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Toate drepturile rezervate.
Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă sau
folosită sub orice formă sau prin orice mijloace, electronice sau mecanice, fără permisiunea prealabilă, în scris,
din partea A. Novîh.
Cartea AllatRa este cartea cheie a Anastasiei Novîh,
care introduce cunoștințe fundamentale despre lume și
om. Varianta originală a acestei lucrări, ca și alte cărți
ale Anastasiei Novîh, este scrisă în limba rusă. Trebuie
să se înțeleagă că orice face obiectul traducerii acestor cărți în alte limbi, nu mai este originalul ca atare.
Acestea sunt mai degrabă traduceri ale sensurilor și
înțelegeri ale oamenilor care realizează aceste traduceri,
în încercarea de a transmite această informație către ceilalți. Cei care cu adevărat sunt în proces de cunoaștere,
citesc cartea AllatRa doar în original, pentru a înțelege
nu numai sensul său primordial, dar și puterea impresionantă și spiritul adevărului din această carte.
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Strigătul unui Înger ce poartă haine,
sau Suferinţele unui om cu un Înger
în locul sufletului
Cui, de ce scriu aceste rânduri? Cel mai probabil
mie. Vieţuind într-un loc sfânt de ani de zile, doar de
două ori am fost recunoscut cu adevărat şi doar de
oameni care au un Suflet, din voia Domnului, liber de
minte. Mintea omului este o piatră de poticnire, dar
nu, chiar o întreagă stâncă în faţa Sufletului. Nu poate
fi înconjurată şi nu o poţi sări. Iar să te caţări pe pietre
ascuţite, să-ţi zgârii unghiile până când sângerează
şi să cazi de pe lespezile alunecoase, de la dulceaţa
minţii, să te ridici din nou, cu forţele spirituale reînnoite, şi să te târăşti din nou… nu e pentru oricine.
Pentru că e atât de plăcut, comod, dulce şi cald la
piciorul stâncii. Iar mintea, din pantalonii deşiraţi,
creează iluzii despre orice ţi-ai putea dori. Numai să-ți
doreşti. Dorind dragostea pământească, căldura căminului, copii pentru continuarea neamului, bogăţii,
faimă – sunt toate la fel. Numai să-ţi doreşti. Dorește,
dorește, şi totul îţi va fi dăruit. Într-o iluzie sau în alta,
nu contează, numai să-ți dorești. Dorind! Dorind cele
pământeşti...
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„Dar este atât de greu!” – se plâng mulţi. Nu, nu
este. De atâtea ori, mi-am îmbrăcat veşmintele. Am
colindat drumurile nesfârşite doar cu un toiag, hrănindu-mi trupul doar cu ce-am găsit. Și rege am fost,
domnind multă vreme peste popoare nenumărate. Şi
de fiecare dată, hainele deveneau strâmte, mă împiedicau şi mă opreau din a trăi. Tremurau de frică şi se
îmbolnăveau şi, ca la toți, la început, doreau multe
până când le stăpâneam. Acea bestie sălbatică, din
care haina e ţesută, are frică doar de stăpânul său –
de Suflet. Dar mulţi se tem de Suflet mai mult decât de
bestie, Sufletul care îi împiedică să trăiască, la fel cum
haina mă încurcă pe mine. Nu pot să înţeleg astfel de
oameni. Să iroseşti întreaga Eternitate pentru doar
un moment? Care este sensul? Să suferi înfășurat
în pielea bestiei, să slujeşti pantalonii care se zdrenţuiesc zi după zi. Deci, asta e viaţă? Viaţa e infinită!
În ea nu este suferinţă, nu se uzează, pentru că este
imposibil să uzezi Sufletul. Haina nu are Casă, există
doar un dulap unde este păstrat pentru puţin timp.
Numai Sufletul are o Casă adevărată! Şi Sufletul este
cel care, tânjind după Eternitate, naşte acest sentiment de Acasă pe care omul îl caută întreaga viaţă.
Rigden Djapo
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Anastasia Novîh

În anii care au trecut după ce primele cărţi au fost
publicate, multe evenimente au avut loc, care m-au
convins, încă o dată, de faptul că dorinţa sinceră a
unei singure persoane de a ajuta oamenii, împreună
cu acţiunile concrete şi lucrul cu sinele, dau roade minunate. Şi nici nu este vorba despre cărţi ca material
de citit, ci mai degrabă despre înţelegerea şi punerea
în practică a Cunoștințelor oferite în ele. O carte este
un mijloc de a transmite Cunoștințe. Cunoștințele nu
ca o idee de „proprietate” sau „concluziile proprii”, ci
ca Înţelepciune de sus care străbate secole. Înţelepciunea ca o Poartă Deschisă pentru intrarea în acea
stare înaltă de spiritualitate, în care revelaţiile vin de
la Cel Care a creat totul. Înţelepciunea care a fost
întotdeauna, este şi va fi, chiar şi atunci când amintirea călăuzelor sale umane va dispărea în pulberea
veacurilor.
Tocmai acea Înţelepciune, ca o sămânţă autentică,
încolțește binele în om, ajutându-l să-şi elibereze mintea de făgaşul îngust al fricilor omeneşti şi de criptele
strâmte şi întunecate ale amăgirilor, pentru a birui
scoarța gândirii materiale şi a descoperi tărâmul nesfârşit al cunoaşterii Adevărului. Ea ajută omul să
se ridice deasupra sinelui pământesc şi să vadă lumea din perspectiva spirituală, fără prejudecăţi şi fără
ochelarii materiei. Înţelepciunea înzestrează omul cu
sinceritate şi cu aspirația spre scop, îl îmbogăţeşte cu
înţelegere şi îi creşte responsabilitatea faţă de calitatea
spirituală a vieţii sale.
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Această Înţelepciune eternă, pentru o persoană
spirituală, este ca apa vie pentru spicul de grâu copt,
crescut dintr-o sămânţă bună. Îi permite unui om să
realizeze rădăcina necazurilor omeneşti şi să-şi dezvolte viața spirituală. Oferă cheile principale pentru
a înţelege realitatea complexă a omului şi a lumii şi
serveşte ca sursă în crearea unor condiţii unice, pentru ca omul să formeze o societate creatoare Spirituală
în această lume crudă a rațiunii materiale Animalice.
Înţelepciunea eternă permite omului să se transforme
spiritual şi să cunoască esenţa ascunsă a evenimentelor din trecut şi viitor. Această Înţelepciune este anume principiul creator născut de El, deschizând pentru
fiecare persoană care a acceptat Înţelepciunea o cale
spre Eternitatea Lui.
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Rigden: Este o diferenţă esenţială între cei care pun
întrebări din minte şi cei care sunt ghidaţi de setea
căutării Adevărului. În lume, ești învățat ce ţine de
intelect, memorie şi cunoaştere logică. În vreme ce, în
procesul cunoaşterii Adevărului, trebuie să atingi stadiul superior al dezvoltării personale, al conştientizării
şi înţelegerii celor mai profunde sentimente spirituale
care emană de la Suflet. Până la urmă, întreaga experienţă spirituală se găseşte dincolo de hotarele minţii…
Anastasia: Da, ați menţionat asta înainte, totuşi,
doar acum, după ani de lucru asupra mea, în fiecare
zi, şi după ce am început să simt şi să înţeleg informaţia într-o manieră aprofundată, am realizat în practică
ce anume este această experienţă spirituală dincolo
de minte. Înţelegerea spirituală a lumii şi a propriei
persoane m-a ajutat mult în această privinţă, datorită
acelor Cunoştințe unice care intră în lume prin dvs.
Nu au trecut atât de mulţi ani de când au fost
publicate primele cărţi, prin intermediul cărora au
fost împărtăşite oamenilor seminţele spirituale ale
Înţelepciunii. Cărţile au fost mai mult decât primite
cu recunoştinţă. Întâlnind această Înţelepciune, sufletele multora dintre ei, ca o strună atinsă, scot un
sunet neauzit, triumfător. Mai mult, aceste cărţi i-au
făcut chiar şi pe acei oameni, al căror conştient este
dominat de natura Animalică, să ezite în alegerea lor.
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Oamenii au început să lucreze cu sinele mai intens,
străduindu-se să-şi controleze gândurile, să înţeleagă
direcţia în care se dezvoltă, esenţa nevoilor lor spirituale şi să vadă seminţele eterne în credinţele tradiţionale. Cititorii acestor cărţi nu au început doar să se
trezească – au început să evolueze spiritual. Şi acest
lucru poate fi urmărit în evoluţia întrebărilor pe care
le pun. La majoritatea, prima întrebare, de regulă,
precipitată, generată de mintea umană, este dacă
principalele personaje ale cărţilor există şi dacă sunt
ficţiune sau realitate, în special personajul principal
Sensei? (Rigden a zâmbit cu simpatie.) Alţii, simţind
bucuria sufletească lăuntrică, se grăbesc să pună o
întrebare stereotipă, specifică gândirii consumeriste:
„Am citit ultima carte, când apare următoarea?” A
treia categorie încearcă practicile spirituale descrise
în cărţi, în fapt însă fără a face vreo schimbare în priorităţile lor materiale, de aceea se află într-o continuă
dispută cu propria persoană. Şi întrebările lor sunt
de aceeaşi natură: „Am tot făcut practici spirituale,
dar niciun miracol nu se întâmplă şi nimic nu se
schimbă în viaţa mea.”
Rigden: Omul este dual prin natura sa. Mintea
umană poate cu uşurinţă să treacă de la o extremă
la alta, creând astfel haos şi instabilitate. Exteriorul
este doar o reflexie a interiorului.
Anastasia: Cu toate astea, sunt cei care s-au lăsat
pătrunşi de profunzimea Cunoştințelor. Acest lucru
le-a schimbat fundamental viaţa. Ei nu au nevoie de
dovezi cu privire la supremaţia spiritualului asupra
logicii minţii. Sunt fermi în alegerea lor de viaţă. Astfel
de oameni au Sufletele pure şi conştientul lor nu este
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târât în stereotipurile egocentrismului acestei lumi şi
în îndoieli personale. Ei sunt ca florile de lotus: odată ce primesc lumina soarelui, tind spre Lumină. De
aceea, calitatea întrebărilor lor despre interior este
complet diferită. Aceste întrebări nu vin nici din logică
şi nici din mintea umană, ci mai degrabă din sentimentele profunde, ca şi cum o comunicare invizibilă
are loc între Suflete.
Rigden: Sentimentele profunde reprezintă exact
limbajul special, care este diferit de cel uman. Când
persoana îşi biruie pornirile primare, lucrează asupra
sa în fiecare zi, se dezvoltă şi se transformă spiritual
ca fiinţă umană, devine o persoană iluminată. Când
omul evoluează spiritual, se confruntă cu întrebări
ale minţii. Experienţa în practicile spirituale îl face să
fie conştient de limitele creierului său material sub
aspectul percepţiei şi de faptul că ține de corp, iar
corpul este perisabil şi finit. Cât despre Sufletul care
sălăşluieşte înăuntrul său, acesta este invizibil, dar
etern. Omul înţelege că este imposibil să exprime în
mod clar experienţa simțirii în cuvintele minţii. Până
la urmă, practicile spirituale sunt doar instrumente
care îl ajută să descopere, să cunoască şi să dezvolte
cele mai profunde sentimente ale omului, prin care
are loc comunicarea lui cu Supremii de Dincolo, în
limbajul lor – limbajul sentimentelor profunde. De
aceea, divinul nu poate fi exprimat în cuvinte în mod
direct, de vreme ce orice gând va fi doar o alegorie.
Pentru că divinul este un limbaj diferit, care nu vine
din minte, ci din sentimentele profunde, pe care îl
înțelege Sufletul oricărei persoane. Acesta este limbajul cu adevărat universal al Sufletelor umane. Şi
este exact limbajul Adevărului.
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Anastasia: Da, o astfel de experienţă se formează
în practică. Am ajuns să înţeleg că există o diferenţă
semnificativă între asocierile minţii şi înţelegerea prin
intermediul sentimentelor profunde. Este dificil să-ți
redai experienţa în cuvinte. Deşi oamenii care sunt pe
aceeaşi undă spirituală cu tine, te înţeleg fără cuvinte.
Rigden: Problema împărtăşirii propriei experienţe
spirituale şi a explicării Realităţii adevărate i-a preocupat întotdeauna pe cei care au cunoscut în mod real
Adevărul. Este dificil să redai în cuvinte conținutul
experienţei spirituale personale, deoarece este experienţa cunoaşterii unei lumi complet diferite, diferită
de lumea materială. Cu alte cuvinte, tot ce spui va fi
perceput de către gândirea materială prin prisma experienţei acestei lumi, şi, ca urmare, va fi ori înţeles
greşit sau perceput distorsionat. Mai mult, din mii de
persoane care ascultă, doar câteva vor auzi. Restul nu
va avea niciun beneficiu din asta. Pentru că limitele
Realităţii sunt revelate doar celui al cărui Ochi o
observă.
Anastasia: Sunt, de asemenea, cititori cu o experienţă bogată de viaţă. După standardele omeneşti,
aceştia au avut multe reuşite în viaţa lor, au realizat
multe lucruri, au obținut şansa de a schimba multe în
lumea înconjurătoare. Cunoştințele le-au atins Sufletul, dar rezonanța interacțiunii cu erudiția minții nu
le dă pace. Şi, deşi pun întrebări din raţionamentele
bazate pe experienţele lor de viaţă, totuşi, esenţa întrebărilor respective vine din partea lor spirituală. Se
simte că aceşti oameni vor să ştie răspunsul nu dintr-o
curiozitate deşartă, ci pentru că vor să schimbe lumea
în bine. Am apreciat una dintre aceste întrebări ca
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fiind importantă şi suficient de semnificativă pentru
a v-o adresa, deoarece răspunsul are potenţialul de a
schimba fundamental perspectiva oamenilor asupra
lumii şi poate influenţa alegerea globală a întregii civilizaţii. Întrebarea este după cum urmează: „Există
oare astfel de Cunoștințe pe care oamenii să nu le
poată folosi în scopuri militare, dar această informație
să aibă capacitatea de a zgudui din temelii ştiinţele
oficiale şi să conducă mintea iscoditoare spre dovada
ştiinţifică directă a originii lumii materiale din lumea
Spirituală, cu alte cuvinte, a creaţiei acestei lumi de
către Dumnezeu?”
Rigden: Da, se vede că această întrebare vine din
partea unei persoane care tânjeşte după Adevăr… Ei
bine, dacă oamenii pun deja o astfel de întrebare, înseamnă că este timpul să dezvăluim răspunsul. Da,
astfel de Cunoștințe există. Se referă la o ramură a
astronomiei sau, mai precis, ştiinţa astrofizicii, care
studiază fenomenele din spaţiul cosmic şi, în acelaşi
timp, evoluţia şi interacţiunea corpurilor cosmice şi
a sistemelor lor. Luând în considerare că, la stadiul
actual al dezvoltării sale, astrofizica foloseşte descoperirile noi din fizica modernă şi aplică cele mai recente
şi avansate realizări de ordin ştiinţific şi tehnologic, respectiv, datele cu care aceasta va fi îmbogățită, în mare
parte vor contribui la progresul fizicii însăși, ca ştiinţă
care studiază legile generale ale fenomenelor naturale.
Şi dacă oamenii vor înţelege legile fizicii în profunzime,
vor ajunge, prin intermediul ştiinţei, la dovada concretă
că lumea Spirituală este cea primară, iar lumea materială secundară. Astfel, acest lucru va schimba calitatea
şi sensul vieţii umane şi va deschide încă o cale spre
realizarea Adevărului, şi anume, calea ştiinţei.
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Anastasia: Aceste Cunoștințe ar veni într-adevăr la
momentul potrivit. Din câte ştiu, astrofizicienii încearcă să exploreze problematica evoluţiei şi să răspundă
la eternele întrebări „Ce a fost?” şi „Ce va fi?”. Cu
toate acestea, în ciuda saltului în ştiinţă din prezent,
este destul de dificil pentru oameni să facă asta. Şi
sunt multe motive pentru această situaţie. Se ştie că,
în ziua de azi, informaţiile despre stele se bazează în
multe privinţe pe analiza spectrală a radiaţiei electromagnetice a obiectelor cerești, adică pe informaţia
primită datorită studiului curenţilor slabi ai undelor
electromagnetice, care vin de la obiectele cerești către
Pământ. Şi toate astea, pe lângă lumina vizibilă, incluzând undele radio, infraroşii, ultravioletele, razele
X, radiaţiile gamma, sunt unde electromagnetice de
lungime variată, care sunt fie mai scurte, fie mai lungi
decât razele vizibile ochiului uman. Vorbind la modul
general, în funcție de ce instrumente au inventat oamenii, mulţumită ultimelor descoperiri ştiinţifice, asta
au și observat.
Rigden: În multitudinea de unde de naturi diferite din oceanul cosmic, aceste unde electromagnetice
care sunt cunoscute ştiinţei actuale, ocupă doar un
interval spectral redus de radiaţie.
Anastasia: În aceasta constă problema. Până la
urmă, munca astrofizicienilor moderni este similară
cu a unei persoane care încearcă să afle cum este
lumea actuală în întregul ei, privind printr-o fantă îngustă, care arată doar o zonă limitată, doar din trecutul îndepărtat şi nu din prezent, ca să nu mai vorbim
de viitor. Dacă te întrebi, de exemplu, ce este lumina,
conform ştiinţei contemporane, răspunsul va fi că, în
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înţelesul îngust al acestei noţiuni, lumina este formată
din undele electromagnetice din interiorul razei de
acţiune a frecvenţei percepută de către ochiul uman;
iar în sens mai larg, este radiaţie optică. Luând în
considerare viteza luminii cunoscută de oamenii de
ştiinţă, nu e de mirare că aceştia văd multe fenomene
legate de stele, aşa cum s-au întâmplat cu mult timp
în urmă. Astfel, de fapt, ei observă procese care au
avut loc cu milioane de ani în urmă...
Rigden (zâmbind): Într-adevăr... când specia Homo
sapiens nu exista încă pe planetă.
Anastasia: Asta e interesant… Oamenii de știință
cred că omul modern a apărut nu mai târziu de 40
000 de ani în urmă și primii Homo sapiens „autentici”, ca reprezentanți ai rasei umane pe Pământ, au
apărut cu aproximativ 2 milioane de ani în urmă. Și
dacă pornim de la ideea că este necesar să treacă
mai mult de 2 milioane de ani pentru ca lumina, să
zicem, a Marii Nebuloase Andromeda, una din galaxiile vecine, să ajungă la noi, rezultă că noi nu vedem
ce se întâmplă acum, vedem ce exista pe timpul când
nu era nici un indiciu referitor la prezența omului
pe Pământ.
Rigden: Foarte adevărat. Ce să mai vorbim despre
obiectele extragalactice îndepărtate? Oamenii le văd
așa cum existau cu miliarde de ani în urmă. Stelele,
chiar și cele cu o durată de viață foarte scurtă, există
oricum mai mult timp comparativ cu civilizația umană. Nici nu mai vorbesc de omul obișnuit, care pe
parcursul existenței sale trecătoare, ca „individ inteligent”, de multe ori nu realizează care este adevărata sa
14
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menire, darămite ceva mai grandios. Viața lui, ca aburul, apare pentru un moment și dispare într-o clipă…
În plus, umanitatea însăși aparține civilizațiilor,
care trec repede. Chiar dacă oamenilor li se oferă periodic Cunoștințele, în multe situații, cum apar astfel de Cunoștințe în lume, cum sunt folosite imediat
pentru câștigarea de putere asupra altora. Aceasta
este, de fapt, alegerea omenească în favoarea naturii
Animalice. Doar câțiva profită de puținul timp pentru a beneficia de Cunoștințe în scopul dezvoltării lor
spirituale. Rezultatul alegerii este ca apa, care ia
forma unui vas sau a altuia.
Anastasia: Din păcate, același lucru se poate observa și în civilizația curentă, în care omul este înrobit
de pasiunile sale distructive. Iată un exemplu recent:
oamenii au început să exploreze spațiul cosmic din
apropierea pământului aproape imediat după ce au
fost inventate racheta balistică și bomba atomică.
Rigden: Dacă umanitatea nu-și schimbă prioritățile în gândire la nivel global, spre spiritualitate, atunci
o soartă tristă așteaptă civilizația. Ca regulă, astfel
de civilizații sunt de scurtă durată și există într-un
interval limitat de timp, deoarece se autodistrug în
războaie.
Anastasia: Hmm… O sută de ani, tot la fel și o
mie de ani, sunt nimic pe scala Universului. În mod
evident, observațiile practice asupra obiectelor din
spațiul extraterestru ies complet din discuție pentru
omul muritor.
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Rigden: Viața umană este ca o clipă, e adevărat.
Dar omul este mult mai mult decât doar un corp. De
aceea, multe cunoștințe erau date oamenilor inițial,
înainte de toate, cu privire la fenomenele invizibile
ochiului uman. Ca urmare, din cele mai vechi timpuri,
oamenii au știut despre structura lumii, a Universului, și despre multidimensionalitatea omului, esența
și menirea acestuia. O altă întrebare este cum au fost
uzurpate aceste Cunoștințe de către Ego-ul uman,
distorsionate dincolo de orice recunoaștere de către
mintea încătușată în materie și în ce formă s-au păstrat până în ziua de azi.
Anastasia: Din păcate, parcă ar fi intenționat, în
ziua de azi, toate aceste cunoștințe antice ale popoarelor lumii sunt prezentate oamenilor ca mitologie și
drept „credințe primitive” străvechi. Și „faptele inconveniente”, care arată cunoștințele oamenilor din vechime, necunoscute de către știința actuală până recent,
nu sunt discutate. De asemenea, întreaga știință se
bazează exclusiv pe gândirea materialistă. În astrofizică, de exemplu, în vederea studierii fenomenelor
cosmice, metodele analitice sunt deseori folosite pentru construirea de modele, teorii și pentru emiterea
de predicții.
Rigden (a zâmbit): În căruțul scârțâit al viziunii
pur materialiste asupra lumii, nu ajungi departe în
știința adevărată. Totuși, mai devreme sau mai târziu,
un om de știință autentic va atinge acele orizonturi
științifice, unde nu va fi posibilă folosirea pilonilor
existenți, pe care se sprijină întregul lanț al cogniției
umane. În ziua de azi, oamenii încearcă deseori să
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explice invizibilul raportându-se la vizibil. Ca urmare,
ne confruntăm cu „necazul rațiunii”: în multe cazuri,
teoriile și faptele descoperite accidental nu se potrivesc. Oamenii de știință, de exemplu, nu au încă o înțelegere clară a ce este, de exemplu, curentul electric,
ce anume este gravitația sau o gaură neagră. Și, cu
toate acestea, ei operează cu aceste concepte. Totuși,
pentru a avea o înțelegere cuprinzătoare și a pătrunde
natura acestor fenomene, este necesară o percepție
fundamental diferită asupra lumii, în același timp diferită calitativ de viziunea materialistă.
Anastasia: O înțelegere a fenomenelor din prisma
Lumii Spirituale?
Rigden: Exact.
Anastasia: Ați spus la un moment dat: „Universul
este atât de vast, încât nu poate încăpea în conștientul
uman. Dar nu există niciun loc în Univers, unde să
poți insera chiar și cel mai subțire ac medical, fără ca
vârful său să nu se sprijine sau să nu atingă ceva”.
Rigden: Chiar așa este. Și, răspunzând la întrebare, am să ating doar câteva aspecte foarte importante
din astrofizică, firesc, într-o formă accesibilă gândirii
umane. Iar, înțelegerea esenței din ce voi spune
poate da oamenilor de știință o viziune complet
diferită asupra structurii lumii.
Voi începe cu teoria-ipoteză modernă a Big Bangului, stereotipă pentru mintea educată contemporană, care, aşa cum cred oamenii de ştiinţă, s-a produs
la naşterea Universului. Ei argumentează această
17
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teorie ipotetică populară prin legile termodinamicii.
Conform premisei respective, Universul era comprimat într-un punct, şi după Big Bang, au apărut
obiecte cu o masă de aproximativ miliarde de tone şi
de mărimea unui proton.
Anastasia: Cum se spune, ce știu aceștia în ziua de
azi, este ce pot argumenta. Savanţii cred că au studiat
suficient de bine această ramură a fizicii referitoare la
legile echilibrului termic şi conversia căldurii în alte
forme de energie. Chiar termenul de „termodinamică”
în sine, tradus din greacă, descrie foarte bine dezbaterile din comunitatea ştiinţifică: „therme” înseamnă
căldură, fierbinţeală şi „dynamikos” înseamnă „puternic”. Într-adevăr, oricare dintre dispute este plină
de foc şi ardoare.
Rigden: Discursul pasional nu înseamnă învăţătură, o furtună încă nu e un sezon de ploi. Cel ce este
puternic în argumentare se bucură de victoria unui
singur om, în vreme ce persoana care cunoaşte aduce
victoria la mii.
Anastasia: Din câte ştiu, raportul dintre „cei puternici” şi „cei cunoscători” în ştiinţa modernă este
dezastruos, în sensul că primii sunt numeroşi, iar
ceilalţi sunt mult mai puţini. Cel ce cunoaște este
valoros pentru orice echipă de cercetători. Ea este ca
un proton (tradus din greacă, „protos” – „primul”),
particulă elementară care are o sarcină pozitivă şi
care intră în compoziția tuturor nucleilor atomici. La
fel este și persoana care posedă cunoașterea, despre
care se poate spune că susţine întreaga muncă de
cercetare în echipă.
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Rigden: Este adevărat. Sper ca acele Cunoştințe,
pe care oamenii le vor primi, vor crește numărul celor
care cunosc, nu numai în ştiinţă, ci şi în societate, şi
vor schimba înţelegerea despre lume, inclusiv întrebările despre originea Universului. Aşa cum am spus
anterior, azi, oamenii cred cu naivitate că Universul a
fost comprimat într-un punct, şi că, după „Big Bangul” său, au apărut obiecte cu o masă de aproximativ
miliarde de tone şi de mărimea unui proton. Mai mult,
această supoziție greşită a minţii spune că astfel de
obiecte nu sunt nimic altceva decât găuri negre microscopice. Din păcate, va trebui să-i dezamăgesc pe
„teoreticienii” înfocaţi: obiecte de mărimea unui proton
şi având masa de aproximativ un miliard de tone nu
există.
Totuşi, se întâmplă următorul fenomen în natura spaţiului cosmic: există obiecte formate din
clustere informaţionale (acumulări) în timpul desprinderii informaţiei din materie, când aceasta pătrunde în aria de acțiune a unei găuri negre. Cele
mai mari şi „cele mai grele” legături, care pot forma clusterele informaţionale, sunt obiectele de o
dimensiune ceva mai mare decât a unui proton şi
cu masa de aproape un gram, sau 0.8 grame, ca să
fiu mai precis. Aceste obiecte au durată de viaţă
scurtă, existând doar pentru fracţiuni de secundă,
ca, după aceea, să se descompună în „cărămizi”
individuale. Procesul de formare a acestor obiecte
este într-adevăr legat de ceea ce oamenii numesc
găuri negre în Univers.
Anastasia: Obiecte cu puţin mai mari decât un
proton? Potrivit celor mai recente cercetări, radiusul
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protonului este de 0.84184 femtometri (1 fm = 10–15
metri). Dacă luăm în considerare ce ați spus, că astfel de obiecte au o masă de aproape un gram, atunci
rezultă că sunt obiecte destul de „grele” pentru microcosmos. Această informaţie este extrem de interesantă. Pornind de aici, oamenii s-ar putea gândi la cel
puţin trei întrebări. Ce sunt clusterele informaţionale,
„cărămizile”? Ce este desprinderea informaţiei din materie? Şi care este legătura dintre formarea de astfel
de particule şi găurile negre din Univers?
Rigden: În această lume materială, totul, inclusiv
ceea ce cunosc oamenii în ziua de azi, de la particule
subatomice la atomi, de la particulele de praf de pe
pantofii tăi până la acumularea de galaxii în adâncul
spaţiului, totul există datorită informaţiei structurate.
Informaţia structurată este cea care creează materie
şi îi stabileşte proprietăţile, volumul, forma, masa şi
alte caracteristici. Îţi atrag atenţia asupra faptului că
nu vorbim acum despre conceptul de „informaţie”, aşa
cum o înţelege creierul uman, ci despre o manifestare
oarecum diferită a acesteia. Deşi chiar şi în înţelegerea
uzuală, cuvântul „informaţie” are mai multe sensuri,
incluzând următoarele: „a gândi”, „a preda”, „a interpreta” şi „a forma”, „a contura”, „a crea”.
Pentru a uşura înţelegerea, să numim această informaţie structurată „cărămizi informaționale”. Ce
sunt cărămizile informaționale în practică? Poate e
mai uşor de înţeles dacă voi explica asta folosind o
asociere ca exemplu. Imaginează-ţi că ai decis să faci
un anumit experiment. Pentru asta, ai nevoie de: apă,
un acvariu de sticlă şi cărămizi mici pentru a construi
forme; cărămizile sunt uşoare ca spuma de polistiren,
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iar culoarea lor este, să spunem, nu albul obişnuit, ci transparent. Acţiunile tale: în acvariul de sticlă
gol, construieşti un castel frumos folosind cărămizile
transparente de spumă de polistiren (ca setul de construcţii de jucărie al unui copil), cu multe camere,
turnuri, etc. Când uneşti o cărămidă transparentă
cu alta, apare o anumită culoare, vizibilă ochiului.
Cu alte cuvinte, ai un plan în minte despre cum să
construieşti un castel, ai voinţa de a-l crea şi forţele,
pe care aplicându-le, construieşti cu ajutorul acestui
material neobişnuit. Următorul pas, ai construit castelul, care a devenit vizibil datorită acestor conexiuni, şi
acum poţi să-i admiri frumuseţea, proporţiile şi complexitatea arhitecturii.
Acum, în continuarea experimentului, umpli acvariul cu apă. Ce se va întâmpla? Să presupunem că apa
va umple acvariul cu o asemenea forţă (presiune), încât
va distruge castelul pe care l-ai construit. În acest moment, cărămizile din spumă de polistiren, care cândva
erau ziduri, acoperişuri şi alte elemente ale castelului
tău, vor începe să plutească la suprafaţa apei: unele
separat, devenind din nou invizibile, iar altele vor pluti
în grupuri – clustere, care rămân încă vizibile ochiului, de vreme ce sunt legate unele de altele. În cele din
urmă, întreaga ta structură se va dezintegra sub presiunea apei în cărămizi separate, care vor deveni din
nou transparente. Cum s-ar spune, din castelul tău nu
va mai rămâne nicio urmă. Dacă scoţi toată apa din
acvariu, cărămizile din spumă de polistiren se vor duce
la fund. Cărămizile însele, fără planul, voinţa şi aplicarea de forţă, nu vor lua niciodată forma unui castel
construit coerent. Va rămâne pur şi simplu o grămadă
haotică de cărămizi de spumă de polistiren, invizibile
21

allatra.tv

Anastasia Novîh „AllatRa”

