ananda[8]
(Fericire) atotpătrunzătoare neincetată şi fără secund (necondiţionată;autosuficientă;autosusţinută).
53.
Fiindcă nu este iluminată de nimic altceva, această Inteligenţă Supremă are lumină proprie; fiindcă are
luminozitate proprie, adevărata natură a Spiritului este Lumina (lumina numenală nu lasă umbre;aceasta transcede
dualitatea intunericat-luminos,caracteristică luminii fenomenale; ).
54. Deoarece Spiritul in natura sa nu este limitat de timp, ori de spaţiu, spiritul este infinit; Spiritul este imuabil,
fără inceput şi sfarşit, se află pretutindeni atotpătrunzător şi este in intregime El insuşi (autodeterminat,
necondiţionat din exterior).
55. Deoarece Spiritul este diferit (izolat, ecranat de spaţiu şi timp, deşi este situat in miezul fiecărei manifestări)
de această lume (care este compusă din cinci stări ale materiei - acelea sunt aparenţe iluzorii supuse distrugerii şi
transformării) El este etern; El nu poate fi niciodată distrus.

56. Din cauză că in afară şi dincolo de Acela nu există nici o altă substanţă (temelie invariabilă), Acela este Unul;
fără El orice altceva este fals (nu are nici o bază); de aceea El este Adevărata Existenţă (Ultima Realitate; Realitatea
Absolută).
57. (Deoarece) in această lume, creată de ignoranţă, distrugerea suferinţei inseamnă caştigarea fericirii; doar
prin Cunoaştere (experimentală iar nu teoretică) apare invulnerabilitatea faţă de orice suferinţă;de aceea (contactul
nemijlocit cu) Spiritul inseamnă Ananda (Fericire;Beatitudine).
58.
Deoarece prin Cunoaştere (conştientizare şi identificare experimentală cu Ultima Realitate) este distrusă
ignoranţa (iluzia, intunericul), care este cauza universului (captivităţii, suferinţei; ciclului de renaşteri,); de aceea
Spiritul este Cunoaştere (Conştiinţă Cosmică)şi această existenţă(Sat) este in consecinţă eternă.
59.
Deoarece există in timp[;in continuă desfăşurare sau schimbare] multiplicitatea pare caracteristica
universului [dar şi aceasta ]işi are originea in Unitate[in realitatea imuabilă infăşurată de dincolo de timp şi
spaţiu];există Unul, care este cu adevărat Eul (Sinele), neschimbător prin toate timpurile; acest Sine (Atman) este
Unul şi nu poate fi gandit (numit, descris, nu are insuşiri:nume, formă, gust, culoare; este fără dualitate:inceputsfarşit, inalt-scund, uşor-greu...).
60. Toate aceste substanţe externe vor pieri in cursul timpului;(insă) Acela (Spiritul), care este indescriptibil prin
cuvinte, va continua să existe fără intrerupere, autointreţinandu-se.
61. Nici substanţele (stările: eterul, aerul, focul, apa, pămantul)
nici combinaţiile lor şi nici Devas (Zeii) nu sunt perfecte; numai Spiritul este astfel.

◙Yoga şi Māyā (Iluzia)
62. După ce a renunţat la toate falsele dorinţe şi a abandonat toate lanţurile (ataşărilor) lumeşti, cel ce urmează
calea Yoga (de unire cu Absolutul) vede cu siguranţă in propriul Sine (Atman) Spiritul Universal (Sinele Universal Paramatma).
63. După ce a văzut Spiritul acesta aduce fericirea; in propriul spirit cu ajutorul Eului el uită acest univers şi se
bucură de o fericire inefabilă de Samadhi (profundă meditaţie in care se realizează unitatea subiect-obiect dintre
Om şi Divinitate).
64. Maya (iluzia) este mama universului. Din nici un alt principiu universul nu a fost creat; cand această Maya
este distrusă cu siguranţă lumea nu mai există (cand vălul iluziei incetează să ne mai ecraneze
vederea apare Adevărata Realitate).
65. Pentru cel care această lume nu este decat terenul de manifestare al Maya, demn de dispreţuit şi fără nici o
valoare, nu există nici o fericire in bogăţii şi nici in plăcerile trupului.
66. Această lume apare oamenilor sub trei aspecte diferite:prietenoasă, ostilă ori indiferentă: aşa se intamplă
mereu in evenimentele şi relaţiile lumeşti; este de asemenea o iluzie (rătăcire) modul in care substanţele sunt
considerate: bune, rele ori indiferente.
67. Acel Spirit unic, prin diferenţiere devine tată, mamă, fiu, fiică... Scripturile Sacre au demonstrat că universul
este un joc sau o proiecţie a Iluziei (Maya). Cel ce urmează calea Yoga distruge acest univers fenomenal cu ajutorul
Apavada (eliminarea dogmelor şi credinţelor greşite) dandu-şi seama că toate programele eronate sunt numai
rezultatul Adhyaropa (suprapunerii; ecranării; mascării; invelirii).

◙Definirea Parama Hansa[9]
68. Cand o persoană este liberă de infinitele distincţii şi stări de existenţă precum castă, individualitate (stări şi
nivele de conştiinţă ataşate de lumea fenomenală) atunci se poate spune că este o inteligenţă indivizibilă aflată intr-o
pură Unitate.

◙Emanaţia ori Evoluţia
69.
Dumnezeu (Absolutul; Brahman) a dorit să creeze creaturile sale; tot din voinţa Sa a venit Avidya
(ignoranţa) mama acestui univers fals (instabil, fără existenţă permanentă şi imuabilă).
70. A luat naştere legătura dintre Brahman pur şi Avidya, de unde s-a ridicat Brahma, din care a venit Akasha
(Eterul).
71.
Din Akasha (Eter) a emanat aerul; din aer a apărut focul;din foc apa; din apă pămantul. Aceasta este
ordinea subtilei emanaţii.

72. Din eter a apărut aerul; din combinaţia aerului şi eterului a apărut focul; din tripla combinare a eterului,
aerului şi focului a apărut apa; din combinarea eterului, aerului şi apei a fost produs pămantul (starea solidă de
agregare).
73. Calitatea eterului este sunetul; a aerului mişcarea şi tactilul. Forma este calitatea focului, gustul este calitatea
apei, iar mirosul este calitatea pămantului. Nimeni nu poate nega aceasta.
74. Akasha are o singură calitate; aerul două calităţi, focul trei, apa patru iar pămantul are cinci calităţi, adică:
sunet (poate fi auzit), contact(poate fi pipăit;este tangibil,), gust, formă şi miros. Aşa au declarat inţelepţii.
75-76. Forma este percepută prin ochi, mirosul prin nas, gustul prin limbă, contactul prin piele şi sunetul prin
ureche. Acestea sunt organele de percepţie.
77. Din Inteligenţa Cosmică a apărut tot acest univers in mişcare şi in nemişcare; fie că existenţa sa poate fi
dovedită (dedusă), fie că nu, “Atotcuprinzătoarea şi Unica Inteligenţă" trebuie să existe.

◙Absorbţia ori Involuţia
78. Pămantul devine subtil şi este dizolvat in apă (ca sarea);apa este dizolvată in foc; şi in mod similar focul se
amestecă şi este absorbit de aer; aerul este absorbit in eter, iar eterul este absorbit in Avidya (Ignoranţă), care se
dizolvă la randul său in Marele Brahma.
79.
Sunt două forţe - vikshepa (energia centrifugă de dezintegrare) şi avarana (energia centripetă de
transmutaţie) care au o mare potenţialitate şi putere şi al căror ţel (formă) este fericirea. Marea Maya cand este
ne-inteligentă şi materială, are trei insuşiri sau tendinţe (Gunas): sattva (echilibru, ritm), rajas (energie, excitaţie) şi
tamas (inerţie,inhibiţie).
80.
Forma neinteligentă a Iluziei (Maya) acoperită de forţa avarana (ecranare) se manifestă pe ea insăşi ca
univers, datorită naturii forţei vikshepa.
81. Cand Avidya are un exces de tamas atunci aceasta se manifestă pe sine, ca Durga; Inteligenţa ce o prezidează
este numită Ishvara.
81(a). Cand Avidya are un exces de Sattva se manifestă ca frumoasa Lakshmi[10]; Inteligenţa care o prezidează
este numită Vishnu.
82. Cand Avidya are un exces de rajas, ea se manifestă ca şi zeiţa Sarasvati (zeiţa elocvenţei, erudiţiei, intuiţiei şi
a cuvantului divin; inventatoarea limbii Sanskrite patroana artelor şi in special a muzicii); inteligenţa ce o
prezidează este cunoscută ca Brahma.
83. Zei ca Shiva, Brahma, Vishnu şi alţii, trebuie să fie toţi văzuţi ca aspecte ale marelui Spirit; trupurile şi toate
obiectele materiale sunt diferite manifestări ale Avidya.
84.
Inţeleptul a explicat aşa creaţia lumii: "tattvas (elemente)[31] şi non-tattvas (non-elemente) sunt astfel
produse şi nu altcumva".
85. Toate lucrurile sunt văzute ca finite (izolate şi dotate cu calităţi) şi solicită variate distincţii, mai ales prin
cuvinte şi denumiri; dar nu există nici o diferenţă reală in esenţă (dualitatea este doar o aparenţă; condensările şi
stările de agregare ale apei rămin tot "apă").
86. De aceea, lucrurile nu există; doar marele şi gloriosul Unu ("Acela") care le manifestă, singur există; deşi
lucrurile sunt false şi nereale, ca o reflexie a realului (proiecţii intr-o oglindă), ele par reale pentru timpul in curs (şi
trebuie acceptate drept ceea ce sunt: teatrul de păpuşi; mănuşi animate de aceeaşi realitate mereu vie).
87.
Există numai acestă Unică Entitate (Realitatea unificată;fericită, intreagă şi atot-pătrunzătoare) şi nimic
altceva; doar cel care realizează constant această Cunoaştere (experimentală in interior) este eliberat de moarte şi
de suferinţe in “roata lumii" (Samsara)[11].
88. Cand, prin cunoaştere acestea toate devin percepţii iluzorii (Aropa) şi prin respingere intelectuală (Apavada;
discriminare - Viveka), sunt inlăturate celelalte doctrine atunci acest univers este dizolvat in Unu; atunci, există acel
Unu şi nimic altceva; atunci numai Acela este perceput clar de minte.

◙Karma imbracă pe Jiva cu haina trupească
89. Din Annamaya-Kosha (vehiculul fizic) al tatălui, şi in acord cu Karma trecută, sufletul uman este reincarnat;
(din cauză că vehiculul fizic limitează mişcările sufletului) inţeleptul consideră acest frumos corp ca o pedeapsă,
pentru a indura efectele Karmelor (faptelor) trecute.
90. Acest templu al suferinţelor şi al bucuriilor (corpul uman) construit din carne, oase, nervi, măduvă şi sange
peste care se suprapune Pranamaya-Kosha (vehicolul vital sau subtil) format din canale (nadi)subtile [care
alimentează cu Prana toate părţile corpului] este numai de dragul mantuirii (salvării şi ispăşirii) de suferinţe.

91. Acest corp este sălaşul lui Brahma (flautul prin care cantă Divinitatea) şi este compus din cele cinci elemente;
mai este cunoscut sub numele de Brahmanda[12] (oul lui Brahma ori microcosmos) şi a fost făcut pentru a invăţa,
prin experienţă, bucuria in plăcere ori suferinţa in durere (calea lentă de eliberare; calea progresivă prin incercare
şi eroare).
92. Din propria combinare a Spiritului care este Shiva şi a Materiei care este Shakti, şi prin interacţiunea lor
inerentă unul asupra celuilalt, toate creaturile s-au născut.
93. In acest univers, nenumăratele obiecte manifestate (materiale, dense) sunt produse din combinaţia incincită
a tuturor elementelor subtile. Inteligenţa, care este conţinută in ele prin Karma, este numită Jiva (ego)[13].
Toată această lume derivă din cele cinci elemente. Jiva este cel ce se bucură de fructele acţiunilor.
94. In conformitate cu efectele Karmelor trecute ale Jivas,
Eu reglez toate destinele lor. Jiva este imaterial şi se află in toate lucrurile; insă el intră in corpul material pentru a
se bucura de fructele karmei.
95. Legaţi de Karma lor, in lanţul materiei, Jivas primesc nume variate. In această lume, Jivas vin mereu pentru
a fi supuşi consecinţelor acţiunilor lor (karma).
96. Cand fructele karmei au fost consumate, Jiva este absorbit in Parabrahman[14] .

CAPITOLUL II
◙Microcosmosul (Brahmanda)[12]
1.
In acest corp muntele Meru[15] (adică: coloana vertebrală)este inconjurat de şapte insule; există rauri,
mări, munţi, campii;de asemenea există regi (şi zei) ai domeniilor .
2.
Există in noi văzători şi inţelepţi; (sunt aici şi acum,in noi inşine) toate stelele şi planetele. Există locuri sacre
de pelerinaj şi altare; dar şi zeităţi care prezidează aceste altare.
3.
Soarele şi Luna care sunt agenţi ai creaţiei şi distrugerii se mişcă de asemenea şi in interior. Eterul, aerul,
focul, apa şi pămantul sunt de asemenea acolo (totul se află in fiecare parte, pretutindeni).

◙Centrele energetice subtile(Chakra)[16]
4.
Toate fiinţele care există in cele trei lumi pot fi de asemenea găsite in corp; inconjurand Meru ele sunt
angajate in funcţii precise.
5.
(Insă omul obişnuit nu cunoaşte aceasta). Cel ce obţine cunoaşterea directă despre toate acestea este cel ce
urmează calea Yoga; nu este indoială asupra acestui lucru.
6.
In acest corp care mai este numit şi Brahmanda (microcosmos, oul universului) există o lună cu raze de
nectar, plasată in varful şirei spinării; ea are opt petale Kalas (in forma de semicerc).
7.
Această floare (Lotus) are faţa in jos şi din ea picură nectar (ambrozia nemuririi) zi şi noapte. Ambrozia in
continuare se subdivide in două părţi subtile;
8.
Una dintre acestea trece prin canalul (Nadi) numit Ida, merge prin corp pentru al hrăni, ca apele cerescului
Gange; cu siguranţă această ambrozie hrăneşte intregul corp prin canalul Ida.
9.
Această rază (lunară) de lapte trece prin partea stangă.Cealaltă rază, care este strălucitoare ca cel mai pur
lapte şi este izvorul marii bucurii, intră pe calea din mijloc (numită Sushumna) in măduva din şira spinării, in
scopul de a permite alimentarea (auto intreţinerea) acestui Lotus (al Lunii).
10.
La baza muntelui Meru se află un Soare cu 12 petale (Kalas).Pe calea din dreapta (Pingala) stăpanul
creaturilor transportă (fluidul)prin razele sale in sus.
11. Cu siguranţă acesta inghite secreţiile vitale şi nectarul,transpirat de raze. Impreună cu atmosfera, soarele se
mişcă prin intregul corp.
12.
Canalul (Nadi) din partea dreaptă (Pingala) este o altă formă a soarelui, şi este dătătorul Iluminării
(Nirvanei)[17]. Stăpanul creaţiei dar şi al distrugerii (soarele) se mişcă in acest vas prin semnele ecliptice favorabile.

◙Canalele

subtile (Nadis)[18]

13. In corpul omului sunt 350.000 nadis; dintre ele principale sunt patrusprezece;
14-15. Sushumna, Ida, Pingala, Gandhari, Hastijihvika, Kuhu, Sarasvati,Pusa, Sankhini, Payasvani, Varuni,
Alumbusa, Vishvodari şi Yashasvani.Primele trei canale (Sushumna, Ida şi Pingala) sunt cele principale,
care le controlează pe toate celelalte.
16. Intre acestea trei, Sushumna este cel mai inalt şi mai iubit de cei ce practică Yoga. Celelalte canale ii sunt
subordonate acestuia in corpul (subtil al) omului.
17. Toate aceste principale nadis (vase) au gurile indreptate in jos şi sunt ca nişte fire subţiri de lotus. Ele
sunt susţinute toate de coloana vertebrală şi reprezintă soarele,luna şi focul (Kundalini).
18. Cel mai intim dintre aceste trei este Chitra; acesta este cel mai iubit de mine. In Sushumna, se află cel mai
subtil dintre toate cavităţile (canalele), numit Brahmarandhra[19].
19. Strălucitor cu irizaţii in cinci culori, pur, mişcandu-se in mijlocul Sushumna, acest Chitra este partea vitală a
corpului şi centrul Sushumna (in golul central al măduvei din şira spinării).
20. Acesta a fost numit in Shastra, Calea către Cer (către Ultima Realitate); acest canal (Nadis) este dătătorul
bucuriei şi al nemuririi;parcurgand (contempland) această cale interioară Marele Yogin poate distruge toate
păcatele.
Diagramă tibetană care arată nadis precum şi chakras majore şi minore in plansa de mai jos
Vedeti imaginea marita pe: http://www.flickr.com/photos/pata_n_jali/

◙Regiunea pelviană
21.
Două degete deasupra rectului şi două degete sub organ este adhara[20], un lotus avand dimensiunea de
patru degete.
22. In pericarpul lotusului adhara se află o frumoasă matrice[Yoni] triunghiulară ascunsă şi ţinută secretă in
toate Tantras[21].
23.
In acest lotus se află suprema zeiţă Kundalini, care are caracteristicile focului (electricităţi) şi o formă
incolăcită. Kundalini are trei spire şi jumătate (ca un şarpe) şi este amplasată in gura Sushumna.
24. (Zeiţa Kundalini[22]) reprezintă forţa creativă a lumii, care este intotdeauna implicată in creaţie. Kundalini
Shakti este şi zeiţa vorbirii al cărei grai nu poate fi auzit (manifestat) şi care este lăudată de toţi zeii.
25.
Nadi (canalul), numit Ida, este situat in partea stangă, şi, după ce incolăceşte Sushumna, iese prin nara
dreaptă.
26. Pingala este un canal situat in partea dreaptă; el infăşoară canalul central (Sushumna) şi intră prin nara
stangă.
27. Nadi situat intre Ida şi Pingala este numit Sushumna. El are şase stadii, şase forţe şi şase lotuşi cunoscuţi
de Yogini.
28. Primele cinci trepte ale Sushumnei sunt cunoscute sub diferite nume; fiind necesare ele au fost dezvăluite
(prezentate) in această carte.
29. Celelalte canale ce se ridică din Muladhara, merg in variate părţi ale corpului, de exemplu: limbă, organe
sexuale, ochi, picioare,călcaie, urechi, abdomen, subţioară, degete (maini), scrotum şi anus. Luand naştere din locul
amintit ele se opresc la destinaţiile descrise anterior.
30. Din toate aceste (patrusprezece) Nadis (principale) iau naştere gradat alte ramuri şi subramuri aşa că in cele
din urmă ajung la un număr de 350.000, şi alimentează toate zonele corpului.
31.
Aceste Nadis sunt răspandite longitudinal şi transversal prin corp; ele sunt vehicule ale senzaţiilor şi
controlează mişcarea eterului (Prana) regland de asemenea funcţiile motoare[23].
32. In abdomen arde focul (care digeră hrana) situat in mijlocul sferei soarelui ce are douăsprezece petale; este
cunoscut ca focul lui Vaisvanara; acest foc este născut dintr-o porţiune a propriei noastre energii şi digeră diferitele
tipuri de alimente, care ajung inăuntrul corpurilor creaturilor.
33. Acest foc creşte viaţa, dă putere şi hrăneşte; el face corpul plin de (căldură şi) energie, şi distrugand toate
bolile conferă invulnerabilitate (imunitate la imbolnăvire; sănătate).
34. Inţeleptul ce urmează calea Yoga aprinde acest foc al lui Vaisvanara după cuvenitele ritualuri, şi trebuie să
sacrifice hrană zilnic pentru intreţinerea lui, in conformitate cu invăţăturile transmise de către maestrul său
spiritual(Guru, Dumnezeu).
35. Acest corp numit Brahmanda (microcosmos) are multe părţi, insă (in această carte) am enumerat pe cele mai
importante dintre ele, care trebuie să fie cunoscute.
36. Variate sunt numele lor şi nenumărate sunt locurile in acest corp uman; insă nu pot fi toate enumerate aici.

◙Jivatma
37.
In trupul astfel descris, locuieşte Jiva[13], atotpătruzătorul,infrumuseţat cu o ghirlandă de dorinţe fără
sfarşit şi inlănţuit (de corp) de karma (de destin, acţiuni şi de starea conştiinţei de veghe,ataşată de lumea
fenomenală).
38.
Jiva, inzestrat cu multe calităţi şi agent al tuturor evenimentelor,se bucură de fructul variatelor Karme
acumulate in viaţa trecută.
39.
Orice este văzut printre oameni (plăcere ori durere) este datorat karmei. Toate creaturile se bucură ori
suferă, in funcţie de rezultatele acţiunilor lor (reţinute in programul karmei).
40.
Dorinţele (sau ataşarea pozitivă) şi repulsiile (sau ataşarea negativă uneori instinctuală, iraţională), care
determină plăcerea ori durerea (in această viaţă), acţionează in conformitate cu memoria faptelor din vieţile
precedente (Karma), prin care a trecut Jiva.
41. Jiva, care a acumulat un exces de acţiuni bune şi virtuoase,primeşte o viaţă fericită; in lume el se intalneşte
cu lucruri plăcute şi bune pentru a se bucura, fără nici o tulburare.
42. In raport cu felul karmei omul indură durere ori plăcere.Jiva care a acumulat un exces de datorii (cauzate de
faptele rele),niciodată nu va fi lăsat in pace; doar prin Yoga el se poate elibera de karma sa; in afară de karma,

nimic nu este in lume. Din InteligenţaCosmică invăluită (ecranată) de Maya, toate lucrurile s-au născut şi au
evoluat.
43.
Diferite creaturi se nasc pentru a indura consecinţele karmei lor intr-un anotimp potrivit; aşa cum din
greşeală o perlă este luată drept argint, tot astfel din cauza alterării propriei sale karme, un om se inşeală
considerand universul relativ drept o realitate absolută (Brahman) [realitatea fenomenală este luată drept
suprema autoritate][24].
44. Toate aceste iluzii iau naştere din cauza ataşării de lumea fenomenală (dorinţe); ele pot fi eradicate cu mare
dificultate; doar atunci cand apare cunoaşterea experimentală a Ultimei Realităţi, creşte şi cunoaşterea salvatoare a
nerealităţii lumii; doar atunci sunt distruse toate dorinţele.
45. Fiind absorbit şi ataşat de lumea manifestată (relativă, fenomenală, tranzitorie) apare inducerea in eroare
asupra aceluia care este izvorul manifestării (Subiectul; Creatorul). Nu există nici o altă cauză a acestei iluzii; chiar
acesta este adevărul.
46.
Iluzia lumii manifestate (Maya)[25] este distrusă atunci cand Realizatorul (Izvorul) manifestării devine
manifest (perceput experimental prin trăirea ancorării in Ultima Realitate). Această iluzie nu incetează atat timp
cat cineva gandeşte “Brahman nu este"[26].
47. Dacă oamenii ar privi in interor şi ar explora (dincolo de suprafaţă) profunzimile materiei (Prakriti)[27],
această falsă cunoaştere ar dispare; Altfel nu poate fi indepărtată Iluzia şi sideful perlei continuă să fie luat drept
argint.
48.
Atat timp cat nu apare cunoaşterea despre Acela (fără pată)care a manifestat totul (Ultima Realitate,
Brahman), lucrurile vor continua să fie considerate separate şi diverse (se menţine aparenţa multiplicităţii)[28].
49.
Cand acest corp, obţinut prin karma este transformat in mijloc, pentru a obţine Nirvana (beatitudinea
unităţii cu Divinitatea), doar atunci purtarea impovărătorului corp ajunge la fruct (este roditoare),nu altminteri.
50.
De orice natură ar fi dorinţa originară (vasana)[29] ea este ataşată (lipită) şi insoţeşte Jiva (in cursul
variatelor sale incarnări);similară este iluzia pe care acesta o suferă, in funcţie de faptele şi greşelile sale.
51. Dacă practicantul Yoga intenţionează să traverseze dincolo din oceanul lumii, el trebuie să indeplinească
toate datoriile condiţiei sale de viaţă (ashrama) renunţand la toate fructele acţiunilor sale[30].
52. Persoanele ataşate de obiectele simţurilor şi cele doritoare de plăceri senzoriale (şi senzuale) pierd drumul
Nirvanei (Iluminării),amăgiţi de iluzia (cunoaşterii şi puterii) prea multor vorbe, oamenii
cad in acţiuni pacătoase.
53. Cand o persoană nu mai vede nimic altceva aici jos (cand se detaşează de nivelul fenomenal), el vede Sinele
(Atman) in loc de ego (Jiva); atunci nu mai există păcat (pentru el) şi renunţă la toate acţiunile rituale (exterioare,
mimate, care caută rezultatul - fructul).Aceasta este părerea iniţiaţilor şi a mea.
54. Toate dorinţele şi ataşările (de lumea succesiunii diacronică;in continuă transformare) sunt dizolvate numai
prin Cunoaşterea directă(Gnosis;Jnāna) a realităţii imuabile (sincronice; permanente), şi nu altfel. Cand toate
principiile (tattvas)[31] minore, incetează să
mai existe, atunci Principiul Meu devine manifestat (realitatea fenomenală
devine transparentă exprimand caracteristicile Ultimei Realităţi).

CAPITOLUL III
◙Despre practica Yoga. Vāyus (Suflurile)[32]
1.
In inimă există un lotus strălucitor cu douăsprezece petale impodobit cu semne strălucitoare. El are cele
douăsprezece litere sublime de la kla th (adică: k,kh,g,gh,ṅ,c,ch,j,jh,n,ṭ,ṭh).
2.
Prana locuieşte aici impodobită cu diferite dorinţe insoţite de acţiunile trecute, care nu au un inceput şi sunt
asociate cu egoismul (ahaṃkāra).
[Notă - inima se găseşte in centrul unde se află sămanţa pulsatorie reprezentată de simbolul sonor : YAM.]
3.
De la diferitele modificări ale caracteristicilor Prana,aceasta a primit diverse nume; toate nu pot fi
menţionate aici.
4.
Prana, apana, samana, udana, vyana, naga, kurma, krikara,devadatta şi dhananjaya.

5. Acestea sunt cele zece nume principale descrise de mine in această Shastra; ele indeplinesc toate funcţiile din
organism şi incită la aceasta prin propria lor acţiune.
6.
Dintre cele zece, primele cinci sunt conducătoare; chiar dintre acestea Prana şi Apana sunt cei mai inalţi
agenţi, in opinia mea.
7.
Sediul Pranei este zona cardiacă (inima); iar sediul apana zona sexuală (anusul); sediul samana se află in
regiunea plexului solar(sub buric); sediul udana, este in zona gatului; in timp ce vyana se mişcă prin tot corpul.
8.
Celelalte cinci sufluri (vayus) rămase (naga, etc.), indeplinesc in trup următoarele funcţii: ragaială (vomă),
deschiderea ochilor, (activarea corpului şi a zonelor corticale corespondente) foame şi sete, căscat, şi in fine,
sughiţat.
9.
Cel care cunoaşte in acest mod microcosmosul corpului său, este absolvit de toate păcatele şi atinge cea mai
inaltă stare (starea invulnerabilă la perturbaţiile din lumea fenomenală: enstaza)[33].

◙Guru (Maestrul spiritual)[34]
10. Acum vă voi spune ce uşor este să atingi succesul in Yoga (Realizarea uniunii cu Absolutul) prin cunoaşterea
căreia (cunoaştere experimentală interioară) Yoginul nu eşuează niciodată.
11.
Numai cunoaşterea dăruită de Guru, prin buzele sale este puternică şi folositoare (doar pilotarea prin
ascultare este eficientă);altfel ea devine nefructificabilă, slabă ori foarte plină de suferinţe(dureroasă).
12.
Doar cel care este devotat oricărei cunoaşteri (care este vid, fără prejudecăţi), acordand Gurului toată
ascultarea (atenţia; predarea; ascultarea) obţine uşor fructul acelei cunoaşteri[35].
13. Nu este nici cea mai mică indoială că Guru trebuie considerat la inceput ca tată şi mamă simultan şi chiar
drept Dumnezeu; el trebuie servit cu gandul, cuvantul şi fapta de către toţi discipolii săi.
14. Prin favoarea unui Guru orice bun dorit de cineva (legat de evoluţia spirituală) poate fi obţinut. De aceea un
Guru (adevărat) trebuie să fie ascultat zilnic; altfel nimic nu poate fi de bun augur.
15. Maestrul spiritual (Guru) trebuie să fie salutat, după ce a fost inconjurat de trei ori şi cu mana dreaptă a fost
atins piciorul său de lotus.

◙Adhikāri[Atitudini corecte;reguli de guvernare]
16. Persoana, care are control asupra sa, atinge cu adevărat succesul prin credinţă[36]; nici o alta nu poate reuşi.
De aceea, cu(rădăcina in) credinţa (realizată in urma contactului experimental cu Absolutul) trebuie să fie
practicată cu grijă Yoga (pentru a nu pierde acest contact) şi cu perseverenţă(continuitate).
17. Cei care sunt inclinaţi spre plăceri (senzuale) ori care se menţin intr-o companie rea, cei care nu cred, şi care
nu au respect pentru maestrul lor, cei care participă la grupări ce propagă promiscuitatea, cei care mint, sau comit
falsuri şi cei care se lasă antrenaţi in controverse inutile, cei care sunt cruzi (in ganduri, limbaj şi fapte) şi cei care
nu dau ascultarea necesară maestrului lor, nu vor atinge niciodată succesul.
18. Prima condiţie pentru a obţine succesul este credinţa fermă că Vidya (Para-Vidyā; Cunoaşterea spirituală)
trebuie să urmeze şi să se fructifice; a doua condiţie este să ai incredere (credinţă in Vidya) [in experienţa spirituală,
care permite accesul la Iluminare (Para-Vidyā)[37]; a treia este respectul faţă de Guru; a patra este spiritul de
egalitate (mentală) universală; a cincea este detaşarea senzorială; a şasea condiţie este aceea de a manca moderat
(alimentaţie sattvică); acestea sunt toate condiţiile, căci nu există o a şaptea(condiţie).
19.
După ce a primit instrucţiuni in Yoga şi a fost acceptat de către un Guru care cunoaşte Yoga discipolul
trebuie să practice cu pasiune şi credinţă (in acord cu metoda predată de profesor; fără să caute satisfacţii
exterioare efortului intreprins).