ochiului. Poţi să agiţi acvariul cât de mult vrei, chiar şi
o eternitate, amestecând cărămizile, şi acestea tot nu
vor deveni un castel, decât dacă îl construieşti din nou.
Deci, aceste cărămizi transparente convenţionale reprezintă o comparaţie la figurat cu informaţia
care creează materia, stabilindu-i anumiţi parametri, formă, volum, masă, etc. Iar castelul vizibil
este deja unul dintre produsele materiale ale informaţiei structurate, care alcătuieşte subparticule
elementare, acestea formând la rândul lor atomi,
molecule, compuşi chimici şi aşa mai departe, adică materia Universului. Ei bine, în sfârşit, voinţa,
planul de construcţie şi forţa aplicată sunt principalele componente ale forței lumii spirituale care
se manifestă în această lume.
Anastasia: Vreți să spuneți că la baza întregii materii este informaţia.
Rigden: Corect. Același atom este constituit din
subparticule elementare, care, la rândul lor, sunt făcute dintr-un anumit număr de cărămizi informaționale. Acelaşi lucru este valabil pentru orice în Univers.
Însă, odată ce informaţia este înlăturată, atunci ceea
ce numim materie dispare ca gaura din covrig, după
l-ai mâncat.
Anastasia: Cu alte cuvinte, iată o perspectivă elementară asupra evenimentului: atâta vreme cât avem
un covrig, gaura există, dar, după ce îl mâncăm, gaura dispare şi ea. Acesta este modul în care dispare și
materia? Dacă nu există informaţie, nu există manifestare a materiei?
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Rigden: Exact. Apropo, iată un fapt interesant:
cantitatea de materie din Univers se schimbă mereu,
şi aceste fluctuaţii, atât în sensul de creştere, cât şi
de descreştere, pot fi considerabile. În acelaşi timp,
cantitatea de informaţie este întotdeauna stabilă,
fapt care face ca masa totală a Universului să nu
se fi schimbat nici măcar cu o miliardime de gram
din ziua Creaţiei până acum.
Anastasia: Da, îţi dă de gândit.
Rigden: Deci cantitatea de informaţie în Univers
este constantă din ziua Creaţiei. Cu toate acestea,
dacă o singură cărămidă ar fi dispărut, întregul Univers ar fi dispărut, de asemenea.
Anastasia: Dacă o parte dispare, întregul dispare
şi el. Acum încep să înţeleg care va fi sfârşitul poveştii
cu expansiunea Universului.
Rigden: Universul se va extinde pur şi simplu până
la o anumită mărime şi va dispărea. Tot ce e genial
este simplu, ca de obicei... Aceste cărămizi informaţionale ale universului nu dispar niciodată nicăieri, în
sensul că nu părăsesc hotarele Universului (în exemplul nostru, ale acvariului) şi există într-o formă strict
organizată. Atrag atenția asupra faptului că singure,
fără un anumit plan de construcţie şi fără voinţa Constructorului, cărămizile ar fi pur şi simplu o grămadă dezordonată (haosul de pe fundul acvariului). Cât
despre lumea materială a Universului, tocmai aceste
cărămizi informaţionale, împreună cu alte caracteristici ale formării materiei, aşa cum am spus deja,
îi stabilesc parametrii de masă. Aceştia definesc un
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anumit loc în univers pentru materia creată. Informaţia organizată, tocmai aceste cărămizi informaţionale, poziţionate strict la locul lor, sunt cele
care fac diferenţa dintre un quark şi un quasar. Să
spunem în felul următor: coerenţa informaţiei, în
acord cu acel „plan general”, este cea care face ca
Universul să fie viu.
Anastasia: Cu alte cuvinte, vreți să spuneți că totul
în lumea asta este strict ordonat şi există în concordanţă cu planul bine definit, voinţa şi forţa Constructorului. Dar asta dovedeşte că Universul nostru a fost
creat artificial şi nu format haotic, de la sine, aşa cum
se presupune!
Rigden: Absolut corect. Şi este foarte posibil s-o
demonstrezi ştiinţific! Nu este atât de dificil dacă mergi
în direcţia indicată în cărţile tale anterioare şi adaugi informaţia prezentată aici, precum şi ultimele descoperiri
ştiinţifice… Viaţa Universului în sine se manifestă ca
un schimb constant de informaţie, care pune materia
în mişcare, interacţionând cu sine însăşi, generează
reacţii fizice şi chimice primare. În consecinţă, au loc
diverse procese, de exemplu, explozii ale unor stele
masive, naşterea altor noi şi aşa mai departe.
Anastasia: Apropo, vorbind despre explozii ale unor
stele masive… Ştiți, am devenit interesată de astronomie şi alte ştiinţe înrudite imediat după ce ați spus că,
în timpul vieţii şi al lucrării active a lui Agapit din
Pechersk, şi anume în vara anului 1054, a apărut
pe cer o stea strălucitoare, care putea fi văzută
chiar şi în timpul zilei. Atunci ați menţionat, de asemenea, că era lumina care a ajuns pe Pământ după
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explozia unei supernove aflată în constelaţia Taurului
din Galaxia noastră. Am citit că urmele luminii supernovei sunt acum observate sub forma Nebuloasei
Crabului, în expansiune, cu o stea neutronică (un
pulsar) în centru, în care s-a transformat steaua care
a explodat. Interesant este că raza undei radio a acestui pulsar încă mai alunecă pe suprafaţa Pământului,
aidoma razei unui far care se roteşte pe suprafaţa
mării, fiind semnal pentru vapoare.
În mod surprinzător, aceasta a fost prima stea neutronică din Univers pe care savanţii au început să
o asocieze cu resturile supernovei. Am fost uimită de
faptul că dimensiunea stelei se presupune a fi de doar
25 de km, adică este de fapt o stea de dimensiunea
unui oraş, dar care energizează uriaşa Nebuloasă
a Crabului. Densitatea stelei neutronice este foarte
mare. Lucrul cel mai interesant este că au început
recent să observe emisiile puternice de raze gamma
care vin de la acest pulsar din Nebuloasa Crabului.
Rigden: Multe lucruri interesante se întâmplă în
ultima vreme, nu numai pe această planetă, ci şi în
spaţiu cosmic.
Anastasia: Da, procesul naşterii de stele noi este
foarte interesant şi informativ...
Rigden (zâmbind): Fără îndoială, dar acest proces
este, de asemenea, distructiv pentru multe teorii contemporane... Adevărul este că procesul vizibil al formării stelelor, pe care oamenii de ştiinţă îl pot observa astăzi, începe cu formarea aşa numitului „nucleu
pre-stelar”. Cu alte cuvinte, în ciuda echipamentului
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modern, astronomii sunt capabili „să descopere” (să
vadă, să identifice) naşterea unei stele noi doar în etapa
formării norilor denşi de gaz şi praf, adică atunci când
materia, ca rezultat al interacţiunii, începe să radieze
energie, în mod special, ceea ce oamenii numesc „lumină”. Şi numai după ce studiază spectrul, care indică în
mod clar comprimarea secţiunilor individuale în nori
gazoşi, trag concluzii cu privire la naşterea unei stele
noi. Cu toate acestea, astronomii nu pot răspunde la
întrebarea cum interacţionează aceşti nori şi ce anume îi face să se contracte. Nici nu pot spune de unde
anume vin aceşti nori de gaz şi de praf, de ce apar şi,
cu atât mai mult, de ce şi cum nu numai stele izolate,
dar, câteodată, întregi clustere stelare se formează din
cantitatea mică de materie aflată în aceşti nori.
Problema este că toate teoriile moderne, de la teoria
generală a relativităţii a lui Einstein până la legile termodinamicii, se bazează pe interacţiunile din „materia
vizibilă” sau pe comportamentul previzibil al acesteia
din punct de vedere logic. Deşi, sunt multe lucruri
stranii şi aici. Să luăm, de exemplu, găurile negre din
Univers – aceste obiecte misterioase, neexplorate de
ştiinţa contemporană, care absorb materie. Totuşi,
înainte de a explora aceste situații şi de a face lumină
asupra chestiunii obiectelor a căror formare este direct
legată de găurile negre, te-aş întreba, mai întâi: ce ştii
despre găurile negre?
Anastasia: Ei bine, nu atât de mult pe cât mi-aş
dori... Găurile negre sunt invizibile pentru observatorul din afară, pentru că ele nu emană nici lumină,
nici alte radiaţii cunoscute în ştiinţă sau corpuri. În
prezent, se fac încercări pentru a se identifica găurile
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negre, folosindu-se doar semne indirecte, prin studierea interacţiunii lor cu materia înconjurătoare...
Se consideră că o gaură neagră curbează geometria
spaţiului și a timpului în jurul său.
La stadiul curent al dezvoltării astrofizicii, se presupune că gaura neagră este o zonă localizată în spaţiul
cosmic, formată prin comprimarea gravitaţională nerestricţionată a corpurilor cosmice masive. După cum
înţeleg eu, este ca un fel de cimitir gravitaţional, în
care totul dispare odată ce ajunge înăuntru. Hotarul
unei astfel de zone este numit orizontul evenimentelor şi raza sa – rază gravitaţională. Se consideră că
aceasta din urmă depinde direct de cantitatea de materie atrasă în gaură. Pe măsură ce masa găurii negre
creşte, mărimea acesteia creşte direct proporțional,
de asemenea, adică raza se mărește. Mărimea acestui
obiect poate varia...
Teoria modernă a evoluţiei stelare se referă la formarea găurilor negre ca rezultat al colapsului stelelor
masive şi super masive. După cum văd eu lucrurile,
când combustibilul nuclear este pe terminate şi reacţiile termonucleare încetează în interiorul unei stele,
temperatura înaltă şi presiunea, care împiedicau contracţia stelei, descresc acum sub influenţa propriei
gravităţi. Dacă masa unei stele este mai mică de trei
ori decât masa soarelui, steaua nu se va transforma
într-o gaură neagră, va deveni doar o stea neutronică
sau o pitică albă. Şi dacă masa stelei este mai mult
decât de trei ori masa soarelui, savanţii cred că un
colaps catastrofic este inevitabil. Întreaga sa materie
va traversa rapid orizontul evenimentelor şi steaua va
deveni o gaură neagră…
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Pornind de la teoria modernă a evoluţiei stelelor, se
consideră că, din 100 de miliarde de stele, ar trebui să
existe cel puţin 100 de milioane de găuri negre. Doar
în galaxia noastră, se presupune că mii de găuri negre
colindă şi absorb în întregime toţi norii de gaze şi praf,
precum şi stelele care, „din întâmplare”, se găsesc în
calea lor. Sunt şi supoziţii potrivit cărora găuri negre
super masive, cu o masă de miliarde de sori, ar putea
fi localizate în centrul Galaxiei noastre.
Rigden: Da, nu-i rău. Ai o idee la modul general
despre cum ştiinţa la nivel global petrece timpul în
ziua de azi, încurcându-se într-un cerc vicios de discuţii fără sens.
Anastasia: Poate că nu sunt conştientă în profunzime de detaliile discuţiilor lor, dar am o idee generală…
Da, ce m-a mai interesat. Se presupune că înăuntrul
găurii negre timpul şi spaţiul sunt distorsionate în
mod semnificativ din cauza gravitaţiei enorme. Geometria euclidiană elementară ar putea să nu funcţioneze
aici, de vreme ce liniile paralele s-ar putea intersecta şi
aşa mai departe...Unii chiar exprimă opinia că totul în
interiorul găurii negre ar trebui, în principiu, să cadă
în centrul acesteia, iar mai târziu, materia stelară s-ar
comprima într-o asemenea manieră, încât, în cele din
urmă, s-ar transforma într-un punct cu o densitate
infinită, adică ar putea apărea singularitatea.
Rigden: Ca să simplificăm, teoreticienii încearcă
să-şi alinieze concluziile la teoria născocită a Big
Bang-ului. După cum cred ei, Big Bang-ul a apărut
dintr-un punct infinit de dens, în care întreaga materie a Universului ar fi fost chipurile concentrată şi
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condensată; când ceva în interiorul acestui „punct”
a provocat Big-Bang-ul, materia a început să zboare
în toate părţile, şi procesul de expansiune al Universului a fost iniţiat. Din cauză că apar numeroase
întrebări, la care oamenii de ştiinţă nu sunt capabili
să răspundă din perspectiva viziunii materialiste, se
nasc astfel de teorii moderne confuze. Autorii pur
şi simplu se zăpăcesc unii pe alţii. Ei încearcă să
dea explicații, folosind baza de date care le este deja
cunoscută. Ca rezultat, în timp ce dezvoltă o teorie
a originii Universului sau, de exemplu, a găurilor
negre, aceştia se găsesc într-o situaţie asemănătoare
cu cea a parabolei elefantului. În sensul că, în loc să
pună întrebarea de unde a apărut elefantul, de ce
se mişcă şi vrea să mănânce, ei studiază traiectoria
mişcării elefanţilor în savana africană, probabilitatea
ca elefanţii să mănânce anumite plante pe drum,
disponibilitatea plantelor în acea zonă şi ce calităţi
au acestea. Aşa şi cu savanţii: ce văd, asta discută,
în timp ce lucrurile pe care nu le văd şi nu se potrivesc în viziunea lor despre lume sunt, în principiu,
inexistente pentru ei.
Anastasia: Totuşi, poate, partea cea mai amuzantă
la teoria modernă este, în opinia mea, cea referitoare la
aşa numitele „găuri negre primare”. Potrivit ipotezelor
cercetătorilor, astfel de găuri negre au apărut chipurile
imediat după Big Bang, cu aproximativ 14 miliarde de
ani în urmă, când a început expansiunea Universului.
Există opinia că o gaură neagră este întotdeauna gata
să absoarbă orice radiaţie sau substanţă, mărindu-şi
astfel masa. Ipotetic vorbind, potrivit ideii ştiinţifice,
dimensiunile găurilor negre pot varia de la o gaură
neagră extrem de mică (având o masă de doar 1015
29

allatra.tv

Anastasia Novîh „AllatRa”

grame, care teoretic a rămas intactă undeva în adâncul Universului până în prezent) la o gaură neagră
super gigantică şi super masivă, care se află, ipotetic,
în centrul galaxiei.
Chiar dacă presupunem că după Big Bang materia
a continuat să se disperseze la viteza maximă posibilă
timp de un milion de ani, şi doar ulterior o singură
gaură neagră extrem de mică s-a format, cu o masă de
doar 1015 grame, dar cu „o poftă arzătoare”, insaţiabilă, acum nu ar exista decât o gaură neagră gigantică
în loc de Univers.
Rigden: Mă bucur că înţelegi asta. În asemenea
condiţii teoretice, Universul ar fi încetat să existe cu
cel puţin cinci miliarde de ani în urmă.
Anastasia: O observație absolut corectă. Ei bine,
în general, găurile negre sunt un subiect interesant şi
captivant, în special când citeşti lucrările de cercetare
ale persoanelor care caută să cunoască şi să dezvăluie
misterele Universului şi care scriu pentru oameni. Pe
de altă parte, ca să fim sinceri, sunt multe lucrări în
care autorii, în mod evident, analizează găurile negre
din plictiseală.
În mod clar, aceştia și-au făcut lucrările ca în zicala
rusească: „Unde am strănutat, am pus o virgulă; unde
am sughiţat, am pus două puncte, şi unde am pufăit
tutun, am pus punct”... Prin urmare, ca un observator
din afară a diverselor peripeții în ştiinţă, impresia mea
despre găurile negre este ca în gluma aceea populară:
„Ce se ştie în ştiinţă cu privire la acest subiect este că
nu se ştie nimic”.
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Rigden: Da, ceva de genul. Mulţi savanţi fac o
greşeală atunci când îşi concentrează eforturile şi,
câteodată, îşi irosesc şi vieţile pe dezvoltarea unei
teorii fără finalitate. Oamenilor le lipsesc doar elementele de bază: Cunoştințele şi îndrumarea în direcţia cercetării. Având aceste două, este foarte posibilă
realizarea unui salt nu numai în ştiinţă, dar şi în
dezvoltarea societăţii. Sunt sigur că informaţia pe
care am relatat-o deja şi voi continua să o împărtăşesc va contribui în mare măsură la acest salt, dacă
oamenii vor alege astfel.
Anastasia: Dar ce este în realitate o gaură neagră?
Rigden: În realitate, ceea ce oamenii numesc gaură
neagră pe scala Universului este de fapt un fenomen
tranzient, care în sine nu are deloc masă. Apariţia şi dispariţia oricărui număr de găuri negre din
Univers nu încalcă legea constanţei masei totale a Universului. Chiar şi cea mai gigantică gaură
neagră, la drept vorbind, există pentru o scurtă
durată de timp, şi masa sa este egală cu zero. Cu
toate acestea, joacă un rol imens în transformările
astrofizice ale Universului.
Ca paralelă, aş compara o gaură neagră cu un
gând. Până la urmă, un gând nu poate fi văzut. Nu
poate fi cântărit sau atins, dar există, de vreme ce a
apărut în conştientul nostru. Gândul are volum (cel
puţin, informațional). Este tranzient în existenţa sa,
pentru că e imediat urmat de alte gânduri. Gândul nu
are masă, dar poate avea consecinţe enorme în lumea
materială. În esență, este Nimic.
31

allatra.tv

Anastasia Novîh „AllatRa”

Anastasia: Nimic? Pentru înţelegerea umană din
ziua de azi, Nimic este cel mult starea de vid.
Rigden: Apropo de asta: vidul este departe de a fi
gol. Iată un simplu exemplu. În spaţiul interstelar, aşa
numitul vid avansat predomină. Densitatea sa medie
este mai puţin decât o moleculă pe centimetru cub.
Dacă, prin comparaţie, luăm cel mai rarefiat vid creat
de oameni, acesta conţine în jur de 100 000 de molecule pe centimetru cub. Oamenii de ştiinţă deja înțeleg
că şi vidul absolut, în care particulele se presupune a
fi complet absente, nu este „un gol absolut”, liber de
orice caracteristici. Fizicienii moderni au abordat deja
teoria vidului fizic, aşa cum cercetătorii au numit cea
mai joasă stare a energiei câmpurilor cuantice. Vidul
fizic în teoria respectivă este caracterizat de absenţa
oricăror particule reale, dar, în acelaşi timp, el conţine tot felul de particule virtuale. Cu toate acestea,
există o altă teorie (deși nerecunoscută deloc de „ştiinţa oficială”), în care particulele şi antiparticulele (din
şase clase) sunt considerate ca originând din vidul
iniţial, prin exfolierea de-a lungul axei, cu apariţia de
câmpuri de torsiune în dreapta şi stânga – un fel de
catalizatori care determină naşterea materiei brute.
Timpul va spune cu siguranţă cine a fost mai aproape de Adevăr. Problema este că, în realitate, mulţi
savanţi, dorind să perceapă Adevărul, se confruntă
cu falsa reflexie a acestuia în propriul conştient. Se
grăbesc să anunţe teoriile care sunt mai convenabile
pentru ei şi apără „justeţea” acestor teorii multă vreme, irosind ani din viaţă şi enervându-se singuri şi
pe alţii, fără măcar să se gândească la cauzele mai
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profunde ale motivului pentru care o astfel de inversiune se produce în conştientul lor. De fapt, oamenii
încă nu sunt conştienţi de multe lucruri privind lumea
invizibilă, cât de puternică este rațiunea Animalică în
această lume şi cât de important este pentru fiecare
persoană să se îngrijească de puritatea sa spirituală.
Deoarece cea din urmă revelează Adevărul de dincolo
în natura sa autentică.
Anastasia: Da, mi-am amintit această schemă teoretică a generării particulelor şi antiparticulelor. E
uimitor că totul acolo este, de asemenea, pe schema
crucii oblice... Cândva, ați făcut o comparaţie foarte
relevantă între Univers şi un ocean în care totul este
plin până la limită. Şi ce este o gaură neagră în Univers, dacă ne uităm la ea folosind această asociere
imaginară cu oceanul?
Rigden: Gaura neagră în Univers arată, vorbind la
modul relativ, ca o bulă de aer în apele oceanului. Cu
toate acestea, doar arată ca o bulă, dar nu corespunde
cu aceasta, deoarece o bulă în ocean este umplută cu
aer, în vreme ce găurile negre din imensitatea Universului nu conţin nimic, cel puţin în înţelegerea umană
a acestui fenomen.
Anastasia: Cu alte cuvinte, gaura neagră este ca
Ceva, ca o inserare străină care nu este specifică lumii
materiale?
Rigden: Da, ai putea spune și așa.
Anastasia: Ați menţionat că rolul găurii negre în
transformările astrofizice ale Universului este enorm.
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Vă rog, spuneți-mi mai multe despre asta şi despre
principalele funcţii ale găurii negre, folosind măcar
asocieri ca exemple.
Rigden: Ei bine, funcţiile găurii negre pot fi comparate, la modul relativ, cu răspunsul imunitar şi, ca
să fiu mai precis, cu celulele imune din corpul uman,
care protejează organismul de diverşi agenţi cauzatori
de boală, identificând şi distrugând astfel de celule
patogene sau degenerate ale organismului (celule tumorale) şi aşa mai departe.
Dacă un agent extern, cum ar fi un virus sau microbi patogeni, intră în organism, celulele noastre imune
îl găsesc şi îl distrug. Dacă o celulă sau un grup de
celule devin defecte sau încetează să mai funcţioneze
normal şi, de exemplu, încep să se dividă necontrolat,
celulele imune pun lucrurile în ordine, în acelaşi timp,
distrugând astfel de celule „neascultătoare”. Cu toate
acestea, o astfel de comparaţie nu este nici ea corectă
în întregime, în ceea ce priveşte găurile negre din Univers, de vreme ce celulele imune brăzdează continuu
spaţiul din organismul nostru în căutarea de „intruşi”
care încalcă limitele permise.
Găurile negre, pe de altă parte, apar imediat în
Univers de Nicăieri, şi numai acolo unde este necesar, iar ulterior dispar înapoi în Nicăieri. Și ele
dispar instantaneu, deseori (dar nu întotdeauna),
lăsând după ele, în lumea materială, întregi clustere
de fragmente stelare şi nori uriaşi de praf şi gaze,
destul de uşor de detectat cu echipamentul modern.
Această materie reziduală este similară după distrugerea principalei materii „patogene”, să spunem, cu
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resturile căzute de pe o bandă rulantă din atelierul
pentru sfărâmarea şi procesarea pietrei.
Este dificil de explicat cum Ceva apare din Nicăieri,
distrugând câteodată întregi clustere de stele, și apoi
dispare în Nicăieri. Şi da, gaura neagră distorsionează semnificativ spaţiul şi timpul în jurul său şi are
o atracţie gravitaţională enormă, afectând astfel
materia înconjurătoare. Gaura neagră este singurul
lucru care se poate numi Golul real, sau Nimic, de
vreme ce nu este nimic material acolo, în înţelegerea
umană.
Anastasia: Da, ei bine, pentru adepţii materialismului ştiinţific, asta va fi greu de înţeles... Până la
urmă, pornind de la informaţia mai sus menţionată,
se ridică următoarea întrebare: Cine controlează acest
proces din Nicăieri? Cine detectează astfel de defecte
în Univers şi iniţiază apariţia şi dispariţia găurilor
negre exact în acele zone?
Rigden: Pentru a înţelege aceste procese, ca să nu
mai menţionăm transpunerea lor în formule, este necesară o viziune asupra lumii fundamental diferită.
Anastasia: Ați menţionat că masa găurii negre
este egală cu zero. Şi cum este procesată materia
absorbită? Ați spus că formarea celor mai grele micro
obiecte din Univers este strâns legată de găurile negre. Asta nu înseamnă, totuşi, că ar trebui să existe
o oarecare masă?
Rigden: Cred că, odată ce înțelegi principiul “funcționării” găurii negre, astfel de întrebări dispar de la
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sine. Deci cum atrage gaura neagră materia şi unde
dispare după? Gaura neagră este, să spunem, o zonă
anormală. Fiind o structură non-materială, apare în
acele părţi ale Universului în care au loc anumite perturbări ale câmpurilor. Obiectivul ei este să distrugă
materia care cauzează aceste perturbări. Faptul în
sine al prezenţei găurii negre într-o anumită regiune
a Universului generează deformarea spaţiului-timp.
Cu alte cuvinte, însăşi gaura neagră declanşează un
anumit mecanism, care distorsionează fluxul lin al
timpului, în regiunea respectivă a spațiului. Acest lucru duce la anumite interacţiuni, generând gravitaţie
imensă, care începe să atragă structura materială.
Cred că acest lucru e clar, nu?
Anastasia: Da.
Rigden: Atunci să continuăm. Când materia este
atrasă, atunci fragmente de mărimea Lunii, de exemplu, încep deja să se deformeze când se apropie, din
cauza forţei uriaşe de gravitaţie. Şi, odată ce materia
începe să intre în zona de acreție, cel mai puternic
câmp gravitaţional se formează, iar materia este sfâşiată în bucăţi. Arată ca un fel de maşină de tocat carne.
Anastasia: Ați putea să specificați dacă termenul
de „zonă de acreție” este folosit aici cu aceeaşi semnificaţie ca cea din înţelegerea oamenilor de ştiinţă
contemporani? Se are în vedere discul de acreție ca o
sursă de radiaţie puternică, care se învârte în jurul
găurii negre şi se formează în timpul căderii (acreției)
materiei unei stele vecine sau a gazelor interstelare pe
acest obiect sub influenţa propriului câmp gravitaţional? Este corect? Cu alte cuvinte, materia, ca urmare
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a coliziunii cu o gaură neagră, începe să orbiteze în jurul acesteia, formând acest disc care se roteşte rapid?
Rigden: Da. Un lucru foarte important are loc în
timpul acestei „tocări a materiei”. Forţa aici este de aşa
natură, încât pur şi simplu împinge cărămizile informaţionale departe una de alta, acestea nemaiputând
rămâne în poziţia lor strict desemnată, dat fiind faptul
desprinderii lor din structura informaţională. Imediat
ce ordinea informaţională, datorită căreia materia a
fost creată ca atare, este pierdută, are loc eliminarea
informației din structura materială și materia dispare. Este un paradox aici, deoarece gaura neagră în
sine nu influenţează cărămizile informaţionale, dar
afectează materia în mod direct. Aceasta este atrasă
cu forţă foarte mare, iar cărămizile informaţionale se
resping între ele, consecinţa fiind dispariţia materiei.
Anastasia: Înseamnă că materia nu este distrusă.
Materia este creată pe baza informaţiei şi, odată ce
informaţia este înlăturată, materia încetează să existe.
Rigden: Corect. Dacă e să ne imaginăm întregul
proces folosind exemplul comparativ al experimentului
nostru convenţional, obţinem următoarele. Imaginează-ţi că ai construit un castel din cărămizi invizibile
de spumă din polistiren, făcându-l astfel vizibil. Apoi,
îl ridici cu grijă şi, pur şi simplu, îl arunci în acvariul
umplut cu apă. Ce se va întâmpla? Normal, intrând
în coliziune cu apa, castelul se va dezintegra în părți
mici. În cazul nostru, va trece în altă stare: materia
va dispărea, şi doar informaţia va rămâne sub forma
acelor cărămizi primare invizibile din polistiren, care
vor rămâne plutind pe suprafaţa apei. Întrebarea este:
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„Unde a dispărut castelul în sine (materia)?” Este clar
de ce întrebarea mea te face să zâmbeşti. Vei spune:
„În acelaşi loc unde dispare şi gaura covrigului, odată
mâncat”. Şi vei avea perfectă dreptate.
Acum imaginează-ţi că acvariul este un pic mai
mare şi că sunt cel puţin zece oameni ca tine stând
deasupra acestuia, cu castele în mâini. Deodată, toţi,
aproape simultan, vă aruncaţi castelele în acvariu.
Când castelele voastre vin în contact cu apa, cărămizile din spumă de polistiren (cărămizi informaţionale
individuale sau cărămizi conectate în clustere) nu rămân să plutească pe suprafaţa apei, ci sunt imediat
respinse de aceasta (ca de ceva super dens), ca o minge de tenis ricoşând de pe asfalt. Ţi-ai imaginat? Ei
bine, exact aşa, deşi într-o manieră uşor distorsionată,
„funcționează” gaura neagră.
Anastasia: Şi ce se întâmplă cu cărămizile informaţionale, cu aceste clustere? Deși de cea mai mică
dimensiune, sunt totuşi materie vizibilă. Doar nu sunt
încă separate în cărămizi informaţionale invizibile,
nu-i aşa?
Rigden (zâmbind): Bravo, văd că urmăreşti situația... Forma găurii negre este sferică. Când informaţia
se înlătură din materie, când cărămizile informaţionale se desprind din materia procesată, o anumită
parte din ele rămâne detaşată sub forma unor grupuri
întregi, respectiv clustere. Aceste clustere sunt cele
care devin obiectele cu viaţă scurtă având masa de
0.8 grame, care sunt emanate direct din „polii” acestei sfere, ca radiaţie de fundal. Iar noţiunea de poli ai
acestei sfere este relativă, pentru că ce contează aici
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este poziţia observatorului şi acumularea de materie
procesată în relaţia cu această sferă
Anastasia: Se pare că procesul care acţionează
asupra materiei din vecinătatea găurii negre poate fi
uşor comparat cu o altă formatare, a unui hard disc
de calculator, atunci când toată informaţia de pe disc
este ştearsă. De ce au viaţă scurtă aceste obiecte şi de
ce există doar pentru fracţiuni de secundă?
Rigden: Pentru că nu au niciun program de viaţă.
Se separă pur şi simplu în cărămizi informaţionale.
Paradoxul este că cărămizile informaţionale există simultan în două stări: ca energie şi ca materie (sub
forma unui cluster al acestor cărămizi informaţionale,
atunci când formează particula materială). Cu alte
cuvinte, ele există şi nu prea, în acelaşi timp. Cărămizile informaţionale în mod individual nu au nicio
masă, dar informaţia este cea care creează materia cu
masa aferentă, precum şi spaţiu, gravitație şi timp. Iar
informaţia este controlată de Cel Ce a creat totul. El a
creat informaţia ca forţă capabilă să genereze energiile
care formează materia (în înţelegerea umană).
Apropo, aceste cărămizi informaţionale, într-o mare
măsură, distorsionează teoria „atent elaborată” a lui
Einstein, teoria relativităţii, cu privire la formarea
particulelor cu informaţie redusă (neutrino şi altele). Faptul e că unele dintre aceste particule, datorită „simplităţii” structurii lor, interacţionează slab cu
alte particule din Univers, cel puţin în dimensiunea
noastră, fapt care le permite să traverseze întinderea
vastă a Universului la o viteză considerabil mai mare
decât cea a luminii.
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Anastasia: O viteză mai mare decât cea a luminii?
În acest caz, simplul fapt al existenţei unor astfel de
particule va face oamenii să reconsidere nu numai
teoria lui Einstein, dar şi multe alte aspecte ale fizicii
contemporane.
Rigden: Fără îndoială, ceva va trebui de revăzut.
Dar, pe de altă parte, acest fapt va adânci semnificativ înţelegerea oamenilor privind procesele de
interacţiune ale materiei din Univers. Şi, poate, va
aduce omenirea mai aproape de cunoaşterea unei
manifestări fizice a timpului, şi anume, ca spaţiu...
Deci, cărămizile informaţionale formează atât cele
mai rapide şi mai grele micro-obiecte din această
lume, ca şi orice altceva…
Anastasia: Şi dacă ipotetic ne imaginăm, să spunem… o stea neutronică constituită din astfel de
obiecte extrem de grele şi de scurtă durată; rezultă
că steaua s-ar reduce în dimensiune de sute de ori
mai mult, masa i-ar creşte, la fel şi contracţia gravitaţională. Vorbind aproximativ, ar putea o astfel de stea
în acest caz, să sufere un colaps gravitaţional complet
şi o tranziţie către stadiul de gaură neagră?
Rigden: Ipotetic vorbind, putem să ne imaginăm
ce dorim, desigur. Cu toate acestea, ce ai descris este
imposibil în realitate, din cauza incompatibilităţii cu
natura structurii materiale. Orice structură materială
s-ar distruge pur şi simplu sub acţiunea unei astfel de
forţe de comprimare gravitațională, adică ar înceta să
existe ca materie, deoarece, în timpul unui asemenea
proces, anumite condiţii ar apărea, ducând inevitabil la respingerea cărămizilor informaţionale unele de
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altele. De asemenea, forţele gravitaţionale au limitele
lor, deci un astfel de lucru este cu totul imposibil. Să
luăm, de exemplu, procesele care se desfăşoară aproape de gaura neagră. Obiectele cu o existenţă scurtă,
despre care ţi-am vorbit, se separă în cărămizi informaţionale destul de repede, imediat ce energia care le
conectează începe să se diminueze.
Aceste procese sunt dificil de înţeles de către o minte părtinitoare în favoarea unei percepţii pur materialiste asupra lumii. Până la urmă, mai devreme sau
mai târziu, omul în dezvoltarea sa spirituală se va
confrunta cu hotarele unei astfel de înţelegeri limitate,
dincolo de care se ascunde o lume complet diferită
şi cu legi complet diferite. Nu contează cât de uriaşă
este o stea şi masa câtor sori conţine, nu va fi niciodată capabilă să se transforme într-o gaură neagră în
accepţiunea modernă, deoarece materia nu va putea
niciodată să suporte un colaps gravitaţional complet.
Căci materia constă în cărămizi informaţionale, iar
cărămizile informaţionale sunt indestructibile, nu pot
fi nici distruse, nici modificate, iar numărul lor în
Univers este constant şi stabil.
Anastasia: Acum înţeleg de ce gaura neagră în sine
are masa zero. Gaura neagră, ca un obiect al lumii
imateriale, pur şi simplu creează condiţii, o forţă în
vecinătatea căreia se derulează acţiunea principală,
adică, vorbind aproximativ, materia inutilă este reciclată. Este aproape ca o radieră de cauciuc care
curăţă suprafaţa hârtiei de scris. Materia dispare în
întregime, fără ca măcar să intre în gaura neagră. Şi
de ce anume depinde dimensiunea găurii negre?
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Rigden: Dimensiunea găurii negre depinde de cantitatea, să zicem, a materiei „patogene” (este imposibil
să numeşti în alt mod o astfel de materie), supusă
anihilării într-o zonă dată din Univers. Gaura neagră
poate avea orice mărime: şi mică şi mare. Pentru o
mai bună înţelegere a acestor procese din spaţiul
extraterestru, poate ar trebui să dau un exemplu
asociativ, păstrând proporţiile, o comparaţie din activitatea umană. Imaginează-ţi că un om are nevoie
să plivească buruienile dintr-o parte a unui luminiș.
Acesta observă zona, calculează cât de multă forţă va
trebui să exercite şi cât timp va cheltui pe acest lucru. Apoi, într-o dimineață minunată, își face apariția
în zona respectivă și îndeplinește lucrările planificate, care au loc, să recunoaştem, destul de neaşteptat
pentru buruieni. O situaţie diferită e atunci când
există un câmp întreg cu astfel de buruieni. Pentru
a elimina această cantitate uriaşă, omul va folosi
în acest caz mai multe resurse, de exemplu tehnică
agricolă, oameni şi aşa mai departe. Adică, punctul
exercitării forţei depinde de zona de „patologie”, iar
metoda de aplicare a forţei depinde de un volum de
muncă specific.
Anastasia: Este un exemplu bun... General vorbind,
chestiunea originii masei ca atare rămâne deschisă în
fizica modernă. Mai mult, savanţii înşişi privesc această
întrebare ca fiind unul dintre aspectele fundamentale.
În ciuda multitudinii teoriilor şi a ipotezelor existente, nu s-a clarificat de ce unele particule au masă, în
timp ce altele nu. Cu mai mult timp în urmă, înainte de a fi interesată de acest subiect, şi eu am tratat
cu superficialitate chestiunea masei, văzând-o ca pe o
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caracteristică a oricărui obiect material. Oricine înţelege că elefantul este mai greu decât musca, ca urmare
masa elefantului este mai mare. Cu toate acestea, s-a
dovedit că, pe măsură ce ne adâncim în microcosmos,
nu e totul floare la ureche acolo. Cercetătorii au stabilit
că sunt particule pe care le-au denumit „elementare”,
cu masa zero. Un astfel de reprezentant fără masă (în
starea de repaus) este cunoscut tuturor sub denumirea
de foton, cuanta de lumină.
Rigden: Într-adevăr, ştiinţa nu poate încă să dea un
răspuns la această întrebare, deoarece este limitată de
teoriile propuse. Şi aceste teorii, în ciuda tendinţei de
a deveni mai complexe, totuși nu pot oferi răspunsuri
sigure la întrebări importante privind înţelegerea mai
profundă a structurii Universului, ca de exemplu: „Ce
anume conferă masă unor sau altor particule?”, „De
ce diferă masa particulelor?”
Se consideră că masa corpului depinde în mod direct de substanţa pe care o conţine şi care este constituită din atomi. Dar ce este la baza atomilor? Potrivit
concepţiei moderne, atomii sunt constituiţi din electroni, protoni şi neutroni. Se presupune că protonii
şi neutronii sunt formaţi din quarci. Iar electronii şi
quarcii sunt consideraţi de oameni ca fiind particule
cu adevărat elementare...
Anastasia: Da, a presupune nu înseamnă a dispune. Acesta este eternul joc de logică „cred – nu cred”
al locuitorului spaţiului tridimensional: ce nu pot vedea cu instrumentele disponibile în acest moment, nu
există în natură.
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Rigden: Fiecare persoană are propriul mod de a
cunoaşte Adevărul, câteodată prin depăşirea a numeroase încercări şi erori. Totuşi, puritatea gândurilor şi flexibilitatea minţii îi permit unui om de ştiinţă
autentic să aibă o viziune mai largă asupra lumii şi
să înlăture șabloanele impuse. Problema nu este în
Cunoştințe, ci în percepţia persoanei.
Anastasia: Cel mai amuzant lucru este că, odată
ce priveşti imparţial descrierile teoretice ale comportamentului particulelor elementare, descrieri propuse
în ultima sută de ani, ai impresia că fiecare teorie
care apare încearcă să acopere golurile unde predecesoarea sa s-a dovedit eronată ca urmare a ultimelor
descoperiri experimentale. Poate, o abordare complet
diferită la această chestiune este necesară... Ați putea, vă rog, să explicați ce anume reprezintă masa la
scară globală?
Rigden: Lucrurile sunt de fapt mai simple decât
cred oamenii. Cantitatea de materie (volumul său,
densitatea, etc.), ca şi simplul fapt al prezenţei sale
în Univers, nu afectează masa totală a Universului.
Oamenii sunt obişnuiţi să perceapă materia, cu masa
implicită, doar din perspectiva spaţiului tridimensional. Cu toate acestea, pentru a avea o înţelegere mai
profundă asupra acestui subiect, este necesar să se
ştie că Universul este multidimensional. Volumul, densitatea şi alte caracteristici ale materiei vizibile, cu
care oamenii sunt familiarizaţi, în toată diversitatea
acesteia (inclusiv aşa numitele particule „elementare”) se schimbă deja în dimensiunea a cincea. Dar,
masa rămâne neschimbată, de vreme ce este o parte
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a informaţiei generale despre „viaţa” acestei materii,
până la dimensiunea a şasea inclusiv. Masa materiei
este doar informaţie despre interacţiunea unei materii cu alta în anumite condiţii. Aşa cum am spus
deja, informaţia ordonată creează materie şi îi fixează
proprietăţile, inclusiv masa. Ținând cont de multidimensionalitatea Universului material, masa sa este
egală întotdeauna cu zero. Masa totală a materiei
din Univers este imensă doar pentru Observatorii din
a treia, a patra şi a cincea dimensiune…
Anastasia: Masa Universului este egală cu zero?
Dar asta arată natura iluzorie a lumii ca atare, menţionată în multe legende străvechi ale popoarelor lumii…
Rigden: Ştiinţa viitorului, dacă va alege calea indicată în cărţile tale, va fi capabilă să se apropie strâns
de răspunsurile la întrebările despre originea Universului şi a creaţiei sale artificiale.
Anastasia: Mai este o întrebare. Sunt presupoziţii
în ştiinţa modernă, potrivit cărora găuri negre supermasive există în aproape toţi nucleii marilor galaxii.
Corespunde asta adevărului?
Rigden: Nu. Această presupoziţie a apărut printre
savanţi, deoarece galaxiile active emit radiaţii foarte
puternice, iar stelele se mişcă în jurul acestor centri
într-un asemenea mod, că par a fi atrase de ceva invizibil echipamentului modern, dar foarte masiv. Cu
toate acestea, nu există găuri negre în nucleii galactici.
Pur şi simplu, acolo funcţionează un pic alte legi.
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Anastasia: Galaxiile spirale au fost printre primele
descoperite. Are forma de spirală vreun rol special în
micro- şi macrocosmosul Universului?
Rigden: Da, are şi este în legătură cu dinamica
structurată a energiilor, precum şi cu păstrarea şi
schimbul de informaţie, adică cu fizica aprofundată.
Dacă studiezi această chestiune cu grijă, atunci vei
putea să înţelegi că multe lucruri din lumea materială sunt aranjate în formă de spirală sau se mişcă
în spirală, de la micro-obiecte până la macro-obiecte.
De exemplu, să luăm micro-obiectele lumii noastre,
cum ar fi citoscheletul celulelor eucariote. Dacă îţi
aminteşti definiţia de la biologie, eucariotele sunt organisme ale căror celule conţin un nucleu format.
Anastasia: Da, acest supraregn include toate animalele mai evoluate şi plantele, ciupercile, algele unicelulare şi multicelulare, precum şi protozoarele.
Rigden: Corect. În interiorul citoscheletului lor, vei
găsi o spirală răsucită liniar, o spirală dublă, şi, de
asemenea, o structură super spiralată.
Anastasia: Exact! Până la urmă, celulele lor au un
nucleu acoperit de o membrană şi cromozomii structurii spiralate, conţinând biopolimer, care este, de
asemenea, o parte a organismelor vii, adică molecula
cu ADN dublu catenar. În majoritatea cazurilor, ADNul are structura unei spirale duble! Chiar şi unele
bacterii, care sunt procariote (organisme cu nucleu
nediferenţiat), au o singură moleculă cu ADN dublu
catenar, cu forma unui lanţ circular.
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Rigden: Foarte corect. Aminteşte-ți şi procesul diviziunii celulei, precum şi participarea în acest proces
a cromozomului celulei feminine şi a cromozomului
celulei masculine… La toate etapele ciclului celular
baza cromozomului o constituie genonemele...
Anastasia: Da, da, da… acele structuri filiforme.
Rigden: Observă următoarea trăsătură: într-o celulă indivizibilă, ele sunt nerăsucite, să zicem, nespiralizate, în vreme ce, în timpul diviziunii celulare,
sunt răsucite strâns într-o spirală, figurat vorbind, sub
forma a doi şerpi împletiţi... Ei bine, așa cum îţi aminteşti, printre funcţiile ADN-ului se numără depozitarea
informaţiei, transmiterea acesteia şi implementarea
programului genetic de dezvoltare.
La modul general, dacă examinăm biochimia organismului animalelor, inclusiv al omului, mai detaliat,
putem găsi o mare varietate de tipuri de spirale (spirale stângace, spirale dreptace, spirale triple şi aşa
mai departe). De exemplu, molecula tipică de colagen
este constituită din trei lanţuri de polipeptide de tipuri
diferite (spirale de tip α). Ele sunt de obicei răsucite
sub forma unei spirale dreptace triple. Dar ce este
colagenul? Este cea mai răspândită proteină cu aspect
filiform din organismele animale, însumând aproape
25% din cantitatea totală de proteine. Formează baza
fibrelor de colagen care constituie ţesutul conjunctiv,
asigurându-i rezistența şi flexibilitatea. Altfel spus, stă
la baza oaselor (incluzând craniul, coloana vertebrală,
etc. ), cartilajelor şi tendoanelor.
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Sau un alt exemplu. Ce sunt părul, unghiile oamenilor şi penele, ghearele şi părul animalelor? Aceste structuri sunt constituite preponderent din cheratină (material de corn). Cheratina, fiind o proteină
structurală, este, de asemenea, construită sub forma
unei spirale, ca, de exemplu, proteina structurală a
părului sau a blănii, α cheratina. Cea mai mare parte a lanţului său de peptide este răsucită în spirala
spre dreapta α. Iar alte două lanţuri peptidice formează o singură super-spirală spre stânga. Figurat
vorbind, aceasta este o spirală împletită sub forma a
doi şerpi. Super-spiralele, la rândul lor, se combină
în tetrameri, iar aceştia se combină într-o structură
mai complexă. Opt asemenea structuri complexe formează deja o microfibrilă de păr sau blană. Acestea
sunt pur şi simplu procese vizibile în lumea materială şi care iau naștere la nivelul energiei invizibile a
organizării materiei.

1

2

3

Figura 1. Structurile spiralate:
1. Diviziunea ADN-ului;
2. Proteina de cheratină α-Keratina;
3. Spirala triplă de colagen.
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Structura spiralată este una dintre cele mai convenabile forme de depozitare a informaţiei pe termen
lung. În prezent, ştiinţa este doar pe aproape referitor
la această înţelegere. De exemplu, mulţumită metodelor existente de testare a ADN-ului, este posibilă
descoperirea multor lucruri despre om şi, de asemenea, se poate face o examinare genetică pentru a se
determina o relaţie biologică. Înainte, se folosea sânge
pentru analiza ADN. Acum, saliva unei persoane, părul şi unghiile sunt folosite pentru o astfel de analiză. În criminalistică, doctorii de medicină legală pot
determina vârsta şi sexul unei persoane, folosind un
singur fir de păr. Ei pot determina, de asemenea, ce
substanţe şi microelemente sunt conținute în părul
cuiva, în care perioadă a vieţii unei persoane au fost
mai multe sau mai puţine astfel de substanţe în organismul ei. Aceste date, la rândul lor, arată stilul de
viaţă al persoanei: ce medicamente a luat, cum s-a
alimentat, etc. Analiza ADN a unui fir de păr, prin
comparaţie cu alte mostre, permite experţilor să identifice „proprietarul”. Această metodă este folosită şi de
arheologi pentru a studia diverse cimitire şi morminte
străvechi, din moment ce părul se păstrează chiar mai
bine decât oasele.
Totuşi, limita cunoaşterii nu este aici. Știinţa este
doar pe punctul de a cunoaște misterele structurii
spiralate (care există și în om în cantităţi considerabile) şi conexiunea dintre materie şi energii. Apropo,
cunoştințele referitoare la aceste lucruri au existat în
antichitate. Aşa cum reiese din semnele şi simbolurile
popoarelor străvechi, lăsate ca inscripţii pe obiecte ritualice, pietre, artefacte din morminte sau pe detaliile
simbolice ale arhitecturii, ca şi în ecourile ritualurilor
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magice, care sunt întâlnite aproape în întreaga lume,
la diferite popoare. Apropo, nu este o coincidenţă că
ritualurile erau în legătură cu părul, unghiile şi oasele, cu alte cuvinte, cu structuri spiralate capabile
să păstreze şi să transfere putere (informaţie). Informaţia sau „puterea adormită”, aşa cum era denumită
în vechime, era activată (trezită) prin incantaţii, adică
anumite vibraţii sonore sau prin concentrarea puterii
gândului și a atenţiei. Oamenii foloseau aceste cunoştințe atât în mod pozitiv, cât şi negativ. Desigur,
ritualuri similare s-au păstrat până astăzi, dar ele
au fost, în cea mai mare parte, distorsionate de către
oameni într-un mod ridicol; avem doar o imitaţie fără
conţinut, fiind pierdut sensul.
Anastasia: Multe naţiuni au diverse superstiţii,
chiar interdicții asociate cu părul şi unghiile. De exemplu, se consideră că părul şi unghiile tăiate nu trebuie
aruncate aiurea, deoarece posedă o anumită informaţie energetică despre proprietarul lor şi ar putea cădea
în mâinile unei persoane rău intenţionate, capabilă să
le folosească pentru a-i face rău acestuia. Dar unele
popoare au chiar o interdicție de a scuipa: nu trebuie
scuipat unde se nimerește, deoarece se consideră că
un vrăjitor ar putea intra în posesia salivei pentru a-l
blestema pe om. Ce-ar fi dacă această interdicție cu
scuipatul s-ar introduce ca regulă printre locuitorii
oraşelor; poate cultura ar progresa, trotuarul ar deveni mai curat şi, poate, oamenii ar suferi mai puţin
de diverse afecţiuni şi boli de origini necunoscute…
Rigden: Cultura, desigur, nu strică niciodată.
Totuşi, nu este o chestiune de sănătate, interdicții,
vrăjitori şi superstiţii. Toate astea sunt externe, dar
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izvorăsc chiar din interiorul omului. Este o chestiune
de obişnuinţă, de dominaţie a unei anumite gândiri
a individului şi a alegerilor sale de fiecare zi. Dacă
o persoană îşi curăţă mintea de haosul ideologic şi
introduce priorităţi spirituale creatoare în viaţa sa,
atunci niciun vrăjitor cu superstiţiile lui nu va putea
interveni.
Anastasia: Sunt perfect de acord... Nu e de mirare că exemple de influenţă negativă prin intermediul
unor astfel de structuri spiralate sunt descrise aproape la fiecare pas în literatura populară a societăţii
contemporane. Însă, dacă sunt exemple negative, ar
trebui să existe şi pozitive. Ați menţionat anterior că
aceste cunoştințe erau folosite și într-un mod pozitiv.
Rigden: Să spunem așa, iniţial, aceste cunoştințe
au fost date oamenilor într-un context chiar pozitiv.
Să luăm același păr, de exemplu. Părul păstrează
informaţia despre o anumită persoană şi conexiunea cu structura sa fizică şi energetică. În timpurile
de demult, oamenii ştiau despre o astfel de legătură
a părului cu structura energetică, legătură pe care
ştiinţa modernă nu o înţelege încă. În prezent, găseşti numai ecouri ale ei. De exemplu, vechii slavi,
la fel ca şi alte popoare, credeau că părul lung, lăsat
liber, conferă puteri magice unei femei, sau că o mică
şuviţă din părul lung până la umeri al unui bărbat
(războinic), luată exact din creştet, are, de asemenea, putere magică. Toate acestea sunt un ecou al
cunoștințelor mai vechi despre structura energetică
a omului şi despre posibilităţile de folosire a acesteia
într-un mod corect în viaţă, pentru ajutor pe calea
spirituală.
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Chiar şi o singură şuviţă de păr tăiat reţine conexiunea cu o persoană. De demult, când cineva dintr-o
comunitate era trimis într-o călătorie lungă pentru
anumite scopuri, acea persoană lăsa o şuviţă de păr
comunităţii. În timp ce persoana era în misiune, comunitatea, din când în când, se aşeza într-un cerc punând părul în centru, şi făceau ceea ce astăzi numim
meditaţie, rugăciune. Cu alte cuvinte, oamenii din comunitate, fiind într-o stare modificată a conştientului
(în meditație), trimiteau puteri spirituale suplimentare
către această persoană prin şuviţa de păr, pentru a o
susţine în misiunea respectivă.
Apropo, înainte, în aceste scopuri, când o comunitate intenţiona să ofere sprijin spiritual unei anumite
persoane, şuviţe din părul său erau dinainte tăiate în
trei locuri, de parcă ar simboliza un triunghi deasupra
capului: pe tâmple (mai aproape de punctul de deasupra urechilor) şi de la ceafă. Iar apoi comunitatea,
să zicem așa, medita asupra părului tăiat. Aceasta
se folosea pentru a ajuta la blocarea stării negative
a persoanei (legată de trecutul său) și la suprimarea
izbucnirilor naturii sale Animalice. Părul nu era niciodată tăiat de pe frunte, deoarece partea din faţă a
persoanei şi spaţiul din faţa sa erau văzute ca legătura
cu direcţia spirituală, calea spre înainte.
De fapt, o influenţă foarte reală, deşi slabă şi de
scurtă durată, este exercitată asupra unei persoane
prin părul acesteia. Cu toate acestea, o astfel de influenţă poate doar întări ceea ce domină în această
Personalitate. Cu alte cuvinte, prin intermediul părului unui om bun, folosind influenţa celor mai profunde sentimente interioare, un alt om bun poate să
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transfere energie pozitivă şi să intensifice puterile pozitive din interiorul aceluia, pentru o anumită perioadă de timp. Desigur, lucrul de bază cu sinele ține de
Personalitatea însăși.
Interesant este că, în vremurile străvechi, cunoştințele cu privire la această putere suplimentară erau
folosite doar pentru a oferi susţinere spirituală unei
persoane, în vreme ce acum aceleași cunoştințe sunt
fie distorsionate, fie folosite într-un sens negativ. Cumva, oamenii au uitat că aceste cunoştințe le-au fost
date pentru a se ajuta unul pe altul.
Anastasia: În unele religii moderne este ceremonia
de tăiere a părului. De exemplu, tunsul părului pentru a deveni călugăr, ritualul de radere a părului la
musulmanii care fac pelerinaje la Mecca, sau raderea
completă în comunităţile monastice budiste, sau partea din faţă a capului rasă printre chinezi, manciurieni
sau ainu, ca un sacrificiu către Dumnezeu. Pe ce se
bazează aceste ritualuri?
Rigden: Toate sunt deja acţiuni pur simbolice, care
în religii sunt interpretate ca o despărţire finală a unei
persoane de trecutul său şi ca o decizie de a sluji
religia respectivă, acţiuni văzute drept “un sacrificiu
către Dumnezeu”. În realitate, dacă la exterior o persoană îşi taie sau îşi rade părul, dar nu se schimbă
lăuntric calitativ, totul va rămâne pur simbolic. Repet: nu atributele, hainele, aspectul distinctiv exterior
sunt importante, ci componenta interioară a omului.
Aceeași tăiere a părului în formă de cruce, raderea
creștetului, a frunții – este deja un transfer distorsionat de cunoştințe, o interpretare a oamenilor înşişi,
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o demonstraţie externă pur simbolică a conexiunii
omului cu Dumnezeu, mersul pe calea spirituală şi
afilierea sa la o religie sau alta.
Anastasia: Da, nu în zadar se spune în popor: nu
judeca o persoană după aparențe… Întorcându-ne la
chestiunea formei spiralate în micro- şi macrocosmos,
mi-am amintit că mișcarea electronului în câmpul
magnetic, care este constant în timp, este, de asemenea, spiralată.
Rigden: În natură, multe fenomene sunt legate de
o astfel de mișcare. Observă fenomenele naturale la
scară largă, cum ar fi cicloane de aer, anticicloane,
vârtejuri oceanice gigantice (aşa numitele inele, ale
căror centru poate fi localizat zeci de metri sub nivelul
oceanului), câmpuri de turbulenţă spiralată, generarea de valuri spiralate şi aşa mai departe, structura
spiralată şi mişcarea macro-obiectelor, de exemplu,
a galaxiilor.
Voi spune chiar mai multe despre forma de spirală
în macrocosmos, şi anume ceea ce este necunoscut
ştiinţei astăzi, dar este reflectat în legendele străvechi
despre crearea lumii la diverse popoare. Apropo, oamenii inteligenţi ar trebui să se gândească la următoarea întrebare: de ce, în ciuda diversităţii evidente
a descrierilor de tot felul privind imaginea lumii, informaţia principală deţinută de popoare diferite este
surprinzător de asemănătoare? Mai mult, doar în
puţine cazuri, astfel de „coincidenţe” pot fi explicate
prin contacte între culturi. De unde ştiau oamenii din
vechime cum au apărut Universul şi viaţa în el sau
că principiile cosmice polare au ceva în comun? De
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ce oamenii din vechime percepeau lumea ca pe o devenire eternă, iar tot ce există în ea, ca pe rodul unei
lupte? Cum de ştiau despre existenţa a tot felul de
„spaţii” dens populate cu „diverse spirite şi zei” (3, 7,
9 şi mai multe „ceruri”, „tărâmuri”, „tărâmuri cerești”,
etc.), despre „Universul multinivelar”, despre noţiunea
unui principiu fundamental unic al Universului care
stabileşte forma, caracteristicile şi proprietăţile lumii,
dar, în sine, este lipsit de aceste trăsături?
De ce în mituri se descoperă similarităţi între caracteristicile cantitative şi calitative ale elementelor, şi de
ce sunt exact patru elemente descrise cel mai frecvent –
apă, foc, aer şi pământ? De ce în majoritatea cazurilor al cincilea element uneşte aceste patru elemente şi
toate, împreună, sunt în legătură cu baza materială a
acestei lumi? De exemplu, chinezii antici marcau cele
cinci elemente de bază ale lumii cu termenul „u-sin”
(„u” înseamnă cinci, în timp ce hieroglifa „sin” înseamnă „a acţiona, a mişca”), cu alte cuvinte, „cele cinci
elemente într-o veşnică mișcare”. Ei defineau evoluţia
lumii, din nou, ca o interacţiune între două principii
cosmice opuse – yin şi yang. În scrierile indiene străvechi, pe lângă cele patru elemente, un rol important în
Univers a fost dat Sufletului (atman), rațiunii (manas)
şi, de asemenea, timpului (kӓla), spaţiului (dik) şi unui
astfel de concept ca „akasha”. Substanţa „akasha” era
reprezentată ca ceva indivizibil şi omniprezent. Doar o
singură caracteristică îi era atribuită – Sunetul. Akasha
era cea care, potrivit descrierilor indiene antice, conecta
toate substanţele mai sus menţionate, adică, cele patru
materiale şi cele patru nemateriale. Multe legende sacre ale popoarelor lumii păstrează cunoştințele despre
faptul că omul este constituit din cinci părţi de bază.
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Apropo, ideile oamenilor din vechime privind viaţa
şi moartea se diferențiau calitativ de viziunea contemporană asupra lumii. Moartea, potrivit perspectivei lor
lumeşti, nu era distrugerea definitivă a omului. Viaţa
şi moartea sunt strâns legate între ele şi se completează reciproc. Moartea este privită în legende ca tranziţie
către o formă diferită de existenţă. Dar această tranziţie depinde de calitatea spirituală a vieţii persoanei,
şi din acest motiv se spunea că viaţa naşte moarte,
iar moartea – viaţă. A muri înseamnă să te naşti din
nou potrivit meritelor tale sau să pleci spre o lume
mai bună. De asemenea, o astfel de tranziţie spre o
lume diferită se asociază cu transformarea omului, cât
şi cu traversarea „apelor cosmice” (potrivit diverselor
legende: cu barca, pe o pasăre, pe cal, şarpe sau pe o
creatură fantastică).
Ei bine, bineînţeles că legendele popoarelor lumii
descriu cum anume va pieri Universul. Oamenii deştepţi ar trebui să-şi pună întrebarea de unde oamenii
din vechime ar fi putut să ştie toate aceste lucruri şi să
gândească în categorii de o astfel de amploare. Până la
urmă, oamenii din trecutul îndepărtat, în majoritatea
lor, mai mult decât locul unde locuiau puține văzuseră, nemaivorbind de cosmos și cu atât mai mult de
naşterea şi pieirea Universului.
Cu toate acestea, cunoştințele despre Univers existau! Și ideea generală, pe care se bazau toate miturile cosmologice ale popoarelor lumii, vorbind în limbaj modern, era după cum urmează: Din lumea lui
Dumnezeu (care are nume diferite în diverse legende:
apele lumii, oceanul universal, lumea Celui dinainte
de toate, a Creatorului), a apărut Sunetul Primordial
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(Pasărea mitică, Sunetul, Primul Logos, Cuvântul lui
Dumnezeu). Câteodată, legendele menţionează că lumea a fost creată din haos. Dar trebuie să înţelegem
că, în greacă, cuvântul „haos” (chaos) însemnând –
„căscat”, a originat din rădăcina „cha-” a cuvântului
„chaino”, „chasco” însemnând „casc”, „deschid larg”.
Deci, haos în mitologie are înţelesul de „căscat”, „un
spaţiu deschis larg”, „întindere pustie”.
Anastasia: Este aproape ca începutul Bibliei, care
vorbeşte despre creaţia lumii: „Pământul era pustiu
şi gol, deasupra abisului era întuneric, iar Duhul lui
Dumnezeu plutea peste ape”.
Rigden: Acum se menţionează adâncul în traducerea sinodală rusă a Bibliei. Iniţial, în textul din Mesopotamia antică, din care preoţii evrei au împrumutat cosmologia sumeriană şi babiloniană, acestea erau
„apele primordiale universale”, „marea”. Şi, dacă te
uiţi la înţelesul verbului „plutea” în original, de unde
s-a tradus, vei observa că acelaşi verb se folosea şi în
cazul „cloştei” care scoate pui în cuibar. Iar „duhul
domnului” („ruah elohim” în transcripția românească)
este derivat din rădăcina semitică străveche şi se leagă
de arabicul „rukh”. Din această rădăcină, s-a format
numele păsării mitice gigantice Rukh, care încă mai
figurează în poveştile arabe vechi.
Anastasia: Vreți să spuneți că această poveste biblică a fost bazată pe mituri mai timpurii ale altor
popoare, care descriau că lumea a fost creată de o
pasăre imensă plutind deasupra oceanului primordial
al lumii? În general, da. Până la urmă, motivul extragerii pământului din apele primordiale tocmai de o
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pasăre, este un mit destul de răspândit printre popoarele lumii. Reiese că ideea centrală aici este mişcarea,
acţiunea şi creaţia lumii de undeva de deasupra.
Rigden: Perfect adevărat. Deci, Sunetul Primordial
a dat naştere Universului în formă de sferă (oul universal, cosmic, Fetusul Aurit, sămânţa primordială).
Pe suprafaţa sferei, sub influenţa forţelor Allat (energia
primordială care generează dinamica vieţii), a început
să se formeze materia (o parte a energiei a început să
se transforme în materie). Mulţumită, din nou, forţelor
Allat (în mitologie – Mama a tot ce există, principiul
creator feminin divin; Principiul făuritor, viabil, pasărea Mamă, voinţa lui Dumnezeu, puterea gândului
lui Dumnezeu), materia a început să interacţioneze cu
sine. La un moment dat, am menţionat mai detaliat
cum anume s-a format Universul şi, ce sunt cu adevărat Allat, timpul, spaţiul şi gravitaţia.
Anastasia: Da, am inclus această informaţie în cărţile Sensei-4 şi Ezoosmos.
Rigden: Bun, înseamnă că este mai clar acum despre ce procese vorbim. Deci, în locurile cu cea mai mare
concentraţie și acțiune a forţelor Allat pe suprafaţa acelui stadiu sferic iniţial al Universului, materia a început
să se acumuleze în anumite formaţiuni. Acestea din
urmă au devenit „strămoşii” galaxiilor viitoare, de unde
a apărut viaţa. (Diverse legende descriu asta în imaginile apariţiei primului om enorm, a giganţilor, strămoşilor care au format Universul cu trupurile lor şi care,
mai târziu, după moarte, au fost separaţi în bucăţi,
dând naştere altor formaţiuni). Apropo, în interiorul
acestor acumulări iniţiale, au apărut concentrări de
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radiaţii termice, care se menţin şi astăzi în limitele gamei microundelor. În prezent, deja sunt cunoscute în
ştiinţă ca radiaţii microunde cosmice de fond (radiaţia
relictă). Aceasta este manifestarea primului efect al
forţelor Allat în procesul de creaţie a lumii materiale.
În general, trebuie menționat faptul că, tocmai datorită
forţelor Allat, a început înzestrarea cu viață a materiei
și ordonarea a tot ce există.
Şi aici avem încă un aspect foarte important referitor la crearea Universului, care ne ajută să înţelegem
ce reprezintă Universul acum. Tendința forţei Allat spre
forma ordonată unificată (spre Dumnezeu) a determinat
mişcarea Universului „dinspre interior spre exterior” şi
a iniţiat rotaţia acestuia în spirala corectă, adică spre
expansiune. Așa a fost stabilită funcția de creare. (Popoarele din Paleoliticul superior reprezentau simbolic
această mişcare „dinspre interior către exterior” ca
svastică
dreaptă (svastica „directă”, „corectă”), adică sub forma unei cruci cu marginile îndoite spre
stânga. Ea simbolizează mişcarea în direcția acelor de
ceasornic – spre dreapta. Apropo, tradus din sanscrită, din cuvântul „su”, cuvântul vechi indian „svastika”
înseamnă „asociat cu binele”, adică „su-asti” înseamnă „frumosul este”, „existenţa bună”.
Însă simultan, în timp ce rotea Universul în direcţia
spiralei corecte, forţa Allat a dat naştere unei forţe opuse, care a început să rotească mișcarea în interiorul
Universului într-o spirală inversă, în direcţia opusă principalei direcţii a forţelor Allat – „din exterior spre interior”, unind materia într-o singură Rațiune materială
(rațiunea Animalică). Astfel, funcţia de distrugere a fost
stabilită, în opoziţie cu forţele Allat. (Popoarele
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reprezentau simbolic această mişcare „de la exterior
spre interior” ca svastica greşită,
inversă, agresivă,
adică o cruce cu marginile îndoite către dreapta. Ea
simbolizează mişcarea inversă acelor de ceasornic –
înspre stânga. În mitologie, originea forţei de opoziţie
este reflectată în imaginea apariției focului din apă).
Anastasia: Cu privire la înţelegerea rotaţiei celor
două svastici, m-a ajutat următoarea explicaţie, pe
care mi-ați dat-o la un moment dat: dacă într-o ceaşcă
de ceai învârţi „un vortex” (o pâlnie) în sensul acelor de
ceasornic cu o lingură, este posibil să observi unde de
forma svasticii corecte, de-a lungul marginilor. Şi dacă
învârţi lichidul în sensul invers acelor de ceasornic,
unde de forma svasticii inverse vor fi observate.
Rigden: Corect, aceasta este cel mai clar exemplu
pe care o persoană îl întâlneşte în fiecare zi. Deci, astfel, au apărut două forţe diametral opuse în Univers: o
forţă mare, rotind Universul spre exterior, şi o forţă mică,
opunându-se primei în interiorul Universului însuşi.
După ce s-au manifestat aceste două forţe, Universul
şi-a pierdut forma sferică şi s-a aplatizat sub influenţa
lor, în sensul că s-a aplatizat, fiind comprimat. Acest
moment este înregistrat în legendele cosmogonice ale
popoarelor lumii ca scindarea oului lumii, împărţirea
lui în două jumătăţi, din care au fost create cerul şi
pământul, diviziunile (spaţiile) şi apele fiind plasate
între ele. În alte cazuri se spune că acele componente, care au rămas după scindarea oului, s-au extins
şi s-au transformat în Univers. Alte episoade menţionează separarea lumii în două elemente sau două
zeităţi cu funcţii diametral opuse, creaţia unui cuplu
invizibil.
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Spiralele în sine sunt reprezentate în mituri ca, de
exemplu, primul cuplu de zei cu funcţii opuse (unul
fiind de esenţă divină, în timp ce celălalt, de natură
demonică), din aceştia apărând ceilalţi zei. Într-o altă
versiune a legendelor, zeii erau reprezentaţi ca jumătate oameni şi jumătate şerpi (iar, cei creatori, fiind
zeităţi acvatice, aveau corpuri de un verde specific).
În a treia versiune, erau personaje care întruchipau
ordinea, apele vieţii, fertilitatea, lumina și cele opuse – dezordinea, moartea, întunericul, o creatură fără
pereche (de exemplu, potrivit miturilor africane, şacalul care și-a dorit să devină stăpânul Universului).
Deci, în acest mod a fost fixată formarea Universului
în mituri. Doar că oamenii moderni au pierdut înţelegerea laturii spirituale a acestui subiect, şi totul
a fost redus la nivelul percepţiilor materiale a legendelor străvechi.
Anastasia: Reiese că acum Universul se extinde în
spirală datorită mişcării Allat-ului?
Rigden: Da, şi la fiecare rotire ulterioară, mai mare,
viteza sa creşte, în vreme ce timpul parcurgerii rotațiilor rămâne acelaşi. Ca urmare, mişcarea generală
a materiei, în Univers, inclusiv dinamica generală a
galaxiilor, se desfăşoară în spirală.
Anastasia: Această informaţie este într-adevăr importantă şi ne deschide o perspectivă asupra lumii,
dintr-un unghi complet diferit.
Rigden: Apropo, cuvântul „spirală” originează din
cuvântul în latină „spira”, care înseamnă „o buclă,
o curbă”, „o încolăcire a şarpelui”. Ultima denumire
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provine din Orient, unde şarpele era considerat un
animal sacru şi unde multe lucruri referitoare la procesele invizibile ale lumii erau atunci explicate oamenilor în exemple clare din lumea vizibilă. Aceeași
mişcare în spirală a fost explicată prin exemplul demonstrativ al încolăcirii şarpelui.
În practicile spirituale, multe lucruri sunt, de
asemenea, legate de mişcarea energiei în spirală. De
exemplu, în Orient, în India antică, simbolul forţei
potențiale imense, ascunse, a omului este energia
Kundalini, depozitul căreia se află la baza coloanei
vertebrale. Din vremuri străvechi, această energie era
reprezentată prin simbolul şarpelui adormit, încolăcit
de trei ori şi jumătate într-o spirală. Apropo, cuvântul
„kundalini” se traduce din sanscrită ca „(o forţă) răsucită într-o spirală”, „răsucită în forma unui şarpe”.
Trezirea „Şarpelui Kundalini” în stare de veghe şi activarea acestuia sunt considerate ca cea mai înaltă
realizare în practicile spirituale. Dar, în fapt, aşa cum
ştii deja, este doar o etapă în dezvoltarea spirituală,
doar o treaptă ulterioară, nimic mai mult.
Menţionez că, în miturile diverselor popoare ale
lumii, simbolul şarpelui a fost asociat cu fertilitatea,
cu puterea generativă feminină, cu pământul, aerul,
apa, focul (focul divin în mod special), şi cu Înţelepciunea. Acum, compară asta cu informaţia pe care
o ştii deja. De exemplu, despre diviziunea celulară,
mişcarea electronului, ciclonului, anticiclonului şi a
vârtejului de apă. Sau cu funcţia structurilor spiralate
(același ADN), care este legată de depozitarea pe termen lung şi transferul informaţiei. Poftim un simbol al
Înţelepciunii. Este doar o mică parte din ce se ştie în
62

allatra.tv

Anastasia Novîh „AllatRa”