◙Alegerea locului şi condiţiilor favorabile practicii Yoga
20. Lasă Yoginul să meargă intr-un loc retras, frumos şi plăcut ori intr-o incăpere liniştită; să intre in poziţia
padmasana (lotus), aşezandu-se pe un loc acoperit cu o rogojină(făcută din iarba Kusa;regn vegetal)şi să inceapă să
practice aşezarea (controlul vizand aşezarea sau suspendarea fluctuaţiilor mentale şi somatice) şi stabilizarea
respiraţiei.
21. Incepătorul inţelept trebuie să-şi ţină corpul neclintit(imobil, cu şira spinării verticală) şi inflexibil (ca şi cum
ar fi legat ori imobilizat din exterior) cu mainile unite ca intr-o rugăciune,şi să salute Guru in partea stangă (stare
de recunoştinţă – prezenţa liderului spiritual este salutată şi atunci cand persoana sa este absentă).

El trebuie de asemenea să-l salute pe Ganesha, in partea dreaptă, şi apoi pe gardienii lumilor şi pe zeiţa Ambika,
care se află in partea stangă.

◙Prānayāma (Controlul Pranei sau al respiraţiei)[38]
22. Apoi, inţeleptul practicant trebuie să inchidă cu degetul mare al mainii drepte, nara dreaptă (pingala), şi să
inspire aer prin Ida (nara stangă); să ţină aerul in interior - suspendand voluntar inspiraţia - cat de mult poate; şi
după aceea lasă-l să expire incet, şi nu forţat, prin nara dreaptă.
23. Din nou, trebuie să inspire prin nara dreaptă, şi să-şi oprească respiraţia cat timp puterea lui ii permite; apoi
lasă-l să expire aerul prin nara stangă, nu forţat ci, cat mai incet şi mai calm (bland).
24.
In acord cu metoda din Yoga, indicată mai sus, trebuie să practice douăzeci de opriri ale respiraţiei
(kumbhakas)[39]. El trebuie să practice aceasta zilnic (fără neglijenţă ori lene) fără să se forţeze prea mult şi liber
(cu mintea vidă, egală, neperturbată) de orice factori antagonişti (de iubire şi ură; de indoială, competiţie ori grabă;
cu toată atenţia “in" ceea ce faci iar nu “după" rezultatele exterioare).
25. Aceste reţineri ale respiraţiei (kumbhaka) trebuie să fie practicate de patru ori zilnic: (1) o dată, devreme
dimineaţa, la rasăritul soarelui; (2) la pranz; (3) la apus; (4) la mijlocul nopţii (se introduce o perioadă stabilă de
şase ore, care nu este modificată; rezultatul obţinut este amplificat de realizarea unor reflexe condiţionate).
26. Dacă această reţinere a respiraţiei a fost practicată zilnic, timp de trei luni, cu regularitate, atunci nadis-urile
corpului (canalele subtile energetice) vor fi sigur şi pe deplin purificate.
27. Cand nadis-urile Yoginului sunt astfel purificate atunci defectele (dereglările, obturările şi bolile) sale sunt
toate distruse şi el intră in primul stadiu al căii Yoga numit arambha[40], in care se percepe Adevărul.
28.
Anumite semne sunt percepute in corpul Yoginului ale cărui nadis-uri au fost purificate. Voi descrie, pe
scurt, toate aceste variate semne.
29. Corpul persoanei ce practică regularizarea respiraţiei (echilibrarea Soarelui şi a Lunii impreună cu reţinerea
suflului inspirat) devine armonios dezvoltat, emite un miros dulce, arată frumos şi plăcut. In toate tipurile de Yoga,
pranayama are patru trepte: 1.stadiul de inceput (arambha-avastha); 2.stadiul de cooperare a ego-ului şi a Eului
superior (ghata-avastha); 3.Parichaya-avastha (cunoaşterea); 4.consumarea sau arderea finală (nishpattiavastha).
30. Am descris deja inceputul ori arambha avastha al pranayamei; restul va fi descris ulterior. Cele patru trepte
ale controlului respirator distrug toate păcatele şi suferinţele.
31.
Următoarele calităţi caracterizează cu siguranţă intotdeauna corpul şi mintea oricărui Yogin - apetit
puternic, digestie bună, bună dispoziţie, miros plăcut, figură plăcută, mare curaj (neclintire interioară; atenţie; lipsa
fricii somatizate; blandeţe; animalele nu ii sunt ostile), puternic entuziasm şi deplină putere.
32. Acum vă voi spune marile obstacole in calea Yoga care trebuie să fie evitate, fiindcă prin indepărtarea lor
Yoginul trece dincolo de oceanul suferinţelor lumeşti.

◙Lucrurile la care trebuie să se renunţe
33. Cel ce urmează calea Yoga trebuie să renunţe la următoarele:1.substanţe acide in alimentaţie; 2.substanţe
astringente; 3.substanţe picante şi fermentate; 4.sare; 5.condimente, afrodisiace (muştar, piper);6.lucruri amare
(ceai, cafea, tutun, lucruri arse); 7.mers extenuant;8.baia timpurie (inainte de răsărit); 9.lucruri prăjite in ulei;
10.furt;11.omorarea (animalelor); 12.duşmănie cu oricare persoană;13.mandrie(orgoliu); 14.duplicitate;15.necinste;
16.orice exces in asceză (tapas)inclusiv postul alimentar; 17.minciună; 18.ataşarea de lucruri trecătoare şi de
ganduri, altele decat cele legate de moksha (salvare;eliberare)[41]; 19.cruzimea faţă de animale; 20.compania
femeilor; 21.rugăciune (atunci cand se manuieşte ori se şade langă foc [pericol de autocombustie]) şi adorarea
focului; 22.vorbăria avand drept ţel lauda şi rănirea sau care nu acordă atenţie la cuvintele folosite ori la sensul
limbajului; şi in fine,23.excesul de mancare.

◙Mijloacele pentru obţinerea succesului in calea Yoga
34. Acum vă voi spune mijloacele prin care succesul in calea Yoga este repede obţinut; ele trebuie să fie păstrate
secrete de practicant pentru ca succesul să vină cu siguranţă.
35.
Marele Yogin trebuie să respecte intotdeauna următoarele reguli: să folosească: 1.unt clarificat; 2.lapte;
3.hrană dulce (sattvică);4.să bea apă de izvor (zonă de păduri foioase) şi să mănance lucruri neprelucrate (netratate
radioactiv, termic, chimic ori prin alte modalităţi fizice); 5.camfor; 6.cuvinte calde;7.să aleagă un loc plăcut

(ashram,manăstire ori sihăstrie) sau o incăpere retrasă, cu o uşă mică; 8.ascultarea discursurilor (cărţilor sacre ori
a maeştrilor spirituali) asupra adevărului;9.indeplinirea indatoriilor casei cu vairagya (fără ataşament); 10.să
cante numele lui Vishnu; 11.să asculte muzică blandă (sattvică, neagresivă,dulce); 12.să-şi dezvolte răbdarea;
13.constanţa efortului; 14.iertarea;15.moderaţia in austeritate sau asceză (tapas); 16.purificări; 17.modestia;
18.să fie devotat; 19.să facă servicii dezinteresate (pentru Guru).
36. Cand respiraţia curge prin Pingala (nara dreaptă) este timpul potrivit pentru Yogin sa mănance; cand aerul
intră prin Ida (nara stangă) el trebuie să se culce.
37. Yoga (pranayama) nu trebuie să fie practicată imediat după masă şi nici cand iţi este foarte foame; inainte de
a o exersa se poate manca puţin lapte şi unt.
38. Cand cineva este bine ancorat in practica sa, el nu are nevoie să asculte de aceste restricţii. Practicantul
trebuie să mănance frecvent şi in cantităţi mici de fiecare dată; el trebuie să continue practicarea zilnică a reţinerii
suflului (kumbhaka) la timpul stabilit.
39. Atunci cand practicantul Yoga poate, să-şi regleze ritmul respirator şi să-şi suspende la voinţa sa respiraţia
(oricand şi oricat doreşte) atunci cu siguranţă a obţinut succesul in kumbhaka; ce lucruri există pe care Yoginul să
nu le poată comanda aici, numai realizand succesul in kumbhaka?

◙Primul stadiu al prānāyāma
40. In primul stadiu al pranayama corpul Yoginul incepe să transpire. Cand acesta transpiră el trebuie să se
frece bine cu mana goală căci altfel corpul Yoginului işi pierde dhatu (umorile)[se inchid magnetic porii pielii prin
care pot intra influenţe nefaste:climatice, psihice, afective, astrale].

◙Al doilea şi al treilea a stadiu al prānāyāma
41. In al doilea stadiu are loc o tremurare a corpului; in al treilea stadiu apar salturi ca de broască (primul
stadiu al levitaţiei);atunci cand practica (suspendarea) devine mai indelungată adeptul merge in aer (se stabilizează
levitaţia).

◙Vayu-Siddhi
42. Atunci cand Yoginul, deşi este aşezat in Padmasana (Poziţia Lotus), se ridică in aer şi părăseşte solul, ştim că
a obţinut Vayu Siddhi (succes asupra aerului, independenţă fată de eterul cuplat gravitaţional),care distruge
intunericul lumii.
43. Atat timp (cat nu a caştigat Vayu-Siddhi) lasă-l să practice respectand regulile şi restricţiile indicate mai
inainte. Ca efecte ale atingerii perfectiunii in această pranayama se constată: descreşterea somnului, scăderea
necesarului de alimente solide şi lichide (se trece pe alimentare cu Prana); reducerea excreţiilor şi urinei.
44. Yoginul ce realizează Adevărul (contactul cu Lumina numenală)devine liber de boală, nenorociri (accidente)
şi suferinţă [are conştiinţă trează ori permanentă (nu prezintă dualitatea veghe-somn)]; el nu are niciodată:
transpiraţie rău mirositoare (nu putrezeşte), exces or lipsă de salivă sau viermi intestinali.
45.
Cand in trupul practicantului dispar fluctuaţiile umorilor (salivă, bilă, sange) atunci el poate să devină
independent (neafectat; imun) la incălcarea regularităţii in dietă şi repaus (este neperturbat de foame, sete ori
oboseală).
46. Nici un efect nefavorabil nu va urma, dacă Yoginul va lua o mare cantitate de hrană, o cantitate foarte mică
sau deloc. Prin puterea practicii constante Yoginul obţine bhukhari-siddhi, el se mişcă ca “broasca ce sare pe
pămant" (Dardura-Siddhi), cand este speriată de pocnetul palmelor.
47.
Cu adevărat sunt multe obstacole dificile şi aproape insurmontabile in Yoga, dar Yoginul trebuie să-şi
continue practica orice s-ar intampla;chiar cand viaţa sa ajunge la sfarşit mai există o şansă42.
48. Apoi lasă practicantul să se aşeze intr-un loc retras şi să-şi detaşeze simţurile de la obiectele exterioare (să se
retragă in albia interioară) şi să rostească intr-o repetiţie neauzită pranava OM[43] in scopul distrugerii tuturor
obstacolelor.
[Notă - AUM; toate trei sunetele trebuie să fie rostite distinct.]
49.
Prin regularizarea respiraţiei practicantul inţelept distruge cu siguranţă toată karma sa, fie că este
acumulată in această viaţă, fie in vieţile trecute .

50. Marele Yogin distruge prin cele şasesprezece pranayame variatele virtuţi şi vicii acumulate in vieţile trecute.
51. Această pranayama distruge păcatul, aşa cum focul arde un bulgăre de bumbac; ea il face pe Yogin liber de
păcate; apoi distruge şi legăturile datorate tuturor acţiunilor sale bune (obţine detaşarea de recompense).
52. Puternicul Yogin, după ce a atins prin pranayama cele opt feluri de “puteri psihice" (siddhi)[44], şi după ce a
traversat oceanul dualităţii binelui şi răului, virtuţii şi viciului, se mişcă liber prin cele trei lumi.

◙Creşterea duratei de suspendare a respiraţiei
53. Apoi gradat el trebuie să devină apt să practice timpi de trei gharis (el trebuie să fie in stare să-şi ţină
respiraţia pentru o perioadă de o oră şi treizeci de minute). Prin aceasta Yoginul fără indoială obţine toate puterile
dorite.

◙Siddhis-uri, perfecţiuni ori puteri psihice
54.
Yoginul obţine următoarele puteri paranormale sau daruri: vakya siddhi (darul profeţiei), puterea să se
transporte pe el oriunde vrea la voinţă (kamachari), clarvederea (duradristhi), clarauz (durashruti),vederea subtilă
(shukshma-drishti) puterea de a intra in orice alt corp (parakaypravesana) transmutaţia metalelor comune in aur
prin frecarea lor cu propriile sale excreţii şi cu urină; el are puterea de a deveni invizibil şi de a se mişca liber in aer
(călărind vantul şi norii).

◙Ghata Avasta[Starea de izolare]
55. Cand prin practica Pranayama Yoginul atinge starea de izolare ghata (recipient, vas); atunci pentru el nu
este nimic in acest cerc al universului care să nu poată fi indeplinit (starea de manifestare a campului defensiv)
[ghatakasha].
56. Ghata se spune că este starea in care Prana şi Apana vayus, Nada[45] şi Bindu, Jivatma (Spiritul Uman)
şi Paramatma (Spiritul Universal)se combină şi cooperează [in circuit inchis].
57. Cand el obţine puterea de a-şi suspenda respiraţia (adică să fie in enstază: Samadhi), timp de trei ore, atunci
sigur minunata stare pratyahara ( de detaşare senzorială) este atinsă fără obstacol.
58.
Orice obiect ar percepe cel ce urmează calea Yoga, trebuie să-l considere ca fiind Spirit. Atunci cand
modurile de acţiune ale diferitelor simţuri sunt cunoscute, ele pot fi controlate.
59.
După o indelungată practică cel ce urmează calea Yoga poate executa o kumbhaka (o suspendare a
respiraţiei) pentru trei ore; cand pentru opt dandas[46] (echivalent trei ore) respiraţia Yoginului este suspendată,
atunci inţeleptul se poate balansa pe degetul lui mare (obţine sistemul de referinţă Absolut); dar el apare pentru
ceilalţi ca nesănătos (pentru că vede lucrurile in altă perspectivă).

◙Parichaya[Starea holografică]
60. Dupa aceasta, prin exerciţiu, Yoginul atinge Parichaya-avastha (conştiinţa şi cunoaşterea care imbrăţişează
tot). Cand aerul, ce părăseşte nara dreaptă şi stangă, rămane nemişcat şi stabil in eterul din canalul Sushumna,
atunci este realizată starea parichaya.
61. Cand el, prin practica Yoga, obţine puterea de acţiune (kriya shakti) şi străpunge prin cele şase chakre,
atunci el atinge condiţia stabilă de parichaya, şi cu siguranţă Yoginul vede intreitele efecte ale karmei.
62. Apoi, Yoginul trebuie să distrugă multiplele karme cu pranava (OM); trebuie să indeplinească kayavyuha
(un proces mistic de reasamblare şi de reprogramare a diferitelor skandhas[47] din corp) in scopul de a se bucura şi
suferi consecinţele tuturor acţiunilor sale intr-o singură viaţă, fără necesitatea renaşterii (care presupune ştergerea).
63. La acel moment Marele Yogin trebuie să practice cele cinci dharana (forme de concentrare pe Vishnu), prin
care este obţinut controlul asupra celor cinci elemente şi sunt indepărtate frica, leziunile ori prejudiciile, provocate
de oricare din ele [apariţia invulnerabilităţii].
[Notă: trebuie să execute cinci kumbhaka, care să insoţească dharana pe fiecare centru ori Chakra.]
64. Inţeleptul Yogin trbuie să practice dharana astfel: cinci gharis (două ore şi treizeci de minute in lotus adhara
(Muladhara); cinci gharis in poziţia pentru linga (Svadhisthana),cinci gharis in regiunea de deasupra acesteia (plex
solar - Manipura)şi acelaşi lucru pentru inimă (Anahata); cinci gharis in gat (Visuddha)şi in fine să practice

dharana cinci gharis in spaţiul dintre sprancene(Ajnapur). Prin această practică elementele (proprii sunt
reprogramate iar cele) externe incetează să-i mai cauzeze rău Marelui Yogin.
65. Inţeleptul Yogin care practică permanent concentrarea (dharana)obţine un corp care nu mai moare niciodată,
prin sutele de cicluri ale marelui Brahma (corpul neperisabil de diamant cand se manifestă campul defensiv).

◙Nishpatti-avasthā[[Starea de omniprezenţă]
66.
După aceasta, prin exerciţiu gradat Yoginul atinge Nishpatti avasthā (condiţia desăvarşită;starea de
omniprezenţă). După ce a distrus toate seminţele karmei, care au existat de la inceput, Yoginul bea apele
imortalităţii [controlează tranziţia de la forma manifestată (delimitată, materială) la forma nemanifestată
(nelimitată,continuitatea inlocuieşte discontinuitatea;există sub formă de camp)].
67. Cand obţine eliberarea in viaţa prezentă (Jivan-mukta)[48]liniştitul Yogin a realizat prin practică
fructificarea (stabilizarea, consumarea, arderea) samadhi (care este apogeul meditaţiei); cand această stare de
samadhi consumat (cuplare stabilă la Ultima Realitate)poate fi evocată voluntar, atunci Yoginul trebuie să ţină
chetana (veghea;inteligenţa conştientă)[49] unită cu aerul şi cu forţa (kriya-shakti)pentru a cuceri cele şase roţi
(chakra), şi ca să absoarbă in aceasta forţa numită jnana-shakti.
68. Acum am descris conducerea aerului pentru a indepărta tulburările (ce-l asteaptă pe Yogin); prin această
cunoaştere a Vayu-sadhana dispar toate suferinţele şi bucuriile in cercul acestui univers.
69. Cand indemanaticul Yogin işi plasează limba la rădăcina palatului (Khechari-Mudra) el poate bea prana
vayu, atunci are loc completa dizolvare a tuturor Yoga (adică el nu mai are nevoie de Yoga şi este liber de orice boli
[devine unificat, firesc, fără a avea nevoie să apeleze la mijloace externe]).
70. Cand inţeleptul Yogin cunoscand legile de acţiune ale Prana şi Apana poate bea aer rece prin contracţia gurii
in forma ciocului de cioară, atunci el devine apt pentru eliberare.
71. Acel inţelept Yogin care zilnic bea aerul ambrozial in acord cu regulile cuvenite, distruge oboseala, arderea
(febra), decăderea,putrezirea,imbătranirea şi nu este atins de arme (este invulnerabil; nu poate fi rănit).
72. Cand Yoginul poate bea nectarul curgand din Luna interoară (situată intre sprancene), indreptand limba in
sus, cu siguranţă va invinge moartea in 30 de zile.
73. Inchizand ferm glota prin metoda Yoga şi contempland zeiţa Kundalini, Yoginul bea fluidul imortalităţii (ce
vine de la Lună) şi devine un inţelept sau un poet in decurs de şase luni.
74. Dacă el bea “aer" prin ciocul de cioară, atat dimineaţa cat şi seara in amurg, vizualizand şi contempland că
nectarul merge in gura lui Kundalini atunci tuberculoza (phthisis) este vindecată.
75. Cand inţeleptul Yogin bea fluidul zi şi noapte prin ciocul de cioară toate bolile sale sunt distruse; el obţine cu
siguranţă puterile de clarauz şi de clarvedere.
76.
Dacă strangand ferm dinţii (presand maxilarele) şi plasand limba in sus inţeleptul Yogin inghite fluidul
foarte incet, infrange in scurt timp moartea.
77. Acela, care continuă zilnic acest exerciţiu pentru numai şase luni, este eliberat de toate păcatele şi elimină
toate bolile.
78. Dacă este continuat acest exerciţiu, timp de un an, el devine Bhairava (skrt.; lit.: teribil, inspăimantător);
obţine puterea anima [puterea de a fi mic cat atomul] şi celelalte siddhis; cucereşte toate elementele şi esenţele
(elementalii; spiritele).
79. Dacă Yoginul poate rămane jumătate de secundă cu limba in sus, el devine liber de boală, moarte şi
imbătranire.
80. Dacă comtemplă, in timp ce menţine presiunea limbii pe palat, şi unifică nectarul Lunii cu fluidul vital ori
Prana, o persoană nu moare niciodată.
81. Prin acest exerciţiu şi Yoga omul devine fără rival, ca un zeu (Kamadeva). El nu simte nici foame nici sete,
nici somn nici leşin (inchiderea circuitului asigură invulnerabilitatea la perturbaţii; nu este surprins de bucurie ori
de durere).
82. Acţionand după aceste metode marele Yogin devine fără egal in lume, perfect, independent, eliberat de toate
obstacolele şi poate merge oriunde.
83. Practicand aceasta el nu este niciodată renăscut, nici pătat de virtute ori viciu, dar se bucură (pentru milenii)
alături de zei.

◙Asana (posturile;poziţiile corpului)
84.Există optzeci şi patru de poziţii, de diferite feluri.Dintre ele patru trebuie să fie adoptate, pe care le menţionăm
mai jos: 1.Siddhāsana; 2.Padmāsana; 3.Ugrāsana; 4.Svastikāsana.

◙1.Siddhāsana[ Poziţia Lotusului]
85. Siddhāsana (skrt.; lit.:”Poziţia perfectă") care dă succes practicantului se obţine după cum urmează: Presaţi
cu grijă cu călcaiul Yoni (perineul)[50]; celalalt călcai al Yoginului trebuie să fie plasat pe ligament; privirea trebuie
să fie fixată in sus pe spaţiul dintre sprancene; corpul (trunchiul) trebuie să fie nemişcat şi vertical iar simţurile
retrase in interior. Corpul trebuie să fie intins, comod aşezat şi fără incovoieri. Locul unde se practică trebuie să fie
retras şi fără nici un zgomot.
86.
Cel ce vrea să atingă o rapidă fructificare a căii Yoga prin exerciţiu trebuie să adopte această postură
(Siddhasana) şi să practice concentrarea asupra reglării respiraţiei.
87. Prin această postură Yoginul, cand părăseşte lumea atinge cel mai inalt sfarşit (ţel) şi in intreagul univers nu
există o postură mai secretă decat aceasta. Prin detaşare senzorială şi prin contemplare in această poziţie Yoginul
devine liber de păcat.

◙2.Padmāsana [Poziţia Lotusului]
88.
Descriem acum Padmāsana (skrt.; lit.: “Poziţia Lotusului")care vindecă (alungă) toate bolile: după ce ai
incrucişat picioarele,cu atenţie plasează tălpile pe pulpele opuse (adică, piciorul stang pe pulpa dreaptă şi
viceversa); incrucişează ambele maini şi plasează le similar pe pulpe; privirea fixează varful nasului; presează cu
limba rădăcina dinţilor (bărbia ridicată, pieptul inainte) apoi trage aer incet, umple pieptul la intreaga capacitate
(maxim) şi expiră incet aerul intr-un curent fără piedici (uniform, constant).
89. Nu poate fi practicată de oricine; numai inţeleptul realizează aceasta cu succes (nu contează numai aşezarea
corpului in această poziţie, care este şi Mudra, ci şi aceea a corpului energetic, a simţurilor şi a minţii).
90. Executand şi practicand această postură fără indoială energiile vitale (Prāna) ale practicantului devin
imediat complet egale şi curg armonios prin corp.
91. Stand in poziţia Padmāsana şi cunoscand acţiunea Prāna şi Apāna, cand Yoginul execută reglarea respiraţiei
el este eliberat din lumea dualităţii (universul fenomenal). Acesta este adevărul.

◙3.Ugrāsana [Poziţia lui Shiva]
92. Intindeţi in afară ambele picioare şi ţineţi-le depărtate;luaţi ferm capul intre braţe şi plasaţi-le pe genunchi.
Aceasta este numită Ugrāsana (poziţia fermă,puternică;«ugrā» este un alt nume pentru Rudra sau Shiva); aceasta
poziţie activează mişcarea Pranei,distruge tulburările minţii şi ale corpului şi este numită de asemenea
Paschimothana (poziţia posterioară incrucişată).
Acel om inţelept care practică zilnic această nobilă poziţie poate cu siguranţă să determine curgerea Pranei pe căile
posterioare (per via posteriori).
93.
Cei ce practică aceasta poziţie obţin toate siddhis-urile;de aceea cei doritori de a atinge puterile
(paranormale, psihice),trebuie să practice zilnic această asana.
94. Această utilizare specială trebuie să fie ţinută secretă cu mare grijă şi nu să fie dată oricui şi oriunde. Prin
aceasta vayu siddhi este obţinut şi sunt distruse o mulţime de obstacole (dificultăţi).

◙4.Svastikāsana (Poziţia fericirii sau prosperităţii)
95.
Plasaţi degetele picioarelor complet sub pulpe, ţinand corpul drept şi relaxat. Aceasta se numeşte
Svastikāsana.
96. In acest fel inţeleptul Yogin trebuie să practice reglarea aerului. Nici o boală nu poate să-i atace corpul şi el
obţine vayu siddhi.
97. Această poziţie este apropiată de Sukhasana, sau postura uşoară; această poziţie este dătătoare de sănătate,
de influenţă miraculoasă asupra oamenilor şi animalelor, trebuind să fie ţinută secretă de Yogini.

CAPITOLUL IV
◙Yoni-Mudrā-Băutura sacră a Kaulas
1.
Inspiraţi adanc, concentrandu-vă pe lotusul adhar (muladhara).Apoi contractaţi sfinterele (Yoni), care sunt
situate in spaţiul perineal.
2.
Apoi trebuie să contemplaţi asupra lui Dumnezeu al iubirii care rezidă in acel Brahma Yoni şi care este
frumos ca floarea Bandhuk(Pentapetes Phoenicia) - strălucitor ca zece milioane de sori şi rece ca zece milioane de
Luni. Deasupra acestui Yoni există o mică şi foarte subtilă flacără, a cărei formă este triunghiul inteligenţei. Apoi
Yoginul trebuie să-şi imagineze, că are loc acolo, o uniune, intre el şi acea flacără (Shiva şi Shakti).
3.
(Apoi imaginează-ţi că) are loc o deplasare in sus prin vasul Sushumna, prin cele trei corpuri in ordinea lor
naturală (eteric, astral şi mental). (Imaginează cum) nectarul este emis in fiecare chakra,ale cărui caracteristici sunt
lumina şi marea fericire. Culoarea sa este roz, plină de splendoare, picurand in jeturi stropii fluidului imortal.
El trebuie să bea acest vin al imortalităţii care este divin şi apoi să se reintoarcă şi să intre din nou in Kula (spaţiul
perineal).
Notă - cand aceste corpuri subtile urcă, ele beau la fiecare stadiu acest nectar numit Kulāmrita (nectarul divin al
vieţii eterne din zona de racordare la arborele speciei).
4.
Apoi el trebuie să meargă din nou la Kula prin practica mantra Yoga (care include pranayama). Acest Yoni
a fost numit de mine in Tantras ca egal vieţii.
5.
Din nou el trebuie să fie absorbit in acel Yoni, unde locuieşte focul (vieţii şi al) morţii - de natura lui Shiva şi
a lui Shakti. Astfel a fost descrisă de mine metoda practicării marii Yoni Mudra. Totul poate fi practicat cu succes
(şi nu există nici un păcat care nu poate fi şters), dacă se obţine executarea corectă a acestei Mudra.
6.
Chiar acele mantre care sunt deformate (chhinna) ori paralizate (Kilita), arse de foc (stambhita), ori a căror
flacără a devenit atenuată, ori care sunt lipsite de vigoare (intunecate) şi trebuie să fie abandonate,ori care sunt rele,
ori prea vechi, ori care sunt mandre de vigoarea tinereţii inmugurite, ori care au trecut de partea duşmanului, ori
slabe şi fără esenţă (vitalitate), ori care au fost divizate in sute de părţi chiar şi ele devin fertile prin timp şi metodă.
Toate acestea pot da puteri şi emancipare cand sunt bine date discipolului de către Guru, după ce l-a iniţiat conform
ritualurilor şi l-a scăldat de o mie de ori (in apa primordială). Această Yoni-Mudra a fost descrisă pentru a pregăti
studentul in vederea primirii mantrelor (pentru a fi iniţiat in misterele practicii mistice).
7.
Cel ce practică Yoni-Mudra numai este murdărit de păcate dacă ucide o mie de brahmani sau dacă omoară
toţi locuitorii celor trei lumi[51].
8.
Dacă şi-a ucis profesorul, bea vin, fură, ori violează nevasta preceptorului său, el nu este atins de aceste
păcate prin virtutea acestei mudre (toate păcatele din vieţile precedente ori din prezenta viaţă sunt arse).
9. De aceea, cei ce doresc emanciparea trebuie să practice aceasta zilnic. Doar prin practică continuă (abhyasa)
este obţinut succesul; doar prin practică este obţinut contactul experimental cu Ultima Realitate, cunoaşterea
imediată, credinţa adevărată şi eliberarea.
10. Conştiinţa (Cosmică) perfectă este caştigată prin practică. Yoga (Uniunea) este atinsă prin practică; succesul
in Mudra vine prin practică; prin practică este obţinut succesul in pranayana. Moartea poate fi alungată, de către
victima sa, prin practică şi omul devine cuceritorul morţii.
11. Prin practică cineva poate obţine puterea Vach (darul de a rosti Cuvantul Divin, darul profeţiei) şi puterea
de a merge oriunde,numai prin exercitarea voinţei. Această Yoni-Mudra trebuie să fie ţinută in mare secret şi să nu
fie dată oricui. Chiar ameninţat cu moartea,aceasta nu trebuie revelată şi dată altora.

◙Trezirea lui Kundalini
12. Acum vă voi descrie mijloacele de a atinge succesul in Yoga.Practicanţii trebuie să le ţină secrete. Aceasta
este cea mai inaccesibilă Yoga.
13.
Cand zeiţa adormită Kundalini este trezită, prin graţia unui Guru, atunci toţi lotuşii şi legăturile sunt
perforate (puse in legătură).
14. De aceea pentru ca zeiţa, care este adormită in poarta Brahmarandhra (cel mai interior gol al Sushumna), să
fie trezită, anumite Mudras trebuie să fie practicate cu cea mai mare grijă.
15.
Dintre multele Mudras, următoarele zece sunt cele mai bune:1.Maha-Mudra; 2.Maha-Bandha; 3.MahaVedha; 4.Khechari-Mudra; 5.Jalandhara-Mudra; 6.Mula-Bandha; 7.Viparita-Karana; 8.Uddana-Bandha;
9.Vajrondi-Mudra şi 10.Shakti-Chalana-Mudra.

16. Fiind cea mai dragă mie, vă voi descrie acum Mahā-Mudrā din a cărei cunoaştere anticul inţelept Kapila[52]
şi alţii au obţinut succesul in Yoga.