ziua de azi. Dar sunt și multe cunoştințe, de exemplu,
despre Pământ, spaţiul cosmic, aceleași galaxii, pe
care oamenii încă le asociază cu „mitologia primitivă”,
deoarece ştiinţa modernă încă nu a perceput fenomenele descrise acolo în limbajul asocierilor. Nu spun
că aceste cunoştințe s-au păstrat în forma iniţială,
dar, chiar şi cu adăugirile fanteziei umane, tot pot fi
înţelese, dacă înţelegi esenţa proceselor fizice globale.
Anastasia: Dacă este posibil, oferiți, vă rog, un
exemplu de astfel de cunoştințe.
Rigden: Bine, să luăm aceleași mituri cosmogonice ale Europei, Asiei, Africii sau ale Americii. Multe
dintre ele sunt legate de imaginea şarpelui încolăcit.
Mai precis, dacă pătrunzi esența măcar a legendelor
Indiei Antice, cu care eşti familiarizată, despre același
şarpe al lumii Shesha cu o mie de capete (sau şapte în
alte interpretări), poţi să înţelegi multe. Până la urmă,
potrivit legendelor străvechi, el nu numai că susţine
Pământul, dar, datorită nenumăratelor inele, serveşte,
de asemenea, ca pat pentru zeul Vishnu. Mai mult, legendele descriu că, cu gurile sale nenumărate, este mereu ocupat cu slăvirea gloriei şi numelui zeului Vishnu.
Anastasia: Da, Vishnu este unul dintre zeii supremi în mitologia hindusă. Brahma, Shiva şi Vishnu
alcătuiesc triada divină – „trimurti”, însemnând „trei
forme” în traducerea din sanscrită. Numele de Vishnu
în tradiţia indiană este interpretat ca „atotcuprinzător”
şi „omniprezent”, ca principiu universal regenerator.
Rigden: Aşa este, potrivit acestei legende, se crede că, la sfârşitul fiecărui ciclu planetar, şarpele
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Shesha scuipă foc otrăvit care distruge Universul.
Apoi Vishnu adoarme, odihnindu-se pe acest şarpe,
care pluteşte în oceanul cauzal cosmic. Când însă
zeul Vishnu se trezeşte, acesta contemplă o nouă
creaţie, întins pe inelele şarpelui Shesha. Atunci, o
floare de Lotus creşte din buricul lui Vishnu. Din
Lotus se manifestă Brahma, care creează Universul.
Şi un nou ciclu planetar începe... Interesant este că
epitetul constant al şarpelui Shesha este Ananta, însemnând „Infinit”.
Anastasia: Şarpele care personifică infinitatea...
Ananta este un simbol al infinităţii. Mă întreb, dacă e
să presupunem, că inelele şarpelui semnifică mişcarea în spirală a energiei...
Rigden (zâmbește): Voi spune chiar mai multe, în
unele mituri, şarpele Shesha este văzut ca o iluzie a lui
Vishnu, în vreme ce în altele, ca parte a lui Vishnu...
Este suficient să citeşti miturile mai „pământești”. De
exemplu, cel despre şarpele egiptean Mehenta, care
înconjoară Pământul, sau despre şarpele scandinav
din Midgard-Jormungand, care, potrivit legendelor,
locuieşte în ocean şi înconjoară întregul Pământ... Sau
ia mitologia popoarelor din vestul Africii, de exemplu, dogonii. Aceştia menţionează că Pământul este
înconjurat, ca de un cerc, de un spaţiu cu apă sărată.
Toate astea sunt încolăcite de un şarpe imens care îşi
înghite coada. În centrul Pământului, există un stâlp
de fier, iar discul pământului se învârte în jurul axei
sale de fier în timpul zilei. Sau, fii atentă la miturile indienilor din partea centrală a Americii de Sud, potrivit
cărora au fost timpuri când cerul a căzut pe pământ,
şi doar şarpele, care s-a încolăcit în jurul cerului şi al
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pământului, a fost capabil să le separe. Se consideră
că, până în prezent, el le menține separate.
Anastasia: Cu alte cuvinte, la fel de bine poate fi
şi un fel de câmp de forţă cu structură spiralată, care
ţine cele două medii în echilibru?
Rigden (zâmbeşte): Iar indienii din bazinul Amazonului au păstrat un mit, care spune că şarpele Boyusu
se înfăţişează lumii în timpul zilei sub forma Curcubeului (ca stăpânul ploii, care bea din apa cerească),
în timp ce noaptea se manifestă ca o gaură neagră în
Calea Lactee.
Anastasia: O gaură neagră? Uimitor!
Rigden: Cunoştințele există, dar pentru a le înţelege, ai nevoie de o percepţie calitativ diferită asupra
lumii. Deci, întorcându-ne la conversaţia noastră
despre spaţiul cosmic. Gaura neagră este un fenomen
unic în această lume. Atrage materia şi o distruge, în
același timp respingând (respectiv, păstrând) informaţia care formează materie. Şi la asta ar trebui să
se gândească oamenii deştepţi, deoarece înţelegerea
acestui proces va da răspunsul adevărat la întrebarea despre creaţia Universului, şi nu numai. Acest
răspuns va schimba total ideea distorsionată a oamenilor despre fenomenele macrocosmosului şi ale
microcosmosului. Va deveni atunci clar de ce informaţia nu dispare niciodată nicăieri şi de ce, fiind respinsă de gaura neagră, se concentrează în anumite
zone ale Universului. Ce determină aceste cărămizi
informaționale să se aranjeze în mod ordonat şi să
creeze materie din Nimic? De ce apar nori moleculari
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în întinderea Universului ca şi cum ar apărea de nicăieri şi cum se formează câmpul electromagnetic în
interiorul acestor nori? Ce face ca moleculele să se
unească în macro-obiecte, de exemplu, în stele gigantice? Şi, în sfârşit, ce dă naştere vieţii şi nu numai
vieţii, ci, câteodată, vieţii Raţionale? La prima vedere, aceste întrebări par dificile. Însă, dacă o minte
umană cercetătoare compară toate cunoștințele date
anterior în cărţile tale cu ce tocmai am spus şi îşi foloseşte puţin „cărămizile de polistiren”, multe lucruri
se pot schimba, cel puţin în vieţile oamenilor... Deși
nu am spus nimic nou. Toate acestea au fost la un
moment dat cunoscute omenirii.
Anastasia: Deci oamenii ştiau despre existenţa informaţiei care creează materie.
Rigden: Parţial. De exemplu, în Egiptul Antic, aceste
cunoştințe erau inscripţionate pe plăci de aur, ca moştenire pentru urmaşi. Mai târziu, oamenii au numit
această moştenire Cartea lui Thoth, deşi aceste plăci
au fost în cele din urmă distruse, sau, mai exact, topite,
deoarece majoritatea oamenilor a preţuit întotdeauna
mai mult aurul decât Cunoștințele. Cu toate acestea,
copii ale plăcilor, rescrise pe foi de papirus, mai exact o
parte din ele, s-au păstrat. Din păcate, aceste copii au
fost distruse cu înfrigurare de către preoți în vremuri
diferite, indiferent unde au fost găsite, pentru că informaţia conţinută în ele submina efectiv puterea preoților
asupra oamenilor. Cu toate acestea, ceva a rămas, şi
acest ceva, fiind salvat şi ascuns din nou în munţii
Croaţiei, a dat lumii doi oameni de ştiinţă eminenţi în
a doua jumătate a secolului XIX. Dar când acest ceva
a căzut în mâini greşite în 1936, a cauzat consecinţe
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ireversibile, la începutul cărora au fost martori locuitorii paşnici ai oraşelor Hiroshima şi Nagasaki.
Anastasia: Da, proverbiala alegere umană.
Rigden: Deci, per ansamblu, deşi această informaţie este importantă pentru viitor, va provoca cea mai
mare indignare... să spunem aşa, din partea actualilor
“preoți ai ştiinţei”.
Anastasia: „Preoții ştiinţei”?
Rigden: Da, mă refer la cei ale căror aspiraţii nu
sunt îndreptate spre progresul ştiinţific, ci mai degrabă spre a-şi păstra “coroanele” pe cap, crezând că
opinia lor ştiinţifică este de nezdruncinat. Desigur,
în public vor avea un acces de furie în încercarea de
a linşa aceste Cunoştințe şi, râzând prosteşte în faţa
Adevărului, îşi vor ascunde teama de Adevăr.
Anastasia: Totuşi, există savanţi autentici în lume
care tânjesc să cunoască Adevărul de dragul Adevărului însuşi, al căror conştient nu este orbit de astfel
de opinii ale „autorităţilor”.
Rigden: Fără îndoială, aceste Cunoştințe îi vor
găsi, și pe cei care sunt Savanţi Adevăraţi. Oamenii
vor începe să verifice această informaţie, să compare
şi, în final, vor ajunge la Adevăr. O minte iscoditoare, văzând direcţia şi Cunoștințele disponibile deja,
poate descoperi pe cont propriu tot ce am lăsat nespus intenţionat, deschizând astfel propria cale spre
cunoașterea Adevărului. Cât despre „autorităţi”, în
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ştiinţa veritabilă nu sunt și nici nu pot fi „autorităţi”.
Adevărata ştiinţă este procesul de cunoaștere a
Adevărului şi nu un mijloc de a obţine putere.
Când informaţia despre gaura neagră şi despre cele
mai grele micro-obiecte din Universul nostru material
se va confirma (asta se poate face chiar și cu echipament modern), atunci aceste descoperiri nu vor da
doar răspunsuri la numeroasele întrebări deschise ale
ştiinţei moderne, începând cu originea Universului şi
încheind cu transformarea particulelor în microcosmos. Asta va schimba radical întreaga înţelegere a
structurii lumii, de la micro- pînă la macro-obiecte şi
a fenomenelor aferente acestora. Va confirma natura
primară a informaţiei (a componentei spirituale). Totul este informaţie. Materia nu există ca atare, este
secundară. Ce este primar? Informaţia. Înţelegerea
acestui lucru va schimba multe. Va genera noi direcții în ştiinţă. Totuşi, cel mai important lucru este că
oamenii vor răspunde la întrebarea cum este în mod
real structurat omul. Până la urmă, cunoaşterea despre Esenţa umană şi structura energetică generală,
care este diferită de corpul fizic, este încă ţinută sub
tăcere. Această înţelegere, la rândul său, va schimba
radical viziunea asupra lumii a multor oameni, de la
material la spiritual.
Anastasia: Da, asta poate într-adevăr reorienta
cursul civilizaţiei umane spre o dezvoltare spirituală
adevărată.
Rigden (zâmbind): Dacă oamenii ar putea să-ţi
audă cuvintele măcar.
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Anastasia: Mi-ar plăcea să cred că, într-adevăr, oamenii vor auzi asta. Până la urmă, aceste Cunoştințe
sunt cu adevărat unice...
Rigden: Aceste Cunoştințe sunt unice pentru un
om doar atunci când el are o înţelegere deja cu mult
dincolo de tiparele lumii materiale, când Sufletul său
aspiră să ajungă dincolo de orizontul evenimentelor.
Însă mulţi... De câte ori, în diferite vremuri, au fost
date aceste Cunoștințe. Oamenii au tendinţa de a le
pierde cu timpul. Şi de ce? Pentru că mintea umană
complică ce e simplu atât de mult, încât devine incapabilă să mai înțeleagă Adevărul.
Apropo, în această privință este o parabolă indiană străveche. Datează din timpurile când femeia
nu numai că avea drepturi egale cu bărbatul, dar
înţelepciunea ei spirituală era şi foarte respectată...
„Odată ca niciodată, trăia o femeie – o Maestră numită Vidya (tradus din sanscrită, acest nume înseamnă
„Cunoaştere”). Ea avea un discipol, al cărui nume era
Amrit („nemuritor”). Când discipolul a crescut, Maestra Vidya i-a spus: „Te-ai maturizat, acum poţi să-ţi
controlezi gândurile, să-ți stăpâneşti mânia și să-ți
gestionezi emoţiile. Mergi şi vezi lumea. Eşti pregătit
să găseşti şi să cunoşti sămânţa unică a Adevărului”.
Amrit a întrebat: „Maestră Vidya, îţi sunt recunoscător pentru cuvintele înţelepte şi faptele bune. M-au
învăţat multe. Poți să-mi dai măcar un indiciu unde
să caut această sămânţă unică a Adevărului”? Maestra Vidya a zâmbit doar, şi i-a răspuns: „Ascultă-ţi
Sufletul, îți va șopti direcția corectă”.
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Nici nu a apucat să ajungă Amrit într-un oraş mare,
că a şi aflat vestea că împăratul țării, convoacă o mare
adunare de înţelepţi, unde vor avea loc dezbateri și
discuții despre sensul vieții. Câştigătorul urma să
primească un premiu împărătesc – o sută de vaci cu
coarnele împodobite cu aur. Amrit s-a dus la adunare,
sperând că va afla răspunsul la întrebarea lui, unde să
găsească grăuntele unic al Adevărului. Dar la adunare
s-a întâmplat ceva neaşteptat.
Când înţelepţii au fost întrebaţi: „Care este sensul
vieţii?”, fiecare dintre ei a răspuns în felul său. O femeie
din grupul de înţelepţi a spus: „Pentru oameni, această
lume nu e nimic altceva decât un adăpost temporar.
Omul se naşte cu pumnii încleştaţi, încercând să o cucerească. Dar moare cu palmele deschise, fără să ia cu
el un singur fir de praf din lume. Sensul vieţii se află în
naşterea dorinţelor omului, care-i decid soarta în viaţa
de după moarte”. Un bărbat dintre înţelepți a continuat
discuţia: „Dorinţele omului sunt nenumărate ca nisipurile mării. Dar faptele lui sunt rare ca rocile de granit. Faptele omului îi alcătuiesc viaţa. Faptele rele sau
bune, îi formează destinul, bun sau rău. Sensul vieţii
omeneşti constă în ce face omul în fiecare moment,
aici şi acum”. O altă femeie din grupul de înţelepţi i-a
răspuns: „Faptele sunt consecinţa gândurilor omului.
Dacă acesta acţionează cu gânduri rele, suferinţa îl urmăreşte aşa cum roata carului se ţine după picioarele
boului. Dacă omul acţionează cu gânduri bune, bucuria îl urmează ca umbra soarelui strălucitor. Sensul
vieţii omului se ascunde în gândurile sale”.
Discuţia a continuat așa până la miezul zilei. În
sfârşit, unul dintre maeştrii vestiţi ai acelor vremuri,
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recunoscut la curte pentru învăţătura sa, a spus:
„Gândurile se dezlănţuie din emoţii aşa cum focul se
iscă din trăznet. Omul de ieri este diferit de cel de
mâine. Să fii capabil să înveţi din viaţă înseamnă să
trăieşti de două ori. Sensul vieţii se află în schimbările
care se nasc din osteneală şi griji”. Tăcerea s-a aşternut printre înțelepți. Și pentru că niciunul dintre ceilalţi înţelepţi nu a mai spus nimic, Amrit, care stătea
printre oamenii de rând, a decis să ia parte la discuţie
şi a spus: „Viaţa omului trece ca un vis. Pentru a-i
înţelege sensul, trebuie să te trezeşti. Schimbările de
la exterior sunt de folos doar dacă vin din lumea interioară a omului. Tot ce există şi ce nu există în această
lume este aici – în Sufletul uman. Cunoaşterea acestui
Adevăr este sensul vieţii”. Oamenii de rând s-au bucurat la auzirea acestor cuvinte, iar înţelepţii au dat
din cap aprobator, acceptând înţelepciunea cuvintelor
care veneau de la acest tânăr necunoscut. Premiul împăratului a fost dat lui Amrit, şi astfel, într-o singură
zi, acesta a devenit dintr-o dată bogat şi faimos.
După adunarea înțelepților, Amrit a fost oprit de
către maestrul cel vestit care, pînă la acel moment,
îşi învinsese toţi adversarii în dezbatere şi care fusese
atât de neaşteptat lipsit de victorie de către acest tânăr. L-a întrebat pe Amrit de ce venise în acel ţinut.
Şi aflând despre căutarea sa, a grăuntelui unic de
Adevăr, s-a bucurat: „O, tinere! Eşti nespus de norocos! Astăzi ai câştigat nu numai bogăţie şi faimă, dar
şi un prieten adevărat şi un învăţător înţelept – pe
mine. Sunt bine cunoscut în acest ţinut. Predau diverse ştiinţe, în care sunt ascunse multe grăunțe ale
Adevărului”. După conversaţia cu faimosul învățător,
Amrit și-a dorit să devină ucenicul acestuia şi şi-a
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cheltuit toţi banii învăţând de la el diverse ştiinţe ale
lumii. În curând, s-a făcut cunoscut drept unul din
cei mai buni ucenici, stăpânind multe limbi şi însuşindu-şi toate ştiinţele acelor timpuri.
Plin de mândrie pentru ceea ce realizase, Amrit
s-a întors la casa Înţelepciunii. Maestra Vidya era în
grădină. Încântat să o vadă, Amrit a început să-i povestească despre călătoriile sale: „Când am părăsit
casa Înţelepciunii, s-a întâmplat ceva neaşteptat. În
acea zi, împăratul ţării a ţinut o mare adunare cu înţelepţi. M-am dus acolo sperând să primesc un răspuns
la întrebarea mea. La adunare aveau loc dezbateri și
discuții despre sensul vieții. Mi-am spus părerea şi,
deodată, am obţinut premiul împăratesc. Într-o singură zi, am devenit bogat şi faimos. Pentru a cunoaşte
grăuntele unic al Adevărului, am hotărât să-mi cheltuiesc toţi banii pe învățătura de la un maestru vestit. Acum, am dobândit multe cunoștințe, în diferite
ştiinţe, şi pot să-ţi vorbesc despre multe grăunțe ale
Adevărului în fiecare dintre ele...” Şi astfel Amrit a început să spună ce învăţase. Cu toate acestea, Maestra
Vidya, ascultând povestea lui Amrit despre realizările
sale şi despre cunoștințele dobândite de către acesta,
a zâmbit doar şi apoi a spus:
„Ţi-ai demonstrat învăţătura. Tot ce ai învățat în
lume sunt cunoştințe care vin din minte. Însă asta nu
înseamnă că ai găsit şi ai cunoscut grăuntele unic al
Adevărului. Multitudinea se naște din Unul. Pentru
a pătrunde esenţa Sacrului, ai nevoie de capacitatea
de a simţi, şi, de asemenea, de conştientizare şi înţelegere”. Maestra Vidya a cules de pe jos un fruct de la
copacul cel mai apropiat şi i l-a arătat lui Amrit. „Ai
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studiat din ce e ţesută lumea materială, dar ai omis
să studiezi din ce este alcătuit şi motivul pentru care
există totul. Maestra Vidya a împărţit fructul în două.
Scoţând sămânţa, a împărţit-o şi pe aceasta în două,
arătându-i lui Amrit pulpa dinăuntru seminței. „Cu
ajutorul minţii, ai cunoscut miezul vizibil al seminței,
din care creşte un copac mare. Dar doar prin abilitatea
de a simţi poţi cunoaşte nevăzutul, acel gol dătător de
viaţă, din care creşte un copac mare. Sămânţa este
doar un vas pentru acest gol creator. Golul dătător de
viaţă este ţesut din grăuntele unic al Adevărului, din
care totul se naşte şi în care totul se va dizolva din nou.
Când te-ai pornit pe Cale, aveai deja această cunoaştere. Datorită ei, ai dobândit bogăţie şi faimă. Dar
ai folosit avuţiile pentru minte, pe când bogăţia este
dată pentru a înţelege ce este responsabilitatea. Bogăţiile acestei lumi aparţin acestei lumi, în care totul
este trecător şi supus morţii. Dacă ai fi folosit avuţiile
spre binele oamenilor, ai fi găsit şi cunoscut grăuntele
unic al Adevărului, o parte din el aflându-se şi în tine”.
„Dar ce trebuie să fac?” Amrit a bolborosit agitat. „Nu
mai am bogăţii ca să-mi îndrept greşeala”. La care
Maestra Vidya a răspuns: „Continuă-ţi drumul din
punctul unde te-ai oprit. Continuă-ți drumul, pornind
de la experienţa pe care o ai deja. Ai obţinut cunoştințe lumești, pe care oamenii le preţuiesc, şi care-i
ajută să perceapă lumea vizibilă. Du-te şi-i învaţă pe
oameni aceste cunoştințe şi arată-le nu numai din ce
este ţesută lumea vizibilă, dar şi din ce este constituită
şi pentru ce există totul”.
Amrit era surprins: „Cum să le arăt oamenilor ce
nu ştiu nici eu însumi?” Maestra Vidya a zâmbit și a
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răspuns: „Devino acel pe care nu-l cunoşti. Devino
tu însuţi, pentru că în tine este o parte din grăuntele
unic al Adevărului. Omul este doar un vas pentru
Suflet – sursa Esenţei sale. Găseşte-L pe acel Unul şi
cunoaște-L. Acesta și este cel mai important lucru.
Prin perceperea grăuntelui unic al Adevărului, te vei
cunoaşte pe tine însuţi”. Amrit a întrebat: „Dar cum
să fac asta?” Maestra Vidya a răspuns: „Foloseşte-ţi
mintea în beneficiul oamenilor şi câştigă experienţă.
Când faptele tale din sentimente, din drag de Adevăr, vor fi mult mai multe decât cuvintele care vin
din minte de dragul Ego-ului, atunci vei percepe
grăuntele unic al Adevărului”.
Anastasia: Interesantă parabolă, actuală în toate
timpurile.
Rigden: Problema omenirii moderne este că egoismul a fragmentat cunoştințele atât de meticulos,
încât înţelesul unic, scopul acestor cunoştințe, s-a
pierdut. Din acest motiv, în ziua de azi, astrofizicienii,
de exemplu, preferă să se uite numai la stele, elaborând teorii fantastice, cum ar fi, cea despre găurile
negre. Iar arheologii şi etnologii preferă să se uite doar
în jos, cufundându-se în antichitate şi exprimându-şi
ipotezele privind trecutul...
Anastasia: Generalizând, nu există unitate în cunoașterea multilaterală a ce este unic, nu există o
lărgire a orizonturilor şi lipsește cel mai important lucru – cunoaşterea omului despre sine, despre Esenţa
sa adevărată.
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Rigden: Din păcate, aşa este. Am să-ţi dau un alt
exemplu interesant în această privinţă. Aşa cum deja
am menţionat, în Africa de Vest există poporul dogonilor. La sfârşitul secolului XIX, când ţările europene
conducătoare au început să dividă Africa în colonii
proprii, teritoriul unde locuia acest trib, ca şi vecinii
lor, a ajuns sub stăpânirea Franţei. Pe acele timpuri,
era dezvoltat comerțul cu sclavi de pe continentul african. Cu toate acestea, dogonii nu au fost afectaţi, deoarece locuiau în zone inaccesibile. Ca urmare, prima
persoană care a aflat de existenţa lor a fost un oficial
al trupelor coloniale care întocmea o listă cu triburile
„sălbatice”. Atitudinea sa faţă de acest popor corespundea cu stereotipul creat de politicienii ţării sale,
cu alte cuvinte, ideea că „sălbaticii nu sunt nici măcar
oameni”. Iar cultura acestui popor a fost descoperită
deja (deşi doar în cadrul unui grup restrâns de specialişti din Europa) de către etnograful francez africanist
Marcel Griaule. Mai întâi de toate, el era interesat de
latura spirituală a vieţii dogonilor, şi de aceea preoții
acestui trib, în cele din urmă, i-au dezvăluit taina lor
cea mai importantă.
Anastasia: „Omului cu inimă bună și gânduri curate i se deschid Cunoștințele tainice”...
Rigden: Perfect adevărat... Totuşi, lumea a aflat
despre sistemul cosmogonic al dogonilor nu din lucrările acestui etnograf, ci din lucrările unui astronom,
care era pasionat şi de arheologie şi etnografie şi care
a reuşit să suprapună comparativ toate aceste cunoștințe. Ca urmare, dogonii şi poporul înrudit bambara
sunt printre puținele popoare care au păstrat datele
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originale, practic cu minime distorsiuni, de multe ori
fără ca măcar să înţeleagă sensul acestei informații.
Iar ultima este de aşa natură, încât este cu mult înaintea realizărilor ştiinţifice contemporane.
Anastasia: Curios...
Rigden: În cosmologia dogonilor şi a poporului
bambara, există date despre rolul primar semnificativ
al vibraţiei şi al mişcării în spirală în crearea Universului.
Anastasia: Dogonii dispun de cunoştinţe despre
mişcarea în spirală a Universului?!
Rigden: Da. În mitologia dogonilor, este o zeitate
supremă – zeul creator, creatorul lumii, numit Amma.
Unul din miturile cosmogonice ale dogonilor spune că
lumea a apărut din cuvântul „Amma”.
Anastasia: Destul de interesant: dogonii în Africa
au „Amma” în vreme ce, potrivit legendelor indiene,
Universul a apărut din sunetul sacru „Om”. În Vede,
acest sunet, de asemenea, este privit ca un simbol al
apropierii Sufletului de lumea lui Dumnezeu şi este
marcat cu un semn special...
Rigden: Desigur, toate aceste legende au avut o
dată una şi aceeaşi bază-Cunoaştere. Prin urmare, potrivit mitologiei dogonilor, lumea a provenit din cuvântul „Amma”. Nu era nimic altceva decât acest cuvânt.
Primul cuvânt a dat naştere unui element de bază al
lumii, infinit de mic, pe care dogonii îl numesc „kize
uzi” (este, de asemenea, grăunciorul de mei Po). Prin
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intermediul vibraţiei interne, „kize-uzi” s-a transformat în „oul universal”. În mitologia dogonilor Amma
are ca epitet „vortexul rotitor”, în plus, se indică că
mişcarea are loc în spirală. Mai mult, ulterior sunt
descrise chiar creaţiile lui Amma, şi de asemenea,
sunt menționate şapte lumi, Soarele şi Luna. În mod
special, faptul că Soarele este înconjurat cu o spirală
din opt inele de cupru roşu. Iar Luna este înconjurată
de aceeaşi spirală, dar din cupru alb. În mod surprinzător, fizica modernă nu a atins încă nivelul de înţelegere ştiinţifică al acestor chestiuni. Dar nu acesta
este cel mai interesant lucru. Întorcându-ne la crearea lumii... După crearea „grăuntelui Po” și răsucirea
mişcării în spirală, „Amma cel in vizibil” a început să
creeze semne, care determină totul în această lume:
cele două „semne directoare”, care aparţin lui Amma,
şi opt semne „principale”...
Anastasia: Semne? Având în vedere că şi Shambala
comunică şi creează evenimente cu ajutorul semnelor... Semnele în general sunt un subiect special. În
legătură cu legenda mai sus menţionată, cititorii ar
putea avea următoarea întrebare: ce înseamnă „semnele directoare şi semnele principale”?
Rigden: Ei bine, în primul rând, faptul în sine că
dogonii deţineau astfel de cunoştințe, arată că strămoşii lor le-au primit datorită paleocontactului. Cele
două „semne directoare” sunt semnele care pot fi folosite doar de către cel pe care ei îl numesc Amma
în mitologia lor. Iar cele opt „semne principale” sunt
semnele creatoare asupra cărora, dacă se exercită o
anumită forţă, vorbind la figurat, ca o cheie într-o
broască, deschid anumite posibilităţi de stăpânire atât
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a proceselor de creaţie, cât şi de distrugere. Este foarte
rar, dar se mai întâmplă ca „semnele principale” să
devină accesibile pentru fiinţa umană.
Anastasia: Foarte rar devin accesibile ființei umane... Păi acesta este Graalul! Am înregistrat aceste
cunoștințe în cartea „Sensei 4”. O dată, ați precizat
că Graalul este constituit din douăsprezece semne, iar
mitologia dogonă menţionează opt din ele, cu excepţia
celor două care, în principiu, nu sunt disponibile oamenilor, din câte înţeleg eu. Prin urmare, dogonii ori
au avut informaţie incompletă, ori aceasta, cu timpul,
s-a pierdut parţial, sau a fost ascunsă față de cercetătorii europeni care le-au înregistrat miturile. Dar
faptul că Graalul este constituit din „semnele principale”, cu ajutorul cărora lumea poate fi proiectată
şi modelată după dorinţă, este menţionat indirect în
multe legende ale diverselor popoare.
Rigden: Foarte corect... Astfel de cunoştințe, „sacre”
pentru un popor sau altul, nu sunt aproape niciodată
dezvăluite în întregime de către preoții tribului, mai
ales unor oameni la întâmplare. Cât despre Graal, trebuie să ne amintim că, atunci când a fost ascuns, nu
a fost întâmplător faptul că cele 12 semne au fost împărţite în patru părți, câte trei semne în fiecare. Acest
lucru a complicat semnificativ procesul de aranjare a
semnelor şi de activare sonoră a Graalului. Semnele
Graalului într-o anumită succesiune sunt ca o formă,
ca o cheie pentru un lacăt, care, prin aplicarea unei
anumite forţe (formula sonoră a Sunetului Primordial),
deschide pentru om posibilităţi extraordinare.
Anastasia: Patru părți cu trei semne în fiecare...
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Rigden: În contextul dat, aceste popoare antice
au păstrat mențiuni despre faptul că numărul patru reprezintă în sine principiul feminin, numărul
trei – principiul masculin, iar suma lor este egală cu
şapte – baza Fiinţei umane (principiul vieţii eterne),
perfecţiunea.
Anastasia: Patru întruchipează în sine principiul
feminin… Deci, dacă Graalul a fost alcătuit din patru
părţi, rezultă că asta sugerează în mod indirect conexiunea cu puterea divină creatoare a principiului
feminin – Allat.
Rigden (a zâmbit): De ce indirect?.. Apropo, vorbind
despre Allat, în miturile cosmogonice ale poporului
bambara, care vorbesc despre stadiul iniţial atemporal a creaţiei lumii, se menţionează că lumea a originat din vidul înzestrat cu mişcare – „gla”. „Gla” a dat
naştere unui geamăn sonor. Ca rezultat, a apărut o
pereche – „gla gla”. În ansamblu, după un număr de
conversiuni şi transformări, mulţumită vibraţiei, au
apărut „semne” care urmau să fie aranjate pe obiecte,
necreate încă, pentru a le marca. În timpul actului
de creaţie, a apărut spiritul Yo (din care au descins
primele forţe puternice, Pembo şi Faro, acestea participând în crearea lumii), 22 de elemente de bază şi 22
de rotații în spirală. Se menţionează că atunci când
aceste rotații în spirală „l-au agitat” pe Yo, ca rezultat,
au apărut lumina, sunetul, toate acţiunile, creaturile
şi toate simțămintele... Miturile menţionează că Pembo se deplasa în spaţiu într-o mișcare spiralată şi că
a aruncat în sus ceea ce a fost numit mai târziu Faro.
Faro a creat şapte ceruri, spiritul aerului, şi a vărsat
viaţă pe pământ în formă de apă. El este omniprezent
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şi vizitează toate apele. În esenţă, Faro a continuat să
creeze lumea, a pus Universul în ordine şi a clasificat
toate elementele acestuia, a creat oameni şi i-a învăţat
Cuvântul.
Anastasia: Faro a pus Universul în ordine. Dar
acestea sunt funcţii ale puterii creatoare Allat.
Rigden: Păi, despre asta și e vorba. Apropo, referitor la vorbire. În mitologia dogonă, zeităţile apei (gemenii divini), alcătuiţi ca jumătate oameni şi jumătate
şerpi, erau numiţi Nommo. Au fost păstrate legende,
care spun că, atunci când aceştia au văzut-o din cer
pe mama pământ goală şi fără vorbire, au făcut pentru ea o fustă din zece m ănunchiuri de filamente din
plante cereşti. Tocmai aceste filamente umede sunt
cele care, răsucite într-o spirală, includeau cuvântul,
erau pline de esenţa lui Nommo, și au transmis vorbirea către pământ, prima limbă a lumii. Prin urmare, degeaba numeau unii oameni „barbari” popoarele
dogon şi bambara. Acești „barbari” au păstrat cu mult
mai multă informaţie pentru generaţiile viitoare decât
popoarele civilizate. Desigur, nu fără elementele lor de
distorsiune, dar tot e mai bine decât nimic.
Anastasia: Da, acum, după tot ce-ați spus, îţi vine
să lași totul şi să te porneşti spre Africa, de vreme ce
acolo există astfel de cunoştințe.
Rigden (a râs): Nu e nimic de făcut acolo, în Africa
aceea. Ar fi acelaşi lucru cu a merge în Tibet. Se vor
găsi imediat mulţi doritori să-ţi arate „calea cea dreaptă”... către Ariman, şi pe deasupra pe banii tăi... În
realitate, totul este mult mai aproape decât o persoană
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îşi poate imagina. Toată esența este în cheia Cunoştințelor şi în viziunea prevalentă asupra lumii. Uite, ai
văzut lumea prin prisma diferită a Cunoştințelor, din
perspectiva viziunii spirituale asupra lumii. Informația
care obişnuia să fie non-esenţială pentru tine, acum
a devenit importantă. Cunoștințele fragmentate din
fizică, mitologie şi astronomie s-au aranjat ca piesele
unui puzzle, fiecare piesă completând-o pe alta, ca
şi cum şi-ar fi luat locul ex act cuvenit. Acum imaginează-ţi ce vor gândi oamenii care nu deţin astfel de
informaţie, de exemplu, despre aceleași semne? Până
la urmă, majoritatea oamenilor moderni nu vor înţelege nici măcar ce se spune aici cu adevărat. Potrivit
perspectivei moderne, semnele care „creează lumea”
pot fi, cel mult, simbolurile care formează tabelul elementelor chimice, nimic mai mult...
Cu toate acestea, de exemplu, spirala ca simbol
era deja cunoscută în perioada paleoliticului. Imagini cu aceasta pot fi găsite în Egiptul predinastic, în
India antică şi China, în culturile străvechi din Creta
şi Micene, şi printre popoarele care locuiau pe continente diferite – în Europa, Africa şi America dinainte
de Columb. Şi, care este situaţia acum? Ce a rămas
din cunoştințele de altă dată despre structura spiralată a macrocosmosului şi a lumii invizibile? Este
suficient să ieşi în stradă şi să întrebi pe oricine sau,
în mod special, pe specialiștii implicaţi într-o ştiinţă
cum ar fi fizica, ce ştiu oamenii astăzi despre spirală.
Ca rezultat, vei primi cel mult un răspuns standard,
reflectând, din păcate, doar viziunea materialistă stereotipă a oamenilor, care nu merge dincolo de hotarele
cunoaşterii lumii vizibile.
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Anastasia: Exact! Nu trebuie să mergi departe,
pentru că şi eu, nu demult, gândeam în aceeaşi termeni... Rezultă că nici oamenii din vechime nu erau
lipsiţi de aceste cunoştințele uimitoare despre lume.
Nu contează în ce formă erau prezentate, esenţa în
sine este importantă, aceasta influenţând percepţia
persoanei asupra lumii şi implicit viaţa. Până la urmă,
această informaţie ne ajută să înţelegem că lumea este
cârmuită de sus şi că totul aici este ordonat şi creat
în mod artificial. Asta implică o înţelegere a ce anume este această viaţă trecătoare și către ce ar trebui
să aspire omul, cum să-şi folosească puterea pentru
propria dezvoltare spirituală.
Rigden: În această lume iluzorie, totul este trecător ca un miraj în deşert. Astfel, tot ce posedăm
în lumea fizică, nu are valoare, pentru că este trecător. Trebuie să ne grăbim a învăța să simţim cu
Sufletul şi să cunoaștem frumosul, pentru că totul
în lumea materială, inclusiv viaţa omului, nu reprezintă nimic mai mult decât bule de spumă pe
nisipul mării.
Omul simte că nu este doar o creatură pe două
picioare, şi că ceva mai mult se află înăuntrul său,
iar lumea lui interioară este diferită de lumea care
îl înconjoară. În el, există Sufletul – o particulă din
afară – din lumea spirituală. Are un singur vector de
mişcare, o singură dorinţă. De fapt, Sufletul încearcă să evadeze din această lume. Aspiră să meargă la
Dumnezeu, în lumea sa. Cu toate acestea, în lumea
materială, această aspiraţie, acest sentiment profund
ce vine din Suflet se confruntă cu conştientul omului.
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Iar conştientul omului deja interpretează aceste impulsuri puternice, profunde, într-un mod diferit, pe baza
cunoştințelor și experienţei dobândite în această viaţă.
Iar aici, un rol important îl joacă viziunea dominantă
a omului asupra lumii, Cunoştințele sale despre lume
şi propriul sine. Dacă viziunea materială îl domină,
conştientul său este îngustat şi lipsesc Cunoştințele
spirituale, atunci în conştient apar numeroase substituiri. Asta înseamnă că Personalitatea nu foloseşte
această putere pentru dezvoltarea spirituală, ci mai
degrabă pentru satisfacerea dorințelor sale materiale.
Puterea simțirii spirituale unitare este divizată în conştient în dorinţele numeroase ale naturii Animalice.
Ca rezultat, în loc de a tinde spre Eternitate, omul începe să se panicheze şi să se teamă de ea şi consideră
lumea tridimensională ca singura realitate a existenţei
sale. El îşi iroseşte forţa vieţii în obţinerea satisfacţiei
Ego-ului său în lumea materială, în dobândirea de
putere asupra semenilor săi, în acumularea de bogăţii
lumești. Dar, odată cu moartea trupului, omul pierde
toate acestea, din viaţa care a trecut rămânând, în
viaţa de după moarte, doar o concentrare de energie
negativă, care-i va aduce suferinţe şi anxietate pentru
mult timp. Iar dacă viziunea spirituală domină în om
şi acesta, nu numai că posedă Cunoştințele despre
lume şi propriul sine, dar şi le foloseşte cu scop şi în
mod corect, lucrând asupra sa, atunci omul se schimbă calitativ. El se deplasează pe vectorul spiritual al
vieţii sale, datorită sentimentelor profunde care emană de la Suflet. Pentru o persoană matură spiritual,
moartea corpului fizic este, în esenţă, o eliberare. Este
doar o tranziţie spre o stare diferită calitativ – starea
libertăţii adevărate în Eternitate.
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Anastasia: Ştiți, mulţi cititori subliniază faptul că,
dată fiind diversitatea literaturii disponibile, în realitate, este dificil să găseşti vreo informaţie concretă
despre Suflet. Mai mult, în societatea modernă consumeristă, chiar şi termenul de „suflet” în sine este din
ce în ce mai înlocuit cu noţiuni care sunt diametral
opuse Sufletului, cum ar fi „rațiunea”, „psihicul”, „euul” uman şi „conştiinţa de sine”. Cititorii găsesc, în cel
mai bun caz, ceva filozofie generală, şi chiar şi atunci,
aceasta este sigilată în carapacea, fie a unei ramuri
a etnologiei, fie a religiei şi misticii, sau a psihologiei,
sociologiei.
Din vremuri străvechi, se credea că un Suflet bogat
spiritual este cea mai preţioasă posesiune a unui Om
adevărat. În mod normal, în societatea umană care se
mişcă în direcţia spirituală, o importanţă prioritară
trebuie acordată studierii spiritualului. Până la urmă,
cunoașterea Sufletului contribuie la cunoașterea oricărui alt adevăr, inclusiv al celui ştiinţific. Există o
gamă largă de păreri idealistice şi materialistice cu
privire la Suflet, afirmaţii dogmatice, inclusiv cele de
natură speculativă. Toate acestea însă sunt simple căutări ale multor oameni în vremuri diferite, începând
cu înţelepţi, profeţi şi sfinţi, şi terminând cu oameni
de ştiinţă, educatori, naturalişti şi oameni obişnuiţi.
Disputele se purtau în principiu din lipsă de Cunoaștere. Dar este semnificativ faptul că oamenii până în
prezent înțeleg că, dacă ar deţine cunoştinţe sistematice cu privire la om şi, în primul rând, cu privire la
Suflet, ar fi capabili, fiind ghidaţi de nevoile Sufletului, să controleze aspiraţiile propriei minţi. Cunoscându-se pe sine, ar înţelege mai bine toate componentele
vieţii lor, cum sunt intuiţia, gândurile, sentimentele,
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emoţiile, dorinţele secrete, motivele care stau la baza
comportamentului, consecinţele propriilor acţiuni, şi
aşa mai departe. În acest caz, dacă aceste Cunoştințe
vor deveni nu numai disponibile, dar şi înţelese de
către majoritate, atunci ar fi posibil, fără nicio dificultate, să se construiască şi să se consolideze în această
lume o societate a bunătăţii şi a armoniei, la care
oamenii visează de milenii.
Există cititori care sunt înzestraţi de natură, cu abilitatea de a simţi manifestările lumii invizibile, puțin
mai mult decât oamenii obişnuiţi. În plus, de regulă,
aceştia îşi ascund abilităţile de ceilalţi. În principal,
ei sunt oameni destul de deştepţi, care „s-au realizat
deja în viaţă” în înţelesul omenesc: au crescut copii,
au atins un anume statut social, au devenit experţi
proeminenţi în domeniul lor, au obţinut titluri academice. Cu toate acestea, nu au descoperit în realizările
lor omeneşti sensul principal al vieţii sale, ceea ce simt
intuitiv înăuntrul lor. Şi îşi fac griji cu privire la asta.
Încearcă să găsească un răspuns la această întrebare,
care este importantă pentru ei, să se înţeleagă pe sine
şi propriul Suflet şi astfel, să-și determine direcţia
principalului vector al vieţii lor. Le lipseşte Cunoaşterea necesară pentru înţelegerea propriei esenţe, pentru a înţelege cum să trăiască în această lume şi cum
să se pregătească pentru viaţa de după moarte. Căci,
unii dintre ei, după ce au intrat în contact cu manifestările lumii invizibile şi după ce au obținut experienţă
personală nepreţuită, şi-au schimbat radical viziunea
asupra lumii. Principala întrebare pe care aceşti
oameni o adresează este: „Cum să-mi salvez Sufletul?” Cred că atât ei şi chiar şi generaţiile viitoare,
care vor intra în contact cu aceste Cunoștințe, vor fi
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foarte recunoscători dacă ați răspunde la întrebarea
esenţială, vitală pentru fiecare om.
Rigden: Cum să-ţi salvezi Sufletul? De fapt, nu
este nimic complicat aici, dacă într-adevăr aspiri la
asta în viaţa ta de zi cu zi, dacă-ţi cunoşti şi înţelegi propriul Suflet şi, prin urmare, sensul existenţei
tale. Pentru asta, ai cu siguranţă nevoie de Cunoștințe
despre sine şi propria natură, şi, de asemenea, de
principala acţiune din viaţa omenească – de a lucra
asupra ta. Omul ascunde în sine seminţe de diverşi
lăstari ale Esenţei sale, dar doar una dintre ele este
adevărată. De ce omul, căutând sensul venirii sale în
această lume, este preocupat cu misterul vieţii până
la momentul plecării din ea? Deoarece, chiar dacă el
este aici temporar, își poate schimba natura. Sensul
fiinţării omului în această lume este creşterea spirituală, aspiraţia de a ieși din starea de inferioritate
materială a conştientului, spre înălţarea spirituală,
transfigurare şi zborul spre predestinarea sa şi spre
înflorirea a tot ce este mai bun în el. Când omul dobândeşte aripile dezvoltării de sine, acestea îl ridică
pe înălţimile percepţiei Adevărului, transfigurându-i
astfel calitativ natura. Poate voi vorbi despre structura
internă a omului mai detaliat. Aceste Cunoștințe sunt
aproape pierdute în râul timpului, dar ecourile sale
pot fi găsite pe ţărmurile lumii moderne.
Deci ce este Sufletul? Aşa cum am spus mai înainte, Sufletul este antimaterie adevărată, o particulă
din afară – din lumea spirituală, lumea lui Dumnezeu.
Sufletul este o parte componentă doar a fiinţei umane.
Este principalul său potenţial, un portal şi o directă
conexiune a fiecărei persoane cu lumea spirituală.
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Nu este prezent în plante, sau animale sau în orice
altă materie, inclusiv materia inteligentă. Sufletul intră în structura energetică emergentă a omului în a
opta zi după naşterea corpului fizic (a unui nou-născut). Dacă ne orientăm după structura corpului fizic,
atunci locaţia aproximativă a Sufletului este în zona
plexului solar, acesta fiind centrul real al omului.
Totuşi, Sufletul nu este nici plexul solar, nici inima,
nici vreun alt organ fizic sau sistem, inclusiv creierul,
mintea, conştientul, gândirea, rațiunea sau capacităţile mentale. Tot ce este menţionat mai sus nu este
nici produsul şi nici o proprietate a Sufletului – toate
acestea se atribuie lumii materiale. Îndepărtarea chirurgicală, transplantul diverselor organe ale corpului
fizic (de exemplu, al inimii) sau transfuzia de sânge
nu au nimic de-a face cu Sufletul. Subliniez faptul că
acesta este localizat în structura energetică a omului
şi nu în partea fizică a acestei structuri. Omul are un
singur Suflet. Este unic şi indivizibil. Nu este diferenţă
între Sufletul unui bărbat şi al unei femei, Sufletul
nu are sex. Sufletele tuturor oamenilor sunt identice
în natura lor. Şi în acest sens, poţi spune că oamenii
sunt foarte apropiaţi şi înrudiţi între ei. Sufletul nu
este materie, nu se uzează, nu îmbătrâneşte şi nu se
îmbolnăveşte. Este perfect în raport cu lumea materială, dar nu este individual perfect în raport cu lumea
lui Dumnezeu. Ca rezultat al reîncarnărilor repetate în
lumea materială, Sufletul este împovărat cu învelișuri
de informaţie.
Ce reprezintă în sine fiinţa umană? În timpul
vieţii, fiinţa umană reprezintă un obiect în spaţiu,
multidimensional, care este construit în jurul Sufletului şi care are o Personalitate rațională. Forma
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firească vizibilă şi structura corpului fizic, împreună
cu procesele sale fizice şi chimice, şi cu sistemul de
control (inclusiv creierul material) sunt doar o parte
din structura omului în ansamblul ei, partea care are
legătură cu a treia dimensiune. Cu alte cuvinte, omul
este constituit din Suflet cu învelișurile sale de informaţie, o Personalitate şi o structură care este alcătuită din, să spunem, diverse câmpuri aparţinând altor
dimensiuni (inclusiv corpul fizic, care este localizat în
tridimensionalitate).
Ce este o Personalitate rațională? O Personalitate
nouă se formează într-o structură nouă, într-un corp
nou. Personalitatea este cine simţim că suntem în timpul vieţii, cea care face alegerea între natura Spirituală
şi cea Animalică, care analizează, trage concluzii şi
acumulează un bagaj personal de dominante senzoriale şi emoţionale. Dacă omul se dezvoltă spiritual în
timpul vieţii într-o aşa măsură, încât Personalitatea se
contopește cu Sufletul, atunci apare o Fiinţă calitativ
nouă, matură; este diferită de fiinţa umană şi pleacă
în lumea spirituală. De fapt, aceasta este ceea ce se
numeşte „eliberarea Sufletului din captivitatea lumii
materiale”, „trecerea în Nirvana”, „atingerea sfinţeniei” şi aşa mai departe. În caz contrar, dacă în cursul
vieţii omeneşti această unire nu se întâmplă, atunci,
după moartea corpului fizic şi distrugerea structurii
energetice, această Personalitate rațională, împreună
cu Sufletul, se îndreaptă spre renaştere (reîncarnare),
transformându-se într-o (să o numim aşa de convenienţă, pentru a înţelege ideea) subpersonalitate. Când
trupul uman moare, fiinţa umană îşi continuă existenţa. În starea de tranziţie, are o formă sferică, cu
structuri spiralate. Sufletul, împreună cu învelișurile
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Figura 1. Sufletul omului în starea de tranziţie,
după moartea corpului fizic.
În fotografia Sufletului, poţi să vezi clar marginea învelișului.
Ea este (atunci cînd mergem mai adânc în sferă) de culoare
roşie (rămăşiţele energiei vieţii - prana) ca şi de culoare galbenă şi culori alb gălbui ale altor energii. Forma sferică în sine
este de culoare albastru azuriu cu nuanţe de verde deschis;
are o structură spiralată distinctă, răsucită spre centru, cu
nuanţe de curcubeu şi incluziuni albe.

Figura 2. Dispariția Sufletului omului din lumea
materială în procesul de tranziţie.
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sale de informaţie, este închis în această formaţiune.
Învelișurile de informaţie sunt subpersonalităţi din
încarnările precedente, inclusiv Personalitatea din
viaţa recentă.
Învelișurile de informaţie, care sunt localizate în
jurul Sufletului, sunt concentrări senzoriale şi emoţionale, în mod specific, o structură informațională
rațională, care, prin asociere, se poate compara cu un
fel de nebuloasă. Ca să simplificăm, acestea sunt foste
Personalităţi din încarnările anterioare. Pot fi multe
astfel de subpersonalităţi lângă Suflet, în funcţie de
numărul de reîncarnări ale omului.
Anastasia: Reiese că o subpersonalitate este o Personalitate exact ca tine, care a fost activă în încarnările trecute ale Sufletului tău.
Rigden: Da. Cu alte cuvinte, este o fostă Personalitate, dintr-o viaţă anterioară, cu întregul bagaj de
dominante senzoriale şi emoţionale (pozitive sau negative), pe care le-a acumulat de-a lungul timpului în
cursul vieţii sale, adică cu rezultatul alegerii din viaţa
respectivă.
Personalitatea, ca regulă, nu are o conexiune directă cu subpersonalităţile, prin urmare, omul nu-şi
aminteşte vieţile anterioare şi, respectiv, experienţa şi
cunoştințele dobândite de către aceste subpersonalităţi. Cu toate acestea, în cazuri rare, când anumite
circumstanţe se suprapun, Personalitatea poate trăi
un sentiment de deja vu sau manifestări spontane de
scurtă durată ale activităţii celei mai recente subpersonalităţi (care precedă încarnarea curentă). Acest
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lucru este tipic, în special, pentru oameni în copilăria
timpurie.
Sunt cazuri care au fost înregistrate în lucrări din
psihiatrie, când copiii, la care nu s-au observat deviaţii şi cu părinţi sănătoşi, manifestă un comportament nefiresc, de scurtă durată, asemănător tulburării de personalitate de tip borderline. Voi da un
astfel de exemplu. O fetiţă de patru ani a început să
viseze unul şi acelaşi vis: pe un fundal luminos, un
băiat îi spunea să se apropie, dar nu o lăsa să între
în lumină. Fetiţa a început să se plângă părinţilor
în legătură cu acest vis, care o deprima, iar serile a
început să se comporte într-un mod care înainte nu
îi era caracteristic, imprevizibil, agresiv, manifestând
o putere neobișnuită. Fetiţa de patru ani răsturna
furioasă mese, scaune, o comodă grea, nu îşi recunoştea mama, făcea crize de isterie şi vorbea într-o
manieră acuzatoare: „tu nu eşti mama mea”, „vei
muri oricum” şi aşa mai departe. Altfel spus, cuvintele şi comportamentul fetei erau nefireşti pentru ea,
dar erau foarte normale pentru o subpersonalitate
care trecuse prin reîncarnare şi era la acel moment
în starea de „iad”, experimentând suferinţă şi durere animalică. În următoarea zi, copilul redevenea
normal şi se comporta ca de obicei. Acesta este un
exemplu tipic de o manifestare de scurtă durată de
negativism din partea subpersonalităţii precedente.
Cel mai bun lucru care se poate face într-un astfel
de caz este să dezvolţi în mod activ intelectul copilului, lărgindu-i orizonturile în cunoaşterea lumii şi să
aştepţi până când se produce impulsul primar, până
când se formează o nouă Personalitate.
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Impulsul primar are loc, ca regulă, la vârsta de
5-7 ani a vieții omului. Ideea e că, în copilăria timpurie, anterior impulsului primar, o astfel de activare de
scurtă durată a Personalităţii precedente (subpersonalităţii) se poate într-adevăr întâmpla. Aceasta din
urmă, în timp ce se formează o nouă Personalitate,
încearcă să ajungă la conştient şi să capete putere
asupra omului.
Cu toate acestea, alte cazuri de manifestări ale
subpersonalităţii sunt mult mai frecvente. De exemplu, când copiii cu vârsta de 3-5 ani (în perioada
când o nouă Personalitate nu s-a format încă) încep
să vorbească din postura unui adult, a unei persoane
cu experienţă. În cazuri rare, acestea pot fi descrieri
detaliate ale vieţilor lor anterioare, care, de fapt, sunt
imposibil de știut la vârsta asta. Cel mai frecvent, un
copil vorbeşte neaşteptat de înţelept despre ceva, exprimând gânduri care în mod clar nu aparţin copiilor,
şi câteodată acest lucru îi înspăimântă pe adulţi în
mod mistic. Părinţilor nu ar trebui să le fie teamă de
astfel de manifestări, în schimb, ar trebui pur şi simplu să le înţeleagă natura. Odată ce Personalitatea
copilului este formată, astfel de manifestări trec.
Deci, fiecare subpersonalitate păstrează individualitatea conştientului său din trecut, în forma dorinţelor
şi aspiraţiilor care au dominat în timpul vieţii active.
Personalitatea, cum am spus deja, nu are legătură
directă cu subpersonalităţile, adică, o persoană nu
îşi aminteşte în mod conştient vieţile sale anterioare. Totuşi, o astfel de conexiune între Personalitate şi
subpersonalităţi se păstrează la nivel de subconştient.
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Subpersonalitățile pot influenţa în mod indirect Personalitatea şi „să o împingă” spre anumite acţiuni,
influenţând-o să ia anumite decizii. Acest lucru se
întâmplă la nivel inconştient. În afară de asta, subpersonalităţile, vorbind la figurat, sunt ca nişte „filtre
de lumină ceţoasă” care împiedică semnificativ conexiunea directă între Suflet şi noua Personalitate,
să spunem aşa, între sursa de Lumină şi cel care are
nevoie de ea.
Anastasia: „Filtre de lumină ceţoasă”? E o comparaţie foarte interesantă.
Rigden: Probabil îţi voi povesti mai multe detalii
despre asta. Dar trebuie să înţelegem că procesele au
loc la nivelul energiilor, prin urmare, voi folosi comparaţii la modul figurat pentru o percepţie mai bună.
Deci, subpersonalităţile sunt localizate în jurul Sufletului şi poţi să ţi le imaginezi… ca nebuloase „inteligente”. Pe de o parte, ele se află aproape de Suflet şi
experimentează influenţa acestei structuri puternice
de antimaterie, să spunem aşa, a „respiraţiei Eternităţii”, „prezenţa unei particule din lumea lui Dumnezeu”. Pe de altă parte, subpersonalităţile experimentează o influenţă puternică şi o presiune din partea
structurilor materiale dense ale naturii Animalice. În
sensul că subpersonalităţile sunt presate între aceste
două forţe puternice ale lumii spirituale şi ale celei
materiale. Ele simt constant această presiune enormă
din ambele părţi. Ca urmare, fiecare subpersonalitate devine un fel de „filtru de lumină” pe calea spre
conexiunea cu Sufletul a Personalităţii din prezent.
Nivelul de „întunecare” al unei astfel de „subpersonalitate filtru de lumină” depinde de alegerile dominante,
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preferinţele, priorităţile emoţionale şi senzoriale acumulate în viaţa trecută.
De exemplu, dacă în viaţa sa anterioară o persoană
a fost bună, binevoitoare şi a făcut mult pentru dezvoltarea sa spirituală, dar nu suficient pentru a scăpa
în mod definitiv din lumea materială, atunci această
subpersonalitate va avea mai multă pace şi mai puţine vibraţii. Asta înseamnă că energia şi impulsurile
venite de la Suflet vor trece mai uşor printr-un astfel
de „filtru de lumină”. Pe de altă parte, dacă o persoană şi-a irosit viaţa anterioară pe priorităţile valorilor
materiale, atunci o astfel de „subpersonalitate filtru
de lumină” va fi mai densă în structura sa din cauza
vibraţiilor mai înalte; cu alte cuvinte, capacitatea de
transmitere, să spunem, a „luminii” venită de la Suflet
va fi mult mai slabă. Se poate face o comparaţie prin
asociere cu o bucată de sticlă pătată de cenuşă, prin
care lumina adevărată este distorsionată sau pătrunde mai greu. Cu alte cuvinte, cu cât partea Animalică
domină o persoană în timpul vieţii şi cu cât mai mult
domină valorile materiale, cu atât mai greu va fi pentru aceasta ulterior, din moment ce va fi purtătoarea
denaturării într-o măsură mai mare. Dacă sunt multe
astfel de subpersonalităţi cu „filtre de lumină” dense,
va fi foarte dificil pentru Personalitatea aflată acum
în viaţă să lupte cu natura sa Animalică, va fi greu să
se întoarcă de pe drumul dominantelor materiale şi
să-şi simtă propriul Suflet.
Anastasia: Rezultă că un astfel de om este cumva
mai împotmolit în materie şi este mai dificil pentru
el să-şi schimbe vectorul vieţii spre dezvoltarea spirituală?
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Rigden: Da. Pe de altă parte, să schimbi lucrurile
nu este niciodată târziu pentru nimeni, nici pentru o
astfel de persoană, deoarece Personalitatea are forţă
vitală şi dreptul de a alege... Altfel, o așteaptă exact
ceea ce experimentează subpersonalităţile sale în prezent. Apropo, experienţa subpersonalităţilor este cea
care se răsfrânge indirect asupra manifestării fricii
de moarte în om, la nivel de subconştient. Ce simt
subpersonalităţile într-o nouă Personalitate este, de
fapt, adevăratul „iad” pentru ele, vorbind în termeni
religioşi. După moartea corpului fizic, Personalitatea,
care devine o subpersonalitate, dobândește propria
experienţă şi înţelegere cu privire la ceea ce este în
realitate lumea materială, ce este Sufletul şi importanţa acestuia în fiinţa umană. Dar în structura noului
corp, subpersonalitatea este deja în situaţia disperată a unei minţi înlănţuite care înţelege totul, simte o
durere puternică la nivel emoţional şi senzorial, dar
nu poate face nimic, nici măcar să transmită propria experienţă noii Personalități. Este echivalentul
situaţiei în care eşti blocat într-un corp, dar corpul
nu serveşte conștientului, nu te ascultă şi nu-ți îndeplinește comenzile. Cum ar fi, nu te slujește deloc
şi trăieşte de capul lui. Eşti conştient de toate astea,
dar nu poţi face nimic în această privinţă – simţi doar
această presiune incredibilă, îngrozitoare, iarăși repetarea acelorași greșeli de către noua Personalitate şi
înţelegerea propriei neputinţe în a schimba direcţia
vectorului de consum al energiei vitale. Apropo, de aici
apar și fricile omeneşti, cum ar fi, de exemplu, frica
de spaţii închise. Rădăcinile cauzelor fundamentale
ale unei astfel de percepţii spaţiale distorsionate, care
generează o emoţie profundă de frică şi panică în om,
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sunt legate de sectorul din structura umană în care
sunt localizate subpersonalităţile.
De ce, de exemplu, sunt oamenii atraşi de chemarea de „a trăi veșnic în corp”, atracţie folosită de către
multe secte şi religii? De regulă, psihologii atribuie
acest aspect dorinţei secrete a omului, care apare ca
răspuns la teama iraţională de moarte (tanatofobia).
Această fobie presupune anumite manifestări comportamentale, al căror scop este fie de a evita subiectul
fobiei, fie de a reduce frica față de ele prin anumite
acţiuni (respectarea regulilor şi ritualurilor religioase,
ca şi manifestarea unui interes sporit pentru astfel
de informație, ca, de exemplu, „viaţă eternă în corp”,
şi aşa mai departe). În sensul că, de parcă omul se
ascunde în spatele a toate acestea, de conflictul intern
de nerezolvat, generat de frica iraţională, care este, de
asemenea, însoţită de presimţiri rele. De unde apar
astfel de presimţiri şi o astfel de teamă? Din subconştient, şi se leagă de starea de opresiune senzorială şi
emoţională a subpersonalităţilor, care au deja o înţelegere practică a ce înseamnă moartea şi reîncarnarea.
Vorbind la figurat, dorinţa de a trăi „veșnic în corp”
este prezentă în om din cauza fricii subpersonalităţilor de inaccesibilitatea Eternităţii, asta însemnând
moartea lor finală şi inevitabilă. Este doar una din
dorinţele naturii Animalice şi substituţia acesteia (la
nivel de subconştient) a aspiraţiilor Sufletului.
Anastasia: Dar dacă o persoană reuşeşte să se dezvolte spiritual în timpul vieţii până la un aşa nivel
încât, în calitate de Personalitate spirituală, matură,
este capabilă să iasă din ciclul de reîncarnări, atunci
ce se întâmplă cu subpersonalităţile?
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Rigden: Sunt pur şi simplu anihilate, din moment
ce constituie doar o structură informaţională.
Anastasia: Indiferent de ce fel de subpersonalităţi
au fost în vieţile anterioare, Personalităţi bune sau
rele?
Rigden: La modul figurat, nu pot fi (în înţelegerea ta) subpersonalităţi „bune”, dacă Personalitatea a
devenit o subpersonalitate. Personalitatea se poate
dezvolta spiritual în mod conştient şi, unindu-se
cu Sufletul, se poate elibera într-o singură viaţă!
În realitate, totul e simplu, dacă un om a încercat
în această viață să se dezvolte în direcţie spirituală,
dar nu s-a străduit suficient, atunci, în următoarea
viaţă, noua Personalitate va avea condiţii mai bune.
Acest lucru va spori oportunităţile pentru creştere spirituală, dar va întări, de asemenea, rezistenţa naturii
Animalice. Din nou, totul (continuarea sau încetarea
suferinţelor subpersonalităţilor, ca şi soarta Sufletului şi a Personalităţii în sine) va depinde de alegerea
individuală a noii Personalităţi.
Anastasia: Asta înseamnă că subpersonalitatea
este doar o structură informaţională?
Rigden: Da. Orice materie, inclusiv omul, este doar
o undă de informaţie. Ce se află în faţa ta, de exemplu,
o planetă sau o bacterie, un scaun sau un om, depinde exact de informaţia care a fost stabilită. Dar în om
este Suflet care îl diferenţiază de orice altă materie.
Anastasia: Și poate fi numit Sufletul o particulă
de informaţie?
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Rigden: Nu. Sufletul nu aparţine lumii materiale;
vine dintr-o lume complet diferită – lumea Eternităţii...
Pe când omul, sub aspectul întregii sale structuri tridimensionale din lumea materială (incluzând natura
sa Animalică), aşa cum am spus deja, este exact o
undă de informaţie. Sufletul este ceea ce este adevărat
în om; este componenta principală, pe care întreaga
structură este centrată! Orice altceva este doar informaţie suplimentară pentru dezvoltare. Iar după ce
Personalitatea spirituală se maturizează, se uneşte cu
Sufletul (după eliberarea spirituală), această informaţie pur şi simplu se dezintegrează, adică încetează să
existe ca structură organizată.
Anastasia: Ca să simplificăm, în înţelegerea oamenilor, această undă de informaţie este distrusă, şi de
fapt este transformată în altceva din punct de vedere
calitativ, deoarece informaţia ca atare (cărămizile informaţionale care alcătuiesc totul) nu este distrusă.
Rigden: Exact.
Anastasia: Ați menţionat la un moment dat că un
medium suficient de puternic este într-adevăr capabil
să cheme o persoană moartă pentru a vorbi cu ea,
deoarece, de fapt, la nivel de informaţie, persoana nu
moare.
Rigden: Da, Personalitatea omului continuă să
existe, doar că în altă formă – ca o subpersonalitate.
Dacă un medium este suficient de puternic şi este
capabil să-şi transfere o parte din propria energie vitală (prana) către subpersonalitatea persoanei decedate şi să o umple cu această energie, atunci o astfel
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de subpersonalitate dobândeşte cu adevărat abilitatea temporară de a comunica cu mediumul. Pentru
subpersonalitate, prana unui om viu este, vorbind la
modul relativ, „mâncare dulce” în „dogoarea iadului”;
este o oportunitate de a se manifesta pentru o scurtă
perioadă de timp. Astfel, mediumul, după cum se spune în popor, de fapt „cheamă sufletul” persoanei moarte pentru a comunica. În esență, el stabileşte o conexiune informaţională cu subpersonalitatea. Însă, acest
lucru se întâmplă doar dacă persoana s-a reîncarnat
deja şi subpersonalitatea respectivă este prezentă în
lumea materială într-o nouă structură a unui corp în
viaţă, cu o Personalitate nouă. În plus, acest contact
se realizează insesizabil pentru noua Personalitate.
Iar dacă omul a ajuns în Nirvana, niciun medium
nu va fi capabil să îl tragă de acolo pentru a discuta;
acelaşi lucru este valabil pentru persoana care este în
stadiul de renaştere (înainte de o nouă încarnare în
lumea materială). De ce? Pentru că astfel de contacte
ale mediumurilor constituie una din ipostazele rațiunii
Animalice, manifestările şi conexiunile sale în lumea
materială. Iar Lumea Spirituală este inaccesibilă rațiunii Animalice.
Anastasia: Uau! Înseamnă că un medium autentic
îşi irosește prana (scurgere), şi toate acestea pentru
a alimenta această subpersonalitate. Este un schimb
inegal: o persoană îşi cheltuie energia preţioasă destinată creşterii spirituale pentru obţinerea unei informaţii neînsemnate de la subpersonalitate. Rezultă că
o astfel de „alimentare” a subpersonalităţii este de fapt
doar un alt truc al rațiunii Animalice! Acum realizez
de ce religiile tradiţionale se opun acţiunilor mediumurilor şi înţeleg originea legendelor despre fantome
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flămânde, nesătule, pe care cei vii au încercat „să le
hrănească”, în înţelegerea omenească.
Rigden: Da, este unul dintre trucurile rațiunii Animalice. Din fericire, dată fiind ignoranţa generalizată
a oamenilor din ziua de azi în legătură cu aceste aspecte, mediumurile autentice nu sunt atât de multe,
de regulă, imitatorii lor fiind cei care acționează, amuzând publicul naiv cu trucurile lor pur psihologice.
Anastasia: O credinţă a supravieţuit până în ziua
de azi, în sensul că cei morţi nu trebuie amintiţi într-un mod negativ, iar dacă te gândeşti la ei, atunci
numai de bine. Dacă o persoană decedată apare într-un vis, se crede că „sufletul său nu s-a liniştit”. Cât
de adevărate sunt aceste credințe?
Rigden: Aş preciza că, dacă te gândeşti la cei morţi,
ar trebui să faci asta numai din perspectiva naturii
Spirituale a celor vii, din perspectiva Iubirii spirituale,
care este creatoare pentru cei care sunt în viaţă, şi nu
din perspectiva suferinţei pentru trecut. Pe lângă asta,
este necesar să înţelegem procesele care au loc în acest
caz. În primul rând, nu Sufletul uman este cel la care
se face referire în aceste situaţii. Ca regulă, nici omul
însuşi, nu numai rudele sale, nu ştia nimic despre Sufletul său în timpul vieţii. Despre ce este vorba aici este
exact Personalitatea persoanei, care era bine cunoscută
de către oamenii din jur şi care a devenit o subpersonalitate după moartea corpului. Sufletul însuşi, când se
reîncarnează, nu se întoarce în locul „întemniţării” sale
anterioare. Totuşi, subpersonalitatea, ca o structură
informaţională inteligentă a lumii materiale, chiar şi
atunci când este „închisă” într-un corp nou, poate folosi
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energiile acestuia (în mare parte până nu s-a maturizat noua Personalitate). Când câştigă putere pentru o
scurtă perioadă de timp, poate vizita, datorită propriilor
proiecţii, acele locuri şi oameni de care a fost ataşată
în timpul vieţii. Subpersonalitatea îşi poate, de asemenea, manifesta activitatea când cei în viaţă încep să
își amintească de ea (persoana decedată), oferindu-i
puterea atenţiei lor. Ce pericole presupune acest lucru
pentru persoana în viaţă?
Din păcate, nu pot dezvălui toate detaliile, cum s-ar
spune, publicului larg, de vreme ce se ştie că „învăţătura sporeşte suferinţa”. Totuşi, voi spune următoarele, pentru o înţelegere generală a esenţei acestor
procese. Ideea este că, atunci când cineva începe să-şi
amintească o persoană moartă, au loc următoarele:
investirea atenţiei în acest proces, teama nedefinită şi
emoţiile astenice (tristețe, deznădejde şi deprimare),
care răsar ca rezultat al amintirilor despre persoana
decedată; persoana în viaţă, vorbind în limbajul fizicii, comunică „o sarcină” suplimentară către subpersonalitate (transferă putere). Datorită acestui lucru,
subpersonalitatea se activează. Cu alte cuvinte, procesul rememorării unei persoane moarte de către cei
vii este similar cu un transfer instantaneu de „sarcină”
(putere) de la o particulă elementară la alta, indiferent de timp și spaţiu. Subpersonalitatea rămâne în
noul corp, dar proiecţia sa se manifestă imediat când
această „sarcină” este transferată, mai exact, intră în
contact cu Personalitatea persoanei care își amintește
de ea. Aceasta din urmă simte conexiunea respectivă,
schimbul de informaţie cu subpersonalitatea persoanei decedate la nivel de subconştient. De fapt, persoana în viaţă hrăneşte acest contact cu propria energie
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vitală. La nimic bun nu te poţi aştepta în acest caz,
deoarece un astfel de schimb de informaţie la nivel
de subconştient cu subpersonalitatea doar întăreşte
izbucnirile naturii Animalice în om.
Ca rezultat al unui astfel de contact informațional,
persoana în viață începe să simtă melancolie („apăsare”) și tristețe, se blochează într-un circuit de gânduri:
„dacă ar fi fost în viață, asta nu mi s-ar fi întâmplat”
sau „asta nu mi s-ar fi întâmplat, dacă ea ar fi trăit”,
„el nu i-ar fi lăsat să mă trateze în felul ăsta”, etc. În
realitate, în astfel de cazuri, natura Animalică pur și
simplu maschează dorințele consumeriste ale acestei
persoane (de exemplu, dorința de a se simți important), sub noțiunea de Dragoste pierdută, generând
în el dorul de trecut, teama de moartea iminentă, și
așa mai departe.
Acest lucru aduce suferință atât persoanei care-și
amintește, manifestând în ea gânduri dominante venite de la natura Animalică, dar și subpersonalității
rememorate. Pe de o parte, un astfel de contact este o
doză de forță vitală pentru subpersonalitate. Pe de altă
parte, această „sarcină” vie îi oferă o conștientizare
clară a poziției sale inactive și a stării de deznădejde.
Și asta doar adaugă chinuri fostei Personalități (care
a devenit o subpersonalitate). Pe lângă asta, o astfel
de provocare de la natura Animalică împovărează suplimentar nu numai subpersonalitatea în sine, dar și
Personalitatea persoanei în a cărei structură energetică este localizată.
Poate, pentru o mai bună înțelegere a ceea ce înseamnă un astfel de contact cu o persoană în viață
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pentru o subpersonalitate, voi da un exemplu la figurat. Imaginează-ți o persoană mergând printr-un deșert fierbinte. Este deja condamnată la moarte. Este
aproape de hotarul morții. Durerea și setea năprasnică
o torturează. Și, deodată, o mică picătură de apă îi cade
din cer pe buze. Nu îi potolește setea, dar, pe de o parte,
îi dă speranța iluzorie că va trăi sau, mai degrabă, îi
stârneşte amintiri din viața sa trecută; pe de altă parte, îi oferă o conștientizare clară a faptului că moartea
este inevitabilă. Această realizare sporește și mai mult
chinurile și suferințele persoanei condamnate.
Anastasia: Da, într-adevăr, nu știm ce facem. Deci
se pare că, de fapt, aducem suferinţă fostelor noastre rude, şi chiar şi noi înşine ulterior suferim din
cauza asta. Dar dacă ne uităm la istorie? Dar cât de
mult suferă acum Personalităţile istorice, publice, mai
precis, subpersonalităţile la care oamenii în viaţă se
gândesc timp de secole şi chiar milenii. Rezultă că
astfel de rememorări în masă le agravează şi mai mult
suferinţele.
Rigden: Dacă oamenii, fiind dominaţi de natura
Animalică, îşi pun puterea emoţiilor în astfel de gânduri, atunci, desigur, acest lucru împovărează semnificativ atât subpersonalităţile, cât şi pe cei care se
gândesc la ele. Dar acestea primesc ceea ce merită
acolo, în funcţie de felul în care şi-au trăit viața aici.
Anastasia: Ei bine, da, având în vedere că nici istoria nu este scrisă despre prevalarea naturii Spirituale la popoarele lumii, ci despre dominarea naturii
Animalice asupra umanității: cine a stăpânit asupra
cui şi împotriva cui au fost purtate războaie... Bine,
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ați putea, vă rog, să ne spuneți cum se explică următoarele fenomene? În lucrări despre etnologie, am
citit despre superstiţii şi cazuri conectate cu şamani
siberieni. Şamani puternici le-au cerut rudelor să-i
reîngroape de trei ori după moarte – o dată la fiecare
sută de ani. Oamenii au transmis această informaţie din generaţie în generaţie. Dacă o înmormântare
nu avea loc dintr-un motiv oarecare, atunci şamanul
începea „să viziteze”, la modul invizibil, generaţia în
viaţă a descendenţilor săi şi să-i ameninţe pe aceştia
cu dezastre. Dacă noua generaţie nu răspundea la
asta, atunci populaţia locală suferea diverse nenorociri, cum ar fi epidemii, pierderea de vite, dezastre
naturale şi aşa mai departe. Era la fel, atât cu şamanii
„buni”, cât şi cu cei „răi”. De asemenea, se menţionează că, dacă oamenii tratau memoria şamanilor „buni”
cu respect, atunci, la rândul lor, aceştia îi protejau de
orice dezastre sau necazuri personale.
Rigden: Aici trebuie să facem nişte distincţii. În
această lume, acţionează atât forţele rațiunii Animalice a lumii materiale, cât şi forţele lumii Spirituale. Manifestările legate de forţele naturii, de cele mai multe
ori, se referă la acţiuni ale rațiunii Animalice. În ceea
ce priveşte subpersonalitatea umană (care, în timpul
vieţii sale ca Personalitate, odată cu dezvoltarea de
puteri supranaturale, a ajuns la un anumit nivel de
influenţă asupra oamenilor), ea poate provoca doar o
izbucnire a naturii Animalice în oameni, afectându-i
cel mult prin subconştientul lor, la nivel de schimb
de informaţie. Orice subpersonalitate îşi păstrează
Ego-ul, autoidentificarea. Are experienţă, cunoaştere
şi abilităţile de a influenţa lumea materială, dar nu
are forţă vitală. Nu şamanul mort creează dezastre
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printre oameni, ci credinţa oamenilor înşişi în această
superstiţie. Asta se întâmplă pe socoteala puterii oamenilor în viaţă. Pe lângă asta, nu trebuie să uităm de
activarea puterii, de semnele cu care şamanul a lucrat
în timpul vieţii şi de spiritele unei zone sau alta, care
sunt, de asemenea, subordonate rațiunii Animalice
universale. Dar ăsta e un subiect aparte, nu pentru
această conversaţie.
Anastasia: Rezultă că subpersonalităţile păstrează
toate amintirile.
Rigden: Da. Sunt structuri inteligente. Şi sunt
foarte speriate şi chinuite de reîncarnarea următoare,
care, pe de-o parte, le prelungeşte agonia, iar, pe de
altă parte, le aduce mai aproape moartea definitivă.
De aceea, este foarte important pentru Personalitatea
în viaţă să facă totul posibil şi imposibil în viaţă pentru a se uni cu Sufletul său. Misiunea naturii Animalice în timpul vieţii Personalităţii este să o distragă pe
aceasta de la natura Spirituală prin orice mijloace, fie
în gânduri, dorinţe, acţiuni sau fapte – nu contează
atâta vreme cât omul dorește ce e material, pământesc
şi muritor. Natura Animalică va folosi orice mijloace
să-şi atingă scopul, inclusiv astfel de manifestări din
partea subpersonalităţilor. Nu există Bine în natura
Animalică! Este muritoare. De aceea, intenţiile sale, ca
ale oricărei materii inteligente, este să capete control
asupra altei materii şi să folosească forţa vitală a acesteia pentru propriile scopuri. Natura Animalică face
totul posibil pentru a schimba direcţia vectorului de
viaţă al Personalităţii şi pentru a o distrage pe aceasta de la natura Spirituală. Nu dispreţuieşte folosirea
niciunui mijloc, și folosește întregul său „arsenal”. În
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primul rând, asta înseamnă agresiune, atac şi căutarea punctului slab al omului, unde poate fi „muşcat”
mental şi „lovit” emoţional sau pur şi simplu tentat
cu o altă „dulce” iluzie. Impune constant omului noi
directive sau le activează pe cele vechi. Natura Animalică este dictatura mortului!
Anastasia: Ați punctat perfect în privința dictaturii mortului. Cum se spune, pământul este un sicriu
pentru fiecare om mort. Tot ce omul doreşte în această
lume materială este într-adevăr trecător şi muritor...
Rigden: Trucurile inteligente ale naturii Animalice
sunt diverse. Dacă omul nu se clarifică cu propriul
sine, o duce greu în această viaţă şi chiar şi mai greu
după. Şi nu este vorba despre condiţiile externe, ci
mai degrabă despre alegerea umană. Viaţa trece foarte repede. Şi cel mai teribil lucru legat de existenţa
omului nu este moartea trupului. Cel mai teribil lucru este atunci când omul şi-a trăit viaţa într-o uitare
iluzorie a acestei lumi şi nu a înţeles nimic, atunci
când Personalitatea nu a evoluat sub aspect spiritual. Este momentul în care inevitabilul absolut vine
după el: aici ai suferit în timpul vieţii, iar acolo vei
suferi timp de secole şi nu vei avea şansa să schimbi nimic, nemaifiind niciun instrument pentru asta,
spre deosebire de Personalitatea care se află în corp.
Pentru subpersonalitate, o astfel de situaţie este echivalentă cu cea a unei persoane flămânde care stă şi
vede un belşug de mâncăruri diferite în spatele geamului, fără să fie capabilă să ajungă la ele. Mâncarea
pare să fie atât de aproape, dar geamul o împiedică să
ajungă la ea. Acesta este momentul când întrebările
încep să curgă din egoismul subpersonalității, după
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cum ar fi: „De ce eu?!” „Am fost un om atât de bun?”
Pentru că ai ales plăceri de moment, valori materiale în locul Eternităţii. Pentru că, în gândurile
tale, ai poftit pe ascuns putere asupra altora, ţi-ai
satisfăcut natura Animalică şi ai acţionat împotriva propriei Conştiinţe. Pentru că ţi-ai petrecut fiecare zi, atât în fapte, cât şi în gânduri, în egoism.
Şi astfel de „pentru că” sunt multe în toate zilele
vieţii tale scurte, oriunde te-ai uita…
Anastasia: Da, e trist... Pe de altă parte, mulţi oameni pur şi simplu nu-şi pot imagina cum ar putea
trăi altfel decât preocupându-se de materie. Deşi oamenii nu sunt răi în sine şi suferă din cauza aceloraşi
cătuşe ale naturii Animalice, dar pun aceste suferinţe pe seama unor „motive” stereotipe şi „răspunsuri”
impuse societății: „toată lumea trăieşte aşa”, „trăim
în așa vremuri”, „aşa îmi e soarta”, „nu poţi scăpa de
soartă”. În sensul că oamenii sunt pasivi în ceea ce
priveşte transformarea şi destinul lor. Alţii, dimpotrivă, sunt activi, dar în direcţia greşită. Am întâlnit oameni care, prin natura lor, au, să spunem aşa, calităţi
înnăscute de lideri. Practic, încă din copilărie, şi-au
simţit forţa interioară, datorită căreia pot influenţa
oameni şi prevedea unele sau altele dintre evenimente. Apropo, cum se poate explica o astfel de putere
înnăscută a omului? Poate avea cumva legătură cu
viaţa anterioară a omului?
Rigden: Cazurile sunt cu siguranţă diferite. Totuşi,
dacă vorbim despre darul înnăscut al persoanei, asta
înseamnă că într-o încarnare anterioară a acestui Suflet, Personalitatea s-a dezvoltat spiritual şi a obţinut
anumite rezultate în lucrul cu sinele şi în înţelegerea
108