◙Mahā-Mudrā
17.
Ţinand seama de instrucţiunile primite de la Guru, apăsaţi uşor perineul cu călcaiul piciorului stang.
Intindeţi piciorul drept,către exterior, şi tineţi-l strans cu ambele maini. După ce aţi inchis cele nouă porţi (ale
corpului) plasaţi bărbia in piept. Apoi concentrand vibraţiile minţii, inspiraţi şi reţineţi aerul prin kumbhaka
(reţinere după inspiraţie atat de mult cat vă simţiţi confortabil). Aceasta este Maha-Mudra, ţinută secretă in toate
Tantras. Yoginul cu mintea neclintită după ce a practicat-o pe stanga, trebuie apoi s-o practice şi pe partea dreaptă;
in toate cazurile trebuie să fie fixat stabil asupra pranayama- controlul Prana şi al respiraţiei.
18. In acest fel chiar şi cel mai nenorocos Yogin poate obţine succesul. Prin aceste mijloace toate nadis-surile
(canalele subtile) din corp sunt trezite şi puse in activitate; viaţa şi vitalitatea sunt crescute iar degradarea lor este
blocată; toate păcatele sunt distruse.Toate bolile sunt vindecate, iar focul gastric este amplificat. Aceasta conferă o
frumuseţe fără defect a corpului, eliminand imbătranirea şi moartea. Toate fructele dorinţelor şi plăcerilor sunt
obţinute iar simţurile sunt cucerite. Yoginul, aşezat ferm in meditaţie, obţine,prin practică, toate lucrurile fixate sau
dorite. Nu trebuie să existe ezitare in a face astfel.
19. Această Mudra trebuie să fie ţinută secretă cu cea mai mare grijă. Obţinand aceasta Yoginul traversează
oceanul lumii.
20. Această Mudra, descrisă de mine, indeplineşte toate dorinţele practicantului; ea trebuie utilizată in secret şi
nu trebuie dată tuturor.

◙Mahā-Bandha
21. Apoi (după Mahā-Mudra) se intinde piciorul (drept) plasandu-l peste pulpă (stanga); este contractat perineul
şi se trage apana vayu in sus, pentru a fi unită cu samana-vayu; se trage prana-vayu
in jos şi apoi Yoginul trebuie să le unească pe cele trei in buric(adică prana şi apana trebuie să se unească cu
samana in buric). V-am descris acum Mahā-Bandha, care arată calea de emancipare. Prin aceasta toate fluidele din
vasele corpului Yoginului sunt propulsate spre cap.
Aceasta trebuie practicată fără grabă şi cu mare grijă, alternant cu ambele picioarele.
22. Prin această practică, curenţii (vay–) intră in canalul din mijloc al Sushumana; corpul este revitalizat, oasele
şi măduva sunt intărite, iar inima Yoginului devine plină de bucurie. Prin această bandha, marele Yogin poate să-şi
indeplinească toate dorinţele.

◙Mahā-Vedha
23. O zeiţă a celor trei lumi! cand Yoginul, in timp ce execută Maha-Bandha, realizează unirea suflurilor, prana
şi apana, incet şi umple viscerele cu energia astfel obţinută; o trage incet către şezut (zona sacrală a Sushumna),
aceasta se numeşte Mahā-Vedha (se inversează evoluţia embrionară).
24. Cel mai bun dintre Yogini care cu ajutorul vayu a pătruns cu acest perforator nodul (dopul, obstacolul), care
obturează calea Sushumna, trebuie apoi să străpungă nodul lui Brahma.
25. Cel ce practică această Maha-Vedha in mare secret, obţine vayu-siddhi (succes asupra vantului: levitaţie şi
telekinezie). Distruge decăderea (imbătranirea,putrezirea) şi moartea.
26.
Zeii care locuiesc in chakre vibrează datorită blandului influx şi reflux de aer din timpul practicării
pranayama; marea zeiţă Kumali-Mahā-Maya este absorbită in muntele Kailāsa.
27.
Mahā-Mudra şi Mahā-Bandha sunt (devin) fără efect dacă nu sunt urmate de Mahā-Vedha; de aceea
Yoginul trebuie să le practice pe toate trei succesiv şi cu mare atenţie.
28. Cel ce practică zilnic aceste trei Mudras, de patru ori (la interval de şase ore) cu mare grijă, va invinge fără
indoială moartea in şase luni.
29. Numai siddha[53] cunoşteau importanţa acestora trei şi nimeni altcineva; cunoscand aceasta practicantul
obţine tot succesul.
30. Acestea trebuie să fie păstrate secrete de practicantul doritor să obţină puterea; altfel este sigur că
puterile dorite nu vor putea fi obţinute niciodată prin practica Mudras (acţiunea subiectivă colorează şi impiedică
percepţia realităţii).

◙Khechari-Mudrā
31. Inţeleptul Yogin, aşezat in poziţia Vajrasana, intr-un loc liber de orice perturbări, trebuie să-şi fixeze ferm
privirea pe punctul dintre cele două sprancene; intorcandu-şi limba mult inapoi, s-o fixeze in golul de sub epiglotă,
plasand-o cu mare grijă pe gura fantanii de nectar (adică să inchidă trecerea aerului). Această Mudra, descrisă
de mine pentru uzul discipolilor, mai este numită Khechari-Mudra.
32. Trebuie să se ştie că aceasta este sursa oricărui succes; intotdeauna practicand-o, se bea ambrozie zilnic. Prin
aceasta el obţine vigraha-siddhi (putere asupra microcosmosului) “ca un leu asupra elefantului morţii" (obţinerea
morţii aparente; independenţa şi suspendarea voluntară proceselor viului).
33. Dacă este pur ori impur, in orice condiţie ar fi, dacă obţine succesul in Khechari-Mudra el devine (automat)
pur. Nu este indoială in asta.
34. Cel ce practică aceasta chiar şi pentru o clipă traversează marele ocean al păcatelor şi după ce s-a bucurat de
plăcerile lumii Deva (zeilor) este renăscut intr-o familie nobilă (cel ce continuă efortul se naşte pentru a doua oară,
chiar in această viaţă, complet pur).
35. Cel ce practică Khechari-Mudra calm şi fără lene numără ca secunde perioade de sute de Brahmas (dilatarea
statică a timpului este similară celei realizate dinamic).
36. Cel ce cunoaşte Khechari-Mudra, după instrucţiunile date de Guru, obţine un sfarşit inalt, oricat de mari ar
fi păcatele sale (renaşte intr-o circumstanţă favorabilă evoluţiei).
37. Această Mudra, scumpă ca viaţa, nu trebuie dată oricui;ea trebuie ţinută in secret cu mare grijă.

◙Jālandhara-Mudrā
38. După ce ai contractat muşchii gatului, apasă bărbia in piept.Aceasta se spune că este Jalandhara Mudra.
Chiar şi zeii o preţuiesc ca inestimabilă. Focul digestiv (reprezentat in plan somatic şi prin sucul gastric) din
regiunea ombilicală bea nectarul care transpiră din lotusul cu o mie de petale, situat in creştetul capului (putem
astfel preveni ca nectarul să fie consumat altfel); pentru a reţine nectarul trebuie să fie practicată această Bandha.
39. Prin această Bandha, Yoginul insuşi, bea nectarul şi obţine imortalitatea bucurandu-se in cele trei lumi.
40. Această Jalandhara-Mudra amplifică eficienţa practicii Yoga;Yoginul doritor de succes trebuie să o practice
zilnic.

◙Mūla-Bandha
41. Apăsand hotărat anusul cu călcaiul, se trage forţat in sus apana-vayu; printr-un efort progresiv şi lent in
cursul practicii.
Aceasta este descrisă ca Mula-Bandha distrugătoarea imbătranirii şi a morţii.
42. Dacă, in cursul practicii acestei Mudra Yoginul poate uni apana cu prana vayu atunci aceasta devine identică
cu Yoni-Mudrā.
43. Cel ce a realizat Yoni-Mudrā, ce nu se poate realiza decat cu mare dificultate in această lume (şezand in
padmasana, liber de orice gand) părăseşte solul şi se mişcă in aer prin virtutea acestei Mudrā.
44. Dacă inţeleptul Yogin este doritor să treacă oceanul lumii, el trebuie să practice această Bandha in secret, in
locuri retrase (in pădure, pustiu; in nici un caz in casă sau intr-o localitate, deoarece apar şi efecte nedorite).

◙Viparita-Karana
45.
Punand capul pe sol, el trebuie să intindă picioarele in sus, mişcandu-le periodic in cerc. Aceasta este
Viparita-Karana ţinută secretă in toate Tantras.
46. Yoginul ce practică aceasta zilnic trei ore, infrange moartea şi nu este distrus in cursul Pralaya (la dizolvarea
prezentului univers fenomenal).
47. Cel ce bea nectarul nemuririi devine egal cu Siddhas[53],iar cel ce practică această Bandha devine un adept
intre toate creaturile (intră in curentul Căii).

◙Uddana-Bandha
48.
Cand intestinele de deasupra şi de desubtul buricului sunt aduse in stanga se numeşte Uddana-Bandha
(distrugător a tuturor păcatelor şi suferinţelor). Viscerele din stanga cavităţii abdominale trebuie
trase deasupra buricului. Aceasta este Uddana-Bandha sau leul care invinge elefantul morţii.
49. Yoginul care o practică de patru ori pe zi purifică Centrul Solar (buricul şi rădăcina) prin care Prana este
absorbită şi purificată.
50. Yoginul cu siguranţă invinge moartea dacă o practică timp de şase luni; focul gastric este imblanzit şi are loc
o creştere şi o purificare a fluidelor corpului.
51. Ca o consecinţă este obţinută de asemenea vigrahasiddhi. Toate bolile Yoginului sunt distruse de această
bandha.
52. După ce a aflat metoda de la Guru, inţeleptul Yogin trebuie să practice cu mare grijă. Aceasta este cea mai
inaccesibilă Mudra,trebuie să fie practicată intr-un loc retras şi fără perturbaţii.

◙Shakti-Chālan-Mudrā
53. Lasă-l pe inţeleptul Yogin cu corpul aşezat neclintit şi cu mintea vidă şi fermă să tragă in sus pe zeiţa
Kundalini dormind in lotusul adhar, cu ajutorul apana-vayu. Aceasta este Shakti-Chalan Mudra dătătoare a
tuturor puterilor.
54. Cel ce practică Shakti-Chalan-Mudra zilnic creşte viaţa şi distruge bolile (inversează curgerea in clepsidra
vieţii).
55.
Părăsind somnul, şarpele Kundalini urcă in sus: de aceea lasă pe Yoginul doritor de putere să practice
aceasta.
56. Cel ce practică mereu această Shakti-Chalan-Mudra după indicaţia Gurului său, obţine vigrahasiddhi, care
dă puterea anima, şi alte siddhis şi elimină teama de moarte.
57. Cel ce practică bine Shakti-Chalana-Mudra, timp de două secunde şi cu grijă, este foarte aproape de succes.
Această Mudra trebuie să fie practicată de Yogin in poziţia cuvenită (presand perineul cu călcaiul).
58. Acestea sunt cele zece Mudras al căror egal nu a existat şi nu va exista; prin practica oricăreia dintre ele o
persoană devine Siddha şi obţine succesul.
[NOTĂ:Vajrondi-Mudrā descrisă in acest capitol in original este omisă deliberat aici, fiindcă aceasta este o
practică inferioară (n.t.)]

CAPITOLUL V
◙Obstacolele in calea Yoga
1.
Parvati - O, Doamne, O iubite Shankar! de dragul acelora ale căror minţi sunt in căutarea supremului
sfarşit [54], spune-mi care sunt obstacolele in calea Yoga.
2.
Shiva - Ascultă, O zeiţă! iţi voi enumera acum toate obstacolele care stau in calea Yoga. Pentru atingerea
emancipării (eliberării; mantuirii; realizării omnicunoaşterii şi omnipotenţei), cele mai importante dintre toate
obstacolele sunt plăcerile legate de satisfacerea simţurilor
(bhoga) [Toate formele de ataşare de lumea fenomenală sunt datorate ignoranţei statice şi dinamice].

◙Bhoga (Plăcerile senzoriale)
3.

Femeile (senzualitatea), paturile (lancezeala, lenea), scaunele (poziţia socială, mobilierul confortabil), hainele
şi bogăţiile sunt obstacole in calea Yoga; de asemenea betelul, mancărurile gustoase (rafinate), trăsurile
(sedentarismul), regatele şi puterea asupra celorlaţi oameni; la fel acumularea de bunuri (aur, argint, cupru,
pietre preţioase, lemn de aloe) de ranguri şi de cunoştiinţe; invăţarea Vedas şi a Shastra (scrierile sacre);
dansul, cantatul şi ornamentele; harpa, flautul şi toba; călăritul pe elefanţi şi pe cai; soţiile şi copiii;
intrecerile şi vanătorile; bucuriile lumeşti, toate acestea sunt doar o parte dintre multele obstacole. Acestea
sunt obstacole ce iau naştere din Bhoga (ataşarea de plăcerile senzoriale). Ascultă acum obstacolele ce iau
naştere din religia rituală.

◙Dharma (ritualismul religiei)
4.
Următoarele sunt obstacolele pe care ritualismul le-a interpus (intre om şi Dumnezeu): abluţiuni, rugăciuni
la zeităţi, respectarea zilelor sacre ale lunii, sacrificiul focului, tanjirea după rezultat (inclusiv Moksha), in loc de a
se ataşa de calea care conduce la Moksha, reguli de morală (străine de Moksha), jurăminte şi pocăinţă [supunere
faţă de ierarhia socială şi familiară a valorilor], posturi excesive (privare de alimente), respectul unor indatoriri
religioase, tăcerea (imobilismul), spectacole şi sacrificii de tot felul (inventarea de sărbători şi ritualuri periodice,
declanşarea unor războaie sfinte pentru a menţine polarizarea atenţiei oamenilor in afară), obligaţia efectuării de
sacrificii şi jurăminte de postire (Chandrayama) şi a unor pelerinaje la locurile sfinte (a fost stimulată căutarea
exterioară şi rătăcirea deşi textele sacre ale omenirii susţin calea “aşezării" şi căutării in interior a Sinelui şi a
impărăţiei lui Dumnezeu), ataşarea de căutarea in afară a liniştii şi securităţii [ritualuri orientate greşit; căutarea
acumulării bogăţiilor, faimei şi urcării in ierarhiile sociale artificiale (caste şi ranguri inventate); liniştea şi
invulnerabilitatea sunt imposibil de atins dacă este menţinută ataşarea , orientarea şi dependenţa faţă de lumea
exterioară]; tolerarea deliberată a căilor greşite [practici ascetice excesive, inutile şi nocive, care deşi nu au condus
pe nimeni la Iluminare, au fost tolerate pentru că au furnizat exemple demne de evitat, folosite pentru a fi menţinute
dependenţa şi supunerea oamenilor in faţa puterii laice aliată cu cea religioasă]; amplificarea dijuncţiei dintre
contemplator şi obiectul contemplării [preotul oficiant al ritualului s-a interpus intre om şi Absolut, eliminandu-se
legătura directă a fiecăruia; impărăţia lui Dumnezeu a fost plasată deliberat in exterior, in Ceruri; in lipsa
experienţei directe s-a pierdut credinţa şi a fost favorizată apariţia unei multiplicităţi de credinţe dependente de
puterea temporară, in slujba cărora au fost de fapt puse: laicizarea poruncilor religioase sub forma normelor
morale a slujit extinderii puterii şi acumulării de resurse materiale, energetice şi umane de către guvernanţi;
cuceririle teritoriale au fost favorizate de colonizarea religioasă, care a şters tradiţiile (inclusiv prin vanarea şi
eliminarea fizică a reprezentanţilor altor curente de gandire şi experimentare, sau prin incendierea bibliotecilor,
ce nu puteau fi puse sub control) şi a reprogramat conceptual, afectiv şi senzorial oamenii, pentru a deveni
vulnerabili la mijloacele de manipulare utilizate in scopul de a fi instrăinaţi şi robotizaţi.]

◙Jnāna[Cunoaşterea mijlocită eronată]
(cunoaşterea mijlocită eronată sau din ataşarea de cunoaşterea exterior)
5.

Acum vom prezenta obstacolele care provin din cunoaştere.Aşezarea in Gomukh-asana şi practicarea
Dhauti (spălarea intestinelor in Hatha Yoga). Cunoaşterea distribuţiei nadisurilor (vaselor subtile din
corpul uman); invăţarea pratyahara (a modalităţilor de subjugare a simţurilor); incercarea de trezire a
forţei Kundalini prin mişcarea rapidă a stomacului (un proces din Hatha Yoga); intrarea pe drumul
Indriyas, şi cunoaşterea acţiunii nadisurilor. Acum ascultă despre noţiunile greşite de dietă.

◙Noţiuni greşite de dietă.
6.

Acea samadhi (transă) ce poate fi indusă deodată prin ingerarea unor substanţe chimice sau mancand
anumite feluri de alimente,este o greşeală. Acum vei auzi despre influenţa companiei.
◙Influenţa companiei.
7.
“Ţine companie virtuosului şi evită pe aceea a viciosului"nu este (intotdeauna) o afirmaţie corectă.
Măsurarea greutăţii şi uşurimii aerului inspirat şi expirat (este o idee eronată).
8.
Brahman este "in corp"; "El este realizatorul formei";"El are o formă"; "El nu are formă" ori "El este
totul"; toate aceste doctrine sunt obstacole. Aceste noţiuni sunt impedimente şi ingheţări verbale ale formei Jnāna
(cunoaştere).

◙Patru feluri de Yoga
9.

Yoga, care transcede dualitatea, este de patru feluri:Mantra-Yoga, Hatha-Yoga, Laya-Yoga şi Raja-Yoga.

◙Sādhaka (aspiranţi)
10. Trebuie cunoscut că aspiranţii sunt de patru feluri: slabi(lipsiţi de energie), moderaţi, arzători şi cei mai
arzători[entuziaşti;inflăcăraţi] – cei mai buni care pot trece oceanul lumii.

◙Slabi (buni pentru Mantra-Yoga)
11.
Oameni neintreprinzători, comozi, bolnavi şi cei care găsesc defecte profesorilor lor, cei avari, pacătoşi,
gurmanzi şi ataşaţi fără ajutor de soţiile lor; cei nestatornici (instabili), timizi, bolnavi,dependenţi şi cruzi, cei al
căror caracter este rău şi cei ce sunt inerţi (indolenţi) - aceştia toţi sunt aspiranţi slabi. Aceşti oameni obţin succes in
doisprezece ani cu mare efort; pe ei profesorul ii găseşte buni pentru Mantra-Yoga.

◙Moderaţi (buni pentru Laya-Yoga)
12. Cei cu mintea liberă, blanzi, cumpătaţi, doritori de virtute,dulci in vorbă; care niciodată nu ajung la extreme
in nici o acţiune.
Aceştia trebuie să fie iniţiaţi de profesorul lor in Laya-Yoga (şi obţin succesul in nouă ani).

◙Arzători (buni pentru Hatha-Yoga)
13. Cei cu mintea liniştită, care cunosc Laya-Yoga şi sunt independenţi, plini de energie şi de vitalitate, plini de
simpatie, iertători, darnici, cinstiţi, curajoşi, plini de credinţă; cei care se inchină la picioarele Gurului lor, şi care
sunt angajaţi permanent in practica Yoga – aceşti oameni sunt adhimatra [58]. Ei obţin succes in practica Yoga in 6
ani şi trebuie să fie iniţiaţi in Hatha-Yoga şi in ramurile sale.

◙Cei mai arzători (buni pentru toate ramurile Yoga)
14. Cei care au cea mai mare cantitate de energie, cei intreprinzători, angajaţi şi eroici (care sacrifică orice
altceva), care cunosc Shastras (Scripturile) şi perseverează; cei liberi de efectele emoţiilor oarbe, cei care nu se
tulbură uşor şi cei care sunt tineri (prima parte a tinereţii); cei moderaţi in dietă, care işi stăpanesc simţurile; cei
fără frică, curaţi şi indemanatici; cei care sunt un ajutor pentru toţi; cei competenţi, fermi, talentaţi, mereu egali şi
mulţumiţi; cei iertători, avand o natură bună şi cei religioşi, tăcuţi şi modeşti (care işi ţin străduinţele secrete); cei cu
blandeţe in vorbă şi cei paşnici (blanzi, neagresivi, pacifici); cei care au credinţă in Shastras şi se predau (se inchină)
lui Dumnezeu şi maestrului lor (Guru); cei care au aversiune să-şi piardă timpul in societate;cei care nu sunt
bolnavi şi care sunt obişnuiţi cu datoriile adhimatra; ei care practică fiecare ramură (anga) de Yoga; toţi aceştia
obţin,fără indoială, succesul in trei ani şi pot fi iniţiaţi in orice ramură Yoga, fără nici o ezitare.

◙Invocarea umbrei (Pratikopāsana)
15. Invocarea umbrei (Pratika) conferă discipolului atat viziunea asupra obiectelor văzute cat şi aceea asupra
obiectelor nevăzute; fără indoială obţinand această vedere autentică omul devine pur.
16. Dacă vei păstra o privire fixă (la infinit, privind in gol) vei reuşi să vezi pe cerul clar şi senin, iluminat de
soare, propria ta reflexie divină (umbra); ori de cate ori aceasta este văzută, chiar şi pentru o singură secundă pe cer
vei vedea deodată pe Dumnezeu.
17. Cel care zilnic işi vede umbra sa pe cer, va creşte numărul anilor săi şi nu va pieri intr-o moarte accidentală.
18.
Dacă umbra este văzută in intregime, reflectată in campul cerului, atunci cel ce practică Yoga, obţine
victoria; el cucereşte (controlează) vayU şi poate să meargă oriunde doreşte (prin levitaţie iar ulterior prin
translocaţie).

◙Cum trebuie să fie invocată umbra
In momentul răsăritului ori pe Lună plină, discipolul trebuie să-şi fixeze privirea pe gatul umbrei pe care o
aruncă (pe sol); apoi după un timp, să se uite spre cer; dacă va vedea o umbră gri completă pe cer, este bine şi va
trebui stabilizat fenomenul.
19. Cel care practică mereu aceasta cunoaşte Paramatma[13] şi devine in intregime fericit, prin graţia umbrei
sale.

20. In momentul inceperii unei călătorii, a unei căsnicii (mariaj),lucrări sau in caz de dificultate (necaz, suferinţă,
zbucium) această practică este de mare folos. Această invocare a umbrei distruge păcatele şi creşte virtutea,
[datorită restabilirii legăturii cu izvorul vieţii (Paramātma)].
21.
Prin practică continuă, el incepe in cele din urmă să vadă imaginea divină in propria sa inimă; şi astfel
Yoginul perseverent obţine eliberarea.

◙Raja-Yoga[59]
22. Practicantul trebuie să-şi astupe urechile cu degetele mari,ochii cu indexul, nările cu degetele mijlocii şi cu
celelalte patru degete rămase să apese pe buza superioară şi inferioară. Yoginul care şi ţine astfel neclintit “aerul",
işi vede sufletul său sub formă de lumină.
23. Cand cineva vede fără obstacol, chiar şi pentru o clipă, această lumină este eliberat de păcat şi atinge cel mai
inalt sfarşit.
24. Yoginul, eliberat de păcate, care practică continuu acest exerciţiu, devine una cu acel Suflet (luminos) şi işi
uită corpurile sale (fizic, subtil şi cauzal).
25. Cel ce practică acest exerciţiu in secret, este absorbit in Brahman, deşi a săvarşit fapte păcătoase.
26. Acest exerciţiu trebuie păstrat secret; acesta conduce deodată la convigere (credinţă bazată pe experienţă); el
conferă oamenilor Nirvana. Aceasta este Yoga cea mai dragă mie. Datorită practicii gradate a acestuia Yoginul
incepe să audă sunetele mistice (nādas).

◙Sunetele Anāhad[60]
27.
Primul sunet care apare este ca un “hum" al unor albine imbătate de miere; apoi sunetul unui flaut;
urmează, după aceea, sunetul unei harpe; după aceasta, ca urmare a practicării gradate a căii Yoga,care distruge
intunericul lumii aude sunetele clopotelor; apoi sunetele ca ale tunetului (unei cascade). Cand cineva işi fixează fără
frică intreaga atenţie pe aceste sunete, el obţine absorbţia completă (enstaza;Samadhi; Iluminarea).
28. Cand mintea unui Yogin este complet angajată (ataşată, concentrată) in acest sunet, el uită de toate lucrurile
externe (obţine detaşarea de lumea fenomenală; uitarea) şi este amplificată absorbţia in acest sunet.
29. Prin această practică Yoga el cucereşte (transcede) toate cele trei calităţi (gunas[7]) şi dualitatea (bine-rău);
şi fiind liber de toate stările (condiţionate) el obţine absorbţia in chidakasha(eterul inteligenţei sau al
conştiinţei[23]).

◙Un secret [experienţa anticipată a salvării]
30.
Nu există poziţie de valoarea Siddhasana (Poziţia perfectă),nici o putere precum Kumbha (reţinerea
suflului), nici o Mudra precum Khechari (inchiderea circuitelor energetice subtile) şi nici o absorbţie ca aceea
datorată nada (sunetului mistic).
31.
Acum voi descrie experienţa anticipată a salvării pe care cunoscand-o chiar şi aspirantul păcătos poate
obţine mantuirea.
32. După adorarea (predarea in faţa) lui Dumnezeu, aşa cum trebuie, şi după indeplinirea celor mai eficiente
tehnici Yoga, fiind aşezat intr-o stare calmă şi fixă, şi intr-o poziţie (stabilă) avand mereu aceleaşi caracteristici,
inţeleptul Yogin trebuie să să se iniţieze in această Yoga prin plăcerea Gurului său.
33. După ce a dăruit toate vitele şi proprietăţile Gurului care cunoaşte Yoga, şi după ce l-a mulţumit cu mare
grijă, permite discipolului inţelept să primească această iniţiere.
34. După ce i-a mulţumit pe Brahmani (şi pe ceilalţi preoţi) dandu-le toate felurile de lucruri bune (renunţand la
bunuri şi alte surse de ataşare, contestare sau dispută), discipolul inţelept trebuie să primească această Yoga in casa
mea (adică templul lui Shiva) in deplina puritate a inimii (celui care nu are comori şi conflicte pe pămant).
35. După ce a renunţat prin metodele de mai sus la toate corpurile precedente (rezultate ale karmelor trecute) şi
fiind in corpul spiritual(ori luminos) Yoginul trebuie să primească cea mai inaltă Yoga.
36.
şezand in Padmasana (Poziţia Lotus) in solitudine şi tăcere (renunţand la societatea semenilor), Yoginul
trebuie să-şi preseze cele două vijnana nadis (vasele conştiinţei; posibil arterele carotide)cu două degete.
37.
Obţinand succesul in această practică, el devine plin de fericire şi este transparent mental (necolorat,
detaşat); de aceea trebuie să se străduiască cu toată puterea.
38. Cel ce practică aceasta mereu obţine succesul in scurt timp; el realizează de asemenea vayu-siddhi.

39. Yoginul, care face aceasta măcar odată, distruge cu adevărat toate păcatele şi obţine fără indoială intrarea
vayus in canalul din mijloc.
40. Yoginul, care practică aceasta cu perseverenţă, este divinizat chiar şi de zei; el obţine puterile psihice cum
sunt anima, laghima,ş.a. şi poate merge oriunde in cele trei lumi, atunci cand doreşte.
41. In funcţie de puterea cuiva de a practica controlul vayu,el obţine comanda deplină asupra corpului său;
inţeleptul, rămanand in Spirit, se bucură de lume in corpul prezent.
42. Această practică Yoga este foarte secretă şi nu poate fi dată tuturor; acest secret poate fi revelat numai acelui
om la care toate aptitudinile (progresele) de Yogin sunt observate.
43. Yoginul trebuie să se aşeze in Padmasana, să-şi fixeze atenţia asupra cavităţii gatului; să-şi plaseze limba la
baza palatului; prin aceasta el va stinge foamea şi setea.
44.
Sub cavitatea gatului există un frumos nadi (vas) numit kurma; cand Yoginul fixează atenţia pe acesta,
obţine o mare concentrare a principiului gandirii (chitta).
45. Cand Yoginul se gandeşte constant că a obţinut cel de-al treilea ochi (ochiul lui Shiva - situat in mijlocul
frunţii), atunci el percepe un foc strălucitor ca fulgerul. Contempland asupra acestei lumini (fulger), toate păcatele
sunt distruse şi cea mai păcătoasă persoană obţine cel mai inalt sfarşit (mantuirea, eliberarea).
46. Dacă Yoginul experimentat se gandeşte la această lumină zi şi noapte, el vede Siddhas (sfinţi, semi-zei, adepţi
iluminaţi)şi poate cu siguranţă să converseze cu ei.
47. Cel ce contemplă shunya (vidul sau spaţiul) in timp ce se plimbă ori stă in picioare, dacă visează ori este
treaz, devine intru totul eteric şi este absorbit in chid-ākāsha [domeniul Conştiinţei absolute şi omniprezente (Chit),
ideatică lui Brahman].
48. Yoginul doritor de succes trebuie intotdeauna să obţină această cunoaştere; prin exerciţiu periodic el devine
egalul Meu (Shiva,Brahman, Absolut, Dumnezeu); prin forţa acestei cunoaşteri el devine iubit de toţi (radiază
iubire).
49. După ce a cucerit toate elementele fiind vid de toate speranţele şi de toate legăturile lumeşti, dacă
Yoginul se aşează in Padmasana, şi işi fixează privirea pe varful nasului, atunci mintea sa devine moartă (vidă, fără
fluctuaţii mentale),el obţine puterea spirituală numită Khechari.
50. Marele Yogin zăreşte Lumina pură, ca sfantul munte (Kailas),şi prin forţa exerciţiului său el devine stăpanul
(slujitorul) şi păzitorul Luminii.
51.
Intinzandu-se pe pămant, el trebuie să contemple această lumină; procedand astfel, toată plictiseala
(dezgustul), slăbiciunea şi oboseala sunt distruse. Contempland partea din spate a capului (dar şi a corpului) său el
devine cuceritorul morţii. [Anterior am descris efectul fixării atenţiei cuiva asupra spaţiului dintre sprancene, aşa
că nu a mai fost repetat aici.]
52. Din cele patru feluri de hrană (adică aceea care este mestecată, aceea care este suptă, aceea care este linsă şi
aceea care este băută),pe care un om le mănancă, se produce un fluid care este transformat in trei părţi. Cea mai
bună parte (cel mai fin extract al hranei) merge să hrănească corpul subtil (Linga-Sharira, sediul forţei, sau
Sukshma-Sharira[59]); a doua, ori partea mijlocie a fluidului nutritiv, hrăneşte corpul fizic (corpul sau invelişul
grosier: Sthula-Sharira) compus din cele şapte umori (dhātus).
53. A treia ori partea inferioară părăseşte corpul sub formă de excremente şi urină. Primele două esenţe ale
hranei se găsesc in nadis şi sunt transportate de ele; ele hrănesc corpul de la cap la picioare.
54. Cand vayu se mişcă prin toate nadis-urile, atunci, datorită acestui vayu fluidele corpului obţin o extraordinară
forţă şi energie.
55. Cele mai importante dintre aceste nadis-uri sunt in număr de patrusprezece, şi sunt distribuite in diferite
părţi ale corpului, indeplinind diverse funcţii. Ele sunt fie slabe ori puternice, şi prana (energia vitală) curge prin
ele.