allatra.tv

Anastasia Novîh „AllatRa”

acestei lumi. Cu alte cuvinte, s-a produs un salt semnificativ în creşterea spirituală, dar acesta nu a fost
suficient pentru părăsirea sistemului lui Ahriman,
pentru eliberarea din ciclul de renaşteri. Cu toate
acestea, într-o nouă viaţă, o nouă Personalitate cu
un astfel de Suflet are anumite avantaje în comparaţie
cu alţi oameni. Omul se naşte cu un mare potenţial
energetic, care, folosit în mod corect, contribuie la o
creştere spirituală mai rapidă a Personalităţii, căreia
îi oferă şanse reale de a se contopi cu Sufletul şi de a
părăsi ciclul de renaşteri.
Astfel de oameni înzestrați sunt mulţi. Ei simt că
sunt diferiţi de toţi ceilalţi. Din copilărie, aceşti oameni sunt destul de sociabili, au calităţi de lider, darul înnăscut de a influenţa oameni, un anumit nivel
de sensibilitate faţă de evenimente şi manifestări ale
energiilor subtile, etc. Totuşi, există şi o altă categorie
de oameni cu potenţial mare. În copilărie, ca rezultat
al condiţiilor în care se găsesc, aceştia cresc retraşi,
închiși față de lumea exterioară. Şi doar mai târziu,
ca adulţi, îşi dezvoltă întregul potenţial în toată forța.
Anastasia: În mod evident, un astfel de dar presupune o mare responsabilitate?
Rigden: Da, şi mai întâi de toate, pentru însăşi
persoana în cauză. Cei născuţi cu un mare potenţial
spiritual ar trebui să înţeleagă că rezistența din partea
naturii Animalice va fi la fel de puternică, şi că aceasta va face totul pentru a folosi această putere pentru
propriile scopuri. Dacă în societate lipsesc Cunoştințele care explică aceste aspecte, dacă tipare de gândire
numeroase, capcane, sunt setate în formatul naturii
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Animalice, atunci astfel de oameni înzestraţi, urmând
priorităţile societăţii, încep să-şi cheltuie puterea unică
pentru a implementa programe ale naturii Animalice.
Ei observă că pot rezolva anumite întrebări aparent
dificile destul de uşor. Înţeleg că au influenţă asupra
altora; este uşor pentru ei să fie lideri în orice grup.
Dar fără Cunoştințele corespunzătoare despre sine, ca
regulă, aceştia încep să-şi folosească darul fie pentru
scopuri egoiste în vederea implementării programelor
naturii lor Animalice, sau în general pentru sistem,
care există în cadrul unui program al rațiunii Animalice. Astfel, ei sunt absorbiţi în materie, o aleg mai des
şi dezvoltă această direcţie a vieţii lor. Astfel, mintea
Animalică îi înşeală. Natura Animalică se activează
în om, se produce o substituire subtilă a vectorului
vieţii de la spiritual la material, iar această putere
înnăscută este cheltuită în favoarea rațiunii Animalice. În cazuri foarte rare, astfel de oameni talentaţi,
învingând opoziţia puternică a naturii lor Animalice,
devin, de exemplu, lideri spirituali (mă refer nu la cei
care au putere religioasă asupra oamenilor, ci la cei
care urmează în mod real calea spirituală, cu adevărat ajutându-i pe alţii să se dezvolte spiritual şi să-şi
elibereze conştientul din captivitatea materiei). Dar, în
cele mai multe cazuri, aceştia îşi folosesc darul pentru
a-şi construi o carieră, pentru a acumula putere şi
posesiuni materiale şi aşa mai departe.
Ca regulă, astfel de oameni devin lideri în societate:
unii devin figuri publice, alţii oameni de afaceri, în
vreme ce alţii se transformă în autorități criminale,
etc. Câteodată, pur şi simplu îi surprind pe oamenii din jur, care nu pot să înţeleagă cum şi de ce se
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întâmplă în viaţă ca o persoană, în opinia lor cu „un
intelect slab”, fără studii superioare, construieşte „un
imperiu” financiar cu o influenţă enormă?
În realitate, această persoană are pur şi simplu un
mare potenţial interior şi un conştient îngust, care
este direcţionat spre priorităţi materiale, deoarece
natura Animalică o domină constant. Dacă o astfel
de persoană şi-ar lărgi orizontul şi ar alege priorităţi
spirituale în viaţă, adică, dacă şi-ar schimba radical
direcţia interioară de deplasare de la negativ la pozitiv,
atunci ar fi capabilă să realizeze multe în dezvoltarea
sa spirituală. Transformându-se conștient spre bine,
în direcţia spirituală, ea are mai mult decât o şansă
reală să obţină eliberare spirituală, să părăsească ciclul reîncarnărilor chiar în această viaţă. De fapt, fiecare persoană în viaţă, apropo, are o astfel de şansă.
Alegerea personală, consecvenţa, lucrul cu sinele şi
perseverenţa în urmărirea ţelului spiritual sunt elementele care joacă aici un rol decisiv. Subliniez că
astfel de schimbări sunt legate exclusiv de transformarea lumii interioare a omului. Dacă omul încearcă
să-şi schimbe condiţiile externe fără să se schimbe în
interior, nu va ieşi nimic din asta.
Anastasia: Presupun că, atunci când aceşti oameni, rămânând cu ei înșiși, la fel ca majoritatea, simt
şi ei din când în când povara materiei şi problemele
de zi cu zi. În mod evident, aceştia înţeleg că tot ce
au obţinut pe drumul vieţii nu este autentic, nu este
rezultatul „dorit de Suflet”, şi că toate aceste lucruri
sunt prozaice şi superficiale... Se întâmplă ca natura
Animalică să capete putere în întregime asupra acestor oameni înzestrați?
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Rigden: Da, se întâmplă. Dar în aceste cazuri,
oamenii aceştia se transformă în adevăraţi mutanţi
egoişti, agresivi – nu există alt nume pentru aceste
creaturi... Totuşi, asta dovedeşte doar că subpersonalităţile nu au practic nicio influenţă asupra alegerii
noii Personalităţi cu privire la vectorul dezvoltării din
timpul vieții sale. Să spunem că, chiar dacă subpersonalitatea a atins înălţimi spirituale semnificative
la vremea sa şi i-a lipsit doar un pas până la Nirvana (ieșirea definitivă din ciclul de renaşteri), asta nu
înseamnă deloc că Personalitatea următoare va face
pasul respectiv. Ca regulă, se întâmplă contrariul,
deoarece astfel de Personalităţi (cu o subpersonalitate dezvoltată spiritual) sunt expuse încă în copilăria
timpurie la mai multă atenţie din partea rațiunii Animalice. Ca rezultat, în loc să-şi continue dezvoltarea
în direcţia spirituală şi să atingă contopirea finală
cu Sufletul, eliberarea spirituală (ieșirea în Nirvana),
aceşti oameni îşi irosesc darul, puterea lor nepreţuită,
„moştenită” de la Personalitatea anterioară, pe o iluzie
impusă de către natura Animalică. În final, în loc de
saltul presupus, în sens spiritual, omul regresează,
astfel împovărându-şi Personalitatea şi Sufletul. Firesc, el intră din nou în cercul reîncarnărilor, dar de
această dată în condiţii care sunt mult mai rele. Şi,
ca urmare, această Personalitate trebuie să experimenteze moartea, să devină o subpersonalitate şi apoi
să sufere în corpuri noi pentru foarte mult timp, din
cauza „greşelii sale fatale”.
Anastasia: Deci îşi cheltuie această putere nu pe
un salt în Eternitate, ci pentru putere asupra semenilor săi în acest „moment muritor”, care trece foarte
repede.
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Rigden: Da. Este stupid să fii doar la un pas de
Eternitatea spirituală şi să acorzi preferinţă materiei
muritoare. Trupul va muri oricum, dar tu cu ce vei
rămâne?! Teama structurii materiale inteligente că
va fi inevitabil distrusă este exact motivul principal
datorită căruia într-o persoană apare opoziţia interioară, venită de la natura Animalică, faţă de Dumnezeu şi lumea sa. O astfel de confruntare apare unde
se ciocnesc sau se intersectează lumea spirituală şi
cea materială. Acest fenomen este descris în unele
religii ca o bătălie între arhangheli şi îngerii căzuţi.
Dar în realitate acestea sunt doar asocieri. Asta nu
înseamnă că cineva undeva duce un război ceresc
pentru Sufletul omului. Totul se petrece aici şi acum,
înăuntrul fiecărei persoane, iar câmpul de bătălie este
conştientul, gândurile, emoţiile şi dorinţele. Înclinarea
balanţei în favoarea spiritualului sau a materialului
înseamnă o victorie sau o înfrângere a Personalităţii în
bătălia de moment pentru Suflet, şi, în cele din urmă,
pentru dreptul de a se contopi cu acesta şi de a merge
în Eternitate. Este înspăimântător să pierzi o luptă,
dar să pierzi războiul este fatal.
De ce îi este frică omului de Dumnezeu, ba iubindu-L, ba urându-L? Deoarece oricine, din cauza
reîncarnărilor repetate ale Sufletului său, ştie la nivel
de subconştient că există o lume spirituală, că există
Dumnezeu şi fiinţe spirituale care Îl slujesc. Acestea
din urmă sunt numite „îngeri” în legende de către
oameni. Dar ei nu arată aşa cum oamenii şi-i imaginează în categoriile asociative ale religiei. Acestea
sunt Fiinţe din altă dimensiune, diferită de lumea tridimensională. Până la urmă, acea realitate nu poate
fi descrisă în cuvinte. Orice încercare de interpretare
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a acelei lumi va fi, prin asociere, legată de această
lume de către gândirea umană şi, astfel, realitatea
va fi distorsionată. Dacă această informaţie este apoi
transferată și prin dominaţia naturii Animalice, ei
bine, tu însuţi, întâlnind-o în mod repetat, ai văzut ce
formă iau aceste „legende” în final şi cu ce detalii sunt
completate. Să luăm, de exemplu, poveştile despre
„Judecata dumnezeiască”. În realitate, totul e simplu:
de fiecare dată după moartea corpului material, omul
(sau mai exact Personalitatea şi Sufletul cu subpersonalităţile) are „o întâlnire” cu reprezentanţii lumii
spirituale şi dă, cum s-ar spune, un Răspuns pentru
viaţa trăită, după care destinul omului este hotărât.
De aici, diverse legende care circulă printre popoarele
lumii despre Judecata dumnezeiască, soarta de după
moarte a omului şi aşa mai departe. Totuşi, cum este
totul sucit şi interpretat, de exemplu, în aceleași religii şi credinţe variate?!
Toate aceste neînţelegeri au loc din cauza faptului
că, în timpul vieţii, Personalitatea nu are acces la memoria şi experienţele subpersonalităţilor, iar omul nu
ştie întregul adevăr despre sine. Dacă viaţa omului (a
Personalității) nu ar începe de la zero de fiecare dată,
cu amintirea vieţilor anterioare blocată, nu ar exista
condiţii pentru a se face Alegerea. Dacă oamenii şi-ar
aminti în mod conştient toate reîncarnările Sufletului
lor şi acele suferinţe de nesuportat pe care subpersonalităţile încă le experimentează, te asigur că toţi
oamenii ar fi devenit îngeri cu mult timp în urmă. Dar,
din păcate, memoria vieţilor trecute este blocată. De
fiecare dată, omul trebuie să plonjeze în această lume
din nou, de dragul maturizării spirituale independente, conştiente a Personalităţii sale.
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Cu toate acestea, ce este bun într-o astfel de „foaie albă” a conştientului noii Personalităţi? În primul
rând, priorităţile sunt din nou inscripţionate pe ea,
determinând Alegerea dominantă din timpul vieţii a
noii Personalităţi, indiferent de „meritele” anterioare
ale subpersonalităţilor. Asta dacă omul îşi schimbă
drastic vectorul vieţii în favoarea naturii Spirituale, îşi
îndreaptă gândurile dominante în direcția spirituală şi
îşi disciplinează conştientul, atunci el (Personalitatea)
va avea o şansă reală să se salveze pe sine şi să-şi salveze Sufletul în această viaţă. Până la urmă, într-o astfel de situaţie, el va începe să se transforme calitativ în
mai bine şi să trăiască prin lumea spirituală. Totuşi,
dacă omul (Personalitatea) și în această viață vrea iarăși să fie prins în lanţurile gândirii materialiste, şi
în el domină invariabil gânduri de natură Animalică,
atunci o astfel de Personalitate va avea doar o singură
cale – să devină o subpersonalitate. Deoarece omul
îşi va consuma puterea, destinată pentru eliberarea
Sufletului, pe dorinţele nesfârșite ale lumii materiale.
Înţelegi în ce constă diferenţa radicală a vieţii omului cu dominantă materială și a vieții omului cu dominantă spirituală? Când materialul domină în conştient, omul trăieşte prin lumea materială, gândindu-se
doar ocazional la Suflet. Câteodată, omul poate chiar
încerca să facă practici spirituale. Cele din urmă sunt
privite ca unul dintre hobby-urile sale sau ca un mijloc de a dezvolta „superputeri” pentru a-şi întări influenţa asupra oamenilor şi aşa mai departe. În cazul
ăsta, o astfel de persoană nu se preocupă prea mult
în mod normal să se dezvolte şi să-şi supună natura
Animalică. Iar când domină spiritualul, Personalitatea în noua sa calitate, trăieşte prin lumea spirituală,
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prin Iubirea sa pentru Dumnezeu, aflându-se în ea
permanent. În această stare, omul se uită la toate trucurile naturii Animalice cu umor, cunoscând natura
acestora şi prevăzând atacurile următoare, precum şi
acţiunile subsecvente. Iar acestea nu mai împovărează
Personalitatea, deoarece omul nu se mai lasă sedus
de ele, trăind deja în gândurile şi sentimentele sale
prin lumea spirituală. Cât despre lumea materială, el
vine în contact cu aceasta, pe măsură ce îşi continuă
existenţa în corpul fizic, făcând fapte bune.
Anastasia: Da, într-adevăr, cel care se află în Iubire, se află în Dumnezeu, şi Dumnezeu este în el,
pentru că Dumnezeu este Iubire.
Rigden: Un adevărat Om sfânt prin asta și trăieşte.
Anastasia: Cunoștințele despre subpersonalităţi
sunt valoroase, dar pot da naştere în om la teama
că nu va avea suficient timp să se dezvolte până la o
stare de eliberare spirituală completă a propriei fiinţe şi a Sufletului, devenind astfel o subpersonalitate
muritoare.
Rigden: Ei bine, în primul rând, o astfel de frică
poate fi cauzată doar de egoism, adică, de natura Animalică. În al doilea rând, tu însăţi ai fost martoră la
momentul în care o persoană a primit Cunoștințele,
cum s-ar spune, de la zero, exact ca oricine altcineva
din grup. Dar persoana a fost atât de inspirată de acele grăunțe de Adevăr şi a dorit să se unească cu lumea
Spirituală atât de puternic, încât i-a luat doar doi ani
de lucru conștiincios cu sinele pentru ca lumea Spirituală să-l primească. Şi asta în ciuda condiţiilor sale
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de trai nefavorabile, în comparaţie cu restul grupului.
Deci unde e voinţă, este şi putinţă! În al treilea rând,
când Iubirea pentru Dumnezeu prevalează în viaţa
omului, orice teamă dispare pe calea spre atingerea
ţelului stabilit. Îţi voi da un exemplu la figurat pentru
o mai bună înţelegere a esenţei faptelor spirituale.
Imaginează-ţi o persoană la război, apărându-şi
Patria. O iubeşte atât de fierbinte şi atât de profund,
încât este gata să lupte pentru ea cu toată forța, să
meargă spre victorie neclintit şi să facă tot posibilul și
imposibilul de dragul unui singur ţel – să-şi elibereze
Patria! Din Dragostea pentru Patrie, omul este gata să
moară pentru ea. Nu îi pasă ce se va întâmpla cu corpul său. Principalul lucru pentru el este sentimentul
pe care îl trăieşte, este ceea ce îl conduce în bătălie
şi îl face să lupte triumfător. Iar acest sentiment de
Dragoste nu îl părăseşte chiar şi atunci când este luat
prizonier de inamic şi ştie că îi este sortit să moară în
chinuri, pentru că este umplut cu sentimentul Iubirii
adevărate, pentru care a trăit şi pentru care va muri.
Deci totul depinde de om! Dacă acesta este plin de
Iubirea adevărată de Dumnezeu, prin care trăieşte în
fiecare zi, atunci nu se găseşte loc în omul acela pentru
îndoială. El are doar un scop – victoria pentru eliberarea
Sufletului său!
Anastasia: Da, victorie cu orice preţ...
Rigden: Deci salvarea Sufletului este lucrul principal în viaţa omului, scopul lui esenţial, sensul existenţei sale. Salvarea Sufletului este adevărata slujire
față de lumea spirituală şi nu față de cea materială.
Salvează-te pe tine însuţi, şi mii în jurul tău se vor
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salva. Şi nu este nimic dificil aici, atâta vreme cât este
dorinţă. Trebuie doar să începi cu aspectul elementar – cu lucrul asupra sinelui. Creierul uman este
ca un computer: ce introduci în el, asta îți va da; va
lucra în direcţia scopurilor pe care le-ai stabilit şi a
programelor pe care le-ai instalat în el. În timpul vieţii,
memoria sa acumulează experienţa diverselor senzaţii
asociative, a închipuirilor, gândurilor, sentimentelor şi
aşa mai departe. Aceste asocieri sunt în mare parte
legate de impresii primite din lumea înconjurătoare.
De ce este foarte important pentru omul modern
care merge pe calea spirituală să-şi lărgească în continuu orizonturile, să citească mai mult, să se familiarizeze cu diverse informaţii şi să-şi îmbogăţească
bagajul de cunoștințe în domenii variate? Deoarece,
în acest caz, va avea un lanț asociativ mai bogat, o
memorie îmbunătăţită şi o percepţie cuprinzătoare
asupra lumii. Până la urmă, subconştientul, din care
este extras lanțul asociativ, este similar cu o cămară:
ce ai pus la un moment dat acolo, asta ai să găseşti.
Structura materială a creierului păstrează imagini
(holograme), pe care le-a primit în timpul vieţii trăite. De exemplu, când o persoană primeşte informaţie
nouă prin intermediul vederii sau auzului, are loc o
excitare a neuronilor într-o anumită zonă a creierului.
Acesta procesează informaţia, şi, dacă folosim categoriile care-ţi sunt deja cunoscute, se produce o excitare
a anumitor „cărămizi informaţionale”. Creierul detectează „ce este” în baza cunoştinţelor şi a experienţei
anterioare. Asta include totul – sunet, senzaţii, cunoștințe şi aşa mai departe. Vorbind la figurat, creierul
operează ca un motor de căutare în calculator: de
exemplu, dacă tastezi cuvântul „Bunătate”, va afişa
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toate fişierele cu informaţia care conţine acest cuvânt.
În general, creierul caută asocieri care sunt similare
cu conţinutul cămării din subconştientul nostru. În
acelaşi timp, memorează şi informaţie nouă cu propriile caracteristici, completând cămara cu aceasta.
Dacă omul lenevește în a-şi îmbogăţi cunoştinţele şi
în a-şi dezvolta abilităţi analitice, limitându-se doar la
ceea ce mass-media le prezintă „de-a gata”, el devine
obiect ideal, uşor de condus de către preoți şi politicieni prin intermediul propriului conştient. Din cauza
leneviei sale, omul în mod conștient îşi îngustează
orizontul de cunoaştere. Şi când creierul omului este
sărac în asocieri (cele mai multe fiind preponderent
înlănţuite de către priorităţile materiale), omul devine slab din punct de vedere spiritual, este mai uşor
de controlat, de înşelat şi i se pot sugera mai uşor
anumite directive. De fapt, de aceea preoții şi politicienii caută să aducă omul într-o stare de conştient
îngustat. Într-o astfel de stare, lor le este convenabil
să-l conducă. Mai mult, este suficient ca ei să planteze în conştientul omului anumite asocieri şi modele
de urmat, şi acesta devine marionetă obedientă în
mâinile lor.
Anastasia: Aşa este. Dacă îi demonstrezi unei persoane că totul este negativ, ea va relua în gând lucrurile rele, concentrându-şi atenţia pe acestea în mod
involuntar, va reactiva şi actualiza situaţii negative,
amintindu-şi asocieri relevante. Până la urmă, ce se
aseamănă, se adună. În acelaşi timp, dacă unei persoane îi demonstrezi aspecte pozitive, dacă atenţia
acesteia este atrasă către aspectele spirituale ale vieţii, dacă îi sunt arătate mai des exemple de bunătate,
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moralitate, cultură, bune maniere şi un mod spiritual
de gândire, atunci persoana îşi va forma viziunea asupra lumii în această direcţie.
Rigden: Prin natura lor, oamenii sunt influenţabili
şi, de la bun început, înclinaţi spre imitaţie. Însă, cu
toate acestea, ei tot vor tinde întotdeauna spre ceva
nou, deseori fără să ştie ei înșiși spre ce anume. Apropo, de ce omului îi lipseşte întotdeauna ceva şi de ce
caută şi învaţă mereu ceva nou? Pentru că Sufletul îl
împinge să caute lumea sa nativă, spirituală. Iar diverse „filtre de lumină” sub forma subpersonalităţilor
şi natura Animalică, ce domină în conştientul uman,
distorsionează vectorul căutărilor. Nu puține probleme în căutarea spirituală a omului sunt create prin
intermediul percepţiei asociative a creierului material.
Până la urmă, lumea spirituală este diferită de cea
materială. Şi tot ce percepe omul aici, cum se spune,
cu cele cinci simţuri ale sale, este doar percepţia unei
părţi neînsemnate din lumea materială tridimensională, care, mai este văzută prin prisma gândirii materiale asociative. Cu alte cuvinte, omul încearcă să
înţeleagă ce este lumea spirituală prin gândirea în
categorii şi asocieri ale lumii tridimensionale.
Anastasia: Prin prisma gândirii materiale? Bine
spus, iar esenţa este exprimată atât de precis.
Rigden: Da. După cum ştii, creierul uman este
acordat încă de la naştere la frecvenţa naturii Animalice. Deşi asta nu înseamnă că omul nu poate schimba
aceste setări mai târziu. Poate. În om sunt programate
câteva stări ale conştientului. Dar schimbarea este posibilă doar prin dorinţa personală şi aspiraţia omului
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însuşi. În cele mai multe cazuri, oamenii nici măcar
nu ştiu despre toate astea, de aceea, în timpul vieţii, se
comportă exact ca orice altă materie inteligentă. Când
omul întâlneşte Cunoştinţele, care-i extind percepţia
asupra lumii, primul lucru care se activează în el este
natura Animalică. Vorbind la modul aproximativ, natura Animalică „se cabrează”, relevând în el primul
viciu uman – mândria, pentru a nu-şi pierde puterea
asupra omului. Persoana crede că ştie deja totul şi că
poate totul. Dar când se afundă în Cunoştinţe, înţelege
că este departe de adevăr şi că o astfel de judecată
iniţială este greşită.
Anastasia: Da, mândria este flagelul multor oameni, şi oricine este expus la asta într-o anumită măsură. Cred că pentru fiecare om este important să
cunoască în faţă duşmanul lui secret, cel puţin pentru a se înţelege pe sine şi propria natură mai bine.
Ați menţionat la un moment dat într-o conversaţie
că mândria este o manifestare a guvernării rațiunii
Animalice asupra omului.
Rigden: Este adevărat. Este foarte dificil pentru
om să realizeze că ceea ce consideră ca fiind propriile gânduri, ce-i formează „Eu-l”, reprezintă doar un
rezultat al alegerii sale între Voinţa naturii Spirituale
şi Voinţa naturii Animalice. Acest lucru este dificil,
în mod special, de înţeles pentru oamenii care au
trăit încă din copilărie într-o societate cu priorităţi
consumeriste corespunzătoare, cum ar fi de exemplu,
priorităţi ale psihologiei materialiste şi valorile corespunzătoare. De asemenea, nu este ușor și pentru
cei a căror conştient este limitat de un concept religios, filozofic sau vreun concept bazat pe principiile
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dominaţiei valorilor lumii materiale, acestea fiind
mascate cu postulate spirituale.
Mândria este cea care motivează multe din gândurile omului. Mândria este un sentiment. Iar sentimentul, ca atare, este o forţă, energie, este baza pe care se
clădește gândul dominant. Este foarte important cu ce
este „colorat” un gând – dorinţe ale naturii Animalice
sau dorinţa naturii Spirituale. Până la urmă, asta
determină dacă sentimentul de mândrie, de exemplu,
se va transforma în vanitate, însemnând o stare de infatuare, de preamărire asupra altora, sau într-un sentiment de mândrie interioară, nobilă, pentru propriile
fapte pe calea spirituală în aspiraţia către Dumnezeu.
Aici, poate, ar trebui să ne adâncim în natura umană, în originea aspiraţiilor sale cele mai profunde şi a
proiecţiilor acestora în lumea materiei. În viaţa omului, este destul de important la ce fel de sentimente
dă naștere şi ce acumulează acesta în viaţă prin alegerea sa. De ce? Deoarece cu acest bagaj, cu această
informaţie, sau vorbind la figurat, cu „Eu-l” său (Personalitatea), omul va pleca dincolo de „limită”, după
moartea trupului, şi va răspunde pentru alegerea sa.
Să ne uităm acum la mecanismul originii sentimentului. Impulsul iniţial al oricărui sentiment vine
de la cea mai profundă putere, care vine din Suflet.
De vreme ce Sufletul este o particulă foarte puternică
din lumea non-materială, acesta are întotdeauna un
vector de mişcare, o singură dorinţă – de a scăpa din
această lume în lumea lui, pe care oamenii o numesc
lumea spirituală, lumea lui Dumnezeu. Acest impuls
iniţial de la Suflet este principiul care stă la baza
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generării celor mai profunde şi puternice sentimente.
Dacă această putere este folosită cu sens în direcţia
spirituală, atunci va fi suficientă pentru ca omul, indiferent de trecut, să părăsească ciclul renaşterilor în
timpul vieţii sale.
Când un astfel de sentiment profund apare, creierul nostru material începe să reacţioneze la această
forţă şi, corespunzător, să interpreteze sentimentele
respective în felul său, prin intermediul conştientului.
Astfel, omul, ghidat fiind de asocierile sale, începe să
„interpreteze” sentimentele apărute potrivit tiparului
de gândire cu care este obişnuit. Și iată, la această
etapă, viziunea persoanei asupra lumii este elementul
care joacă un rol foarte important. Asta include tot ce
s-a introdus în conştientul său din copilărie, experienţa de viaţă acumulată, modelele de comportament
şi modul de gândire formate (inclusiv cele modelate de
mass-media), înrădăcinate în subconştient, cât și orizontul personal de cunoaştere, abilitatea de a controla
gândurile şi a concentra atenția. Viziunea dominantă
asupra lumii a omului determină cum şi unde este
cheltuită puterea emanată de la Suflet. Până la urmă,
această forță interioară unică (sentimentul profund)
deseori, este pur și simplu, scindată și distorsionată
de conştient, prin prisma gândurilor dominante.
Anastasia: Poate fi acest proces comparat, de exemplu, cu felul în care o rază de soare se refractă într-o
prismă de sticlă triunghiulară, adică destructurarea
razei într-un spectru de lumină multicolor?
Rigden: Absolut. Acest proces poate fi comparat
la modul figurat cu dispersia luminii când o singură
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undă este divizată în câteva unde de lungimi diferite.
Conştientul, cu experienţa acumulată a asocierilor
sale, este ca o prismă care divide forţa unică şi o direcţionează spre numeroase mici componente – gânduri,
care-i oferă forţei nuanţa sa. Ce domină în conştientul
omului, este ceea ce-i nuanţează gândurile şi-i determină dorinţele. Datorită acestei forţe, gândurile de
la natura Animalică colorează intens dorinţele şi le
conferă atracţie într-o manieră iluzorie, în sensul că,
în esență, acestea nu corespund realităţii odată realizate (pentru că sunt pustii). Simplu spus, gândurile
dominante pe care este focusată atenţia, direcţionează forţa celui mai profund sentiment unic în direcţia
implementării dorinţelor omului.
Anastasia: Cum se spune, forţa rămâne forţă. Ceea
ce contează este alegerea omului şi încotro acesta direcţionează forţa.
Rigden: Foarte corect. Să luăm, de exemplu, sentimentul de mândrie sau ură. Există un proverb modern: „de la dragoste la ură e doar un pas”. Recent,
neurologii au confirmat deja că, atunci când sentimentele de ură sau dragoste romantică apar într-o
persoană, una şi aceeaşi zonă a creierului devine activă „dintr-un motiv oarecare”, deşi aceste sentimente
sunt fundamental diferite. Când oamenii de ştiinţă
vor ajunge la o înţelegere ştiinţifică a forţei care stă
la baza gândurilor dominante, vor înţelege şi „de ce”
se întâmplă acest lucru. În realitate, totul e simplu.
Până la urmă, nu este vorba despre circumstanţe externe, despre faptul că cineva a afectat megalomania
persoanei, a jignit, a făcut sau a spus ceva rău, ci doar
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despre sentimentele interioare ale însăşi persoanei
„ofensate”. Natura Animalică, prevalând în conştientul
unei astfel de persoane, pur şi simplu foloseşte aceeaşi
putere a celor mai profunde sentimente, doar că o colorează cu alte gânduri prin intermediul imaginaţiei
persoanei, prezentând totul ca o situaţie negativă. Mai
mult, „povestea desenată” inventată este îmbogăţită
cu diverse asocieri pe care persoana le-a adunat din
modelul comportamental impus asupra sa în situaţii
similare. Şi iată că avem un subiect de conflict.
Se întâmplă astfel, că natura Animalică pur şi simplu distorsionează sau substituie noţiuni. De exemplu,
o persoană începe să se plângă, cică: „fac totul pentru
ceilalţi, iar nimeni nu face nimic pentru mine”. Aceasta este exact o substituire. Natura Animalică este consumatorul. Natura Spirituală este binefăcătorul. Dacă
analizăm rădăcina ofensei, o vei găsi în interiorul tău.
Resentimentul exterior faţă de cineva este rezultatul
înfrângerii tale în fața naturii Animalice. Sentimentul
de ranchiună indică faptul că ai greşit, în primul rând,
faţă de tine însuţi. Neîncrederea în sine şi îndoielile
răsar din necunoaşterea Adevărului. Necunoașterea
Adevărului – din lipsa de dorință de a ne uita în noi
înşine – pentru că Adevărul este acolo. Adevărul este
Viaţă sau Moarte.
Teama de Adevăr, care vine de la natura Animalică,
distorsionează Adevărul şi încearcă să-l îndepărteze.
Dar este inevitabil, indiferent de alegerea pe care o face
Omul. Nici măcar temniţa nu poate lipsi de libertate un Suflet luminos, şi nicio putere pământească
nu poate elibera un animal condamnat la moarte.
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Anastasia: Deci, se pare că în situaţii conflictuale
oamenii îşi irosesc în zadar puterea destinată creşterii
spirituale.
Rigden: Şi-o irosesc prosteşte, alegând natura Animalică, pentru care vor trebui să Răspundă... Când
oamenii din vechime explicau calea spirituală a omului, comparau trupul, la modul figurat, cu o barcă în
care omul navighează pe un ocean de iluzii, îndreptându-se spre farul Sufletului. Iar Natura Animalică
şi rațiunea Animalică, erau comparate cu un Duşman
omniprezent care încearcă să ocupe mintea omului
cu lucruri temporare, insignifiante, şi să-l distragă de
la Etern, de la lumina farului Sufletului. Căci ataşamentul faţă de iluzia materiei îngustează perspectiva
şi limitează mintea la problemele bărcii, fără să ajungă
la mai mult de un metru dincolo de margine. În acest
mod, Duşmanul omului încearcă să-l distragă de la
direcţia sa. Cu toate acestea, omul nu trebuie să se
lase păcălit de oceanul de iluzii şi de scurta şedere
în barcă. Când o persoană îşi termină călătoria, îşi
abandonează barca pe mal ca pe ceva temporar, care
nu mai este folositor pentru călătoria sa şi care este
expus descompunerii şi distrugerii. Tot ce este vizibil
va dispărea şi se va transforma în nimic, aşa cum
dispare o lumânare care arde. Doar cel care nu este
ataşat de ce este vizibil are grijă de Sufletul său. Aşa
cum spun oamenii înţelepţi: „Salvează-ţi sufletul, pentru că cel care-l vânează nu doarme. Veghează asupra
fiecărei ore şi fiecărui minut şi foloseşte-ţi viaţa pentru
salvarea sufletului”.
Anastasia: Doar cel care nu este ataşat de ceea ce
este vizibil are grijă de Suflet... Într-adevăr, așa și este.
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Oamenii în mare măsură se lasă ispitiți în gânduri
anume de ceea ce este vizibil. Descoperirea hotarelor
invizibile, prezente în ei, şi care sunt percepute prin
cele mai profunde sentimente, îi ajută nu numai să
simtă lumea Sufletului, dar şi să o dorească mai mult
decât orice în lumea materială. Am întâlnit mulţi oameni care merg pe calea spirituală fără să se predea
naturii lor Animalice. Câteodată, în anumite momente,
aceştia pierd în faţa ei, dar mai târziu, realizează asta
şi câştigă o experienţă valoroasă despre cum să evite
astfel de capcane. Astfel de oameni întreabă adeseori
cum să se protejeze de atacurile naturii Animalice şi
cum să preîntâmpine manifestările acestora, cum să le
recunoască şi cum să prevină dezvoltarea unei situaţii
negative în ei înşişi.
Rigden: Pur şi simplu, trebuie să știi mecanismul
atacurilor naturii Animalice, caracterul lor şi să înveţi cum să te controlezi. Observă că, atunci când
o persoană se află pe unda spirituală, se ocupă de
lucrul asupra sa, de practici spirituale, aceasta are o
stare extinsă a conştientului. În aceleași meditaţii, de
exemplu, omul simte cum conştientul merge cumva
dincolo de hotarele obişnuite de percepţie a lumii. Şi
cel mai important lucru, persoana experimentează o
senzație de bucurie, fericire, venită de la Suflet spre
exterior, cum ar fi, de parcă ar veni dinăuntrul său,
din profunzimea sentimentelor sale, către lumea din
afară. Tocmai aceasta este trăirea pe care creierul o
echivalează cu sentimentele de fericire cerească, bucurie şi libertate. Conştientul devine limpede, clar. Toate
problemele pământeşti par nimicuri în comparaţie cu
sentimentul de acasă, de pace imensă şi Eternitate.
Pe cale de consecinţă, dispoziţia devine, de asemenea,
127

allatra.tv

Anastasia Novîh „AllatRa”

voioasă, înălţată, iar acţiunile capătă forţă. Să vedem
acum ce se întâmplă cu o persoană când este atacată
de către natura Animalică.
Atacurile naturii Animalice pot fi diferite. Trebuie să-ţi privești duşmanul în față, cum se spune. Pentru început, să examinăm atacul violent al naturii
animalice bazat pe supărare, pe un sentiment de
nemulţumire faţă de sine sau autocritică excesivă,
sub sloganul comun „mi-am ratat viaţa” (poziţia de
„victimă”). Mai întâi, un astfel de atac violent al naturii Animalice poate fi descris ca o presiune externă.
Dacă urmăreşti atent, din perspectiva Observatorului
din partea naturii Spirituale, de unde vine acea presiune, sesizată chiar şi la nivel fizic, o vei simţi venind
exact din afară, de sus în jos, de parcă dinspre cap
sau din spate spre piept.
Ca rezultat al unui astfel de atac violent al naturii
Animalice, în scurt timp omul se transformă dintr-un
individ activ într-o persoană pasivă, devine dezorientat.
Persoana pare cumva că-şi pierde fundaţia, pământul
de sub picioare. Imagini negative, gânduri şi probleme
inventate ies brusc la suprafaţă şi încep să se învârtă
în conştientul acesteia, atrăgându-i şi concentrându-i
atenţia asupra lor... Când se întâmplă lucrul acesta,
omul experimentează o stare de insatisfacţie şi stări
emoţionale, care se manifestă preponderent în scheme
standard. Apare senzația de rău şi disconfort înăuntru,
ca o apăsare în piept. Este greu să te concentrezi la
orice muncă, pentru că gânduri străine îţi distrag continuu atenţia, făcându-te să te gândeşti la unul şi acelaşi
subiect dureros. Apare, cum se spune, „durerea sufletească” sau supărarea, sau te apasă gândurile rele, te
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consumi și te macini pentru ceva. Răsare un ghem de
gânduri negative, asocieri şi emoţii. În general, atenţia
este focusată pe problemă, care este amplificată de către natura Animalică. Conştientul omului se îngustează
până cuprinde doar contextul acestei probleme. Omul
începe să vadă doar problema respectivă şi nimic mai
mult. De exemplu, porneşte televizorul, încercând să-şi
distragă atenţia de la aceste gânduri. Dar conştientul
parcă intenţionat se agaţă şi îi atrage atenţia asupra
acelor programe și fragmente de emisiuni care-i ating
problema dureroasă. Mai este şi un alt exemplu: omul,
fiind în această stare, începe o discuţie cu cineva pe
subiecte abstracte, dar în cele din urmă nici nu observă
când conştientul, involuntar, duce conversaţia în nişa
aceloraşi probleme inventate... Dacă omul experimentează o astfel de stare, trebuie să înţeleagă că această
obsesie cu gândurile negative şi o astfel de stare apăsătoare a conștientului reprezintă exact începutul unui
atac al naturii Animalice.
Anastasia: Cu alte cuvinte, omul reacţionează la
situaţie în mod unilateral.
Rigden: Absolut, omul pur şi simplu pierde percepţia integrală asupra imaginii lumii, conştientul său se
îngustează. Devine obsedat de o anumită problemă.
Vorbind la figurat, înainte, acesta vedea o gamă largă
de culori, iar în timpul atacului naturii Animalice, se
concentrează doar pe culoarea neagră, în timp ce alte
culori încetează să existe pentru el, de parcă nu le-ar
observa.
Care este sensul acestui atac dur al naturii Animalice? Scopul ei este blocarea conexiunii Personalităţii
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cu Sufletul, cauzând un fel de presiune din afară spre
înăuntru. În timpul unui astfel de atac, vorbind la
figurat, semnalul de la Suflet nu ajunge până la conştientul Personalităţii în forma sa pură (aşa cum se
întâmplă în practicile spirituale), fiind distorsionat
semnificativ prin activarea „filtrelor murdare”. Este
important de ştiut că natura Animalică, de cele mai
multe ori, îl atinge pe om la slăbiciunile lui. Căci ea
îi cunoaște toate punctele slabe, trecutul şi prezentul acestuia, toate visele sale secrete, asupra cărora
şi-a concentrat la un moment dat atenţia, dorindu-şi
pentru sinele său preţios un bun sau altul din lumea
asta. Nici dorinţele omului sau mai degrabă ale noii
sale Personalităţi, care împovărează calea spirituală,
iarăşi, nu apar de nicăieri. Acestea sunt în principal
tipare tradiţionale orientate spre material, tipare care
domină în societatea înconjurătoare. De aceea, astfel
de calităţi de la natura Animalică, precum egocentrism, invidie, lăcomie imensă şi compătimire faţă de
sinele lor iubit, domină la majoritatea oamenilor…
Anastasia: Da, omul se infectează foarte repede cu
stimuli de la natura Animalică.
Rigden: Apropo, aş vrea să menţionez că, în timpul
unui atac al naturii Animalice, omul se vede pe sine
însuși doar ca fiind „bun”. El, chipurile, este „fantastic” sub toate aspectele, iar toţi ceilalţi nu sunt nimic
mai mult decât „viermi”. Când omul este într-o astfel
de stare, mai bine să nu te apuci să-i spui în faţă că
el singur este de vină pentru că şi-a manifestat trăsăturile negative, că acest om îşi va direcţiona imediat
întreaga negativitate și asupra ta. Natura Animalică
a acestui om va începe imediat să-şi apere agresiv
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poziţiile. Realitatea este că, în timp ce este într-o astfel
de stare, omul nu îți percepe în mod conştient explicaţiile şi observaţiile privind Personalitatea sa. De ce
se întâmplă asta?
În primul rând, deoarece conştientul persoanei este
îngustat în acest moment şi pentru că persoana este
obsedată de propriul egoism. În starea respectivă, nimic şi nimeni nu există pentru persoană decât „eu,
eu, eu”, în diverse ipostaze.
Anastasia: Da, din păcate, natura Animalică este
un adevărat maestru în plasarea vinei asupra altcuiva
şi în inventarea de cauze externe, numai să-i dai ocazia. O altă tehnică favorită a naturii Animalice este să
strecoare câte un gând unei persoane, care să o bage
într-un cerc vicios: „Ar fi fost complet diferit dacă…”
Apropo, cititorii întreabă frecvent de ce gândurile continuă să vină într-un cerc vicios, chiar dacă persoana
se simte mai rău din cauza lor?
Rigden: Din două motive. În primul rând, ăsta este
lucrul naturii Animalice. Ea creează condiţii interne
pentru alegerea omului. Iar ceea ce Personalitatea preferă în scurta sa viaţă (Voinţa naturii Spirituale sau a
celei Animalice, gânduri bune sau rele) este dreptul Personalităţii însăşi. Însă, din priorităţile pe care omul şi
le alege zilnic se formează soarta de după moarte. În al
doilea rând, rotirea gândurilor negative în cerc este doar
una dintre tehnicile naturii Animalice prin care concentrează atenţia omului asupra sa, impunând Personalității să slujească mofturile rațiunii Animalice, irosind
astfel energie vitală pe lucruri muritoare. Realitatea
este că, în timpul unui astfel de cerc de gânduri, omul
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se macină pe sine, devine furios şi se gândeşte constant
la trecut. Simplu spus, conştientul său se îngustează
până la un punct de percepţie emoţională, unilaterală
a unei probleme „personale”; în acelaşi timp, omul nici
măcar nu înţelege cine, de ce sau în ce scop a trasat
tocmai această direcţie de gândire. Şi toate astea nici
nu sunt despre o anume problemă inventată (odată ce
problema e rezolvată, o alta va apărea cu siguranţă).
Ideea este că trebuie să înveţi să te controlezi, atunci
vor fi și mai puţine probleme interioare, căci tocmai din
acestea răsar situaţiile externe în viaţa omului.
Anastasia: E adevărat, căci altfel, mersul acesta în
cerc ar continua până la sfârşitul vieţii. Este exact ca
în proverbul din popor: „Tu tragi şi el trage. Nu contează cine învinge, amândoi veţi cădea”.
Rigden: Câteodată şi jumătate din viaţă, omul se
cicăleşte pe sine din cauza unor oportunităţi ratate
privind îmbunătăţirea traiului său în această lume
materială. El visează cu ochii deschiși la o „fericire”
nerealizată, și o vede exclusiv într-o lumină bună pentru sine, unde propria grandoare (megalomanie) este
satisfăcută și este pe primul loc în visele sale. Omul
nu ia în calcul că natura Animalică pur şi simplu
conturează pentru el o altă iluzie ideală, şi că visul
său, odată realizat, va arăta cu totul diferit de ceea ce
şi-a imaginat. În această stare, omul nu înţelege că,
dacă totul s-ar fi întâmplat diferit, nimeni nu ştie ce
fel de persoană ar fi astăzi, ce ar fi reprezentat în sine
şi dacă ar mai fi avut condiţiile şi oportunităţile pe
care le are azi. De vreme ce fiecare pas în viaţă implică
schimbări şi presupune un lanţ de evenimente care
modelează viitorul omului.
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Anastasia: Ei bine, dacă omul nu începe să-şi înţeleagă propria natură, va fi dificil pentru el să realizeze
în ce constă adevărata lui „fericire”...
Rigden: Mai este un alt tip de atac din partea
naturii Animalice – unul delicat şi subtil, bazat pe
mândrie. Este exact opusul celui violent. În timpul
unui astfel de atac al naturii Animalice, omul crede
că totul este în regulă, are totul sub control, că este
atât de cool, că toţi din jurul său îl laudă. Dar dacă te
uiţi la această situaţie din perspectiva Observatorului
din partea naturii Spirituale şi analizezi aceste momente de auto-admiraţie, atunci devine clar că ele toate
sunt bazate pe obsesie de sine şi egoism. Conştientul
omului se îngustează în acelaşi mod, el este la fel de
focusat pe sinele său preţios, doar că în altă direcţie.
Vorbind metaforic, ca un narcisist, nu vede pe nimeni
altcineva în jurul său, decât pe sine. Şi presiunea se
simte din nou dinspre înafară spre înăuntru, doar că
nu este violentă, ci subtilă, atrăgătoare, satisfăcătoare,
având caracter de savurare a externului.
Anastasia: Ce alte capcane mai putem aştepta din
partea naturii Animalice?
Rigden: Căile sale de influenţă sunt diverse. De
exemplu, te ocupi de o sarcină importantă care va
influenţa în final, într-un mod pozitiv, mulţi oameni
şi vieţile acestora. Deja de la primele stadii ale implementării acestei sarcini, Animăluțul (natura Animalică) începe să strecoare idei, care te solicită să petreci
la fel de mult timp şi efort cu ele, ca şi pentru sarcina
principală. Aceste idei, care nu sunt atât de importante la momentul respectiv, încep să-ţi distragă atenţia
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cu o multitudine de chestiuni care cer o „soluţie imediată”. Astfel, vei fi pur şi simplu prins în aceste probleme şi, cum spune proverbul, va fi mult zgomot pentru
nimic. Dar în final, dacă estimezi rata de eficienţă a
acţiunilor tale, va deveni clar că activităţile zadarnice nu au produs un rezultat atât de semnificativ ca
acţiunea importantă iniţială pe care ai abandonat-o.
Iar timpul este pierdut și eforturile irosite în nicăieri.
Deci, aceasta este substituirea subtilă.
O altă variantă de atac al naturii Animalice prin
substituirea unor concepte. De exemplu, ai reuşit să
observi un atac şi te ţii pe poziţie. Dar, pe neașteptate, un fel de panică începe în interior, ceva de genul
„Păzea! Vreau să ajung urgent în Eternitate! Ce e de
făcut?! Cum să mă salvez urgent?” Asta este o altă
substituire subtilă. Din păcate, sunt multe substituiri
de acest gen. Se întâmplă că, în timp ce este sub influenţa naturii Animalice şi nici nu se preocupă prea
mult de lucrul cu sinele, omul se laudă în faţa celorlalţi doar cu „realizările” sale pe calea propriei dezvoltări spirituale. El crede în mod eronat (din mândrie)
că „veghează perfect înarmat” asupra Animalului său.
Dar în realitate, această situaţie seamănă cu fabula
despre lup şi vânător:
„Odată ca niciodată, un lup s-a decis să se avânte
de unul singur într-o escapadă, ca să poată mai târziu
să se laude în faţa haitei sale că a plecat singur să-l
vâneze chiar pe om. În acelaşi timp, omul s-a hotărât
să se ducă să vâneze singur, pentru a se lăuda mai
târziu faţă de ceilalţi vânători că s-a dus să prindă lupul de unul singur. Şi astfel au pornit amândoi, lupul
şi vânătorul, şi la amândoi le era teamă, tremurând
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de frică în noapte. Amândoi s-au aşezat la marginea
unei păduri, sprijinindu-se de „un copac cald”. Şi au
stat aşa până la răsărit, cuibăriţi de frică unul în
spatele celuilalt, mângâindu-se cu gândul la cum se
vor lăuda faţă de tovarăşii lor că s-au dus să vâneze
singuri. Le era cald şi bine, şi amândoi erau nespus de
bucuroşi că au rămas în siguranţă. Lupul era fericit
că nu l-a prins vânătorul, iar vânătorul era fericit că
nu l-a prins lupul”.
Anastasia: Corect spus. Mulţi oameni nu-și bat
capul cu lucru asupra sinelui, ci doar se consolează
cu gânduri măgulitoare. Mai târziu, sunt surprinşi că
nu au obţinut rezultate semnificative în dezvoltarea
lor spirituală, deşi „s-au pornit de multe ori să-şi vâneze” propriul Animal. Este surprinzător câte substituiri subtile există. Se crează impresia că nu numai
tu crești în cunoaștere, dar că şi Animalul nu doarme,
progresează mereu cu privire la cu ce te-ar mai putea
prinde.
Rigden: Este corect. Partea cea mai amuzantă este
că natura Animalică are programe standard, de același tip. Oamenii calcă pe aceleaşi greble şi fiecare
crede că numai el este lovit în frunte. Fiecare crede
că îi merge mai rău decât oricui altcuiva în această
viață, şi că obstacolele sale sunt cele mai dificile și
de nedepăşit. Dar toate aceste dispoziţii proaste nu
sunt decât o altă capcană a naturii Animalice, pentru
ca omul să-şi concentreze atenţia asupra directivelor ei. Cunoscând aceste trucuri însă, se poate ușor
prevedea şi evita un alt atac, se pot ocoli capcanele
pregătite. Cele mai răspândite programe ale naturii
Animalice se bazează pe mândrie, egocentrism și frică.
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Din aceste sentimente negative se nasc invidia, gelozia, resentimentul, supărarea, jalea de sine, dorinţa
de a-i controla şi de a-i vorbi pe alţii, de a blama pe
cineva, frica de schimbări, frica de boli, de pierderea
(dispariția) celor apropiaţi, teama de singurătate, de
apropierea bătrâneţii, a morţii, şi aşa mai departe.
Aici, au loc aceleaşi procese de îngustare a conştientului, despre care am vorbit deja.
Dar, aşa cum se spunea în vremurile străvechi, cel
ce urcă un munte înalt, pe acela îl amuză orice
deșertăciune de zi cu zi. Dacă omul doreşte în mod
serios să se ocupe de propria dezvoltare spirituală,
trebuie mai întâi să-şi disciplineze gândurile. Pe cât
de des posibil, el trebuie să fie conştient de emoţiile
pe care le experimentează, de felul gândirii sale, să
analizeze natura acestora, mecanismul apariţiei lor.
Trebuie să fie capabil să se ridice deasupra circumstanţelor şi deasupra rutinei cotidiene. Trebuie să
fie capabil să perceapă lumea din perspectiva Observatorului din partea naturii Spirituale, şi nu din
perspectiva obişnuită a Observatorului din partea
naturii Animalice.
Natura Animalică prezintă oamenilor constant o
mare iluzie cu privire la ce anume este lumea interioară a omului, punând accent pe Ego-ul Personalităţii,
şi ce anume, în propria interpretare, este lumea exterioară, care se presupune că ar trebui să slujească
acest Ego. Din perspectiva acestei iluzii, sunt impuse
Personalităţii opinii eronate despre lume şi despre alţi
oameni, îndepărtând astfel omul de percepţia Adevărului. În realitate, totul este diferit.
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Anastasia: Aveți dreptate, se poate spune că toţi
suntem o iluzie în această lume până când începem
să lucrăm spiritual asupra noastră. Iar când începem
să ne dezvoltăm spiritual, înţelegem că și această lume
este o iluzie. Având experienţa practică a lucrului cu
sinele în fiecare zi, realizez deja, la un nivel mai profund, cât de important este să înţelegem cine anume
în noi observă această lume şi pe ce bază acest Observator trage concluzii.
Rigden: Notează faptul că Observatorul nu va fi
niciodată separat de ce observă, deoarece va percepe ce e observabil prin prisma propriei experienţe,
în realitate, el va observa aspecte ale propriului
sine. Vorbind despre lume, în fapt, omul va verbaliza
o opinie doar despre interpretarea sa asupra lumii,
bazată pe modul său de a gândi şi pe experienţa trăită, dar nu despre imaginea completă a realităţii, care
poate fi percepută doar din perspectiva dimensiunilor
superioare.
Anastasia: Este evident că astfel de observaţii în
starea obișnuită a conștientului vor fi făcute de către
om în primul rând cu ajutorul comparaţiilor, judecăţilor cu privire la similitudinile şi diferenţele dintre
obiecte în relaţia în primul rând cu propriul sine.
Rigden: Exact. Mecanismele comparative au fost
prevăzute în natura omului, pentru ca acesta să poată
învăţa mai repede, să acumuleze şi să asimileze experienţă, să dobândească abilităţi, să adopte un tip de
comportament şi aşa mai departe, prin imitaţie şi modul asociativ de gândire. Datorită acestui lucru, omul
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învaţă diferite acţiuni, tipare de comportament, descoperă lumea înconjurătoare. Însă toate acestea sunt
legate de identificare, confruntare, cu alte cuvinte, cu
comparaţie. Până la urmă, pentru un raţionament, e
nevoie de comparaţie. Aici, mult depinde de ce domină
într-o Personalitate ca Observator – natura Spirituală
sau natura Animalică.
Când natura Spirituală domină, comparaţia joacă
un rol secundar. Este necesară doar pentru transferul
experienţei tale spirituale prin asocieri cunoscute. Întrucât însuși procesul de cogniţie în aceeași practică
spirituală se produce datorită simțului intuitiv, conştientului extins şi a unei înţelegeri interioare complet
noi pentru om, unde nu trebuie comparat nimic, unde
pur și simplu există claritatea conștientizării tuturor
proceselor, care nu pot fi explicate cu ajutorul logicii.
Omul se simte ca fiind parte din lumea spirituală, o
parte din marele întreg, din adevărata realitate.
Când natura Animalică domină, Personalitatea se
cufundă în întregime în jocul iluziilor lumii materiale. Se compară constant cu altcineva în baza unui
atribut oarecare (intelectual, profesional, înfățișare,
tip de persoană) şi aşa mai departe. Ca să înţelegem
mai bine, să examinăm o situaţie tipică. Fiind într-o
astfel de stare, ce gândeşte de obicei o persoană despre
vecinul sau colegul său de la muncă, al cărui salariu
este puţin mai mare sau a cărui poziţie este puţin
mai înaltă? Ca regulă, îi compară cu sine, că „este
exact ca mine, cu ce sunt eu mai prejos...” şi aşa mai
departe. Mândria care vine de la natura Animalică
declanşează, de asemenea, mecanismul invidiei, care
provoacă un val de agresivitate şi mânie. Persoana
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blamează oamenii din jur pentru propriile boacăne
sau se consumă singur. Este caracteristic pentru natura Animalică să amplifice în interiorul persoanei
gândurile de represiune şi oprimare a propriului sine,
în sensul că acesta, în comparație cu alții, face ceva
cum nu trebuie sau că este mai prejos ca alții în vreo
privință. În acest caz, omul trebuie să țină minte că
nu Animalul este critic, ci că cel mai bun ajutor este
Conştiinţa.
Anastasia: Ce anume împinge omul să judece pe
cineva?
Rigden: În primul rând, acele caracteristici dominante pe care le are înăuntru de la natura Animalică.
Aici trebuie direcţionată atenţia, la momentul când ai
astfel de gânduri critice.
În al doilea rând, numeroase iluzii egoiste – tipare
de gândire şi lucrul naturii Animalice care cauzează
izbucniri emoţionale, determinând omul să judece pe
cineva. Directivele de acest gen, de exemplu, „pot să
fac mai bine decât cineva”, „opinia mea este singura
corectă”, şi aşa mai departe. Cu alte cuvinte, sunt
bazate pe egoism, pe dorinţa de a stăpâni în secret
asupra altor oameni, de a le da ordine, de a construi
propriul „imperiu de influenţă” iluzoriu – toate acestea, de fapt, sunt unelte cu ajutorul cărora natura
Animalică conduce şi manipulează omul.
În al treilea rând, omul este împins să judece pe cineva din cauza încercărilor naturii Animalice de a găsi
şi de a inventa probleme care nu există în realitate,
dar gândurile legate de acestea vor impune persoana
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să menţină o imagine negativă în conștient pentru
mult timp. Iar asta din urmă contribuie la dezvoltarea
obișnuinței gândirii negative a Personalității, cu alte
cuvinte, indiferent ce ar spune sau ar gândi omul, totul va fi rău şi negativ mereu, şi, ce e important, omul
va continua să judece la nesfârşit.
Care este riscul? Procesul respectiv concentrează şi
menţine atenţia omului pe aceste gânduri mult timp.
Iar atenţia este putere, începutul creaţiei. Concentrarea atenţiei are abilitatea să focuseze şi să acumuleze
anumite tipuri de energii, ale căror izbucnire dă naștere unei acţiuni, unei creaţii de ceva anume (emoţii,
gânduri, acţiuni, evenimente) în lumile vizibile şi invizibile. Acest lucru, la rândul său, creează destinul
omului, atât în timpul vieţii sale, cât şi după moartea
corpului fizic. Va fi rezultatul acestei acţiuni, pozitiv
sau negativ, depinde de alegerea omului, de priorităţile
sale, de obişnuinţa zilnică a modului său de a gândi
şi de cât de mult acesta este capabil să-şi controleze
şi să-şi disciplineze gândurile şi emoţiile.
Anastasia: Şi în ce moduri generează natura Animalică aşa numitele stări de agresivitate nejustificată
într-o persoană?
Rigden: Stările de agresivitate „nejustificată” sunt
frecvente în mod special atunci când omul îşi concentrează obsesiv gândirea asupra propriei mândrii şi
acordă multă atenţie luptei pentru dominaţia „opiniei
sale autoritare” în cercul de prieteni şi cei apropiaţi.
În mod firesc, într-o astfel de persoană domină natura Animalică, care îl face dependent de programele şi tiparele sale. În acest caz, omul devine uşor de
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manipulat de către Rațiunea materială prin sistemul
de valori consumeriste, unde satisfacerea nevoilor
interminabile ale naturii Animalice devine piatră de
temelie.
Anastasia: De ce îi pasă omului atât de mult şi de
ce-l apasă opinia cuiva despre el?
Rigden: Autoevaluarea şi evaluarea altora, precum
şi comparaţia rezultantă originează de fapt în componenta animalică din om. Acesta este un instinct străvechi de a fi un „mascul alpha” sau o „femelă alpha”.
Animalul tinde întotdeauna să pară mai mare şi mai
frumos în ochii oponentului. Din acest motiv, omul
este atât de preocupat şi se frământă din cauza opiniei
altuia despre el. Tipic, asta se limitează la dorinţa de a
părea, şi nu de a fi. Omul este îngrijorat: „Ce vor spune
ceilalţi?” Dar nici măcar nu se gândește la cine anume
o să-l judece. Teama omului de opinia naturii Animalice a altor oameni vine din mândrie şi infatuare. De
ce? Pentru că în acest caz, critica altora este văzută
ca o minimalizare a importanţei propriului Ego. Deși,
toate acestea sunt elemente ale unui singur proces –
lupta pentru dominaţie şi putere asupra semenilor. Ca
rezultat, resentimentele se amplifică, precum şi starea
apăsătoare şi agresivitatea.
Anastasia: Vă rugăm să le povestiți cititorilor ce
trebuie făcut pentru evitarea tuturor acestor situaţii?
Rigden: Omul (Personalitatea) este localizată în
corp, iar corpul este o proprietate pentru natura Animalică. Știind despre posibilele atacuri, poţi oricând
să lansezi un contraatac. Este ca în spionaj. Dacă
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trebuie să confrunţi un inamic care te depășește la
capitolul forţă, este important să ştii cantitatea şi calitatea forţei sale, locația acestuia, tactica şi tehnicile
acţiunilor sale pentru a crea o contraofensivă rapidă.
Atunci asta îţi va mări şansele de a învinge.
Procesele de comparaţie din minte trebuie controlate.
Pe cât de des posibil, trebuie să-ţi pui întrebări de o
anumită natură, de exemplu: „De unde vine invidia?”,
„Ce şi pe cine compar?”, „Este această comparaţie
adecvată?” Oamenii nu pot fi „identici” – fiecare este
unic şi diferit în caracteristicile sale, în structura sa, în
moștenirea genetică, caracter, talente, nivel de hărnicie
şi aşa mai departe. Oamenii au trăsături specifice nu
numai în structura lor vizibilă, dar şi în cea invizibilă.
Simplu spus, toţi suntem diferiţi, fiecare are şi îşi poartă
propria cruce, propriul destin. Este mai bine, desigur, să
foloseşti următorul motto când natura Animalică îşi face
apariţia: „Nu compara, nu fi mândru şi nu fi invidios!”
Este mai bine să tratezi orice situaţie din perspectiva
Observatorului din partea naturii Spirituale, cu alte cuvinte, separat de gândurile şi emoţiile naturii Animalice.
Trebuie să accepţi situaţiile şi oamenii aşa cum sunt,
pentru că fiecare situaţie şi fiecare persoană în sine
reprezintă un fel de învăţător.
Trebuie să fii capabil să înveţi lecţii pozitive din orice
circumstanţe, chiar şi negative. Să fii satisfăcut cu ce ai.
Până la urmă, rădăcina sentimentului de satisfacţie nu
este în lumea externă, ci în lumea interioară a omului, în
dorinţa sa cea mai adâncă. Dacă omul vrea să devină
o Personalitate Spirituală, atunci toate dorinţele sale
sunt despre elanul spiritual.
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Este important pentru un Om să-şi amintească faptul
că aspiraţia de a părea nu înseamnă a fi. Principalul
lucru este să te bazezi pe interior, pe ceea ce vine de
la Suflet. Să nu trăieşti de dragul opiniei altor „animăluțe”. Conştiinţa este cel mai bun judecător. Luând o
decizie personală de a veghea asupra gândurilor tale,
este foarte dificil să îţi permiţi să faci ceva de mântuială. În om, puritatea revelaţiei lăuntrice față de sine este
importantă, de vreme ce omul nu este niciodată singur,
Dumnezeu este întotdeauna cu el.
Deseori, când oamenii nu se deranjează să-şi analizeze propriile acţiuni şi să-şi controleze şi să-şi disciplineze gândurile, încep să se amestece în viaţa cuiva
cu sfaturi şi predici. Trebuie să ținem minte că oamenii
nu vorbesc despre ceea ce îl preocupă pe partenerul de
conversaţie, ci despre acel ceva pe care ei înşişi ar vrea
să-l lămurească pentru sine. Aşa cum spunea odată