◙Cele şase Chakras
◙1.Chakra Mulādhāra
56. Două degete deasupra rectului şi două degete sub Linga,patru degete in lăţime, există un spaţiu ca o rădăcină
in formă de bulb.
57.
In acest spaţiu se află Yoni (izvorul)[61] avand faţa către partea posterioară; acel spaţiu este numit
“rădăcină"; acolo locuieşte zeiţa Kundalini. Aceasta inconjură ca un şarpe toate nadisurile şi are trei spire şi
jumătate; şi ţinandu-şi coada in gură, se odihneşte in golul Sushumna.

58. Zeiţa Kundalini doarme acolo ca un şarpe, şi este luminoasă prin propria sa lumină. Ca un şarpe trăieşte
intre incheieturi; este zeiţa limbajului şi mai este numită sămanţă (bīja şi vīja [62]).
59. Plină de energie ca şi aurul, arzător să ştii că această Kundalini este puterea (Shakti) al lui Vishnu; ea este
mama celor trei Gunas[7] (calităţi) [sattva (echilibru, ritm), rajas (agitaţie, energie) şi tamas (inerţie, apatie)].
60.
Acolo, frumoasă ca floarea Bandhuk, este plasată sămanţa focului divin al iubirii: LAM; aceasta este
strălucitoare ca aurul arzand şi este descrisă in Yoga ca fiind eternă.
61.
Sushumna de asemenea o imbrăţişează fiindcă frumoasa sămanţă este acolo; aceasta se odihneşte acolo
strălucind ca o lună de toamnă,cu luminozitatea a milioane de sori şi răceala a milioane de luni. Zeiţa Tripura
Bhairavi are acestea trei (foc, soare, lună) luate impreună şi este numită vīja. Aceasta este de asemenea numită
“Marea energie".
62. Vīja este dotată cu puteri de acţiune (mişcare) şi senzaţie şi circulă prin intregul corp. Aceasta este subtilă şi
are o flamă ca de foc; uneori se ridică şi alteori cade in apă. Aceasta este “Marea energie" care stă in perineum
şi mai este numită Svayambhu-Linga (auto-născută)[63].
63. Toată aceasta este numită adhar-padma (lotus suport)[64] şi cele patru petale ale sale sunt desemnate de
literele v,s,ṡ,ṣ.
64.
Langă acest Svayambhu-Linga este o regiune aurită numită Kula (familie); adeptul prezidat este numit
Dviranda iar zeiţa ce prezidă este numită Dakini. In centrul acestui lotus se află Yoni, unde stă Kundalini; energia
care circulă deasupra acesteia este numită kama vīja (sămanţa dragostei). Inţeleptul, care intotdeauna contemplă
acest lotus (Muladhara), obţine Darduri-siddhi (puterea de a sări ca broasca);şi treptat el poate părăsi solul
(ridicandu-se stabil in aer).
65.
Strălucirea corpului este crescută; focul gastric devine puternic; apare eliberarea de boală; se amplifică
inteligenţa şi apare omnicunoaşterea.
66.
El cunoaşte ce a fost, ce se intamplă şi ce va fi, impreună cu cauzele evenimentelor; el stăpaneşte parte
neauzită a ştiinţelor impreună cu misterele lor.
67. Pe limba sa dansează intotdeauna zeiţa invăţării (elocvenţei);el obţine Mantra-Siddhi (succes in mantre),
numai printr-o constantă repetare.
68.
Acestea sunt spusele Gurului: “aceasta inlătură bătraneţea, moartea şi nenumăratele tulburări". Cel ce
practică Pranayama trebuie mereu să mediteze la aceasta; numai prin contemplarea sa, Marele Yogin este eliberat
de toate păcatele.
69. Cand Yoginul contemplă lotusul Muladhar (Svayambhu-Linga), atunci, fără indoială, din acel moment, toate
păcatele sale sunt distruse.
70. El obţine orice doreşte mintea sa; prin exerciţiu constant el il vede pe Acela care dă salvarea, care este cel mai
bun inăuntru şi in afară şi care trebuie să fie implorat (rugat, venerat) cu mare grijă.
71. Cei care, părăsind pe Shiva (Dumnezeu), care este inăuntru, se roagă la ceea ce este in afară (adică rugăciuni
adresate formelor exterioare) este ca acela care aruncă bomboana din mană şi rătăceşte apoi in căutarea hranei.
72. El trebuie de aceea să mediteze zilnic, fără neglijenţă, asupra propriului Svayambhu-Linga; şi să nu aibă nici
o indoială că din aceasta vor veni toate puterile.
73. Prin exerciţiu regulat el obţine succesul in şase luni; şi fără indoială că Vayu-l său intră in canalul din mijloc
(Sushumna).
74.
El cucereşte mintea şi poate să-şi reţină respiraţia şi sămanţa[65]; atunci el obţine fără nici o indoială
succesul in această lume şi in oricare alta.

◙2.Svādhisthāna Chakra (Plexul prostatic)
75. Cea de-a doua Chakra este situată la baza organului genital. Are şase petale desemnate prin literele: b, bh,
m, y, r, l. Tulpina sa se numeşte Svadhisthan; culoarea lotusului este roşu-sangeriu; adeptul (iniţiatul) prezidat se
numeşte Bala şi zeita Rakini (este cea care prezidează).
76. Cel ce contemplă zilnic acest lotus devine obiectul de dragoste şi de adoraţie al tuturor zeiţelor frumoase.
77. El poate recita fără frică variatele Shastras şi ştiinţe, necunoscute lui inainte; el este eliberat de orice boală şi
se mişcă fără teamă prin univers.
78.
El infange moartea fără să fie infrant de nimeni; el obţine cele mai mari puteri psihice, cum ar fi: anima,
laghima66, etc. Vayu său circulă liber şi egal (echilibrat) prin tot corpul; umorile corpului său sunt
purificate şi crescute; de asemenea creşte in el ambrozia transpirată de acest lotus eteric.

◙3.Manipura Chakra
79. A treia Chakra este numită Manipura Chakra şi este situată la două degete sub ombilic; are culoare aurie şi
zece petale desemnate prin literele d,ḍh,ṇ,t,th,d,dh,n,p,ph.
80. Adeptul prezidat este numit Rudra - dătător de lucruri bune (favorabile) - şi zeiţa ce prezidează este numită
cea mai sacră Lakini.
81. Cand Yoginul contemplă Manipura Chakra obţine puterea patal-siddhi (dătător de constantă fericire). El
devine stăpan al dorinţelor distruge suferinţele şi bolile; el inşeală moartea şi obţine puterea de a intra in alte
corpuri.
82.
El poate face aur, etc.; vede adepţii (clarvedere); descoperă medicamente (remedii) pentru boli şi vede
comorile ascunse.

◙4.Anāhata Chakra
83. in inimă este a patra Chakra numită Anāhata Chakra. Are douăsprezece petale desemnate prin literele
k, kh,g,gh,ṅ,ch,chh,j,jh,n,ṭṭh. Culoarea sa este roşu-sangeriu inchis; aceasta are drept sămanţă vayu silaba
YAM şi este un loc foarte plăcut .
84. In acest lotus există o flacără numită vānlinga; contempland-o, cineva obţine obiecte din universul văzut şi
nevăzut (translocaţie,condensări, aport).
85. Adeptul prezidat este numit Pināki, iar zeiţa este Kākini.Cel care contemplă neabătut Anahata Chakra este
arzător dorit de fecioarele cereşti.
86. El obţine cunoaşterea incomensurabilă; cunoaşte trecutul, prezentul şi viitorul; are clarauz, clarvedere şi
poate merge prin aer oriunde vrea.
87. El vede adepţii (sfinţii, maeştri spirituali, zeii) şi o intalneşte pe zeiţa cunoscută ca Yoginis; obţine puterea
cunoscută drept Khadhari şi controlează tot ce se mişcă in aer (eter; Akasha).
88. Cel ce contemplă zilnic Banalinga fără indoială obţine Khechari(şi se mişcă in aer, detaşat sau impreună cu
corpul) şi Bhuchari (merge la dorinţă oriunde in lume).
89. Nu pot descrie in intregime importanţa meditaţiei pe Anahata Chakra; chiar şi zeii, precum Brahma, ţin
secretă metoda contemplării sale.

◙5.Vishuddha Chakra
90. Situată in zona gatului se află a cincea Chakra numită Vishuddha Chakra. Este colorată ca aurul
strălucitor; are şasesprezece petale şi este sediul vocalelor a, ā, i, ī, u, ū, ri, rī, lri, lrī, e, ai, o, au, am, ah. Iniţiatul
prezidat se numeşte Chhagalānda, iar zeiţa care il prezidă Sākini.
91.
Cel ce mereu o contemplă este stăpanul Yoginilor şi merită să i se spună inţelept; prin meditaţie pe
Vishuddha Chakra, Yoginul inţelege deodată sensul celor patru Veda şi misterele lor.
92. Cand Yoginul fixandu-şi mintea pe acest punct secret se simte furios, atunci fără indoială toate cele trei lumi
incep să tremure.
93.
Chiar, dacă din intamplare, mintea Yoginului este absorbită in acest loc, atunci el devine inconştient de
lumea exterioară şi se bucură cu siguranţă de lumea interioară (obţine starea de concentrare invulnerabilă la
perturbaţiile externe).
94. Corpul său niciodată nu devine slab (obosit, lipsit de forţă), şi işi păstrează puterea sa deplină pentru o mie
de ani, devenind mai dur decat diamantul.
95. Cand Yoginul părăseşte această contemplare, atunci pentru el mii de ani din această lume apar ca tot atatea
momente (controlul static al timpului este replica celui dinamic)[67].

◙6.Ajna Chakra
96. Ajna Chakra are două petale şi este situată intre sprancene;are literele h şi ksh; iniţiatul este numit Shukla
Mahākāla (Marele Timp Alb) iar zeiţa Hakini il prezidează.
97.
In acest lotus se află bija[62] eternă (silaba «ṭhaṃ»;in alte variante mantra sa este sunetul simplu«a»)
strălucitoare ca luna de toamnă. Inţeleptul pustnic, cunoscand aceasta nu este niciodată tras in jos (ataşat de lumea
fenomenală).

98. Aceasta este marea Lumină ţinută secretă in toate Tantras;contempland-o se obţine cel mai inalt succes.
99. Eu sunt dătător al mantuirii. Eu sunt al treilea membru(Linga) in Turiya[68] («starea a patra»de extaz şi
unul dintre numele lotusului cu o mie de petale). Contempland acestă Chakra, Yoginul cu siguranţă că devine ca şi
Mine.
100.
Cele două canale numite Ida şi Pingala sunt adevăratele Varana şi Asi. Spaţiul dintre ele este numit
Varanasi (Benares, oraşul sfant al lui Shiva). Acolo se zice că locuieşte Vishvanatha (Stăpanul universului).
101.
Măreţia acestui loc sfant a fost arătată in numeroase scrieri sacre de către inţelepţii pătrunzători ai
adevărului. Marele său secret a fost foarte elocvent revelat de aceştia.

◙7.Lotusul cu o mie de petale(Sahasrara-Chakra)
102.
Sushumna merge de-a lungul măduvei din şira spinării pană in locul unde este situat golul lui Brahma
(Brahmarandhra). De acolo printr-o anumită derivaţie (ramură) aceasta merge in partea dreaptă a lotusului Ajna
Chakra, de unde ajunge in nara stangă, fiind numită Gange (Gangele eteric).
103.
Lotusul care este situat in Brahmarandhra este numit Sahasrara (cu o mie de petale). Din spaţiul
triunghiular, elixirul transpiră continuu. Acest fluid lunar al imortalităţii curge fără incetare prin Ida, intr-un flux
continuu. Mergand la nara stangă, acesta a primit de la Yogini numele de Gange.
104.
Din partea dreaptă a lotusului Ajna Chakra şi mergand către nara stangă, curge Ida. Ea este numită
Varana (Gangele de nord).
105. Yoginul trebuie să contemple spaţiul dintre cele două (Ida şi Pingala) ca Varanasi (Benares). Pingala vine de
asemenea in acelaşi mod din partea stangă a lotusului Ajna Chakra şi merge către nara dreaptă,şi a fost numită de
noi Asi.
106. Lotusul care este situat in Muladhar are patru petale. In spaţiul dintre ele locuieşte soarele.
107. Din acea sferă a soarelui otrava exudă continuu. Acel venin excesiv incălzit curge in sus prin Pingala[69].
108. Veninul (mortalitatea, nocivitatea şi radioactivitatea fluidului solar) care se varsă acolo continuu, (curge) in
curent, merge către nara dreaptă, in timp ce fluidul lunar al imortalităţii se varsă in stanga.
109.
Ridicandu-se din partea stangă a lotusului Ajna şi indreptandu se către nara dreaptă, acestă derivaţie
nordică a lui Pingala a fost numită inima lui Asi.
110. Ajna Chakra cu două petale a fost astfel descrisă ca locul unde locuieşte zeul Maheshvara. Yoginii descriu
incă trei trepte sacre deasupra acesteia. Ele sunt numite Vindu, Nada şi Shakti, şi sunt situate in lotusul frunţii.
111. Cel care contemplă continuu lotusul ascuns Ajna, distruge dintr-o dată toate karmele vieţilor sale trecute,
fără nici o opoziţie (nu apar reacţiuni, reveniri).
112. Rămanand in acest loc, dacă Yoginul meditează constant,atunci pentru el toate numele şi formele (namarupa)[70], rugăciunile şi ritualurile exterioare apar ca fără nici o valoare.
113. Yakshas, Rakshashas, Gandharvas, Apsaras şi Kinnaras[71],toate divinităţile şi spiritele sunt la picioarele
sale şi-l slujesc.
114. Intorcand limba şi plasand-o in lungul gol al palatului,Yoginul trebuie să intre in contemplaţia care distruge
toate temerile.Toate păcatele celui a cărui minte poate rămane nemişcată, chiar pentru o singură secundă, sunt pe
dată distruse.
115. Toate rezultatele (fructele), care au fost descrise anterior ca izvorand din contemplarea celorlalţi cinci lotuşi
pot fi obţinute numai din cunoaşterea lotusului Ajna.
116. Inteleptul, care practică continuu contemplarea Ajnā Chakra,este eliberat de inlănţuirea dorinţelor şi se
bucură de fericire.
117. Dacă in momentul morţii, Yoginul contemplă Ajnā Chakra,părăsind această viaţă cel sfant este absorbit in
Paramatma.
118.
Cel care contemplă Ajnā Chakra stand in picioare ori mergand,dormind ori veghind, nu este atins de
păcate, chiar dacă este posibil(să se considere de către alţii) ca el să facă lucruri păcătoase[72].
119.
Yoginul este eliberat de inlănţuirea propriei sale acţiuni (incetează să acţioneze subiectiv). Importanţa
contemplării Ajnā Chakra nu poate fi descrisă in intregime.
Chiar şi zeii ca Brahma, etc., au aflat numai un fragment din măreţia sa de la Mine.
120. Deasupra acesteia, la baza palatului, se află Sahasrara; in acel loc unde se află golul lui Sushumna.
121. De la baza sau rădăcina palatului Sushumna se extinde in jos, pană cand ajunge la Muladhara şi perineu;
toate canalele subtile il inconjoară, ori sunt susţinute (alimentate) de acesta. Aceste canale (nadis) sunt seminţe ale
misterelor şi izvoarele tuturor principiilor care alcătuiesc omul şi arată calea către Brahma (calea care conferă
omului salvarea).

122. Lotusul, care se află la rădăcina palatului, este numit Sahasrara (cu o mie de petale); in centrul său există un
Yoni (loc sau centru de forţă) care are faţa in jos.
123. In aceasta este rădăcina Sushumna, impreună cu golul său;aceasta se numeşte Brahmarandhra (golul lui
Brahma) ce se extinde pană la Muladhara.
124. In acel gol al Sushumna, locuieşte ca forţă internă Kundalini.In Sushumna există de asemenea un curent
constant de forţă numit chitra;acţiunile ori modificările sale trebuie să fie numite in opinia mea ca Brahmarandhra
(transformări ale golului, vidului).
125.
Numai realizand experimental acesta (numai reamintindu-ne aceasta), cineva obţine cunoaşterea
Absolutului (Brahman), iar toate păcatele sunt distruse şi nu se mai naşte niciodată ca om.
126. El trebuie să evite să bage degetul mare in gură; prin aceastaPrana (vayu) care curge prin corp este oprită
(unificarea nivelului subiectiv şi obiectiv)[73].
127.
Datorită acestuia (vayu) omul rătăceşte in cercul universului;de aceea, Yoginul nu doreşte să menţină
această circulaţie; toate nadis sunt legate cu cate opt noduri; numai acest Kundalini poate străpunge aceste noduri
şi poate trece prin Brahmarandhra arătand calea salvării.
128. Dacă vayu este reţinut in intregime in toate canalele subtile, atunci Kundalini părăseşte aceste noduri şi
forţează drumul său in afara Brahmarandhra.
129.
Atunci vay– vital curge continuu in Sushumna. In dreapta şi stanga lui Muladhara sunt situate Ida şi
Pingala. Sushumna trece prin mijlocul acestei Chakra.
130. Golul din Sushumna aflat in sfera adhara este numit Brahmarandhra.
Inţeleptul care cunoaşte aceasta este eliberat din lanţul Karma.
131. Toate trei canalele se intalnesc cu siguranţă in gura Brahmarandhra;scăldandu-se in acest loc, cel ce o face
obţine salvarea (mantuirea; eliberarea).
132. Intre Gange şi Jamuna, curge acest Sarasvati; scăldandu-se la unirea lor norocosul obţine "salvarea".
133. Am spus inainte că Ida este Gangele, iar Pingala este fiica soarelui (Jamuna); in mijlocul Sushumna este
Sarasvati; locul unde toate trei se intalnesc este cel mai inaccesibil.
134. Cel ce execută scufundarea mentală pană la temelia unde are loc unirea Albului (Ida) şi Negrului (Pingala)
devine eliberat de toate păcatele şi atinge eternul Brahma.
135. Cel ce execută rituri funerare pentru strămoşii săi la această joncţiune a celor trei rauri (Triveni) procură
salvarea pentru strămoşii,şi el insuşi atinge cel mai inalt sfarşit.
136. Cel care zilnic execută cele trei datorii (permanente, ocazionale şi opţionale) prin meditaţie mentală in acest
loc primeşte o recompensă de neşters.
137. Acela care se scaldă măcar odată in acest loc sacru se bucură de fericire cerească, iar numeroasele sale
păcate sunt arse; el devine un Yogin cu mintea pură.
138. Dacă este pur ori impur, in orice stare ar fi, prin executarea abluţiunilor in acest loc mistic, el devine fără
indoială sfant.
139. La timpul morţii el trebuie să se scalde, in apa acestui Triveni (Trinitatea raurilor); cel ce moare gandind
la aceasta, atinge salvarea apoi şi acolo[74] (acum şi aici).
140. Nu există, in cele trei lumi, un mai mare secret decat acesta.El trebuie păstrat ascuns (utilizat numai atunci
cand este nevoie).El nu trebuie revelat.
141. Dacă mintea devine ferm fixată chiar pentru o jumătate de secundă asupra Brahmarandhra, acela devine
liber de păcate şi atinge cel mai inalt sfarşit.
142. Sfantul Yogin a cărui minte este absorbită in aceasta (Brahmarandhra),este absorbit in Mine după ce s-a
bucurat de puterile anima, laghima,etc.
143. Omul cunoscand acest Brahmarandhra, devine cel mai iubit de Mine in această lume; invingand păcatele el
devine apt pentru salvare;impărţind cunoaşterea, el salvează mii de oameni.
144. şi cel cu patru feţe şi zeii pot obţine cu greu această cunoaştere; aceasta este cea mai fără de preţ comoară a
unui Yogin;acest mister al scufundării in Brahmarandhra trebuie ţinut in mare secret.

◙Luna misterelor
145. Am spus inainte că există un centru de forţă (Yoni) in mijlocul Sahasrara; sub acesta se află Luna; inţeleptul
trebuie s-o contemple.
146. Contempland asupra Yoni (Yoginul) devine adorabil in această lume şi este respectat de zei şi adepţi.
147. El trebuie să contemple asupra oceanului de lapte din sinusurile frontale; din acel loc el trebuie să mediteze
asupra Lunii, care se află in Sahasrara.
148. In sinusul frontal se află Luna, care conţine nectar şi are şasesprezece petale (Kalas). El trebuie să contemple
aceasta Lună fără pată (fără rugină, imuabilă). Prin practică constantă, el o vede in trei zile. Numai văzand aceasta,
practicantul arde toate păcatele sale.
149.
Viitorul i se relevă, iar mintea sa devine pură; deşi este posibil să fi comis cele cinci mari păcate, el le
distruge, in momentul contemplării.
150. Toate corpurile cereşti (planetele, etc.) devin favorabile;toate pericolele sunt distruse; toate accidentele
inlăturate; succesul este obţinut in război; puterile Khechari şi Bhuchari sunt obţinute prin vederea Lunii, care este
in interiorul capului. Numai prin simpla sa contemplare toate aceste rezultate apar.Prin practică constantă Yoga,
cineva poate deveni cu adevărat un omrealizat (adept). Devine, cu adevărat, egalul Meu. Studiul continuu
al ştiinţei Yoga, conferă succes Yoginilor. Aici sfarşeşte descrierea Ajnāpura Chakra.

◙Muntele mistic (Kailāsa)[75]
151. Deasupra acesteia (adică: sfera lunară) se află un lotus strălucitor cu o mie de petale. El este in afara acestui
microcosmos al corpului, şi este dătător al salvării.
152.
Numele său este "muntele" Kailasa şi aici locuieşte marele stăpan (Shiva) numit Nakula, care este
neperisabil, fără creştere sau descreştere.
153.
Oamenii, imediat ce descoperă acest foarte secret loc, sunt eliberaţi de renaştere in acest univers. Prin
practica acestei Yoga, el obţine puterea de a crea (materializa) ori distruge (dematerializa) creaţia, acest agregat de
elemente.
154. Cand mintea este fixată ferm in acest loc, care este şi reşedinţa, numită Kailasa, a "Marii Lebede" (ParamaHamsa), acel Yogin inlătură bolile, accidentele şi trăieşte indelung, eliberat de moarte.
155. Cand mintea Yoginului este absorbită in marele Zeu, numit Kula, atunci este atins Samadhi deplin
(desăvarşit; invulnerabil); atunci Yoginul atinge fermitatea (constanţa, invarianţa).
156. Prin meditaţie constantă, el uită lumea şi apoi progresiv Yoginul obţine puteri minunate (Siddhis).
157. Yoginul trebuie să bea continuu nectarul, care curge din acesta; prin aceasta el dă lege morţii (controlează
moartea) şi cucereşte Kula. Aici forţa kula-kundalini este absorbită; după aceasta creaţia cvadruplă este absorbită
in Param-Atman.

◙Raja Yoga
158. Prin această cunoaştere, "modificările minţii" (chitta-vritti)[76] sunt suspendate, oricat de active ar fi; de
aceea Yoginul trebuie să incerce să obţină această cunoaştere, fără oboseală[luptă] şi fără egoism(fără să caute
rezultate; fără grabă ;să facă fapte obiective).
159.
Cand modificările principiului ganditor sunt suspendate,atunci acela sigur devine Yogin; atunci este
cunoscut Invizibilul,Divinul (Eternul imuabil;Temelia) şi Conştiinţa Supremă (Pură; Cunoaşterea Absolută).
160. El trebuie să contemple propria sa reflexie in cer, aflată dincolo de Oul Cosmic[77] (in maniera descrisă
anterior). Prin aceasta,el trebuie să se gandească, fără incetare, la Marele Vid.
161. Marele Vid, al cărui inceput este vid, al cărui mijloc este vid, al cărui sfarşit este vid, are strălucirea a zece
milioane de sori şi răceala a zece milioane de luni. Contempland continuu aceasta se obţine succesul.
162. Yoginul trebuie să practice, cu energie, zilnic această dhyana (meditaţie) şi intr-un an el va obţine succesul.
163. Cel a cărui minte este absorbită in acel loc chiar şi pentru o secundă este cu siguranţă un Yogin, complet
devotat, care este venerat in toate lumile.
164. Toate depozitele sale de păcate (karma) sunt distruse deodată.
165. Văzand aceasta cineva nu se reintoarce niciodată pe cărarea acestui univers muritor; Yoginul trebuie, de
aceea, să practice aceasta cu mare grijă pe calea Svadhisthan.
166. Nu pot descrie măreţia acestei contemplaţii. Cel care o practică, o cunoaşte. El este respectat de Mine.

167.
Prin meditaţie cineva cunoaşte deodată minunatele efecte ale acestei Yoga (contemplarea vidului) fără
indoială el atinge puterile psihice numite anima şi laghima etc.
168. De aceea am descris Raja-Yoga care este ţinută secretă in toate Tantras; acum voi descrie Rajadhiraj Yoga.
169.
şezand in Svastikasana, intr-o frumosă sihăstie, departe de oameni şi de animale, după ce a adus jertfe
Gurului, Yoginul trebuie să practice această contemplare.
170. Cunoscand argumentele Vedanta[78] că Jiva este independent şi autosusţinut, practicantul trebuie să-şi facă
de asemenea mintea autosusţinută[79]; să nu contemple nimic altceva.
171.
Fără indoială prin această contemplare este obţinut cel mai inalt succes (maha-siddhi); suspendand
funcţionarea diacronică(discontinuă) a minţii (este declanşată funcţionarea imuabilă, sincronică,nemişcată,
holografică); el insuşi devine implinit (perfect, deplin eliberat).
172.
Cel ce practică aceasta mereu, este un Yogin cu adevărat lipsit de ataşare exterioară (fără pasiune); el
niciodată nu foloseşte cuvantul "Eu" ci intotdeauna se găseşte şi priveşte de pe poziţia adevăratului său Sine
(Atman).
173. Ce este sclavia, ce este emanciparea? Pentru el totul este una; fără indoială cel ce practică aceasta mereu,
este cu adevărat eliberat (evoluat, dincolo de dualitate).
174. Doar el este Yogin, cu adevărat devotat şi venerat in toate lumile, fiindcă contemplă Jivatma şi Paramatma,
ca legate una de alta, precum "Eu" şi "Sunt", care renunţă la "Eu" şi "Tu" şi contemplă indivizibilul(Unitatea,
Acela, Invizibilul, Indescriptibilul); Yoginul, eliberat de toate ataşările, işi găseşte adăpostul in această contemplare,
in care prin cunoaşterea superpoziţiei şi negării (ecranării, invăluirii),toate vălurile (ecranele) sunt dizolvate.
175. Părăsind acel Brahman, care este manifestat, care este cunoaştere (intelectuală, verbală, senzorială), care
este plăcere (iluzorie luată drept fericire), cel care este Conştiinţa absolută părăseşte rătăcirea(in lumea fenomenală)
şi ocoleşte discuţia inutilă despre manifestat şi nemanifestat.
176. Cel ce meditează asupra acestui univers, in mişcare şi nemişcare, care este cu adevărat nemanifestat, şi
abandonează supremul Brahman - care se manifestă direct - este cu adevărat prizonier in acest univers.
177.
Yoginul eliberat de orice ataşament, exersează constant in păstrarea acestei practici care conduce la
Adevărata Cunoaştere,aşa ca ea să nu poată fi din nou acoperită de Ignoranţă.
178. Inţeleptul retrăgandu-şi toate simţurile sale de la obiectele exterioare şi fiind eliberat de orice companie,
rămane in mijlocul acestor obiecte ca intr-un somn adanc (pare numai că nu le percepe fiindcă are omnicunoaştere).
179. Astfel practicand constant, lumina Sinelui devine manifestată; aici sfarşesc toate invăţăturile pentru Guru;
(maestrul nu mai poate ajuta pe student mai departe). In continuare discipolul trebuie să se ajute singur, profesorul
nu il mai poate ajuta la creşterea raţiunii sau puterii; el poate caştiga Cunoaştere numai prin propria sa practică
[intră sub pilotarea Absolutului (Dumnezeu, Brahman) reprezentat de propriul Sine (Atman)].
180. Acea Cunoaştere de la care vorbirea şi mintea se intorc neputincioase ori induse in eroare poate fi obţinută
numai prin practică; fiindcă această Cunoaştere esenţială (pură) izvorăşte din ea insăşi.
181. Hatha Yoga nu poate fi obţinută fără Raja Yoga; nici Raja Yoga fără Hatha Yoga. De aceea Yoginul trebuie
să inveţe intai Hatha Yoga ascultand de indicaţiile unui Guru inţelept.
182.
Cel care, in timp ce trăieşte in acest corp fizic, nu practică Yoga, trăieşte numai de dragul plăcerilor
senzuale.
183. Din momentul in care incepe pană in momentul in care obţine perfecta stăpanire de sine, Yoginul trebuie să
mănance moderat şi simplu căci alfel, deşi este inteligent, nu poate obţine succesul in practica sa[80].
184.
Intr-un grup de oameni inţeleptul Yogin trebuie să rostească cuvinte de bine şi nu trebuie să vorbească
mult; el mănancă puţin,doar atat cat este necesar pentru a menţine corpul fizic; trebuie să renunţe la compania
oamenilor, căci altfel nu poate obţine Mukti (salvarea)[81].
185. Să practice in secret, liber de compania oamenilor intr-un loc retras. De dragul aparenţelor el trebuie să
rămană in societate, dar inima sa nu trebuie să fie aici. El trebuie să nu renunţe la datoriile profesiunii sale, castă,
rang; insă să le execute ca un instrument al Domnului. Făcand astfel nu se face niciun păcat.
186. Chiar capul de familie (grihastha) urmand cu inţelepciune această metodă poate obţine succesul.
187. Rămanand in mijlocul familiei, făcandu-şi intotdeauna datoria de cap de familie, cel ce este liber de merite şi
greşeli, care işi restrange simţurile sale atinge salvarea. Capul de familie practicand Yoga nu este atins de
păcate; dacă protejandu-şi familia face vreun păcat el nu este atins de acesta.

◙Japa pentru mantra
188. Acum vă voi prezenta cele mai bune practici, japa[82] pentru mantra; cu ajutorul acestora cineva poate
obţine fericirea in această lume şi in lumea de după aceasta.
189.
Cunoscand, această inaltă mantra, Yoginul atinge cu siguranţă succesul (siddhi); aceasta conferă toată
puterea şi toată fericirea Yoginului concentrat (absorbit in japa).
190. In lotusul Muladhara-Chakra se află sămanţa (bija) limbajului strălucitoare ca fulgerul (silaba: aiṃ).
191. In inimă este sămanţa iubirii, frumoasă ca floarea bandhuk(kliṃ). In spaţiul dintre sprancene Ajna-Chakra
este bija Shakti (striṃ)strălucitoare ca zece milioane de luni. Aceste trei seminţe trebuie ţinute secrete; ele dau
bucuria şi emanciparea. Lasă pe Yogin să repete cele trei mantre şi să incerce să atigă succesul [numele mistice ale
mantrelor bija nu sunt date in text; intreaga mantră este: om,aiṃ, kliṃ, striṃ][83].
192. El trebuie să inveţe această mantră de la Guru, să o repete firesc, nici prea repede şi nici prea rar, ţinand
mintea liberă de toate indoielile şi inţelegand relaţia mistică intre litere (sunete, imagine) şi mantra (sens).
193. Inţeleptul Yogin fixandu-şi intenţionat atenţia pe această mantra, executand toate datoriile legate de casta
sa, trebuie să execute o sută de mii de homs (sacrificii ale focului) şi apoi să repete această mantră trei sute de mii
de ori in prezenţa zeiţei Tripura.
194.
La sfarşitul acestei sacre repetări (japa) inţeleptul Yogin trebuie să execute din nou homa (sacrificiul
focului), intr-un gol triunghiular cu zahăr, lapte, unt şi floarea karavi (oleandru).
195.
Prin execuţia aceasta de Homa-Japa-Homa, zeiţa Tripura Bhairavi care a fost venerată prin mantra
anterioară, devine mulţumită şi satisface toate dorinţele Yoginului.
196. După ce l-a venerat pe Guru şi după ce a primit de la acesta cea mai inaltă mantră, in modul corespunzător
trebuie să execute repetarea sa in modul expus; cu mintea concentrată, chiar şi omul cel mai ingreunat
de karmele trecute obţine succesul.
197. Yoginul care a controlat simţurile sale, prin repetarea aceastei mantra o sută de mii de ori, caştigă puterea
de a atrage ca un magnet pe ceilalţi oameni.
198. Repetand aceasta de două ori pe zi el poate controla toate persoanele - ele vin la el natural ca şi cum ar fi
libere, ca femeile ce merg intr-un pelerinaj. Oamenii ii dau lui tot ce posedă şi răman mereu sub controlul său.
199. Repetand această mantra de trei ori pe zi, toate zeităţile care prezidează sferele cereşti, ca şi sferele insăşi,
sunt aduse sub controlul său.
200. Repetand-o la şase intervale de timp, el devine vehiculul puterii, protector al lumii, inconjurat de servitori.
201. Repetand-o la doisprezece intervale de timp, stăpanii Yakshas, Rakshas şi Nagas ajung sub controlul său;
toţi ascultă de comenzile sale constant.
202.
Repetand la cincisprezece intervale de timp, Siddhas, Viddiyadharas,Gandharvas, Apsaras intră sub
controlul Yoginului. Nu este indoială asupra acestui lucru. El atinge imediat cunoaşterea a tot “ce se aude"(el devine
instrumentul prin care cantă Absolutul, flautul, trestia)şi astfel devine atotcunoscător.
203. Repetand mantra la optsprezece intervale de timp, el, in corpul său, poate să se ridice de la sol; el obţine cu
adevărat un corp luminos; poate merge oriunde in univers;unde ii place; el vede porii pămantului, adică vede
interspaţiile şi moleculele pămantului solid.
204. Repetand-o la douăzeci şi opt intervale de timp, el devine stăpanul. Viddyadharas, inţeleptul Yogin devine
kama-rupi (adică poate obţine orice doreşte; poate să ia orice formă). Repetand-o la treizeci intervale,el devine egal
lui Brahma şi Vishnu[84]. El devine un Rudra, prin repetare la şaizeci intervale, şi repetand de zece milioane de ori
marele Yogin este absorbit in Param Brahma. Un astfel de practicant poate fi cu greu găsit in cele trei lumi[85].
205. O zeiţă! Shiva, distrugător al Tripura, eşti acea Primă (Unică) şi Cea mai inaltă cauză. Inţeleptul il atinge pe
El, care este neschimbat (imuabil), fără moarte, in deplină pace, nemăsurat (incomensurabil) şi liber de toate relele;
cel mai inalt ţel.
206. O mare zeiţă! Această ştiinţă a lui Shiva este o mare ştiinţă (mahavidya)[86], care a fost intotdeauna ţinută
secretă. De aceea, această ştiinţă revelată de Mine, inţeleptul trebuie s-o ţină secretă.
207.
Yoginul doritor de succes, trebuie să ţină Hatha Yoga ca un mare secret. Ea fructifică cat este secretă;
revelată işi pierde puterea.

◙Lectură continuă
208. Inţeleptul care o citeşte zilnic, de la inceput la sfarşit şi gradat, obţine fără indoială succesul in Yoga. El
obţine emanciparea pe care o venerează zilnic.
209. Lasă ca această ştiinţă să fie recitată de toţi oamenii sfinţi, care doresc emanciparea. Prin practică continuă
succesul este obţinut. Fără aceasta cum ar putea urma succesul?
210.
De aceea Yoginul trebuie să urmeze calea Yoga după regulile practicii. Cel ce este mulţumit cu ceea ce
obţine, care işi restrange simţurile, fiind un cap de familie, care nu este ataşat de datoriile casnice, cu siguranţă
atinge emanciparea prin practica Yoga[87].
211. Chiar capii unor familii bogate şi regii au obţinut succesul prin japa, dacă ei au executat corect datoriile
Yoga. De aceea, un cap de familie poate să se exerseze in Yoga (căci bogăţia şi condiţia sa de viaţă nu sunt obstacole
in aceasta).
212. Trăind in casă, intre soţie şi copii, dar fiind liber de ataşare faţă de ei, practicand Yoga in secret, un cap de
familie chiar descoperă semne de succes (care incet ii incununează eforturile sale); astfel urmand invăţătura Mea, el
trăieşte intotdeauna intr-o deplină fericire.

DICTIONAR DE TERMENI SI NOTE
[ 1]. Jnāna, Jnāna-Kanda şi Jnāna-Yoga
Jnana (skrt.; de la rădăcina: "jna" lit.: "a şti", "a cunoaşte")este termenul care in hinduism desemnează:
1.cunoaşterea generală;2.inţelepciunea spirituală şi Iluminarea, cunoaşterea Ultimei Realităţi,inţelegerea
transcedentală a unităţii dintre Sinele uman (Atman) şi Sinele universului (Brahman). Tot in hinduism Jnāna mai
este considerată şi calea de a ajunge la cunoaşterea lui Dumnezeu utilizand logica şi intelectul pur.
Metoda sa "Neti, Neti" [lit.:"Nici (aceasta), Nici (aceea)"] presupune o capacitate de discriminare (Viveka)
capabilă să respingă drept ireal tot cea ce este Maya (Iluzie), toate dorinţele şi toate ataşările, pană cand nu rămane
decat Absolutul (Brahman) singura şi unica realitate imuabilă. Ramakrishna referindu-se la ineficienţa acordului
ori dezacordului intelectual asupra evoluţiei spirituale către Iluminare şi la ariditatea, sterilitatea şi parţialitatea
acestei căi in care gandul a fost rupt de sentiment şi de experimentare, afirma: “Nu vreau să fiu zahărul, ci să gust
zahărul!"
In buddhism termenul Jnana (in pali: “Nana") desemnează cunoaşterea intelectuală a fenomenelor şi a legilor lor
impreună cu definirea corectă a tuturor Dharmelor (termen generic care desemnează calea, legea, principiile şi
“ceea ce constituie Adevărata Natură"). Buddhismul Mahayana inţelege prin Jnāna stăpanirea tuturor
invăţăturilor raţionale cuprinse in Scripturile aparţinand Hinayana. Bodhisattva realizează Jnāna in ultimul stadiu
(al zecelea) al drumului său către starea buddha; acest al zecelea tăram (in skrt.: “bhumi") este numit
Dharmamegha-Bhumi ("Tăramul Norului Legii") şi desemnează starea in care toate virtuţiile infinite şi toată
cunoaşterea (Jnāna) au fost realizate.
Jnāna-Kanda desemnează in hinduism partea (in skrt.: “kanda") din Vedas care se referă la Cunoaştere (in skrt.:
"Jnāna"), in care este expus sistemul filozofic din Vedanta sub forma Upanishadelor şi a textelor revelate (Shruti).
Cealaltă parte din Vedas se referă la acţiune şi este numită Karma-Kanda (vedeti Nota [6]).
"Jnāna-Yoga desemnează in hinduism calea Cunoaşterii, una din cele patru căi principale Yoga, care conduce la
Dumnezeu prin cunoaştere şi analiză intelectuală". Capacitatea de discriminare (Viveka) permite recunoaşterea
faptului că lumea fenomenală este efemeră şi ireală,conducand la concluzia că nu există decat o singură realitate
eternă,imuabilă şi inalterabilă: Brahman. Această cale solicită nu numai o inteligenţă inaltă, dar şi o detaşare, o
renunţare şi o mare puritate a minţii. Jnāna-Yoga are drept ţel depăşirea ignoranţei (Avidya). Meditaţia
unui Jnāna-Yogin are drept obiect Absolutul fără calităţi (Brahman) identic cu Atman.

[2]. Vairagya [skrt.; lit.: "absenţa colorării (ataşării, pasiunii)"]desemnează in hinduism absenţa ataşări
pozitive şi negative (atracţie ori repulsie) care colorează, menţine tiparul (programul) şi ecranează mental şi
senzorial Adevărata Realitate. In Occident acest termen a fost eronat tradus printr-un termen cu care nu este
echivalent decat aproximativ: “renunţare"; pentru că termenul occidental presupune şi o (auto)constrangere sau o
suferinţă legată de renunţare, lucru care nu se intalneşte in realitate (suferinţa umană avandu-şi izvorul nu in
detaşare ci tocmai in ataşarea de lucrurile efemere din lumea fenomenală).
In Vedanta starea Vairagya indică faptul că omul transcende lucrurile efemere din lumea fenomenală descoperind
realitatea eternă şi imuabilă a Sinelui universal (Brahman). Cel ce descoperă bucuria lecturii Scripturilor sacre, nu
se constrange şi nu suferă pentru că nu mai citeşte, de exemplu, cărţile de copii; pur şi simplu este depăşit acest
stadiu de selectivitate şi această detaşare. Shankara in Tattvabodha prezintă Vairagya drept una dintre cele patru
dispoziţii ale spiritului indispensabile omului care aspiră la evoluţia spirituală.
Celelalte trei sunt: Viveka (discriminarea), Mumukshutva ("aspiraţia către eliberare") şi Shatka-sampatti ("Cele
şase Mari Victorii": 1.Controlul interior, in special al minţii (Shama); 2.Controlul organelor de simţ (Dama);
3.Indeplinirea propriilor datori(Uparama); 4.Acceptarea răbdătoare şi egală a tuturor perechilor de contrarii
(Titiksha); 5.Credinţa in Sfintele scripturi şi increderea in Guru (Shraddha); 6.Facultatea de concentrare şi de
contemplare a textelor Vedanta şi a cuvintelor maestrului (guru), intr-un loc izolat, cat şi capacitatea de a instrui
elevi consideraţi apţi (Samadhana); in fine cel ce practică Vairagya este numit Vairagi).

[3]. Prakriti (skrt.; lit.: "natură, materie") desemnează in hinduism materia originară, din care este făcut
universul. Structura sa se organizează in jurul a trei calităţi sau tendinţe (Gunas): 1.Tamas, 2.Rajas şi 3.Sattva
(vedeti Nota [7]. După filozofia Sankhya [unul din cele şase sisteme filozofice ortodoxe (darshana) ale hinduismului,
sistem fondat de sfantul legendar Kapila] Prakriti este numită şi Pradhana (natură ne-evoluată, nediferenţiată) şi
este reală; ea este aceea care crează lumea gandirii şi a fenomenelor datorită apropierii sale de Purusha. Pentru
Advaita-Vedanta (unde realitatea nu este decat energie care se manifestă şi sub forma conştiinţei) materia nu
posedă nici o calitate definitivă, pentru că ea nu poate fi percepută decat in stare de veghe sau de vis, dar nu in
timpul stării de somn profund sau Turiya (starea “a patra" de “supraconştienţă" caracteristică Iluminării). Deci
real este numai ceea ce are realitate permanentă in fiecare dintre cele patru stări de conştiinţă. Vedeti cele 25 tattva
in nota[31]
[4]. Purusha (skrt.; lit.: “om") desemnează omul originar şi etern, fiinţa supremă, una dintre cele două
realităţi recunoscute de filozofia Sankhya care vede in Purusha Sinele, Absolutul, conştiinţa pură. El este
“spectatorul" care asistă la transformările (mutaţiile) lui Prakriti, deşi universul nu poate să emane (să se
proiecteze) decat din uniunea dintre Purusha şi Prakriti. In filozofia Vedanta Purusha este asimilat lui Atman, şi cu
aceeaşi ocazie lui Brahman. Utilizat la plural Purusha desemnează zeii, fortele divine masculine şi active. Agni
(focul) este Purusha divin; Purusha-Narayana il desemneazăpe zeul creator Brahma. Vedeti cele 25 tattva[31]
[5]. Shastra (skrt.; lit.: “invăţămant, manual") este in hinduism termenul general care desemnează “scrierile
sacre": Vedas, celelalte texte sacre in acord cu ele, cărţile de legi, lucrările savante cum ar fi comentariile. In
buddhism acest termen desemnează tratatele care răspund la intrebările dogmatice şi filozofice ridicate de doctrina
buddhistă. Redactate de ganditori aparţinand Mahayana aceste tratate prezintă o interpretare sistematică a
filozofiei expuse in Sutrele buddhiste. Shastras buddhiste au un accentuat ton didactic şi reprezintă o parte esenţială
a canonului buddhist chinez Tripitaka (skrt.; lit.:“trei coşuri").

[6]. Karma, Karma-Kanda şi Karma-Yoga
Prin Karma [skrt.; lit.: “act, faptă"] se inţeleg in hinduism: 1.o acţiune fizică sau psihică; 2.consecinţa unei acţiuni
fizice sau psihice;3.suma tuturor consecinţelor actelor unui individ, comise in această viaţă sau intr-o viaţă
anterioară; 4.lanţul cauzalităţii din lumea morală.
Karma unui om se formează plecand de la propriile sale Samskara (lit.:“impresie, repercursiune"[29]). Acest
potenţial de programe sau impresii este cel care ghidează comportamentul şi cel care orientează motivaţiile actelor
omului şi gandurilor sale prezente şi viitoare. Orice Karma este sămanţa unei alte Karma ce va veni. Recoltăm
fructele Karmei sub formă de bucurie sau de suferinţă după natura actelor şi gandurilor care au fost semănate.
Omul are libertatea alegerii, are posibilitatea “auto-determinării"ceea ce reflectă libertatea supremă a Sinelui
uman Atman sau a conştiinţei interioare. Prin abandonare, in faţa lui Dumnezeu, se şterg legăturile Karmei. După
Iluminare, nu se mai produce nici o Karma.
Se disting trei feluri de Karma: Agami-Karma (Karma viitoare; se realizează in viitor in conformitate cu legea
cauzalităţii, plecand de la acţiunile şi intenţiile prezente), Prarabdha-Karma (Karma incepută; care se manifestă
acum) şi Sanchita-Karma (Karma constituită in trecut, dar care nu a fost urmată incă de efect). In Vedas numele
Karma desemnează de asemeni actele rituale şi comportamentul altruist.
In concepţia buddhismului Mahayana şi Zen, Karma (in pali: “Kamma") desemnează legea cauzalităţi universale
care se manifestă in felul următor: ®Actul (Karma) este asimilat unei plante care lasă să-i cadă o sămanţă, care
germinează şi se dezvoltă lent dand naştere unei o alte plante care produce un fruct. Atunci cand acest fruct este
copt, el se detaşează şi cade atingandu-l inevitabil pe autorul actului. “Coacerea" sau “maturizarea"actului este o
consecinţă necesară a subiectivităţii acestuia şi, cumdurata acestui fenomen depăşeşte pe cea a unei vieţi şi chiar a
mai multora, fapta (Karma) obligă fiinţa să renască pentru a culege fructul (Samsara)¯. Consecinţa Karmică a unui
act (de natură fizică, psihică ori verbală) nu depinde de implinirea actului in sine, cat de intenţiile care l-au produs;
doar intenţiile subiective sunt izvorul efectelor Karmice. Numai acţiunea lipsită de orice dorinţă de posesie, lipsită
de ataşare,de ură ori de orbire rămane fără consecinţe Karmice. Acţiunile bune,care merită recompensă antrenează
şi ele o Karma şi deci o renastere.Pentru a scăpa din ciclul renaşterilor (Samsara), trebuie să ne abţinem de la orice
acţiune subiectivă, bună sau rea. Legea Karmei nu implică un determinism rigid. Dacă actele trecute determină
totuşi forma renaşterii, ele nu au nici o influenţă asupra acţiunilor prezente. Karma plasează individul intr-o
situaţie dată, dar fără să ii dea şi răspunsul la acea situaţie.

Karma-Kanda desemnează partea “activă" a Vedas consacrată riturilor,sacrificiilor şi ceremoniilor. Aceste
practici au făcut obiectul unei interpretări ulterioare in filozofia Purva-Mimamsa (sistem filozofic care se referă la
riturile care pregătesc omul pentru a realiza cunoaşterea).
Această parte rituală din Vedas, care mai este numită şi Karma-Marga se compune din Samhita şi Brahmana.
Cealaltă parte din Vedas sau Jnana Kanda se referă la cunoaştere.
Karma-Yoga este una din cele patru mari Yoga, aceea a căii de uniune cu Dumnezeu cu ajutorul acţiunii obiective
(dezinteresate; nonintenţionale);fidelul dăruieşte lui Dumnezeu toate acţiunile sale şi toate fructele pe care acestea le
procură. In Bhagavad Gita (cap.III), Krishna ii spune lui Arjuna: "Pentru omul meditativ există calea cunoaşterii;
pentru cel activ calea acţiunii dezinteresate (naishkarmya). Nimeni nu va deveni perfect renunţand să făptuiască,
căci nimeni nu se poate abţine de la fapte, deoarece Guna ne constrang iremediabil să acţionăm. Indepliniţi deci
fiecare acţiune ca o ofrandă către Dumnezeu şi eliberează-te de orice ataşare faţă de rezultatele acţiunilor. Doar
astfel omul atinge Adevărul Ultim graţie acţiunilor, fără să se preocupe de fructele culese. Nebunul lucrează pentru
a acumula fructele activităţii sale. Inţeleptul de asemenea acţionează, dar fără să caute vreo recompensă.»
Fidelul trebuie să ajungă să se considere ca un spectator iar nu ca un actor şi să inţeleagă că el este Atman, separat
de Guna care declanşează acţiunile, de care el trebuie să se detaşeze interior (păstrand imuabilă ori neperturbabilă
oglinda mentală interioară).

[7]. Guna [skrt.; lit.: "calitate fundamentală"]. Obiectele lumii fenomenale (Prakriti) sunt structurate in
hinduism in jurul a trei tendinţe sau calităţi (Guna): Sattva, Rajas şi Tamas. Cele trei Guna (Triguna) caracteristice
ale Maya (Iluziei) depind de Brahman a cărui realitate o acoperă totuşi. Dacă cele trei Guna sunt in echilibru
perfect,nici un fenomen nu se mai produce; nu există nici manifestare şi nici creaţie. Dacă echilibrul este rupt, se
manifestă creaţia.
In universul fizic, Sattva reprezintă Purul şi Rafinatul (de ex.:lumina soarelui); Rajas reprezintă activitatea (de
ex.: un vulcan);iar Tamas greutatea inerţia ori imobilitatea (de ex.: un bloc de granit).Din punctul de vedere al
emanaţiei (revelaţiei, evoluţiei), Sattva reprezintă esenţa a ceea ce trebuie realizat. Tamas este obstacolul care
impiedică realizarea iar Rajas desemnează forţa care invinge inerţia (obstacolul, Tamas). In conştiinţa omului,
Sattva corespunde unei stări de pace, de repaus calm şi tăcere; Rajas ia forma activităţii pasiunii şi a agitaţiei
permanente iar Tamas a lipsei de interes , lenei, indolenţei şi prostiei. Caracterul şi starea de spirit a oamenilor
depinde de Guna lor dominantă. Cel ce caută evoluţia spirituală trebuie să se străduiască să infrangă Tamas cu
ajutorul Rajas şi să se stăpanească Rajas cu ajutorul Sattva, pentru ca in final, după triumful Sattva şi aceasta să fie
depăşită prin realizarea Sinelui (Atman).
In filozofia Vedanta cele trei Guna sunt comparate cu trei hoţi.Această comparaţie este ilustrată intr-o mică
povestire: "Trei hoţi au atacat un neguţător, care se intorcea in satul său, şi i-au luat tot ce avea. Tamas vroia să-l
ucidă pentru a elimina orice urmă a ticăloşiei lor. Ceilalţi doi aveau scupule şi Rajas a spus: "Să-l legăm de un
arbore. Karma sa va decide dacă cineva il va găsi ori nu." Ei l-au legat de un arbore şi au plecat repede. După ce
s-au indepărtat puţin, Sattva a revenit pe urmele paşilor săi şi a tăiat legăturile. Neguţătorul strălucind de fericire a
spus: “Tu m-ai salvat; vino in sat cu mine şi te voi răsplăti. Nu pot, răspunse Sattva, căci oamenii mă vor recunoaşte
ca hoţ. Singurul lucru pe care puteam să-l fac era să te eliberez de legături. "
Gunatita [skrt.; lit.: "cel ce a depăşit (cele trei) Guna"]desemnează pe adeptul care eliberandu-se din plasa
calităţilor fundamentale ale lumii fenomenale (Prakriti) transcede lumea materială şi realizează Absolutul
(Brahman). El ajunge la eliberare (Moksha) scopul tuturor fidelilor hinduisnului.

[8]. Sat-Chid-Ananda (skrt.; lit.: "existenţă, conştiinţă, fericire")este o expresie creată plecand de la conceptele
de: 1.Sat (existenţa şi fiinţa absolută, eternă şi permanentă identică cu Brahman la fel ca şi Chit ori Ananda); 2.Chit
(Conştiinţa absolută care inglobează şi cele patru stări de conştiinţă: starea de veghe, de vis, de somn profund şi
Samadhi, numită deasemenea Turiya [“a patra" (stare)]);3.Ananda (skrt.; lit.: “beatitudine, fericire supremă").
In faţa imposibilităţii de a traduce in cuvinte Absolutul (Ultima Realitate, Brahman) este utilizată această
formulare verbală şi aproximaţie conceptuală pentru a stimula intuiţia adeptului care aspiră la eliberare(Moksha).
[9]. Paramahamsa (skrt.; lit.: "lebăda supremă") este: 1.termenul care desemnează stadiul suprem de Sannyasin
[omul care renunţă la lume pentru a trăi in cea mai totală renunţare, consacrandu-şi in intregime viaţa realizării
eliberării (Moksha)]. Titlul onorific pe care un guru il poate atribui discipolului său (cum a fost cazul lui Yogananda
şi a maestrului său Yukteshvar); 2.termen desemnand un călugăr aparţinand unei ramuri particulare a adepţilor lui

Shankara. Hamsa (skrt.; lit.: “lebădă") desemnează: 1.casta unică, in epoca in care nu exista decat o singură Veda
şi un singur zeu, situaţie descrisă şi in Bhagavata-Purana; 2.in Mahabharata este numele atribuit lui Krishna;
3.Hamsa ori Paramahamsa este şi numele atribuit sfinţilor.
9.1. Referindu-se la Bhagavata-Purana, G. Tucci ["Theorie et Pratique du Mandala", Ed. Fayard, 1974, p.126128] afirmă că "marii sfinţi vishnuiţi, precum Shaitanya" s-au gandit să realizeze in ei starea de Radhabhava
(uniunea dintre Krishna şi Radha), care caracterizează indescriptibila uniune divină...
Această simbolică transportă adeptul intr-un alt plan supraterestru,etern şi absolut, care este o sferă celestă
dincolo de planul diacronic al dualităţii şi relativităţii. Acest plan sacru (Vrindavana) este similar experienţei din
buddhism şi shivaism şi se află dincolo de varful existentei individualiste(bhutaloka); este locul identităţii
(sincronicităţii) in care această lume a dualităţii şi succesiunii (diacronică) a fost resorbită şi transfigurată.
Cand acest androgin iniţial a fost resconstituit, cele două aspecte ale conştiinţei şi ale psihicului, a eului şi a noneului, au fost reunite intr-o stare de unitate şi de echilibru. Pe planul experienţei, manifestarea fracturării se face
prin polarizarea omului in două aspecte opuse (şi complementare): bărbatul şi femeia. Iubirea trebuie să conducă
la reintegrare, care este in acelaşi timp o sublimare. Dacă intalnirea acestor două aspecte ale fiinţei umane rămane
limitată la sfera senzorială, ea este similară căderii in ignoranţă şi pierderii trezirii (bodhi) Ä numai o pierdere a
sămanţei:o nouă decădere şi mult mai gravă. Căci, nu este căutată o satisfacţie personală, ci o sublimare a stărilor
sufleteşti mergand pană la extazul completei fuziuni spirituale, unde nu mai există nici eu şi nici tu,ci doar un singur
şi unic Sine. Simţurile trebuie să fie ca moarte.Atunci are loc transferul şi sublimarea care conduc la omul etern.
“Există trei feluri de oameni: omul etern (sahaja), omul necreat şi omul incarnat supus Karmei" (BhagavataPurana). Această transmutaţie este realizată considerand bărbatul ca o bucurie şi femeia ca o beatitudine; raportul
dintre cei doi nu este acela de iubire fizică (kama), ci de prati sau prema care desemnează sublimarea spirituală a
iubirii. Acest raport se realizează inlocuind entitatea psiho-fizică a individului (aropa, Jiva) cu adevărata sa natură
de esenţă divină (svarupa).
Din omul bătran se naşte un nou om; are loc accesul la un alt plan,dincolo de dualitate, care totuşi, nu se realizează
decat după parcurgerea unui drum periculos, pe parcursul căruia este uşor să cazi in prăpăstii adanci. Căci cel ce se
angajează pe această cale (tantrică) fără să fie pregătit suficient nu ajunge la mantuire ci la pierdere şi rătăcire.
"Gnoza tantrică, ca şi cea buddhistă ori din shivaism a incercat să reconstituie unitatea omului pe care asceza
extremă ameninţa să o fractureze (renunţarea absolută, castitatea extremă nu conduceau la echilibrul necesar ci la o
amplificare a fracturărilor şi dezordinilor psiho-afective): “in profunzimile corpului uman sălăşuieşte un şarpe
negru care zi şi noapte te muşcă, iar omul poate cu mare greutate să elimine impulsurile acestui Kama". Kama nu
este iubirea ci un nume generic pentru toată viaţa instinctuală, sediul necontrolat al procreaţiei şi al plăcerii. Gnoza
indiană dandu-şi seama de pericolul negării sau extirpării acestei părţi a fiinţei noastre, şi, in loc să urmeze calea
renunţării, şi-a indreptat intreaga sa atenţia asupra transferului şi sublimării acestor pulsiuni irezistibile.
Femeia nu a mai fost evitată, ca in disciplinele ascetice ale şcolilor ortodoxe, ci ea a devenit chiar mijlocul de a
obţine salvarea. Ea este cealaltă parte din noi inşine pe care o resimţim ca pe o durere atunci cand ne lipseşte.
Creand in doi propria noastră implinire realizarea individuală ajunge la desăvarşire reconstituindu-se echilibrul
primordial dintre Shiva şi Shakti sau dintre Yang şi Yin (in taoism). Aici nu mai este vorba de simţuri căci cel ce se
abandonează simţurilor este pierdut ca o turmă (pasu), antrenată fatal spre propria sa distrugere.
Este vorba de o renaştere a omului in armonia serenă in care Sinele contemplă şi domină bogăţia mişcărilor minţii.»
[10]. Lakshimi (skrt.; lit.: "şansă", "zeiţa fericirii") semnifică in Rig-Veda pur şi simplu “norocul, şansa". In
Atharva-Veda apare sub aspectul unei fiinţe feminine purtătoare cand a norocului cand a necazului.
Mai tarziu Lakshmi sau Shri a devenit zeiţa fericirii, soţia lui Vishnu şi mama lui Kama (zeul iubirii şi al poftei
senzuale). Conform legendei Lakshmi a apărut din spuma oceanului, ca şi Afrodita,in momentul "Baterii mării de
lapte" (pentru alegerea apei imortalităţii şi scoaterea lucrurilor inghiţite de ocea in timpul potopului) de către
zei şi Asura (demoni, spirite rele; in Rigveda: tot zei) Vishnu-Purana atestă de mai multe ori originea oceanică a lui
Lakshmi. Cand Vishnu s-a incarnat in Krishna, ea a devenit Rukmini; asemănător atunci cand Vishnu s-a născut
sub trăsuturile lui Parashu-Rama, ea a devenit soţia sa Dharani.
11. Samsara (skrt.; lit.: "migraţie") desemnează in hinduism ciclul de naşteri, de morţi şi renaşteri, căruia ii sunt
supuşi toţi oamenii, atat timp cat ei răman prizonieri ai ignoranţei; atat timp cat nu-şi realizează experimental
identitatea cu Brahman.
In buddhism şi Zen termenul Samsara este tradus prin “ciclul existenţelor"ceea ce desemnează şirul de renaşteri in
sanul diferitelor condiţii de existenţă (Gati) de care individul nu se poate elibera atat timp cat nu a atins Nirvana. In
buddhismul Mahayana, termenul Samsara desemnează şi lumea fenomenală care este considerată ca avand natură

identică cu Nirvana. Unitatea de natură dintre Samsara şi Nirvana se bazează pe concepţia că totul este iluzie;
Samsara şi Nirvana nu sunt decat simple cuvinte fără conţinut real, ele sunt vide (Shunyata).
Dacă se ia in considerare Adevărata Natură a lumii iar nu numai aspectul său fenomenal, ne putem da seama de ce
Samsara şi Nirvana nu sunt distincte una de cealaltă. Pentru a putea scăpa de Samsara şi pentru a putea intra in
Nirvana este indispensabil să renaştem in forma umană; celelalte forme de existenţă nu permit fiinţelor să pună
capăt ciclului lor, pentru că ele sunt incapabile să inţeleagă că dorinţa şi ignoranţa constituie motorul Samsara fiind
astfel incapabile să depăşească aceste obstacole.
12. Brahmanda (skrt.; lit.: "oul lui Brahma") este termenul care desemnează universul, lumea aparenţelor.
13. Jiva (skrt.; de la "Jiv": “a trăi") desemnează in hinduism fiinţa vie incarnată şi deci muritoare. Sinele
incarnat se identifică cu un corp muritor şi cu mintea (gandirea). Devenit eu individual (ego)el işi crează iluzia unei
dualităţi (separări intre eu şi realitatea inconjurătoare; intre eu şi ceilalţi oameni) şi a unei cauzalităţi (succesiuni,
curgeri) şi se inlănţuie astfel in ciclul naşterilor şi al morţii. Jiva este Ishvara (skrt.; lit.: “domnul universului"), dar
numai in manifestarea sa parţială. Din punct de vedere filozofic Jiva este Brahman, adică realitatea absolută
manifestată ca sine individual, graţie puterii sale (Shakti).
Numărul de Jiva este infinit, in timp ce Sinele veritabil (Atman) este unic. Jivatman este Atman care se manifestă
sub forma sinelui incarnat.El locuieşte intr-un corp pe care-l utilizează ca instrument sau vehicol
cunoscand că in realitate, el este şi rămane Atman. Atman este termenul care desemnează in concepţia hinduistă
Sinele
veritabil şi nemuritor al omului, pe care occidentalii il numesc “suflet".Spectator imparţial al Jiva, el se situază
dincolo de corp şi de gandire;Conştiinţă absolută, el este identic cu Brahman. Caracteristicile proprii lui Atman
sunt identice cu cele ale lui Brahman: fiinţă şi existenţă eternă şi absolută, conştiinţă absolută şi fericire absolută.
Deşi buddhismul neagă existenţa lui Atman din motive pedagocice (Anatman) el recunoaşte existenţa Adevăratei
Naturi (Naturii de Buddha; in skrt.:Buddhata) care este după concepţia Mahayana natura veritabilă, imuabilă
şi eternă a tuturor fiinţelor; fiindcă toate finţele posedă această Natură de Buddha, este posibil ca urmand calea,
toate să obţină Iluminarea şi să devină Buddha, independent de nivelul de existenţă, in care sunt situate intr-o
anumită incarnare.
Paramatman (skrt.; lit.: "Atman suprem") este Sinele superior, adesea tradus prin "sufletul universal" ori "Eul
Suprem" (Paul Brunton) Sinele suprem este Conştiinţa absolută, identică lui Brahman.
14. Parabrahman (skrt.; lit.: "Brahman suprem") este o expresie complet iraţională (redondantă; pleonasm),
fiindcă Brahman este prin definiţie Fiinţa (Existenţa) absolută, Conştinţa absolută şi Fericirea
Absolută ceea ce nu comportă un grad superior.
“Brahman" este Realitatea Absolută imuabilă şi eternă, descrisă drept Realitatea Supremă in Vedanta nondualistă
(care nu trebuie confundat cu Brahma [vedeti Trimurti in “Cuvantul introductiv"]. Religiile dualiste intemeiate pe
existenţa unui zeu personal, nu cunosc nimic cara să fie echivalent conceptului de Brahman. In forma sa abstractă
conceptul de Conştiinţă Absolută este de neconceput raţional. La cea mai mică tentativă de concretizare Ultima
Realitate devine ishvara.
Brahman fiind o stare de transcendenţă pură, nu poate fi conceput (formulat; descris; urmat) nici de gandire şi
acţiune (reguli morale,rituri) şi nici prin cuvinte. După cum spunea pe bună dreptate Shri Ramakrishna "nici o
limbă niciodată nu l-a pătat pe Brahman". Pentru a ajuta fidelii care au setea de a cunoaşte sunt utilizate expresii
de apropriere de Ultima Realitate cum sunt: "Unul fără secund" sau "Satchidananda" (vedeti Nota [8]). Fără
Brahman care este Fiinţa (Existenţa) absolută, nici o altă existenţă nu este posibilă; Brahman care este Conştiinţa
face posibilă percepţia Fiinţei şi a Beatitudinii.
Brahman, care este Chit, Conştiinţa absolută, se reflectă in Jiva,dand naştere gandirii care crează lumea
aparenţelor, alcătuită din nume şi forme (Namarupa). După cum indică o celebră formulare vedică “Kham Brahm"
(Totul este Brahman), numai Brahman există; noi nu facem decit să proiectăm asupra Lui iluziile datorate
imaginaţiei noastre,aşa cum o sfoară este luată drept şarpe.
15. Meru, deasemenea Sumeru (in skrt.; lit.: "varful lumii") desemnează muntele situat in centrul universului,
după antica reprezentare cosmologică indiană, acesta este locul de intalnire şi de vieţuire al zeilor. Ideea despre
Meru este comună in hinduism şi buddhism, dar sistemele cosmologice bazate pe existenţa sa sunt diferite.
In hinduism Gangele celest (Ganga) işi are izvorul in varful muntelui Meru, inainte de a se diviza in patru fluvii
terestre care curg in cele patru direcţii cardinale.

Acest "ax al lumii", care face legătura intre lumea subpămanteană (infern) şi cer, este şi un simbol pentru coloana
vertebrală şi pentru axul imuabil al universului (Ultima Realitate).
16. Chakra (skrt.; lit.: "roată, cerc") desemnează in hinduism:1.cercul de adoratori ai lui Dumnezeu; 2.Termenul
pentru centrele prin care trece energia subtilă (Prana, Kundalini) din corpul astral al omului. Aceste centre culeg,
transmit şi redistribuie energia subtilă care le traversează. Deşi Chakras corespund uneori cu unele organe
fizice (de ex.: inima sau plexul solar) trebuie să nu fie confundate cu acestea, căci ele aparţin unui alt nivel al
realităţii fenomenale. Chakras sunt puncte de intalnire şi interpenetrare a fizicului şi a psihicului.
Cele şapte Chakras din Kundalini-Yoga [aceste centre sunt de asemenea cunoscute in islamism, taoism şi creştinism
(isihasm) sub denumiri diferite] sunt situate in lungul Sushumna, adică de-a lungul principiului canal (nadis) care
transportă energia subtilă in lungul coloanei vertebrale (canalul prin care urcă Kundalini-Shakti in cursul trezirii
spirituale a omului). Primele şase Chakras sunt situate in interiorul invelişului corporal grosier, in timp ce a şaptea
planează deasupra creştetului capului. După trezirea lui Kundalini, fenomen ce se produce ca urmare a anumitor
exerciţii Yoga, energia subtilă urcă din prima Chakra, situată la baza Sushumna, pană la a şaptea, activandu-le pe
toate, una după cealaltă. Fiecare Chakra pe care o activează Kundalini il face pe Yogin să resimtă un fel particular
de fericire (Ananda); el primeste anumite daruri divine sau puteri psihice (Siddhi) şi obţine o formă precisă de
cunoaştere, de unde numele de Centrii ai Conştiinţei (Chaitanya) atribuit Chakras.
Oamenii dotaţi şi cei capabili să vadă corpul astral al semenilor lor descriu Chakras ca pe nişte “flori de lotus" cu
un număr de petale variabil; aşa sunt reprezentate in mod tradiţional.

[17]. Nirvana (skrt.; lit.: "extincţie") desemnează in hinduism starea de eliberare sau de Iluminare, caracterizată
prin disoluţia eului individual şi efemer in Brahman. Nirvana eliberează omul de suferinţă, moarte şi renaştere, de
toate formele de inlănţuire terestră. Este starea de conştiinţă supremă şi transcedentală care in Bhagavad-Gita este
numită Brahma-Nirvana, in Upanishade: Turiya, in Yoga: Nirbija-Samadhi, iar in Vedanta: Nirvikalpa-Samadhi.
In toate ramurile buddhismului Nirvana reprezintă ţelul practicii spirituale. In buddhismul primitiv prin Nirvana
se inţelegea eliberarea din ciclul renaşterilor (Samsara) şi trecerea la o condiţie de existenţă complet diferită.
Considerată necondiţionată (Asamskrita) [fără formă;dincolo de existenţa diacronică] Nirvana este o poartă de
acces in tăramul transcedental şi supranatural (Lokattara) [al imortalităţii,imposibil de localizat material in spaţiu
şiu timp; accesibil doar prin experienţa mistică] şi se caracterizează prin absenţa succesiunii(naşterii, devenirii,
transformării şi al dispariţiei). Se disting două feluri de Nirvana: Nirvana “non fixată" (Apratishthita Nirvana) şi
Nirvana completă sau stabilă (Pratishthita-Nirvana).
In buddhismul Zen, Nirvana este considerată ca realizarea Adevăratei Naturi a spiritului, identică cu Adevărata
Natură a omului, adică naturade buddha (Busshô). In concepţia Ch'an (Zen chinez) Prajna (inţelepciunea) şi
Nirvana sunt două aspecte ale uneia şi singure stări; Nirvana este starea in care trăieşte omul care a realizat Prajna
şi deci cunoaşterea propriului său spirit, sau altfel spus Adevărata Natură a Sinelui; Praj¤a este inţelepciunea
omului care a realizat Nirvana.

[18]. Nadi (skrt.; lit.: "tub, vas, venă") desemnează canalele subtile care conduc indispensabila
Prana, in toate regiunile corpului pentru a le alimenta.
Există trei nadis[canale energetice] principale in sistemul subtil uman
Ida in partea stangă, Pingala in partea dreaptă şi Sushumna in centru.
IDA NADI
" Canalul din partea stangă este numit Ida Nadi şi este conectat cu partea dreaptă şi cu partea
din spate a creierului. Cele două canale din partea stangă [Ida] şi din partea dreaptă[Pingala], se
intersectează in Ajna Chakra. Acest canal alimentează cu energie sistemul nervos simpatic
stang. Acest canal are grijã de viata noastră emoţional şi de trecutul nostru. Unii autori
consideră că acest canal este acea care creaza trecutul. Orice ar fi prezent azi devine trecut
maine . Mintea subconştientă primeşte informaţii de la acest canal. Mintea subconştientă are
dincolo de ea mintea subconştientă colectivă veche de ere[yuga] . Tot ce a existat in trecut
incepand de la Creatie se află in stare adormită sau latentă in mintea subconştientă colectivă.
Acest Subconştient Colectiv conţine,colectează şi stochează tot ceea ce este mort in procesul
evoluţionar.Orice este mort sau care a plecat in afara circulatiei evoluţiei şi de asemenea tot ceea
ce se varsă in mintea subconştientă merge şi in Mintea Subconştientă Colectivă."

PINGALA NADI
" Canalul din partea dreaptă , numit Pingala Nadi intersectează Ida Nadi la nivelul Ajna
Chakra. Acest canal este conectat cu partea stangă şi cu partea frontală a creierului. Acest
canal alimentează cu energie sistemul nervos simpatic dreapt.. In partea mainii dreapte se afla
mintea supraconştientă,care creaza viitorul nostru. Tot ceea ce gandim sau credem despre
viitorul nostru este inregistrat pe partea mainii drepte, şi există de asemenea un Supraconştient
Colectiv, care stochează tot ceea ce se va petrece, sau care se va intampla fie datorită unor
personalităţi foarte ambiţioase ori care visează sau proiectează viitorul ,fie datorită unor
animale ori plante." agresive.

SUSHUMNA NADI
" Sushumna este canalul central pentru evoluţia noastră. Tocmai prin acest canal noi devenim
Conştienţi Colectiv şi toţi factorii disparaţi ai fiinţei noastre sunt integraţi intr-un unic intreg.
Acest canal realizează conexiunea intre mintea noastră conştientă ,sistemul nervos autonom şi
Spirit, care este reflectarea lui Dumnezeu in om. Sushumna este calea Dharma, calea dreaptă,
deschisă, şi ingustă prin care noi trecem prin Poarta Ajna Chakra pentru a intra in Impărăţia
lui Dumnezeu in Sahasrara."

[ 19]. Brahmarandhra in hinduism desemnează pasajul amplasat in creştetul capului; anumite exerciţii Yoga
permit realizarea unei treceri in acest loc, prin care conştiinţa poate să se elibereze pentru a intra in sferele
superioare. Acelaşi termen este utilizat ca simbol al dematerializării conştiinţei (vedeti Nota [22]).
[20]. Adhara (skrt.; lit.: "recipient") desemnează vasul in care se manifestă conştiinţa; adică instrumentul fizic şi
psihic al corpului şi al gandirii, compus din cinci invelişuri (Kosha), care imbracă Conştiinţa absolută a omului
(Atman).
Mula (skrt.; lit.: “origine, rădăcină"). Muladhara-Chakra (skrt.; lit.: “Chakra recipientului de la rădăcină")
desemnează centrul situat la baza Sushumna (cel mai important Nadi,care urcă in interiorul coloanei vertebrale
pană la creier, intre rădăcina organelor genitale şi anus).
[21]. Tantra (vedeti şi "Cuvantul introductiv") desemnează scrierile şi practicile tantrice, care au ca temă
centrală energia divină sau forţa creatoare (Shakti), care sub forma unei zeiţe, incarnează aspectul feminin al
fiecărei divinităţi; ea este in principal cunoscută ca soţia lui Shiva.
[22]. Kundalini-Shakti (skrt.; lit.: “forţa şarpelui") desemnează forţa cosmică conţinută in om, la baza coloanei
vertebrale, care poate fi trezită, prin exerciţii spirituale, şi adusă in starea de a se ridica din Chakra in Chakra.
[23]. Akasha (skrt.; lit.: "eterul, spaţiul") este elementul cel mai subtil, dintre cele cinci elemente, care umple şi
penetrează tot spaţiul universului fiind, atat in hinduism cat şi in buddhism, suportul vieţii şi al sunetului.
El este baza memoriei eterne a universului (tiparele akasha); datorită existenţei eterului ca suport este posibilă
propagarea sunetului luminii
şi a impulsului nervos; extracţia voluntară (biologică sau tehnologică) a eterului dintr-un corp conduce la
imobilizare, anestezie şi tăcere absolută (fenomen semnalat şi in prezenţa navelor altor civilizaţii galactice).
[24].Chidakasha este domeniul Conştiinţei absolute şi omniprezente (Chit),identică cu Brahman.
Astăzi se face mereu confuzie intre Absolut (Nitya - permanent, etern Brahman) şi Relativ (Lila, Maya, Anitya
efemer). Oamenii au ajuns să creadă in autoritatea naturii sau lumii fenomenale, care nu este decat un “joc" (Lila),
o proiecţie inşelătoare a adevăratei autorităţi eterne şi imuabile (Dumnezeu).
25.Lilamaya (“jocul iluziei") produs de lumea fenomenelor. Maya (skrt.; lit.: “iluzie, inşelătorie, aparenţă") este
principiul universal al filozofiei Vedanta, baza gandirii şi a materiei Maya este forţa (Shakti) a lui Brahman,
indisociabil legată de Brahman, cum este căldura de foc. In calitatea sa de iluzie cosmică şi de ignoranţă, Maya il
acoperă (ecranează) pe Brahman. Ea aruncă un văl peste vederea oamenilor, astfel ca aceştia să nu perceapă din
univers decat multiplicitatea sa iar nu realitatea şi unitatea sa.
Maya are două aspecte: Avidya (ignoranţa) şi Vidya (cunoaşterea). Avidya il indepărtează pe om de
Dumnezeu şi-l inlănţuie din ce in ce mai mult in această lume a pasiunilor şi suferinţelor. Vidya conduce omul la
cunoaşterea manifestărilor lui Dumnezeu şi se manifestă prin apariţia virtuţiilor (puterilor). Aceste două aspecte
evoluează in timp, spaţiu şi cauzalitate, ceea ce le face relative. Omul depăşeşte definitiv dualitatea orizontală Vidya
şi Avidya in ziua cand realizează experimental contactul vertical cu Ultima Realitate (Absolutul, Brahman) aflată şi
in el insuşi.
26. Iluzia (Maya) nu incetează dacă rămanem ancoraţi la suprafaţa manifestată in care ne ţin gandirea, simţurile
ori cuvintele; acordul ori dezacordul raţional nu a condus niciodată la Iluminare ci la rătăcire,stagnare şi

degradare. Doar experienţa contactului nemijlocit cu Ultima Realitate, scufundarea in Oceanul pe suprafaţa căruia
ne aflăm ca nişte valuri, prin Samadhi (enstază), ne aduce adevărata credinţă şi cunoaştere a Adevărului, care este
simultan şi Sublimul; doar atunci apare transmutaţia divină, şi a doua naştere, care face ca simţurile şi gandirea
noastră să fie transformate, astfel incat realitatea fenomenală este percepută ca o desfăşurare şi o ingheţare sau
condensare a Unităţii divine.
[27]. Prakriti (vedeti Nota [3][31]).
28. Menţinerea stării profane de conştiinţă caracterizată de instabilitate şi multiplicitate (fragmentare in timp şi
spaţiu; delocalizare; rătăcire) face imposibilă percepţia reală a Unităţii; incercarea de a simula raţional ori verbal
percepţia unităţii rigidizează, uniformizează şi limitează realitatea. Orice atitudine mentală ori imaginativă de
unificare,atat timp cat nu este părăsită suprafaţa (cat nu treci pe celălalt mal, de unde apare natural perspectiva
corectă asupra lumii) este o mimare sau o imitaţie a “adevăratei vederi", fără valoare (nu apar siddhis); doar
contactul cu Fiinţa (Brahman) operează transmutaţia,care nu limitează mintea şi simţurile la o perspectivă lipsită
de culoarea şi bucuria diversităţii. Cuvintele nu pot descrie unitatea decat ca principiu şi adevăr sublim, dar plasa
cuvintelor scapă mereu esenţa la care nu se poate ajunge decat experimental: “aşezandu-ne aici şi acum,
scufundandu-ne in adancul din noi inşine" pană atingem temelia imuabilă a universului, locul de intersecţie a
multiplicităţii (“centrul roţii" la Lao Tseu, unde discontinuitatea face loc continuităţii şi unităţii).
29. Vasana (skrt.; lit.: “idee, aspiraţie, impresie") desemnează in hinduism dorinţele, inclinaţiile, ambiţiile ascunse
şi ingropate in noi, dar care pot in orice moment să revină la suprafaţă. Ele fac parte integrantă din Samskara(6), cu
care sunt identificate uneori.
Samskara (skrt.; lit.: “impresii, repercursiuni") desemnează in hinduism impresiile, gusturile, predispoziţiile şi
potenţialităţile, care se dezvoltă in conştiinţă ca urmare a unor acte, traume sau ganduri trecute (in viaţa prezentă
sau in existenţele anterioare). Acumularea tuturor Samskara reprezintă caracterul unui om. In buddhism acest
termen este tradus prin “intenţie, concepţie, creaţie psihică" şi desemnează atat acţiunea de modelare, cat şi starea
pasivă a celui care este modelat.
30. Ashrama sau ashram desemnează in hinduism: 1.Centrul de studiu religios şi de practică meditativă; acest
centru poate fi o casă, o fermă, o sihăstrie sau o manăstire. Orice loc de adunare a persoanelor,care işi consacră
viaţa evoluţiei spirituale, este un ashram; 2.hinduismul conform instrucţiunilor vedice distinge patru "stadii; faze"
in viaţa oamenilor: Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha şi Sannyasa [fiecare om avand de indeplinit datoriile
conforme "stadiului" de viaţă la care a ajuns (ashrama)]. Dintre aceste datorii renunţarea la fructul acţiunilor
intreprinse este esenţială atat in hinduism (naishkarmya;vairagya) şi buddhism, cat şi in taoism şi Zen (Wu-Wei).
[31]. Tattva (skrt.; lit.: "adevăr, adevărata natură, principiu fundamental") provine de la rădăcina Tat (“acela"),
care desemnează Esenţialul, prezent in fiecare lucru. Fiecare filozofie hindusă posedă un anumit număr de principii
(Tattva), ca bază a sistemelor lor de gandire.[vedeti plansa de la adresa: http://www.flickr.com/photos/pata_n_jali/]

[32]. Yoga Vayu desemnează tehnica reuniunii suflurilor in inimă,similară intrucatva respiraţiei embrionare din
taoism (T'ai-hsi).
[33]. Samadhi este o stare interioară de extaz (enstază), sau de absorbţie (transă), invulnerabilă la perturbaţiile
din lumea fenomenală,ca urmare a ancorării (ataşării) stabile in Ultima Realitate.
[34]. Guru desemnează in hinduism şi buddhism: maestrul ori “călăuza",pe calea spirituală. Tradiţia hindusă
distinde patru nivele ale guru:
1. părinţii, care ne dau acces la corpul nostru, familiarzandu-ne cu viaţa şi dificultăţile sale;
2. maeştrii profani, profesorii din şcoli ori universităţi,
ocupandu-se unilateral de formarea noastră profesională ori socială,ne umplu ca pe nişte “recipiente" cu informaţii,
in loc să ne arate cum să ne dezvoltăm capacităţile latente existente in noi;
3. maestrul spiritual, este acela care cunoaşte Calea; din propria sa experienţă el ne poate dezvălui sensul şi
scopul vieţii, drumul realizării de Sine, arătandu-ne pericolele şi dificultăţile existenţei şi vieţii ataşate de realitatea
fenomenală, Maestrul ne poate ghida pe Cale, dar nu o poate parcurge in locul nostru; nu există “transport
spiritual" pe spatele unui “asin" şi nici “daruri" (Chuang Tzu spunea că: “dacă Tao ar putea fi dăruit supuşii l-ar fi
oferit regilor").
4. maestrul cosmic (Avatara; Mesagerul lui Dumnezeu; incarnarea Conştiinţei divine) este Acela către care ne
conduce un adevărat guru spiritual; el este incarnarea lui Dumnezeu şi este pe deplin iluminat.
(pentru creştini guru cosmic este Iisus Hristos).
In Yoga maestrul spiritual deschidea discipolului calea către maestrul cosmic al tuturor Yoginilor, care este
Conştiinţa cosmică, Ultima Realitate sau Brahman; doar maestru cosmic (Brahman; Dumnezeu; sau una dintre
manifestările sale: Shiva) deţine atat existenţa eternă şi imuabilă cat şi intreaga cunoaştere, putere şi fericire. Astfel
este respectată pe deplin prima poruncă creştină pe care a repetat-o şi Iisus: “ancorarea cognitivă şi afectivă in
Dumnezeu."
Marii maeştrii spirituali ai omenirii [printre care includem maeştrii Yoga şi maeştrii taoişti (ale căror relicve din
morminte s-au dematerializat)]şi maeştrii cosmici, care au venit ca mesageri şi incarnări ale Divinităţii (Mesia,
Avatara) au reactualizat mesajul spiritual de a căuta in noi inşine Calea spre Cer şi “Impărăţia lui Dumnezeu" şi
reprezintă "Căi" şi "porţi" deja deschise către Ultima Realitate.
[ 35]. Inainte de a fi pilotat de către Marele maestru (Ultima Realitate) discipolul trebuie să se lase pilotat de guru
(cand nu şti alfabetul nu te opui profesorului care te invaţă). Nu contează acordul ori dezacordul tău intelectual,
deşi primul uşurează predarea. Asemănător, expresiile paradoxale din Zen (Koan) şi din sufism (shatadat) nu
solicită inţelegerea raţională ci suspendarea activităţii verbale ori intelectuale (vidul). Intre oameni nu există
comunicare (dialog), atunci cand sunt plini de propriile lor păreri şi cand nu au umilinţă şi deschidere spre părerile
oricat de deosebite ale celorlalţi.
Inainte de a fi ascultat un guru (care se poate dovedi un impostor),discipolul trebuie să descopere in el insuşi
realitatea gandurilor,cuvintelor şi acţiunilor sale. Niciodată el nu trebuie să se lase manipulat către infantilism,
dependenţă şi castrare, fiindcă nimeni nu poate parcurge in locul său Calea.
Calea Yoga, ca şi cea taoistă ori Zen, conduce la eliberarea omului din starea de prizonier faţă de diferitele
presiuni din lumea fenomenală;inflaţia unor secte şi curente mistice in Occident conduse de falşi “guru", care cer
supunerea totală din partea discipolilor lor, cu abandonarea completă a bunurilor lor, a gandirii şi forţei lor de
muncă, in folosul unor “lideri spirituali", este o formă de ştergere şi de manipulare grosolană derivată din condiţiile
iniţial sincere de pilotare. In faţa acestei forme de condiţionare, de agresiune asupra oamenilor şi de distorsionare a
adevărului, care conduce la o nouă formă de sclavie,in locul eliberării insistăm asupra importanţei utilizării tuturor
aptitudinilor noastre pentru a evita un astfel de deznodămnt tragic.
Gandiţi totul cu propria voastră minte; nu vă lăsaţi mintea anesteziată de cei ce vă atrag spre capcana plăcerilor
procurate cu mijloace externe (droguri, sexualitate)*.
Preferaţi cărţile şi pilotarea prin ascultare, utilizand casetele de relaxare, vindecare (eliberare de vicii) şi
contactare a Ultimei Realităţi, elaborate de noi; aceste casete au avantajul de a putea fi analizate, inainte de a fi
utilizate (nu există riscul inducerii unor programe ori a unor sugestii,cu care noi nu suntem de acord).
Cine nu acţionează prudent astăzi cand există o inflaţie de secte şi maeştrii, de profeţi şi de predicatori, care
practică prozelitismul activ, poate devenii victima hoţilor de conştiinte, risipindu-şi inutil viaţa; va deveni un om

ratat, şters (fără memorie şi gandire proprie) o unealtă la indemana bisericii, guvernanţilor politici ori a
civilizaţiilor galactice agresive (demonice).
[36]. Autocunoaşterea, care este calea de a realiza experimental inrădăcinarea in Ultima Realitate, precede
adevărata credinţă; toate celelalte credinţe, care nu sunt bazate pe percepţia directă a Luminii numenale, sunt false
(simulări, construcţii mentale fără temelie);neavand contact cu Absolutul, credinţa nu poate “muta munţi din loc".
Acest obiectiv al contactării Ultimei Realităţi, reprezintă inceputul şi sfarşitul practicii Yoga (care incepe şi sfarşeşte
cu Samadhi) al cărei ţel este stabilizarea contactului obţinut de la inceput; practica
Yoga la Patanjali nu incepe cu Yama şi Niyama, care sunt ramuri(anga) exterioare, de cultivare a virtutilor(cod
moral) si de indepartarea obstacolelor aparute prin conditionare, virusare, ci cu Samadhi, adică cu realizarea
contactului cu izvorul tuturor virtuţiilor.
Aceeaşi perspectivă şi atitudine apare la Lao Tseu (in Tao Te Ching) şi la Chuang Tzu, la Maharishi Mahesh Yogi
(in comentariul său asupra Bhagavad-Gita) şi la Bhagavan Shree Rasnesh (in cartea sa "Spiritualitatea
tantrică"); de aceea, nu este intamplător faptul că Patanjali işi incepe şi işi sfarşeşte cu Samadhi, celebra sa carte
Yoga Sutra ("Aforisme despre Yoga") in care expune calea Raja-Yoga.
Uitarea deliberată a acestui mesaj atat de către confucianişti cat şi de către religia islamică, buddhistă şi creştină,
care treptat s-au transformat in sisteme morale de indoctrinare ştergere şi manipulare,au avut drept ţel
amplificarea disponibilităţii şi vulnerabilităţii oamenilor faţă de presiunile din lumea fenomenală şi din cea socială
(ceea ce a condus la situaţia de dezrădăcinare, instrăinare, uniformizare şi robotizare a oamenilor la care
suntem martori astăzi).
[37]. Vidya (skrt.: "ştiinţă, cunoaştere, doctrină") desemnează in hinduism cunoaşterea, care este clasificată in
două categorii:
1. Apara-Vidya (Cunoaşterea limitată sau redusă) constă in cunoaşterea intelectuală (orizontală);
2. Para-Vidya (Cunoaşterea superioară sau verticală) desemnează cunoaşterea dobandită prin intuiţie şi
experienţă spirituală; numai această formă de cunoaştere verticală permite accesul la Iluminare,
la Eliberare (mantuire) şi la inţelegerea Ultimei Realităţi.
38. Pranayama (skrt.; lit.: "control al Prana") desemnează a IV a ramura din Raja-Yoga[59.1]. Această ramura
constă in execuţia unor exerciţii respiratorii asociate unor mantra[43],[55]. Suflul respirator este divizat in trei
faze: Puraka (inspiraţia), Rechaka (expiraţia) şi Kumbhaka (reţinerea suflului).
39. Kumbhaka desemnează in hinduism: 1.Acţiunea de reţinere a suflului intre inspiraţie (P–raka) şi expiraţie
(Rechaka) şi invers.
Exerciţiul este descris in Raja-Yoga şi in Hatha-Yoga; 2.Intreruperea respiraţiei. Se poate practica după două
metode diferite: fie prin exerciţiile respiratorii din Pranayama (prin concentrare se obţine o intrerupere artificială a
respiraţiei), fie prin exerciţii spirituale (fără a fi cat de puţin preocupat de respiraţie, dacă intreaga gandire
este orientată către obiectul meditaţiei, se atinge un nivel de concentrare in care respiraţia se intrerupe firesc, de la
sine).
Aceste două metode permit practicarea Kumbhaka intr-un mod natural, fără nici un risc de vătămare a corpului.
In cartea sa intitulată Kundalini Yoga (1953), Shivananda explică faptul că prin Kumbhaka corpul este
imbogăţit cu Prana (vedeti Nota [60]). Termenul sanskrit: Kumbha, inseamnă:“recipient, vas de apă".
40. Arambha-avastha este primul stadiu sau stare de conştiinţă,in care se află discipolul după purificarea nadis
(canalelor subtile)cu ajutorul exerciţiilor pranayama. Arambha desemnează legea cauzalităţii,iar Arambha-Vada
este teoria, după care creaţia se supune legii cauzalităţii şi este deci efectul unei cauze. Cu alte cuvinte este
desemnată starea de conştiinţă (Avastha) vulnerabilă la condiţionările externe (fenomenale, cauzale, senzoriale,
psiho-afective, fiziologice). Există patru Avastha (skrt.: “stare sau nivel de conştiinţă"): Jagrat (starea de veghe,
denumită şi Vaishvanara in Vedanta), Svapna (starea onirică, de vis, denumită şi Taijasa "Cea Luminoasă"),
Sushupti (starea de somn profund) şi Turiya (“a patra").
Ghatha-avasta (skrt.; lit.: "starea limitată") este starea de veghe profană, care se transmută in Parichaya-avasta
(“starea (non-dualistă),care imbrăţişează tot"; ultima este starea fără forme şi fluctuaţii (Nishpattia-Avastha) care
apare in momentul Iluminării, care este şi cel al stingerii luminii fenomenale (Nirvana). Fiecare stare de conştiinţă
se află in corespondenţă cu o anumită circulaţie a Pranei şi cu un anumit ritm respirator; controlul respiraţiei
facilitează deschiderea căii către Ultima Realitate.

[41]. Moksha desemnează in hinduism "eliberarea definitivă", detaşarea de toate legăturile terestre, ale Karma şi
ale ciclului de renaşteri (Samsara), graţie uniunii cu Dumnezeu şi cunoaşterii Ultimei Realităţi.
Moksha este cel mai inalt dintre cele patru ţeluri ale existenţei umane;
celelalte trei ţeluri sunt: 1.Artha (acumularea bogăţiilor); 2.Kama (plăcerea); şi 3.Dharma (datoria). Pentru omul
care aspiră la spiritualitate,realizarea Moksha constituie unicul ţel al existenţei sale.

[42]. in “Cartea tibetană a morţilor" (Bardo Thodol) este descrisă metoda de pilotare prin audiţie, in starea
intermediară (Bardo) in vederea eliberării. Dacă cel ce moare pierde momentul, in care percepe Spiritul, in
Adevărata sa Natură, sub forma luminii strălucitoare, şi nu reuşeşte să se identifice cu această viziune, el rămane
prizonier in lumea fenomenală intr-un nou corp, supus experienţelor, ce vor surveni intr-o altă incarnare; autorii
textului Shiva-Samhita cunoşteau existenţa acestei ultime şanse de salvare deoarece apelau la pilotarea sufletului
către Lumina numenală a acelui ce părăsea trupul (inainte de dezagregarea celor cinci Skandha) [vedeti si :[47].
[43]. Pranava este termenul care desemnează silaba mistică şi sacră OM. Pronunţarea alungită a sunetelor
conţinute in această mantra este numită Dirgha-Pranava ; silaba OM este pronunţată AOUMM (se caută
perceperea sunetului interior de dincolo de sunet).
Mantra (de asemenea Mantram) desemnează aici o silabă sau o succesiune de silabe incărcate cu energie (şi
informaţie); mantra sunt expresii ale anumitor aspecte ale divinităţilor sau ale unor forţe cosmice.
In numeroase şcoli buddhiste şi hinduiste repetarea mantra este o formă de meditaţie. In Vajrayana (buddhism
tibetan) ele joacă rolul de suport şi de protectori ai spiritului. Recitarea mantra este insoţită de vizualizare
şi de atitudini corporale precise (Mudra).
Mantra-Yoga este Calea Yoga, care tinde să realizeze uniunea cu Dumnezeu sau Brahman graţie repetării (Japa)
unei Mantra. In conformitate cu Purana, Japa reprezintă in era noastră o cale uşoară de a ajunge la cunoaşterea lui
Brahman (Brahma-Vidya).
Japa (sau Japam) [lit.: 1. "a murmura, a şuşoti"; 2.”rozariu"] desemnează repetarea unui nume sau a unei
formule sacre (Mantra) in scopul absorbţiei meditative. Această repetare se poate efectua mental sau cu voce tare.
Obiectul Japa poate fi numele unui zeu sau o mantră, atribuită fiecărui discipol de către guru. Japa este un exerciţiu
esenţial pentru calmarea şi purificarea minţii.
Se disting trei tipuri de Japa: 1.cu voce tare (Likhita Japa); 2.mută, cand buzele se mişcă, fără emiterea sunetului
(Vaikhari Japa); 3.repetiţia mentală (Manasika Japa).
[44]. Siddhi (skrt.; aprox.: "perfectiune;desavarsire; putere perfectă") desemnează in hinduism puterile psihice,
curent clasificate drept "supranaturale" care apar in paralel cu evoluţia spirituală, pe măsură ce se dezvoltă accesul
experimental la Conştiinţa Cosmică (Ultima Realitate). Practicarea anumitor exerciţii din Raja Yoga expuse de

Patanjali in Yoga Sutra (cap. III, 16-55), şi a anumitor tehnici tantra descrise in Shiva-Samhita, permite obţinerea
Siddhis-urilor dorite. Toţi marii maeştrii pun in gardă discipolii contra ataşării de acest nou nivel fenomenal, care
blochează realizarea deplină a Adevărului absolut. In contextul căii Yoga buddhiste, Siddhi desemnează controlul
perfect al forţelor corpului şi al naturii fenomenale. Toate puterile psihice (vibhuti) sunt de fapt manifestări ale
puterii divine sub forma cunoaşterii, iubirii, energiei şi forţei. Ele sunt intalnite la maeştrii spirituali, artişti,
descoperitori şi savanţi geniali. La o scară restransă puterile supranaturale (Vibhuti; Siddhi) provoacă aceleaşi
efecte cu Avatara, ajutand oamenii să-şi indrepte
căutarea spre calea evoluţiei spirituale.
45. Nada (skrt.; lit.: "sunet; ton") desemnează energia vibraţională, care se manifestă sub forma sunetului;
sunetul interior, mistic.
Nada-Bindu desemnează vibraţia originală, sunetul primordial, Cuvantul (in skrt.: Vach) care a dat naştere
universului; Nada-Brahman desemnează simbolul sonor OM, sunetul lui Brahman. Se afirmă că fiinţele care
au ajuns la un inalt stadiu de Iluminare percep acest sunet.
45.1 Bindu (skrt.; lit.: "punct") este simbolul universului in forma sa iniţială, nemanifestată. Transformarea
nemanifestatului in lumea manifestată, a aparenţelor, este comparată cu generarea de către punct a tuturor
liniilor şi formelor. In buddhismul tantric, acest termen desemnează şi sămanţa omului, izvorul unei noi vieţi şi a
unor noi forme.
46. Dandas şi gharis desemnează intervalele de timp: opt dandas = trei ore; trei gharis = o oră şi treizeci de
minute.
47. Skandas (skrt.; lit.: “grup, agregat") este termenul care in buddhism şi Zen desemnează cele cinci grupuri
sau "agregate care alcătuiesc personalitatea": 1.corporalitatea - forma (Rupa); 2.percepţia (Vedana); 3.conştiinţa
(Samjna); 4.conceptul sau acţiunea (Samskara); 5.cunoaşterea (Vijnana). Aceste agregate mai sunt adesea
menţionate drept "grupuri de ataşare", din cauza dorinţei (Trishna), care le este inerentă in afara cazurilor de
Arhat şi buddhas dau naştere ataşării şi sunt deci izvoare de nefericire şi suferinţă.
48. Jivan Mukta (skrt.; lit.: "eliberat in viaţă") desemnează in hinduism omul care trăieşte incă intr-un corp deşi
s-a eliberat de ignoranţă (Avidya) şi de iluzie (Maya). Detaşat de identificarea cu corpul şi cu mintea (gandirea), el
ajunge la Eliberare. El ştie că fiind Sinele (Atman), este una cu Brahman.
49. Chetana desemnează inteligenţa şi conştiinţa conceptuală.
50. vedeti: Adhara, Muladhara. (Nota 20).
Yoni (skrt.; lit.: "san, origine, izvor") desemnează in hinduism cauza primordială, matricea, izvorul oricărei
deveniri. Este reprezentat printr-un triunghi orientat cu virful in jos, simbolul matricii feminine şi al misterului
cosmic. Singur sau in asociaţie cu Linga (simbolul phalic al lui Shiva), Yoni este venerat de Shakta (adoratorii lui
Shakti).
51. Nici un păcat nu-l pătează pe cel ce face fapte obiective; orice greşeală este insă plătită imediat de făptuitorul
care a ajuns la controlul paranormal al lumii fenomenale prin propria sa eliminare (dispare perturbarea ecologică
şi cosmică care insoţeşte actuala rătăcire numită evoluţie exterioară ori tehnologică).
52. Kapila este sfantul legendar care a creat sistemul filozofic Sankhya. Legenda spune că a declanşat o reacţie de
tip nuclear, in momentul in care s-a supărat pe oamenii nerecunoscători (“din ochiul lui Shiva" a apărut un soare
ce a transformat totul in cenuşă; dealul lui Kapila). Lui Kapila ii este atribuit textul Tattvasamasa ("Esenţa
Adevărului"),care nu cuprinde decat 54 de cuvinte. Această lucrare nu ne lămureşte asupra debutului filozofiei
Sankhya al cărui text, cel mai vechi atestat, Samkhya-Karika, al lui Ishvarakrishna, urcă la o dată in jurul anului
500 e.n.
53. Siddha (skrt.; lit.: "perfect, implinit") desemnează in hinduism pe omul sfant iluminat ce a atins perfecţiunea,
şi care a ajuns la scopul suprem al evoluţiei spirituale, la eliberare (Moksha). In Purana, un Siddha este un semizeu
dotat cu o imensă putere şi puritate.

54. Este vorba de moartea mistică(cap 33 in Lao Tzu "cel ce sa te stinge fara sa moara realizeaza nemurirea"),
care este simultan debutul celei de "a doua naşteri"; ea facilitează realizarea contactului nemijlocit cu Ultima
Realitate (aici Shiva il desemnează pe Brahman). Sămanţa, deşi pare moartă, este mai aproape de renaştere decat o
plantă, care aparţinand lumii vii (in transformare), este supusă dezagregării şi morţii; trecerea in faza de
suspendare a vieţii este atat la sămanţă cat şi la om, o ramura către o nouă viaţă, in realitatea fără succesiune şi
dualitate (atemporală, sincronică).
[55]. Mantra-Yoga vedeti Nota [43].
[56]. Laya-Yoga este una dintre căile uniunii cu Dumnezeu prin adorare şi venerare plină de credinţă, simultan
cu un intens antrenament de trezire al lui Kundalini.
Laya-Samadhi provine de la “laya": “ascensiune la", şi desemnează fuziunea cu conştiinţa universală supremă in
starea de conştiinţă numită Turiya (in skrt.;lit.: "a Patra").
Laya desemnează disoluţia, fuziunea, dispariţia şi ascensiunea sufletului individual la Absolut, uniunea cu
Dumnezeu.
[57]. Hatha-Yoga. La origine această cale Yoga nu era decat un grup de tehnici preluate din sistemul Raja-Yoga
expus de Patanjali in Yoga Sutras. Aceaste tehnici permit stimularea centrilor de energie psihică (Chakra) pentru a
face să progreseze Kundalini către nivelele de conştiinţă tot mai inalte. Principalele exerciţii aparţinand acestei căi
sunt: Asana şi Pranayama. Scopul exerciţiilor de a controla fluxul de Prana in vederea reunirii suflului solar (Ha)
[cunoscut sub numele de Prana] cu suflul lunar (Tha) [cunoscut şi sub denumirea de Apana-60.1], ceea ce conferă
puteri spirituale Hatha-Yoginului şi permite lui Kundalini să inceapă să alimenteze diferitele Chakras.
In afară de diferite poziţii fizice (Asane) in Hatha-Yoga sunt utilizate şi diferite exerciţii de purificare (Kriya).
Trebuie să nu confundăm Hatha-Yoga tradiţională, care era o parte preliminară a Raja-Yoga ce aspira la
eliberare şi la uniune cu Ultima Realitate (Dumnezeu), cu Hatha-Yoga practicată in Occident, in zilele
noastre (al cărei obiectiv a devenit exclusiv sănătatea fizică).
[58]. Adhimatra desemnează in hinduism Realitatea Supremă, dincolo de orice măsură (comparaţie, raportare) şi
descriere mentală ori verbală;acesta este un alt termen pentru a numi pe Dumnezeu ori Absolutul (vedeti: Brahman
Nota [14]).
[59]. Sharira (skrt.; lit.: "corp, inveliş") desemnează in hinduism forma perisabilă. Trei invelişuri (vehicule;
corpuri) il imbracă pe Atman:
1. Sthula-Sharira (corpul grosier; identic cu Annamaya-Kosha);
2. Sukshma-Sharira sau Linga-Sharira, corpul subtil, constituit din Pranamaya Kosha, Manamaya Kosha
şi Vijnanamaya Kosha;
3. Karana-Sharira, invelişul cauzal, identic cu Anandamaya Kosha.
59.1. Raja-Yoga (skrt.; lit.: "Yoga regală") este una dintre cele patru căi Yoga care vizează realizarea uniunii cu
Dumnezeu, după sistemul descris de Patanjali in Aforismele Yoga(Yoga-Sutra).
Termenul Raja-Yoga nu a fost insă creat decat mult timp după Patanjali. Raja-Yoga se compune din opt
ramuri(anga):
1. Yama (Interdicţii, porunci);
2. Niyama (Noninterdicţii, porunci, reguli); aceste două ramuri(anga) (Yama şi Niyama) conţin zece porunci,
care sunt simultan reguli şi exerciţii pregătitoare, atat de purificare somatică, psihică şi morală, cat şi modalităţi de
reprogramare a comportamentului, faţă de sine şi faţă de ceilalţi (inclusiv norme de conduită socială - etică şi
morală).
3. Asana (Poziţii corporale); desemnează exerciţiile de antrenament somatic, ce vizează menţinerea corpului
intr-o poziţie aşezată (stabilă, neclintită), care să nu jeneze concentrarea (ci chiar s-o amplifice).
4.
Pranayama ("Controlul Pranei"); cuprinde exerciţii respiratorii care sunt esenţiale din cauza influenţei
suflului asupra gandirii, comportamentului şi a corpului subtil (pranic sau energetic).
Ramuri(anga): 3 şi 4 ale acestui sistem constituie Hatha-Yoga.
5. Pratyahara (Detaşarea senzorială); desemnează separarea sau retragerea simţurilor de la obiectele
lor, pentru a evita orice perturbare a spiritului de către influenţele externe.

6. Dharana (Concentrarea); capacitatea de a menţine gandirea fixată pe un obiect (extern, intern, obiectiv,
subiectiv), fără ca ea să se disperseze şi nici să scape obiectul (asupra caruia se realizează focalizarea).
7. Dhyana (Meditaţia); capacitatea de a extinde focalizarea; ajuns la acest nivel, gandirea nu mai trebuie să
proiecteze propriile sale idei asupra obiectului meditaţiei, ci să se unifice total cu el (meditaţia este o curgere
neperturbată a concentrării care se delocalizează, devenind holografică - vede in fiecare parte obiectul concentrării).
8. Samadhi (Enstază; Contemplaţia); desemnează starea de conştiinţă superioară, in care se suspenda dualitatea
subiect-obiect (intern-extern;functionare holografica) şi in care are loc absorţia (identificarea) invulnerabilă in
Ultima Realitate (lumea fenomenală este trasmutată; realitate este văzută aşa cum este ea: holografica).
60. Anahata-Shabda (skrt.; lit.: "sunete necreate; fără origine"; sunetele inimii) desemnează in hinduism sunetele
mistice, denumite adesea şi "muzica sferelor", care pot fi percepute in cursul meditaţiei, de la un anumit nivel de
evoluţie spirituală. Uneori silaba OM este considerată "sunet mistic" (Anahata-Shabda).
Pentru Nada vedeti Nota [45].
60.1. Vayu (skrt.; lit.: "aer, vant") il desemnează şi pe zeul Vanturilor, care in Vedas apare in acelaşi car cu Indra,
dar Indra ţine fraiele.
Trei divinităţi vedice intreţin intre ele relaţii privilegiate: Agni (focul) al cărui loc este pe pămant; Vayu (vantul) al
cărui loc este in aer; şi Surya (soarele) al cărui loc este in cer. Vayu s-a născut din suflul Purusha şi mai poartă şi
alte denumiri cum sunt: de "purtător al parfumurilor", “cel care este in perpetua mişcare."
Prana (skrt.; lit.: "respiraţie, suflu vital") desemnează energia cosmică, care penetrează, conservă şi animă corpul
omului şi al celorlalte vieţuitoare; această energie se manifestă cel mai clar sub forma suflului. In hinduism se
disting cinci categori de Prana:
1. Prana, esenţa suflului, forţa vitală pură in sine; denumire generică atribuită tuturor celorlalte forme de
energie vitală;
2. Vyana este energia vitală (Prana) care veghează asupra circulaţiei sanguine;
3. Samana este Prana care supraveghează procesele de absorbţie şi asimilare a hranei şi menţinerea echilibrului
corpului controland reacţiile metabolice legate de alimentaţie;
4.
Apana este Prana care asigură eliminarea tuturor materiilor uzate şi controlează zona de excreţie şi de
reproducere situată in partea inferioară a corpului;
5.
Udana este Prana care acţionează asupra părţii superioare a organismului şi facilitează dezvoltarea
spirituală, asigurand conexiunea dintre latura fizică şi cea spirituală a fiinţei noastre.
61. Yoni vedeti Nota [50].
[62]. Bija (in skrt.;lit.: "energie, sămanţă, germen, forţă conţinută in rădăcini") desemnează energia ascunsă in
spatele oricărei manifestări materiale, şi in particular in Bija-Mantra (“cuvantul sămanţă") [o mantră adaptată,
deosebit de eficientă, pe care maestrul o dă discipolului pentru a facilita evoluţia spirituală a acestuia]. Esenţa unui
anumit aspect al Realităţii Supreme se află concentrată in literele Bija-Mantra sub forma unui simbol sonor. Aceste
sunete simbolice, care-şi au izvorul in experienţa spirituală a unui sfant, posedă forţe mistice şi divine, care sunt
percepute de un veritabil maestru spiritual, dispus să le primească. In momentul iniţierii fiecare discipol primeşte de
la maestrul său spiritual o astfel de Mantra.
[63]. Svayambhu(skrt.; lit.: "ce există prin sine insuşi; autonăscut") caracterizează atat lucrurile din lumea
fenomenală care există prin ele insele (prin forţa ideii ascunsă in profunzimea lor) cat şi Fiinţa imuabilă care există
prin ea insăşi, cauza primordială şi inexplicabilă din care s-a născut Brahma (in legenda creaţiei a lui Manu este
prezentat Svayambh– drept fiinţa ce există prin ea insăşi).
64. Adhar-Padma (lotusul recipient; lotusul de bază) compus din cinci invelişuri (Kosha), care invăluie conştiinţa
absolută a omului (Atman).
65. Energia şi informaţia din sămanţă atunci cand este risipită in exterior, pe calea centrifugă, conduce la
multiplicitate, degradare, imbătranire şi moarte; Yoginul parcurge calea centripetă in care esenţa energetică şi
informaţională din sămanţă este reţinută, transmutată şi utilizată pentru amplificarea vieţii, puterii şi aptitudinilor
utile susţinerii efortului in vederea continuării evoluţiei spirituale.

[66]. vedeti: Nota [44].
[67]. Controlul dinamic spaţio-temporal este datorat rotaţiei planului existenţial, care privit din laterală işi pierde
suprafaţa devenind energie pură (fără dimensiuni; in afara timpului; el pare că se deplasează cu viteza luminii,
cand de fapt este pretutindeni).
Shiva-Samhita şi alte texte sacre hinduse şi chineze cunosc atat controlul dinaminc cat şi controlul static al
spaţiului şi timpului, prin detaşarea de sistemul de pilotare (şi de referinţă) local, cu ajutorul protecţiei eterice (care
asigură atat scutul defensiv, corpul de diamant, levitaţia, invizibilitatea cat şi translocaţia).
[ 68]. Turiya vedeti Nota [40].
[69]. La numeroase vieţuitoare terestre este verificată experimental afirmaţia din Shiva-Samhita privitor căreia
polul otrăvurilor, care dă moartea, este asociat cu polul care susţine şi viaţa, prin reproducere sexuală (la multe
specii, printre care şi la insecte, scorpioni şi pisicile de mare, otrava este eliberată in mod constant de un ac situat
la coadă). Cercetările ştiinţifice efectuate asupra somonilor, care, după cum se ştie, imbătranesc rapid şi mor după
reproducere, dacă nu ajung la timp in apa sărată a oceanului, au evidenţiat faptul că acest pol este responsabil de
secretarea unor “hormoni ai morţii", care accelerează procesul de imbătranire (acest centru este comandat de
hipofiză, care se află la om in legătură cu centrul dintre sprancene, iar la reptile şi la octopode cu cel de-al “treilea
ochi").
Opoziţia dintre polul superior (intelectual, cerebral, individual, care exprimă şi asigură unitatea şi coordonarea
organismului viu) şi polul inferior (polul acumulării reziduurilor metabolice şi al excreţiei; polul instinctual al
plăcerii şi al reproducerii sexuale, prin care continuă căderea in multiplicitate) este exprimată atat la nivelul
instinctelor de supravieţuire ale individului şi ale speciei cat şi la nivelul comportamentului individual şi social.
Strategia Yoga transformă in cooperare sinergică autogenerativă actualul antagonism distructiv (care conduce la
epuizare, imbătranire şi moarte,din cauza căutarii in exterior a plăcerilor senzuale şi datorită risipirii forţei
genezice); fapta şi gandirea individului, ancorat in Ultima Realitate, devin obiective, neutre şi servesc specia; de
exemplu: prin iubire incetează polarizarea subiectivă şi competiţia iar energia circulă liber intre cei doi poli a căror
dualitate dispare, ca şi cum s-ar petrece o regresie in prima copilărie. Este astfel neutralizată otrava şi
radioactivitatea polului sexual, care, fiind şi zona de ataşare a individului (frunzei) la marele arbore al fiinţei sociale
(prezentă şi viitoare), intreţine conflicte interioare şi exterioare; o dată cu integrarea şi pacificarea celor doi poli ai
fiinţei, Kundalini Shatki se trezeşte natural şi activează Ajna-Chakra, dispărand simultan atat starea de competiţie,
cat şi căutarea anihilării oponentului exterior ori interior (ceasul biologic şi programarea morţii, care se află in
directă legătură cu “ochiul lui Shiva", sunt modificate de cel ce obţine activarea şi trezirea acestui centru).
70. Nama-rupa (skrt.; lit.: “nume-forme") este in hinduism termenul care desemnează Maya, lumea fenomenală,
in care toate lucrurile posedă un nume şi o formă. In buddhism acest termen semnifică personalitatea
terestră in componentele sale esenţiale, fizice şi psihice.
Acest termen compus, desemnează de asemenea uneori cele cinci Skandha: Rupa (forma), corespunde primului
Skandha, in timp ce Nama (numele), le evocă pe celelalte patru. Namarupa constituie şi cel de-al patrulea termen al
“Lanţului de producţie condiţionată" (Pratitya-Samutpada).
El este rezultatul reintoarcerii conştinţei (Vij¤ana) la originea sa,şi declanşează apariţia unei noi entităţi individuale.
71. Yaksha desemnează un grup de creaturi supranaturale, servitori ai lui Kubera, zeul bogăţiei. Ele nu posedă
calităţi particulare şi sunt puţin agresive, de unde şi numele de Punyjana (“Creaturi Bune").
Rakshasa desemnează spirite mai mult sau mai puţin malefice. Sunt cunoscute trei categori de Rakshasa: 1.spirite
inofensive ca Yaksha, care in buddhism sunt considerate creaturi demonice, ce bantuiesc locurile izolate (pustiurile)
şi perturbă cu gălăgia provocată de vehiculele lor meditaţia pustnicilor; 2.titanii sau duşmanii zeilor; 3.demonii
sau diavolii care locuiesc in zona cimitirelor şi chinuiesc oamenii.
72. Omul ancorat in Ultima Realitate este unit cu Dumnezeu şi nu poate face lucruri păcătoase pentru că
descoperindu-se pe Sine in fiecare dintre creaturi şi fiinţele umane, le iubeşte cu adevărat; chiar dacă ceilalţi din
ignoranţă consideră faptele sale drept păcate, el este detaşat complet de fructele acţiunilor sale, ceea ce-l face să
rămană imperturbabil, imparţial şi nepătat (neafectat de succes sau efect).

73. Introducerea degetului mare in gură scurtcircuitează marele circuit universal (cosmic), care este inlocuit de
un circuit teluric (in acupunctura tradiţională chineză nivelul S-SP aparţine pămantului şi degetului mare).
[74]. Bardo Todol utilizează ocazia morţii pentru obţinerea eliberării
(vedeti Nota [42]).
[75]. Kailasa (skrt.; lit.: “muntele de argint") desemnează muntele mitic din Himalaia, loc care se presupune a fi
paradisul lui Shiva. Acest munte reprezintă pentru hinduşi cel mai sacru dintre munţi şi constituie obiectul a
numeroase pelerinaje; in buddhism este de asemenea venerat Kailasa, ca munte sacru.
[76]. Chitta-Vritti (skrt.; lit.: "stări mentale ori psiho-afective") desemnează in hinduism vibraţiile psihice,
gandurile ori fluctuaţiile psiho-afective. In sens larg, acest termen se referă la starea ori dispoziţia materiei mentale
(chitta), care se manifestă sub forma diferitelor fluctuaţii (valuri, cicluri) sau vartejuri (vritti) ale minţii (chitta):
amintiri, dorinţe, instincte ori sentimente. Definiţia Raja-Yoga este dată de Patanjali in Yoga Sutra in aforismul
(YS 1.2): “Yoga este efortul de suprimare a fluctuaţiilor mantale".
[In: Aforismele despre Yoga ale lui Patanjali), in traducerea şi comentariul lui Dan Mirahorian, cititorii vor
descoperi şi cele patruzeci şi cinci de variante existente ale Yoga Sutra, insoţite de comentariile antice şi moderne.]
[77]. Brahmanda vedeti Nota 12.
[78]. Vedanta , un cuvant compus din Veda (in skrt.; lit.: "vedere; cunoaştere; doctrină sacră") şi anta (in skrt.;
lit.: "sfarşit"), de aici denumirea: "Sfarşitul Veda";
Vedanta cuprinde consideratiile finale, conţinute iniţial in Upanishade, reflecţii şi revelaţii relative la Brahman, la
Atman şi la raporturile dintre unul şi celălalt; toate aceste consideraţii şi reflecţii au fost regrupate de Badarayana
in lucrarea sa Vedanta-Sutra, baza filozofiei Vedanta (Uttara-Mimamsa).
Vedanta a dat naştere la trei curente principale:
1.
Advaita-Vedanta (non-dualistă sau monistă), ai cărei principali maeştrii au fost Gaudapada, Shaukara,
Padmapada, Sureshvara şi Vidyaranya.
2. Vishishtadvaita-Vedanta (non-dualism sau monism diferenţiat), al cărei principal susţinător a fost Ramanuja.
3. Dvaita-Vedanta (Vedanta dualistă), al cărei principal reprezentant este Madhva.
[79]. Mintea autosusţinută desemnează experienţa Centrului de Conştiinţă Mobil (C.C.M.), ce are loc in cursul
detaşării de corp, cunoscută şi sub numele de călătorie astrală.
[80]. Regulile alimentare in practica Yoga sunt abordate in caretea "Principiile alimentaţiei, favorabile evoluţiei
spirituale şi vindecării tulburărilor psiho-afective şi somatice, in Yoga, taoism, Zen şi creştinism" de Dan
Mirahorian. Pentru evoluţia spirituală trebuie preferată alimentaţia vegetariană sattvică, simplă, naturală,
neprelucrată termic, radioactiv sau chimic (fără aditivi sintetici de culoare, gust ori conservare), in cantitate
moderată, necontaminată şi incărcată cu Prana (energie vitală; vie; cu minimum de verigi intermediare intre om şi
soare).
[81]. Mukti (vedeti Moksha: Nota [41] şi Jivan Mukta: Nota [48]).
[82]. Japa, Mantra vedeti Nota [43].
[83]. Mantra OM = AUM - vedeti Nota 43.
[84]. Trimurti (Brahma, Vishnu, Shiva) vedeti nota subsol din “Cuvantul introductiv".
[85]. Ca şi pentru taoişti nu este greu să ieşi in faţă (să te evidenţiezi; să te expui), ci să nu laşi urme şi să te
ascunzi; civilizaţiile galactice superavansate au găsit cum să se ascundă, astfel incat vedeti cu greu să poată fi găsite
in cele trei lumi".
[86]. Mahavidya desemnează: 1.Cunoaşterea lui Brahman şi Iluminarea Supremă; 2.Cele zece divinităţi care
trebuie implorate pentru a ajunge la cunoaşterea lui Brahman. Acestea sunt Kali, Tara, Shodashi, Bhuvaneshvari,

Bhairavi, Chinnamasta, Dhumavati, Vagala, Matangi şi Kamala. Aceste divinităţi sunt personoficări ale
Shakti(puterii) lui Brahman şi facilitează celui care le imploră, accesul la cunoaşterea lui Brahman şi la Iluminarea
Supremă.
87. Deşi nu este ataşat de datoriile sociale (familiale, casnice) şi rămane martor, cel ce vrea să evolueze spiritual
poate utiliza fiecare ocazie şi activitate pentru a se concentra perfect; din fiecare acţiune indeplinită cu succes, in
stare de detaşare de rezultat, apare ocazia de a practica Yoga; practica Yoga, de fiecare clipă, iar nu numai cu
ocazia unor exerciţii, reprezintă o cale de a realiza rugăciunea permanentă, in vederea uniunii omului religios sau
laic cu Dumnezeu.

INDEX DE NUME*
*Aceşti termeni apar in notele de la subsolul paginilor, in dictionarul de termeni si in textul
principal Shiva-Samhita

Sanskrit Alphabet

Roman Diacritics[āīūāiāuḍḍhḥṁṃṇṅnjnṡṛṣṭṭh].

ABCDEFGHIJKLMNOPRTUVXYZ

A
Abhyāsa
Adhāra

practică; activitate repetată; exerciţiu de disciplinare spirituală
recipient

Adhimātra
indescriptibil, de neconceput, Suprem, Dumnezeu sau Absolutul, Brahman
Advaita
non-dualism
Advaita-Vedanta
Vedanta non-dualistă; reprezentată de Shankara;identitatea lumii sensibile cu lumea
Absolută; a sufletului cu Dumnezeu
Agni

focul; obiect de veneraţie la hinduşi

Aham Brahman Asmi
"Eu sunt Brahman[Absolutul]", afirmaţie(mahavakya) din Vedanta ce proclamă
identitatea Absolutului [Brahman ] cu Sinele veritabil care călătoreşte in fiecare fiinţă umană;
Ahamkara
ego, centrarea in falsul sine; motorul gandului, ceea ce crează iluzia diferenţierii lucrurilor şi a
multiplicităţii lumii
Ahimsā
non-violenţă; una din cele cinci discipline (porunci) ale primei ramuri (Yama) din Raja-Yoga (cele
zece porunci aparţin Yama şi Niyama)
Ajapa-Mantra
repetare voluntară ori involuntară a unei Mantra sau a unei formule sacre; după textele HathaYoga zgomotul alternativ al respiraţiei (inspiraţie, expiraţie) al unei fiinţe vii reprezintă o rugăciune inconştientă, al
cărei text este fie “SO'HAM": "El este Sinele", fie HAMSA: "Eu sunt Acela"
Ajna Chakra
Ajnāna

al treilea ochi; sediul conştiinţei; centru astral (subtil) situat intre sprancene; ochiul lui Shiva

vedeti: Avidya

Akama

fără dorinţă, dispariţia Ego-ului

Akasha

eter

Amoghasiddhi
Amrita

"cel ce şi-a realizat ţelul fără să se tulbure";ca Mudră reprezintă absenţa fricii

ambrozie, nectar divin; nemurire; soma

Anahata-Chakra

chakra inimii, care domină elementul aer, armonia

Anāhata-Shabda

sunet mistic, muzica sferelor

Ananda

beatitudine, fericire supremă

Anandamaya-Kosha

vehiculul beatitudinii sau invelişul cauzal

Anātman
Non-Sine; impersonalitate, teorie centrală a buddhismului care neagă existenţa, in interiorul fiinţelor
a unui Sine (Atman),ca substanţă neperisabilă, nemuritoare, unică şi independentă
Anga
Anitya

membre; parte; ramuri; termen tradus eronat in Occident prin « etape, trepte» in Raja-Yoga
impermanenţă; realitatea fenomenală, relativul

Annamaya-Kosha
Antahkarana

invelişul nutritiv, corpul fizic

organul intern

Antara-Kumbhaka

reţinere suflu după inspiraţie

Antaranga-Sadhana
lit.: "exerciţii spirituale interioare" -ultimile trei anga(ramuri,brate) din Raja-Yoga
anga(ramurile, bratele) interioare: Dharana, Dhyana şi Samadhi, care impreună alcătuiesc Samyama)
Antaratman
Sinele interior, scanteia divină din fiecare om
Apana

vedeti :Prana

Apara-Vidyā
cunoaşterea limitată, relativă, indirectă, orizontală,senzorială, opusă cunoaşterii esenţiale,
supreme imediate şi absolute a lui Brahman: Para-Vidya

Aparigraha
Apāya

lipsa lăcomiei [poruncă in ramura(anga) Niyama din Raja-Yoga]

condiţie rea de renaştere (vedeti: Gati)

Arambha-Avastha
Arghya

starea dependentă cauzal; condiţionată; vulnerabilă

sacrificiu, ofrandă

Arhat
sfant ce a atins cel mai inalt nivel pe Calea supranaturală (Arya-Marga) din Hinayana, de unde nu mai
inveţi nimic altceva; erou;idealul buddishmului primitiv
Artha

lucru, bogăţie, posesie

Asana
aşezare; poziţie a corpului; poziţii corporale cheie ,care facilitează intrarea in transa mistică; a se aşeza
fizic,psihic şi afectiv; loc pe care se aşează un om in căutarea realizării spirituale; a treia ramura(anga), din calea
octupla(ashtanga) prezentata in Raja-Yoga
Asat

non-fiinţă; non-existenţă; temelia lumii materiale

Ashrama

a doua faza din viaţa hinduşilor; loc de meditaţie

Ashtānga-Yoga
Asrava

Yoga cu opt (ashta ) ramuri (anga)

pată, murdărie, secreţii

Asteya
respectul curăţeniei şi al purităţii; una din cele cinci discipline (porunci), ce aparţine Yama prima
ramura (anga) din Raja-Yoga
Asura
zei; semizei; demoni; forţe obscure;EBE [Entităţi Biologice Extraterestre] popularizate in literatura
UFO(OZN) drept fiinţele gri [greys]
Atharvaveda
Ati-Yoga

a patra Veda consacrată “cunoaşterii formulelor magice"
vedeti: Dzogchen; Yoga extraordinară

Atman
Sine; suflet; Sinele veritabil şi nemuritor al omului;spectatorul imparţial al Jiva; Eul suprem
Atmasamarpana
abandon total, supunere completă a sinelui lui Dumnezeu
AUM

vedeti: OM

Avadāna

miracol; gen literar buddhist compus din legende

Avarana

acoperire, ecranare de către Avidya şi Maya a Adevăratei Realităţi (Brahman; Dumnezeu)

Avasthā

stare sau nivel de conştiinţă

Avatāra

"coborare", "incarnare a conştiinţei divine pe pămant";mesager al lui Dumnezeu

Avesha siddhi

puterea de a intra in alte corpuri, ce trece sub controlul yoginului avansat

Avidyā
necunoaştere (individuală şi cosmică); ignoranţă; Iluzia care impiedică la nivel individual distincţia
intre permanent şi efemer,intre realitate şi aparenţă; la nivel cosmic este Maya
Avidyā-Māyā

Māyā a ignoranţei

Aviveka

lipsa discernămant, fără capacitate de diferenţiere

Avyakta

non-manifestat

Ayam Atman Brahman
Ayurveda

“acest Sine este Brahman"

“ştiinţa vieţii (lungi şi sănătoase)"; Upaveda (Veda secundară); Veda medicală

B
Bala

forţă

Bandha

ataşare; inlănţuire; exerciţiu in Hatha-Yoga

Bardo

stare de conştiinţă intermediară (in buddhismul tibetan)

Bardo Thodol
Bhagavad-Gita
Bhagavan
Bhakti

eliberare prin audiţie in starea intermediară de conştiinţă (in momentul morţii)
cantecul preafericitului Domn; cantecul divin

sfant, binecuvantat Domn
iubire de Dumnezeu, devoţiune, predare

Bhakti-Yoga
Bhava

Calea iubirii şi devoţiunii

sentiment, senzaţie, extaz, atitudini faţă de idealul ales (Ishta-Deva)

Bhava-Chakra

roata vieţii; ciclul renaşterii, (vedeti: Samsara)

Bheda

diferenţiere, multiplicitate

Bhoga

plăceri senzoriale

Bhumi

tăramuri, stadii sau faze pe calea spre starea de buddha

Bhuta

cele cinci elemente din lumea materială (Prakriti)

Bhuta Siddhi
Bija

controlul elementelor şi al tendinţelor (Guna)

sămanţă, energie

Bija-Mantra

Mantra sămanţă; cuvantul insămanţat de Iisus sau de alt maestru spiritual (Guru)

Bindu

punct, sămanţă

Bodhi

trezire, Iluminare

Bodhisattva
Buddha
(Samsara)

fiinţă trezită (Iluminată)
trezitul; omul care a realizat Iluminarea perfectă, care-i permite să se elibereze din ciclul renaşterilor

Buddha, Natură de
Buddhism

Adevărata Natură (echivalentul Sinelui in buddhism)

vedeti: Dicţionar de termeni

Buddhism Dhyana

in lb.chineza: Ch'an; in jap.: Zen

Buddhism Tibetan
Brahma

vedeti: Bardo Thodol

vedeti: Trimurti

Brahma-Chaitanya
Brahmacharya
Brahman

conştiinţa lui Brahman; Turiya

castitate; disciplină, virtute şi poruncă in ramura(anga) Yama, din Raja-Yoga

Absolut, Ultima Realitate, Conştiinţa supremă, Cosmică sau Absolută

Brahmana

texte aparţinand corpului Veda

Brahma-Nadi

canalul prin care Kundalini incepe să urce in corp

Brahma-Nama

exerciţii Japa constand in repetarea numelui lui Brahma

Brahma-Bhavana
Brahmanda

identificarea propriului Sine cu Ultima Realitate sau Conştiinţa Absolută (Chit)

"oul lui Brahma"

Brahman Satyam, Jagat Mithya
formulă celebră in Adevaita-Vedanta care semnifică: "numai Brahman este
real"; lumea nu-i decat o iluzie, un văl, o aparenţă
Brahmarandra
Brahmasthiti

pasaj in creştetul capului
inrădăcinare solidă in divin

Brahma-Sūtra

sau Vedanta-Sutra (culegere de aforisme asupra filozofiei Vedanta)

Brahma-Yoga

unire cu divinul Infinit, cu Totul, manifestat ori nemanifestat

Buddhata
Buddhi

vedeti: Natura de Buddha
intelect,mahat; marea sala a constiintei

Buddhi Yoga

calea Viveka sau discriminativă pentru cunoaşterea Sinelui individual şi Universal

C
Chaitanya

starea conştiinţei trezite la spiritualitate; calificativ al iniţiaţilor

Chaitanya Purusha

conştiinţa lui Purusha

Chaitya Purusha
in filozofia Sankhya se consideră că fuziunea sufletului cosmic (Purusha) şi a naturii
materiale (Prakriti) a dat naştere universului
Chakra

roată, cerc, centru energetic subtil, lotus

Chakra-Bandha
starea in care toate Chakras sunt conectate şi activate;atunci Kundalini urcă in Sahasrara şi
provoacă Iluminarea

Chamatkara
uimire, dincolo de obişnuit şi de domeniul senzorial ori intelectual; care nu se manifestă decat in
lumea conştiinţei superioare in timpul intuiţiei şi Iluminării
Chanchala

gandire ce “sare", rătăceşte, mental agitat

Chandi

scriere sacră, care descrie Mama Divină (Shakti) ca Ultima Realitate

Chandogya-Upanishad
Upanishadă, aparţinand Sama-Veda, care arată identitatea dintre Sinele individual
(Atman) şi Sinele universal (Absolutul,Brahman)
Chandra-Nadi
Chela

canal al energiei lunare = Ida

servitor, elev, ucenic ori discipol spiritual, care se pune in serviciul unui guru

Chetas

inteligenţă, conştiinţă conceptuală

Chid-Abhasa

aparenţă similară conştiinţei; conştiinţa sufletului individualizat Jiva

Chid-Akasha

domeniul Conştiinţei absolute şi omiprezente (Chit),identică cu Brahman

Chidatman
Chit

conştiinţa lui Atman (a Sinelui); conştiinţă identică cu Brahman sau Conştiinţa Absolută

Conştiinţă absolută

Chitam

sediul inconştientului, conştientului şi supraconştientului

Chitra-Nadi
Sattva
Chit-Shakti
Chitta

canalul interior al Sushumna prin care urcă Kundalini şi curenţii conştiinţei psihice, conduşi de
conştiinţa considerată ca energie supremă, forţa care face să se nască universul

mintea; instanţă a Antahkarana; materia psihică; sursa oricărei percepţii şi gand

Chitta-Vishepa
Chitta-Vritti

gandire ecranată de instabilitate, oscilaţii, confuzie, rătăcire
vartejuri mentale, perturbaţii ori fluctuaţii psihoafective; stării de spirit; stări ale materiei psihice

Chitta-Vritti-Nirodha stingerea fluctuaţiilor mentale; Samadhi; realizarea trecerii dincolo de lumea umbrelor
(gandurilor) proiectate pe peretele(ecranul) mental;
Chuang Tzu [ in Pinyin: Zhuangzi; in EFEO: Tchoung Tseu.] Termen ce desemnează simultan atat pe filozoful
taoist, cat şi opera acestuia

D
Dahara Vidya
realizarea Atman in regiunea interioară a inimii "oraşul lui Brahma"; dahara: "mica sală";
vidya: "cunoaştere"
Daivi Shakti

"forţa divină" prezentă in mantra transmisă de un guru

Dakini
fiinţă demonică feminină; in calitate de Yidam integrează forţele eliberate de cel ce meditează in cursul
vizualizării sale (vedeti: Sadhana)
Dakshina
zeiţa Inteligenţei divine care prezidează sacrificiile şi ofrandele; partea dreaptă; cadou oferit
maestrului spiritual drept mulţumire, pentru instruire; sudul; vaca

Dardura Siddhi
Darshana

dardura: "broască"; puterea de a sări in aer ca o broască; prima faza a levitatiei;

viziune, contemplare, sistem filozofic

Deha-Abhyasha
Deva

ataşarea sau identificarea cu corpul datorată ignoranţei

divinităţi, zei muritori, supuşi ciclului renaşterilor

Devadatta

supus voinţei lui Dumnezeu

Dharana

concentrarea, ramura(anga) a VI-a din Raja-Yoga

Dharma

principiu, lege, cale

Dhyana

meditaţie, reculegere, ramura(anga) a VII-a in Raja-Yoga

Divya-Jyotish
Duhkha

Lumina celestă (astrală) percepută in cursul meditaţiei; semn de progres spiritual

suferinţă; polarizarea matricii holografice

Duhkha Nirodha
Dvaita

stingere sau incetarea suferinţei

dualitate

Dvaita Vedanta

Vedanta dualistă

Dvatrimshadvara Lakshana
Dzogchen

cele "32 de semne ale perfecţiunii" ce apar la un Buddha

Marea implinire; lecţiile secrete de Yoga ale lui Buddha Shakyamuni; Ati-Yoga

Dyoya-Drishti
sprancene

“Ochiul divin"; “Al treilea ochi"; (drishi: “Ochi") “Ochiul lui Shiva"; Ajna-Chakra, situată intre

E
Ekadashi

a 11-a zi după luna nouă sau plină; zi de post, meditaţie şi reculegere

Ekagrata

concentrarea intregii atenţii pe un singur (eka) punct sau obiect

Ekam Sat Vipra Bahudka Vadanti
dau nume diferite"

in Rigveda se afirmă: "nu există decat un singur Adevăr dar inţelepţii ii

G
Ganga

fluviul Gange

Gavashthira
Ghatakasha
Goloka

“ferm in lumina Iluminării"; anticii Rishi (inţelepţi)
“vasul eteric"; campul defensiv

lumea (loka) vacilor (go); paradisul lui Krishna; sediul lui Vishnu

Grishastha
Grihya Sutra

capul familiei; şeful casei
regulile şi riturile domestice; datoriile membrilor familiei

Guha

"agresorul"; porecla zeului războiului (Skanda); porecla lui Shiva

Guna

calităţi fundamentale, tendinţe ale Naturii(Prakriti)

Gumatita
Guru

cel ce a depăşit Guna
maestrul spiritual, profesor

Gurubhava

forţa spirituală a unui guru

Gurudeva
manifestat

categoria supremă de guru: incarnarea divină (Avatara); termen ce-L desemnează pe Dumnezeu

Gurukripa

graţia (Kripa) prin care guru face să beneficieze elevul care este demn să primească invăţătura

Gurumantra

Mantra incredinţată de guru discipolului in momentul iniţierii

H
Ha

suflul Solar cunoscut sub numele de Prana

Hamsa

lebădă; sufletul (Atman); casta unică; mantra; sfant;numele lui Krishna

Hara

poreclă a lui Shiva; abdomen, plex solar;manipura chakra

Hari

poreclă a lui Vishnu

Hari-Hara

simbolul Advaita; unitatea contrariilor

Hari-OM

Mantra

Hatha

reuniune: "Ha" - suflu solar, şi “Tha" –suflu lunar

Hatha-Yoga-Pradipika

"Lumina Hatha-Yoga"

Hinayana
“Micul Vehicul"
Hindi
este o limbă care utilizează scrierea Devanagari ca şi limba Sanskrită clasică
Hiranyagarbha
Homa

"Oul de aur"

sacrificiu vedic cu ofrande oferite focului; rit de purificare interioară

I
Ida
nadi (vas subtil) ce absoarbe Prana prin nara stangă şi improspătează ca şi Luna; sistem parasimpatic;
asociată laptelui
Idam

aceasta; universul fenomenal; opus lui Tat: Acela

Iluminare
experienţa trezirii ori celei de-a doua naşteri; căderea vălurilor ignoranţei: in skrt.: Bodhi; in jap.:
Satori sau Kensho
Indra

zeul firmamentului; personificarea atmosferei

Indriya
"organe"; terminale care pot fi de cunoastere: jnana indriya (cele cinci organe de simt) sau de actiune:
karma indriya (cele cinci organe de interactiune cu mediul(vedeti detalii pe plansa cu cele 25 de tattva pe:
http://www.flickr.com/photos/pata_n_jali/
Indriya samvara
Isha

"protecţia simţurilor"; tehnică de meditaţie invulnerabilă la perturbaţii

numele hindus al lui Iisus; numele unei Upanishade

Ishta-Deva

"ideal ales"; "divinitate venerată"

Ishta-Mantra
Ishvara

mantra aleasă

" “domnul universului"; Dumnezeu

Ishvara-Pranidhana
oferirea către Dumnezeu a tot ce infăptuieşti in gandire, cuvinte şi acţiune (poruncă in
Niyama, a II-a ramură din Raja-Yoga)

J
Jada-Samadhi
Samadhi inconştient - tamasic, apare in timpul somnului profund; lipsa conştiinţei permanente.
Impiedică descoperirea Ultimei Realităţii (jada: "apatic, indiferent")
Jagat

universul, lumea fenomenală

Jagrat
Jiva

una dintre cele patru Avastha; starea de veghe a conştiinţei
jiv: "a trăi"; suflet (fiinţă, eu viu) muritor; starea de ego; stare ataşată de corp şi minte

Jivātman
Jnana

Atman, manifestandu-se sub forma Sinelui incarnat
jna: “a cunoaşte"; cunoaştere mijlocită opusă prajna, inţelepciune, Iluminare

Jnāna -Kanda

vedeti: Note[1]

Jnana -Mudra
gest al mainii de uniune a sufletului individual (index)cu sufletul cosmic (degetul mare) pentru a
indica Adevărata Cunoaştere(restul degetelor răman intinse)
Jnāna -Yoga
Joriki

vedeti: Note[1]

in jap. lit.: " puteri psihice"; termen echivalent lui «siddhi» in buddhismul Zen;

K
Kaigen

in Zen; in jap.; lit.: "a deschide ochii (subtili)"; experienţa Iluminării

Kailasa

muntele sfant din Himalaya

Kaivalya-Mukti
Kaivalya-Pada
Kala

eliberare absolută
partea a IV-a din Yoga-Sūtra lui Patanjali

timp

Kala-Bhairava

timpul care devorează totul; simbolul lui Shiva

Kala-Chakra

Roata timpului

Kali-Yuga

Era cosmică Kali, din ciclul Kalpa

Kalpa

ciclu, perioadă cosmică

Kama

dorinţă senzuală; poftă sexuală; plăcere

Kanda

capitol, parte, carte

Kapila

intemeietorul sistemului filozofic Sānkhya

Karana-Sharira
Karma

corp cauzal; corpul beatitudinii

act: consecinţa actelor; rezultanta tuturor actelor săvarşite

Karma-Kanda

vedeti: Note

Karma-Yoga

vedeti: Note

Kham Brahm

"Totul este Brahman"

Klesha

pasiuni: impurităţi; obstacole

Kosha

inveliş, vehicul, corp

Kriya

acţiune, efort, implinire, purificare

Kumbhaka
Kundalini

reţinere suflu: starea de "vas" pentru suflu
şarpe, forţa şarpelui; energia cosmică

Kundalini-Shakti
Kundalini-Yoga
Kūrma

Puterea lui Kundalini; forţa cosmică din om
vedeti: Note

broască ţestoasă

L
Laghiman Siddhi

uşurinţă, puterea psihică a levitaţiei

Lakshana
semne favorabile ale textelor autentice (vedeti: Cuvant introductiv)
Lakshana-Vakya
cunoaşterea ultimă ancorată in Dumnezeu, care decoperă caracterul efemer (iluzoriu dar şi
divin) al lumii fenomenale
Lakshimi

şansa; zeiţa fericirii şi a norocului; soţia lui Vishnu

Lakshya
exprimată sub forma imaginii; scop; ideal ales (Ishta
Deva); ascensiune către Absolut
Lila

joc; lumea fenomenală

Lilamaya

jocul iluziei

Linga

simbolul phalic al lui Shiva

Loka

lume; Triloka (cele trei lumi: cerul, pămantul şi infernul)

M
Mahabhuta
Mahadeva
Mahatattva
Mahavakya

elementele grosiere
“Marele Zeu"; termen cel desemnează pe Shiva; zeul protectoral Yoginilor
“Marele principiu fundamental"
"mari propoziţii"; "mari afirmaţii"; Mantra

Mahavakyas(lit.:"marile cuvinte") din Upanishade ori cele patru "Mari Enunturi",
reprezinta textele de baza ale Vedanta, in care se afirma succint starea holografica
manifestata in acest univers (Paramarthika Tattva), adica unitatea dintre Atman
(Sinele Individual) si Brahman(Sinele Universal). Fiecare din cele patru
afirmatii(mahavakyas) este asociata cu una din cele patru Veda, iar in mistica
vedantica se afirma chiar ca esenta unei intregi Veda este condensata intr-o singura
propozitie: care are puterea de a indica unitatea ultima a Sinelui Individual (Atman) cu
Sinele Universal(Dumnezeu, Brahman)
Mahavakyas("Marile Enunturi") sunt:
Prajnanam Brahma -"Pura Constienta inseamna Indumnezeire";"Pure consciousness is
God" "Consciousness is Brahman/ " (Aitareya Upanishad 3.3 apartinand Rig Veda)
[vedeti imaginea marita se afla pe : http://www.flickr.com/photos/pata_n_jali/ ]

Mahavrata

marele jurămant; Yoga-Sūtra II, 31 = Yama (porunci)

Mahayana

"Marele vehicul"

Maha-Yoga

uniunea supremă

Maheshvara

“marele Ishvara"; nume atribuit lui Shiva

Mala

rozariu; mătănii cu 108 bile-perle pentru Japa

Manana

reflecţie; consideraţie

Manas

capacitate de reflecţie

Mandala

cerc; arc; segment; desene mistice; reprezentari simbolice

Manipura-Chakra centru subtil situat in zona ombilicală;plexul solar;hara;
Mantra
silabe mistice
Mantra-Yoga
vedeti: Notă
Matsya

peşte; incarnarea lui Vishnu

Mouna
porunca tăcerii; exerciţiu de asceză [Tapas; metodă, atitudine şi virtute in a doua ramura(anga)
Niyama din Raja-Yoga]; starea de conştiinţă a unui Muni
Maya

iluzie; inşelătorie; aparenţă

Mimamsa

căutare mentală; cele două sisteme filozofice Purva-Mimamsa şi Uttara-Mimamsa (Vedanta)

Meru

de asemenea Sumeru; “varful lumii"; munte situat in centru universului; şira spinării; axul universului

Moksha

eliberarea definitivă

Mukti

vedeti: Moksha

Muni

discipol; erudit; sfant, ce a ajuns la un nivel de constiinţă ridicat, graţie ascezei şi exerciţiilor spirituale

N
Nada

sunet, ton, energie vibratorie

Nadi

tub; vase; vene; canale energetice subtile

Naga

"şarpe"; semizei; dragoni

Namajapa

repetarea unuia dintre numele lui Dumnezeu

Namarūpa

"nume (şi) formă"

Nandi
adorator al lui Shiva, care trebuie să ia forma unui taur pentru a suporta puterea extazului; taurul lui
Shiva (simbol al Ultimei Realităţi)
Neti, Neti

"nici, nici"

Nidra

somn

Nirodha

abolire, suprimare

Nirvana

extincţie; Iluminare

Nitya

permanent, etern; Adevărata Realitate

Niyama

a doua ramura de pregătire in Raja-Yoga

O
Ojas

forţă, energie vitală; formă supremă de energie in corpul uman (transmutarea energiei sexuale)

Ojas-Shakti
OM

efectul produs de energia concentrată a Ojas

vedeti: Note

OM Mani Padme Hum
OM TAT SAT

"OM giuvaerul Lotusului"

OM! Acela este Fiinţa Existenţa eternă; OM Acela Există (Acela este cl ce este)

P
Padma

Lotus

Padmasana

poziţia Lotus

Parabrahman

"Brahman suprem" (expresie redondantă)

Paramahamsa

"lebăda supremă"; sufletul universal:Brahman

Paramartha
Paramita
Para-Vidya
Patanjali
Pingala

"Realitatea supremă"; Adevărul (lucrul) suprem
"ceea ce a atins celălalt mal"; virtuţi; haruri divine;virtute a unei bodhisattva
cunoaşterea imediată şi absolută a Ultimei Realităţi; cunoaşterea verticală experimentală
autorul Yoga-Sutra(Aforismele Yoga)
absoarbe Prana prin nara dreaptă; dă căldură şi energie, (ca Soarele); corelat cu marele simpatic

Prajna : starea de somn adanc in care are loc fuziunea ocazională şi inconştientă a lui Jiva cu Brahman; in Yoga
Sutra termenul "prajna" desemnează cunoaşterea directă sau nemijlocită, opusă jnana -cunoaşterii indirecte ,
mijlocită de sistemul senzorial grosier ori de către procesarea mentală;
Prakasha

lumină; claritate; fulger; Iluminare;

Prakriti

natură; materie primordială

Pralaya

disoluţia universului manifestat la sfarşitul ciclului (Kalpa)

Prana

"respiraţie, suflu vital"; energia cosmică ce penetrează, conservă şi activează corpul

Pranamaya-Kosha corpul eteric; astral; corpul energetic; dublul; umbra; invelişul subtil ori vital care animă şi
menţine corpul şi gandirea
Pranava

termen ce desemnează silaba mistică OM

Prana-Vidya

priza de conştiinţă a energiei vitale - Prana

Pranayama

control Prana ; ramura(anga) a IV-a din Raja-Yoga;

R
Radha

partenera lui Krishna in jocurile amoroase (Rasalila)

Raga

pasiune

Rajas

vedeti Guna

Raja-Yoga

Yoga regală, expusă de Patanjali in Yoga-Sutra

Rishi

profeţi, inţelepţi

Rupa

formă

S
Sadhana
practică

calea realizarii(vedeti carte cu acelasi nume a lui R. Tagore;"mijloc de a ajunge la scop"; exerciţiu;

Sahasrara Chakra

vedeti: Chakra

Samadhi
"fixare, ataşare, absorbtie"; transă centripetă; enstază; stare supremă de conştiinţă in care dispare
dualitatea dintre subiect (meditant)şi obiect (Dumnezeu, Absolut)
Samsara

migraţie, ciclul naşterilor; ciclul existenţelor

Samskara

impresii, repercusiuni, tendinţe ascunse datorate experienţelor trecute

Samskrita
“condiţionat"; ansamblul fenomenelor condiţionate, cuplate supuse legii transformării (naşterii,
devenirii, dispariţiei)
Samhita

culegere de canturi; rugăciuni

Samyama

autocontrol; "echilibrul spiritului"; sinteza ramurlor interne: Dharana, Dhyana şi Samadhi

Sankalpa

"intenţie, voinţă"; ganduri controlate şi orientate (opus:Vikalpa)

Sannyasa

renunţare

Sannyasin

omul care a renunţat la lume pentru a se consacra eliberării mantuirii (Moksha)

Sanskrita

limbajul zeilor; iluminaţii vorbesc această limbă; limbaj astral adaptat planului fenomenal

Santosha
"mulţumire, impacare, moderarea dorinţelor"; una dintre cele cinci virtuţi practici şi porunci din
Niyama (ramura(anga) a II-a din Raja-Yoga)
Sat
Fiinţa, Existenţa eternă permanentă şi imuabilă (lipsită de transformare, succesiune ori localizare in timp şi
spaţiu; ea este dintotdeauna pretutindeni aceeaşi)
Satchidananda
Sattva

Fiinţa eternă (Sat) este conştiinţă (chot) şi beatitudine (ananda)

vedeti: Guna (in Note)

Satya

adevăr, autentic

Shabda

sunet; aspect subtil şi grosier; amprenta vibraţională

Shakti

"fortă, putere, energie"; soţia lui Shiva; Mama Divină

Shankara

vedeti: Vedanta non-dualistă (cuvant inainte)

Sharira

corp, inveliş

Shastra
scripturi sacre; scrieri revelate
Saucha
"puritatea"; alături de Tapas (Asceză), Svadhyaya, Santosha şi Ishvara-Pranidhana, alcătuiesc cele
cinci porunci, practici şi virtuţii din Niyama [a doua ramura(anga) din Raja-Yoga], descrisă de Patanjali in Yoga
Sutra (YS 2. 32)
Shiva

vedeti: Cuvant introductiv şi Trimūrti

Shiva-Samhita
Shraddhha

vedeti: Cuvant introductiv
credinţă; incredere

Shrota-Apanna
Shruti

"cel ce intră in curent"

"a auzi"; textele revelate (auzite de Iluminaţi)

Shūnyata

vid; vacuitate

Siddha

perfect, desăvarşit

Siddhi

perfectiuni;desavarsiri; puteri psihice;capacitati supranaturale; haruri,daruri; puteri divine

Skandha

agregate; grupuri; corpuri

Smrti

texte transmise

Soma

băutură care conferă puteri supranaturale

Sushumna

canal central in coloana vertebrală

Sushupti
Sūtra

somn
fir; aforism; enunţuri concise şi cifrate

Svadhyaya

recapitulare;auto-observare;veghere;studiu de sine; studiul "Scrierilor sacre" (Shastra)

T
Taijasa

starea de vis; lit.: "Cea luminoasă"

Tamas

vedeti şi: Guna; inerţie, greutate, materialitate

Tanmatra
Tantra

elemente subtile
vedeti: Cuvant introductiv

Tapas
foc; asceză
Tat
"Acela"; utilizat in textele sacre ca substantiv pentru a desemna Absolutul infinit, Dumnezeu
Tattva

adevărata natură, principiu fundamental, adevăr, esenţă

Tat Tvam Asi
Tha

"Tu eşti Acela" adică “Absolutul este aceeaşi natură cu tine" (apare in Chandogya Upanishad)

Ha(+); Tha(-); Tha este suflul lunar cunoscut şi sub numele de Apana (vedeti Ha şi Hatha-Yoga)

Triguna

cele trei Gunas

Trimurti : "care are trei forme"; trinitatea hindusă formată din trei zei Brahma (creatorul), Vishnu
(conservatorul) şi Shiva (distrugătorul)
Trishna
Turiya

sete; dorinţă; lăcomie
a "patra" stare de conştiinţă

U
Udana

prana ascendentă ce leagă părţile fizice şi metafizice

V
Vairagya
Vayu
Vidya

detaşare, decolorare
"aer, vant"; zeul vanturilor
"cunoaştere, doctrină"

Vijnana

conştiinţă, cunoaştere, stare de realizare care permite Iluminarea

Vikalpa

"indoială, idei false" care apar din inconştient asemenea unor contracurenţi generaţi de Samskara

Vikshepa

"desfăşurare", suprapunere, mişcare, ecranare

Virya

energie, forţă de voinţă, determinare, virtute

Vishnu
Viveka

una din principalele divinităţi ale hinduismului (vedeti Cuvant introductiv; Trimurti)
"discriminare"; discernămant intre real şi ireal, etern şi efemer

Vritti
val; derulare (ganduri, idei, imagini ); fluctuaţii; vartej ,proiectie pe ecranul mental, impuls afectiv ori
instinctual, semnal, impuls mental;

Y
Yaksha

divinităţi; demoni

Yantra

imagine mistică; suport pentru concentrare şi meditaţie

Yoga

"uniune" cu Sinele Universal(Dumnezeu; Brahman)

Yoga-Nidra

Yoga conştiinţei permanente; Yoga somnului

Yoga-Sutra

"Aforismele Yoga" ale lui Patanjali

Yoni

matricea; Muma

Yuga

eră cosmică din ciclul universului (Kalpa)
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