un om înţelept: „Învățând pe cineva, învaţă tu însuţi şi
într-o zi, vei înţelege ce-i înveți pe alții”. Nu întotdeauna trebuie să ne amestecăm în vieţile altora. Dar este
întotdeauna necesar să oferi dreptul la liberă alegere
fiecărui individ. Fiecare îşi alege viaţa pentru care va fi
responsabil mai târziu. Să fii un exemplu şi să-ți asumi
responsabilitatea pentru gândurile, cuvintele şi acţiunile tale este un lucru vrednic de Om. Să oferi sfaturi
când nu te-a întrebat nimeni şi să faci morală când nu
se doreşte acest lucru, înseamnă să comiţi un act de
violenţă asupra altuia, chiar dacă acesta este leneș și
amageste pe sine, totuși este o Personalitate.
Viaţa ia de la fiecare potrivit propriilor abilități şi
dă fiecăruia potrivit meritelor sale, şi nu în funcţie de
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cele exterioare, ci în relaţie cu cele interioare. Cu cât
îţi schimbi lumea lăuntrică, lucrezi asupra ta şi îți
îmbunătățești calitățile personale, cu atât mai mult
schimbările respective sunt proiectate asupra lumii
exterioare. Fiind în starea de dominaţie a naturii Spirituale, omul se înţelege pe sine, îşi analizează gândurile
şi acţiunile într-o stare calmă şi limpede a conștientului.
Orice situaţie exterioară şi provocările stării negative
venite de la alți oameni servesc ca un semnal pentru
lucrul cu sinele, ca un câştig al unei anumite experienţe
în autodezvoltare. Până la urmă, ca regulă, provocarea
vine din impulsul corespunzător care originează în propria persoană, de aceea, gândurile, cuvintele și emoţiile
trebuie ținute sub control. Îndoielile lăuntrice provoacă
haos în exterior. Cunoașterea solidă dă naştere la calm
şi ordine. Când omul învaţă să se controleze, nu va aştepta un stimul din afară pentru a se porni, ci va urma
calea autodezvoltării în mod independent. Trebuie să
reţinem: omul înţelept învaţă chiar și de la duşmanii săi.
Scopul şi obiectivele naturii Animalice sunt să distragă o persoană de la ce este esenţial, dezvoltarea spirituală, în moduri diferite, şi să-i capteze atenţia prin
punctele sale slabe. Modurile în care atacă natura
Animalică sunt diferite. Dar există elemente comune.
Întotdeauna, aceste capcane sunt bazate pe egoism
într-o formă sau alta: fie masochism ca autoflagelare
mentală şi plângere de milă, sau narcisism, cu alte
cuvinte, admiraţia de sine. Acestea sunt cele două
extreme de bază ale naturii Animalice. Întotdeauna,
când natura Animalică atacă, fluxurile dinspre interior spre exterior dispar şi apare presiune din
afară spre înăuntru, care poate fi urmărită cu uşurinţă la nivel simțual. Dacă tu ca Personalitate aspiri
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către eliberare spirituală, pur şi simplu tai astfel de
provocări. Şi acest aspect este foarte important, pentru că atunci când observi sau simţi începutul unui
atac, ai câştigat deja jumătate din lupta cu natura
Animalică. Până la urmă, puterea naturii Animalice
stă în faptul că acţionează în taină. Ştiind asta, poţi
lua întotdeauna contramăsuri.
Vorbind la figurat, este ca în artele marţiale. Dacă
eşti mai bine pregătit psihologic şi fizic decât oponentul tău, dacă ştii modurile în care acesta luptă
şi obiceiurile sale, dacă prevezi cele mai mici semne
ale unui atac şi reacţionezi corect la „loviturile lui
preferate”, atunci ai timp să lansezi contraatacuri şi,
prin urmare, ai mai multe şanse la victorie. Trebuie
să anticipezi o lovitură şi să te eschivezi la timp. Iar
dacă nici măcar nu suspectezi că natura Animalică
îţi este oponent, crezând că îţi este partener, ei bine,
atunci, desigur, nu are niciun sens să vorbim despre şansele tale de câştig. Până la urmă, vei percepe
asalturile şi atacurile sale agresive ca fiind starea
ta naturală, fără să înţelegi de ce şi pentru ce viaţa
te biciuieşte atât de mult, şi vei fi prins constant în
cele mai mici provocări, fără să distingi între eul tău
adevărat şi cel iluzoriu.
Cu cât îți impui mai mult autodisciplină şi cu cât
mai mult te opui gândurilor venite de la natura Animalică, cu atât mai mult vei dobândi putere asupra
ei. Aici, este ca în război – ori răpui duşmanul, ori te
răpune el. Sarcina ta este să învingi cu orice preţ, aici
şi acum! Timpul trece repede şi trebuie să acţionezi
rapid în a face bine în toate felurile posibile şi să rămâi
ferm în intenţia de a-ţi salva Sufletul.
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Când un războinic în secret se află în tabăra
duşmanului, nu se gândeşte nici la delicatese,
nici la lux, nici la distracții. El se concentrează
pe victorie. Războinicul va veghea de trei ori mai
mult, pentru că este în tabăra duşmanului. Se va
gândi cum să câştige acest moment din război. Un
războinic adevărat îşi ţine sentimentele cele mai
profunde departe de păcatele lumii vizibile. El nu
se uită cu invidie, poftă sau gelozie la ce este al
altora. Nu dă frâu liber imaginaţiei distorsionate
de iluziile lumii. Deoarece iluziile lumii reprezintă
tabăra duşmanului şi, lăsându-se tentat de acestea,
atrage nenorocirea. Războinicul nu dă frâu liber
mâniei când pierde o bătălie de moment. Pentru
că indiferent de cât de tare îl răneşte duşmanul în
timpul confruntării, totul este în beneficiul războinicului, al cărui spirit va deveni mai puternic şi
mai prudent, iar faptele care vor urma vor fi mai
înţelepte.
Anastasia: Şi cum poţi să deblochezi starea de
conştient îngustat, impusă asupra ta de către natura
Animalică?
Rigden: Realizând că eşti ţinta unui atac al naturii Animalice, este întotdeauna posibil şi necesar să
deblochezi starea respectivă, cu alte cuvinte, să iniţiezi acţiunile ulterioare. De fapt, şi natura Animalică
are vulnerabilităţile sale. Îi este frică de două lucruri:
trecerea timpului şi moartea corpului. Ca urmare,
primul lucru care trebuie făcut în timpul unui atac,
este să te îndepărtezi mental de ataşamentul faţă
de corp, să îl priveşti din perspectiva Observatorului
din partea naturii Spirituale, a conştientului extins,
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ca şi cum te-ai uita la Pământ din spaţiu. Trebuie să
realizezi că timpul e trecător şi că totul trece foarte
rapid, că trupul fizic este muritor, ca şi toate dorinţele
şi nevoile acestuia.
Apoi trebuie să-ţi extinzi percepţia asupra lumii
şi să analizezi situaţia din diferite unghiuri, din perspectiva Observatorului din partea naturii Spirituale.
Abordează chestiunea interiorului tău într-un mod
autocritic, folosind cunoştinţele existente despre om şi
lume, şi mergi până la dorinţele secrete ale naturii tale
Animalice. Ca regulă, la baza multora dintre dorinţele
sale se găseşte setea de putere asupra cuiva sau ceva.
Natura Animalică pur şi simplu camuflează această
dorinţă sub diverse pretexte iscusite.
Şi desigur, după aceea trebuie să realizezi inhibarea
neuronilor excitaţi de o astfel de agresiune. În termeni
simpli, trebui să faci practici spirituale, de exemplu,
„Floarea de lotus”, a cărei descriere ai dat-o în cartea
„Sensei”. Mulţumită acestei practici, percepţia holistică asupra lumii se reface, limitarea conştientului este
înlăturată, și se manifestă profunzimea sentimentelor,
pe care le emană Sufletul. Cu alte cuvinte, se produce
un flux de sentimente profunde dinspre interior
spre exterior. Normal, după o astfel de schimbare
a stării de conştient, omul îşi reorientează percepţia
asupra lumii spre una pozitivă. Creierul, prin descifrarea informaţiei, oferă un lanț asociativ colorat de
emoţii pozitive.
Ca urmare, o cale de ieşire din starea de conştient îngustat are legătură cu contraargumentarea activă, înţelegerea caracterului tranzient şi
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muritor al materiei, alegerea unui curs al vieţii în
direcţiile spirituale şi folosirea instrumentelor potrivite pentru acordarea la unda pozitivă necesară.
Deseori, ce le lipseşte oamenilor este o argumentare
elementară – cuvinte prin care să se convingă pe sine
să iasă din starea de conștient îngustat, pentru a vedea o imagine mai de ansamblu a lumii. De aceea,
este important să lucrezi asupra ta în fiecare zi şi să
înțelegi întreaga responsabilitate faţă de propriul sine.
Trebuie să-ţi aminteşti că, atâta vreme cât conştientul,
mai precis, Personalitatea este instabilă în alegerea sa
dominantă, omul se clatină şi atârnă în propriile îndoieli. Pentru a fi statornic pe calea spirituală, trebuie
să ştii exact ce vrei să obţii în viaţă şi care este scopul
tău final. Dacă nu există un scop, nu există nici viaţă,
deoarece viaţa este mișcare spre un scop.
Anastasia: Unii cititori remarcă în scrisorile lor că,
în timp ce făceau practici spirituale sau se rugau,
apărea câteodată un sentiment brusc de panică. Cum
poate fi explicat?
Rigden: Totul depinde de persoană, de atitudinea
şi de înţelegerea sa privind procesele care se produc
în interiorul său. Deoarece, când ştii exact ce se întâmplă cu tine, poţi lua întotdeauna măsuri adecvate
pentru a depăşi orice situaţie. Subpersonalităţile, în
cea mai mare parte, sunt neprietenoase faţă de Suflet
şi lumea acestuia (lumea lui Dumnezeu) din cauza
alegerii materiale prevalente din vieţile lor anterioare.
În practicile spirituale, când meditatorul aspiră spre
unirea cu Sufletul, pot avea loc următoarele manifestări. Omul pare că a reuşit să suprime (să stopeze)
procesul de gândire, adică să înlăture gândurile şi
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să se acordeze către un contact simțual cu Sufletul,
însă aici poate apărea o altă manifestare de atac din
partea naturii Animalice: fără vreun motiv evident,
apare o panică în creștere absolut nejustificată. Persoana începe să simtă ca şi cum ar pierde controlul
asupra corpului şi încă puţin şi va muri. De unde
cresc rădăcinile acestei frici? Exact din aceste „filtre
de lumină – subpersonalităţi” care trăiesc frica faţă
de puterea Sufletului, pentru că au experiența reîncarnărilor şi îşi înţeleg osânda, inevitabilitatea morţii
a tot ce este material.
Anastasia: Ce e de făcut când apare o astfel de
frică?
Rigden: Când se întâmplă acest lucru, de exemplu
în timpul meditaţiilor, trebuie doar să te îndrepţi spre
lumina Sufletului orice s-ar întâmpla, şi să te adânceşti mai mult până la un nivel mai simțual, ignorând
panica, și atunci teama va dispărea. Până la urmă,
frica dă naştere la îndoieli. Dar, pentru atingerea unor
înălţimi spirituale, este nevoie de puritatea credinţei
tale sincere. Deseori, omul este ținut în loc de îndoielile şi teama de a lăsa în urmă viaţa obişnuită.
Există o parabolă interesantă în această privinţă.
„Într-o zi, un om a căzut de pe o stâncă. Dar, în timp
ce cădea, a reuşit să se agaţe de ramura unui copac
mic, care crescuse în crăpătura unei stânci. Atârnând
la mijlocul prăpastiei, a realizat situaţia disperată în
care se afla: era imposibil să urce până în vârf, iar la
bază erau doar bolovani. Mâinile care se ţineau de
ramură îşi pierdeau puterea. Omul s-a gândit: „Acum
numai Dumnezeu poate să mă salveze. Nu am crezut
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niciodată în el, dar se pare că am greşit. Ce pierd în
situaţia în care mă aflu dacă îmi pun credinţa în El
acum?” Şi a început să-l cheme pe Dumnezeu, rugându-se cu toată sinceritatea: „Doamne, dacă exişti,
salvează-mă! Nu am crezut niciodată în tine, dar dacă
mă salvezi acum, din acest moment voi crede în Tine
pentru totdeauna”. Şi aşa s-a rugat de mai multe ori.
Deodată, o Voce a răsunat din ceruri: „Vei crede? O,
nu, cunosc oamenii ca tine”. Omul s-a înspăimântat şi
a fost atât de surprins, încât aproape că a dat drumul
la ramură. Dar, după ce şi-a venit în fire, s-a rugat
încă şi mai mult: „Te rog, Doamne! De acum înainte, îţi
voi fi credincios mai presus de toate şi voi face Voia ta,
doar salvează-mă!” Dar Dumnezeu nu era de acord, şi
omul a început să se roage şi să-l convingă pe Dumnezeu cu şi mai multă pasiune şi putere. Într-un final,
lui Dumnezeu i s-a făcut milă de el şi a spus: „Ei bine,
aşa să fie. Te voi salva. Dă drumul la ramură”. „Ce?!
Să dau drumul la ramură?”, a exclamat omul „Mă
crezi nebun?” Aşa şi în viaţă. Viaţa omului înseamnă,
în esenţă, să atârni deasupra unei prăpăstii. Şi chiar
dacă omul înţelege mortalitatea poziţiei sale, continuă
să se ţină cu ambele mâini de ramura de îndoieli a
naturii sale Animalice, fiindu-i teamă să n-o piardă şi
să se predea voinţei lui Dumnezeu”.
Deci, când are loc interpretarea asocierilor de după
o meditaţie, este important să analizezi cui anume
înăuntrul tău îi este frică de Eternitate. O metodă
similară de autoexaminare pe tema „Cine sunt eu?”
şi tehnicile înrudite au fost folosite mult timp în şcolile spirituale şi mistice ale diferitor popoare şi în diverse sisteme religioase. Acestea sunt cunoscute din
vremuri străvechi, cu o răspândire în masă în mod
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special printre oamenii din India antică şi ţările din
Est. Erau practicate, de exemplu, de către yoginii din
vechime, sufi şi şamani.
Această tehnică, după cum îţi aminteşti, implică
desfășurarea gândurilor privind întrebarea „Cine
sunt eu?” într-o stare meditativă, în care este necesar să îţi pui o nouă întrebare, mental, după fiecare
răspuns care vine în minte. Şi să observi ce gânduri
vin, să simţi natura acestora şi să te întrebi mai des:
„Cine este cel care răspunde înăuntrul meu?” Este de
dorit ca toate gândurile să curgă lin, fără vreo reflecţie sau concentrare deosebită. Când vine un gând, îl
întâmpinăm imediat cu o întrebare şi îl dăm deoparte
cu primul răspuns care vine în minte. Dar principalul este să ne scufundăm mai adânc şi mai adânc în
propriul sine.
Anastasia: Da, aceasta este o tehnică interesantă
de identificare a gândurilor şi a senzațiilor pentru a
te înţelege pe sine, cine anume domină în propriul
conştient. Într-adevăr, ajută să te clarifici cu tine, să
separi grâul de neghină. Îmi amintesc cum băieţii îşi
împărtăşeau impresiile despre această tehnică. Atât de
multe variaţiuni ce au fost rostite, aveau atât de multe
moduri în care să-şi încolţească natura Animalică. Ei
întrebau, „Cine sunt?”, „Cine pune întrebarea?”, „Sunt
eu trupul meu?”, „Dar trupul este muritor”. „Sunt
student.” „Dar a fi student este un statut”. „Sunt cel
care învaţă”. „Dar cine învaţă?”, „Sunt un om”. „Dar
cine înăuntrul meu mă numeşte om şi de ce?”, „Sunt
un om care iubeşte oamenii”. „Dar cine iubeşte în
mine?”, „Am un corp”. „Dar cine eşti tu, cel care are
corp?” „Corpul nu sunt eu, dar sunt în el”. „Şi cine
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este acest Eu?”, „Du-te naibii… Eu sunt Eu, întreg
şi indivizibil”. Deci şi natura Animalică are „simţul
umorului”. Acesta este un exerciţiu foarte bun, care
te ajută să ajungi la cel mai adânc „Eu”, la propriile
frici şi probleme.
Rigden: Da, natura Animalică e ca o nenorocire:
te va chinui, însă, în același timp, te va învăța. Fiind
conştient din partea cui vin astfel de gânduri, de unde
apare în tine o problemă sau alta, rădăcina acestei
frici sau a alteia, îţi dai seama cum să scapi de ele
şi cum să-ţi controlezi starea. Când această tehnică
meditativă de autoanaliză este făcută corect, apare
claritatea și limpezimea conştientului.
Aşa cum am menţionat deja, există diferenţe semnificative între sentimentele de suprafaţă, care emană de
la natura Animalică, şi cele mai profunde sentimente
care emană de la natura Spirituală (adevăratele sentimente de manifestare a Iubirii supreme). De exemplu, pentru a te scufunda într-o stare de apropiere de
Suflet în timpul practicii spirituale „Floarea de lotus”
şi pentru a simți cele mai profunde sentimente, în
primul rând, sunt necesare sinceritate şi deschidere
către Dumnezeu, trebuie pur şi simplu să mergi spre
lumina Sufletului, orice ar fi. În această meditaţie,
cultivi cel mai profund sentiment de Iubire de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, forţa care emană de la Suflet
este folosită pentru scopul său inițial. Observă că o
practică spirituală autentică şi corectă înseamnă lucrul cu cele mai profunde sentimente, ci nu cu gânduri. În aceste momente, în om domină doar dorinţa
spirituală, exact ca și în Suflet.
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Anastasia: Pentru Personalitate, important este
contactul cu izvorul limpede de putere ce vine de la
Suflet.
Rigden: Desigur, asta oferă Personalităţii curente
mai multe forţe spirituale, aceasta începând să simtă
mai mult lumea Sufletului, lumea lui Dumnezeu şi să
înţeleagă diferenţa esenţială între această lume şi cealaltă. Apropo, acest lucru se reflectă şi la nivel fizic – la
nivelul corpului, deoarece, în timpul stării respective,
se produce un flux de forțe, are loc o izbucnire puternică de endorfine şi alţi hormoni ai „fericirii”, condiţia fizică şi psihologică a omului îmbunătăţindu-se
substanţial.
Asta e vizibil, în special, în timpul meditaţiilor profunde, când toate măştile şi imaginile omului cad şi
când se produce un schimb de informaţie între Personalitate şi Suflet. Atrag atenţia asupra faptului că
asta nu se întâmplă în toate meditațiile, ci doar în
acelea care sunt conectate cu lucrul la cel mai profund nivel simțual şi care sunt îndreptate spre trezirea
Sufletului (de exemplu, practica spirituală „Floarea de
lotus”). Omul se umple cu sentimentele lumii Sufletului, lumii lui Dumnezeu. În mod ideal, meditatorul se
afundă atât de adânc în practica spirituală la nivel de
sentimente, deconectând în totalitate percepţia prin
gânduri și imagini şi detașându-se complet de toate
gândurile, încât începe să perceapă direct fluxurile de
putere emanate de Suflet.
În timpul realizării unor astfel de meditaţii profunde, Personalitatea simte acea lume şi acele procese
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care nu au analogii în lumea materială. De aceea, acea
lume (lumea lui Dumnezeu, lumea Sufletului) nu poate fi descrisă în cuvinte, poate fi numai simţită. Într-o
astfel de stare meditativă profundă, omul începe să înţeleagă şi să simtă ce înseamnă Libertatea adevărată,
devine independent pe interior de directivele naturii
Animalice şi de influenţa agresivă a lumii materiale
înconjurătoare. El devine mai puternic spiritual şi începe să realizeze că această lume materială nu este
cea natală, fiind de fapt un mediu agresiv şi periculos
pentru Sufletul său. Dar bineînţeles, toate acestea au
loc numai când omul îndeplinește practicile spirituale
într-o manieră responsabilă, când îşi monitorizează
sistematic natura Animalică, îşi controlează gândurile, face fapte bune în lumea exterioară, adică atunci
când omul este implicat temeinic în lucrul interior cu
sinele şi în acumularea unui bagaj de fapte, gânduri
şi sentimente pozitive. Dar, ca regulă, aceşti oameni
sunt foarte puţini.
Majoritatea oamenilor care încearcă să se apuce de
practici spirituale se confruntă cu o anumită distorsiune care se produce la nivelul creierului material, sau
mai exact, la nivelul conştientului. Exact despre asta
am vorbit mai devreme. Pe lângă „filtre de lumină –
subpersonalităţi” prin care trece fluxul de informaţie
de la Suflet, sunt, cum s-ar spune, şi „filtre de lumină”
asociative ale creierului. În esenţă, acestea sunt asocierile noastre care se păstrează în cămara memoriei, în care sunt stocate experienţele noastre de viaţă,
impresiile şi altele. O majoritate copleşitoare dintre
acestea sunt legate de lumea tridimensională. Ideea
e că conştientul omului, de la naşterea corpului, este
acordat să perceapă această lume, deşi este programat
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pentru stări şi regimuri de funcţionare diferite. Modificând starea de conştient, omul poate să treacă pe
frecvenţa altor programe de percepţie.
Prin urmare, distorsiunile asociative au loc în timp
ce creierul procesează informaţia primită în timpul
meditaţiei. Dacă omul nu este deloc pregătit pentru o
astfel de percepţie a informaţiei într-o stare modificată
a conştientului (din cauza lucrului spiritual sporadic
al Personalităţii respective, care lucrează din când în
când), creierul, în timp ce descifrează informaţia primită, o va livra la nivelul asocierilor disponibile în
memoria şi în priorităţile dominante ale lumii familiare. Cu alte cuvinte, informaţia primită în rezultatul
prelucrării, va fi distorsionată de către asocierile lumii
materiale. Un lucru similar, dar cu un grad mai redus de distorsiune, se întâmplă cu cei care încearcă
să mediteze sistematic, dar care lucrează puțin asupra sa în sensul monitorizării gândurilor de la natura
Animalică.
Anastasia: Problema constă anume în faptul că
oamenii care încep să facă practici spirituale încă nu
prea înţeleg care e esenţa aici şi ce creează condiţiile pentru bucuria sufletească. Ei încă nu disting în
conştientul lor între gânduri şi sentimente: care sunt
de la natura Animalică şi care sunt de la natura Spirituală. Oamenii înţeleg mai bine bucuria pe care o
experimentează într-o anumită situaţie în lumea materială, deoarece au acumulat experienţă. Însă, practicile spirituale, în timpul cărora are loc un contact
al Personalităţii cu lumea spirituală şi înţelegerea ce
anume este adevărata bucurie sufletească, ca orice
lucru nou pentru Personalitatea în viaţă, necesită la
155

allatra.tv

Anastasia Novîh „AllatRa”

început progrese active din partea sa şi, de asemenea,
sârguinţă, răbdare, încredere în sine şi sentimentul
de scop în viaţă. Cu alte cuvinte, se cere dobândirea
de experienţă nouă, în plus, într-o stare de conştient
neobişnuită pentru un om.
Rigden: Asta e adevărat, motiv pentru care este
mai uşor pentru începători să perceapă informaţia
primară prin exemple asociative, parabole, şi aşa mai
departe. Poate, voi explica din nou tot ce am spus
despre „filtre de lumină”, folosind imagistică pentru o
mai bună înţelegere. Sufletul este ca un izvor limpede, o sursă curată. Când simţi Sufletul, când menţii
contactul simțual constant cu acesta, atunci faptele
spirituale importante în viaţă, faptele bune, ajutorul
dat celorlalţi se întâmplă ca şi cum cineva te ajută de
sus. Lucrurile merg bine, chiar şi când circumstanţele
nu par a fi în favoarea ta. Şi cel mai important, simţi
şi înţelegi această susţinere la un nivel profund, ca şi
cum ai şti asta dinainte. Dar când natura Animalică
începe să îţi dicteze regulile jocului ei, de obicei discret
și imperceptibil, conexiunea simțuală cu Sufletul se
pierde, sau mai degrabă, se realizează cu mai multă
dificultate. Vorbind la figurat, pe măsură ce atenţia
îţi este capturată de către jocul naturii Animalice, o
suprafaţă din ce în ce mai întinsă din acest izvor limpede al sufletului se acoperă cu o peliculă. Şi cu cât
te aprofundezi în problemele de zi cu zi, privindu-le
prin prisma Animalului propriu, cu atât mai groasă
devine această peliculă. Pe cale de consecinţă, situaţia
respectivă face mai dificilă conectarea Personalităţii
cu Sufletul, şi, firesc, cu Dumnezeu. Începi să ai frici,
sugerate de către natura Animalică, apare o agitație
deșartă şi devii copleşit de probleme. Nu mai înţelegi
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importanţa lucrului spiritual asupra ta, începi să blamezi pe nedrept sau să porţi pică oamenilor din jurul
tău. Când observi aceste lucruri, să ştii că acesta este
un alt atac al naturii tale Animalice şi că este o nevoie
urgentă de a lua măsuri – să refaci conexiunea pierdută cu Sufletul, să spargi această, cum s-ar spune,
grosime a peliculei acumulate. Şi când ajungi la apa
limpede, atunci problemele închipuite vor dispărea,
vei înţelege din nou principalul şi îţi vei vedea ţinta
fundamentală.
Personalitatea este doar un fetus al Conştientului
individual al unei posibile Fiinţe Spirituale viitoare.
În sine, nu reprezintă nimic în plan spiritual. Dar
Sufletul conține un mare potenţial. Cu toate acestea,
fără fuziunea Sufletului cu Personalitatea, potenţialul
respectiv poate fi risipit. Și doar când, relativ vorbind,
se produce o rezonanţă a vibraţiilor, un fel de fuziune,
„impregnare” a Sufletului de către Personalitate, doar
atunci se naşte o nouă, nemuritoare Fiinţă Spirituală,
cu un conştient individual şi cu un mare potenţial spiritual. Acesta este sensul existenţei umane: ori victoria
Vieţii, ori înfrângerea prin Moarte.
Anastasia: Da, nu este învingător cel care are Moartea în spate, ci cel care are Viaţa spirituală în spate.
Rigden: Absolut. Ce este viaţa spirituală? Viaţa
este un șir de evenimente în care fiecare moment este
ca o verigă în lanţ, ca o secvenţă a unei pelicule cinematografice pe care sunt imprimate toate gândurile şi
faptele unei persoane. Câteodată, în timpul vizionării
unui film bun, obţii impresii pozitive, deoarece majoritatea cadrelor din film sunt luminoase şi intense.
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Dar se întâmplă să vizionezi un alt film care creează o dispoziţie apăsătoare, deoarece cele mai multe
din cadrele sale sunt întunecate şi mohorâte. Deci
este important ca filmul vieţii tale să fie luminos şi
strălucitor, şi, pe cât posibil, să aibă cât mai multe
instantanee bune. Iar fiecare cadru este momentul
de aici şi acum. Calitatea fiecărui cadru al filmului
vieţii tale depinde exclusiv de tine, pentru că tu eşti
cel care îşi face viaţa luminoasă sau întunecată prin
gândurile şi faptele tale. Fiecare moment trăit de tine
nu poate fi şters sau tăiat, şi nu va exista o altă dublă.
Viaţa spirituală constă în saturarea fiecărei secvenţe
cu Bunătate, Dragoste, gânduri şi fapte bune.
Principalul lucru este să-ţi orientezi clar viaţa
spre natura Spirituală, să faci practici spirituale,
să-ţi extinzi orizonturile de Cunoştinţe, să nu cedezi
provocărilor naturii Animalice şi să creezi în interiorul tău sentimentul de Iubire adevărată faţă de
Dumnezeu. Şi, desigur, să faci fapte bune mai des
şi să trăieşti cu Conştiinţa împăcată. Asta înseamnă
muncă zilnică şi o victorie graduală asupra propriei
persoane. Toate acestea îți alcătuiesc calea, pe care
nimeni nu o va parcurge şi nu va face munca spirituală în locul tău.
Anastasia: Da, ați spus o dată nişte cuvinte care
mi s-au întipărit puternic în memorie: „Nimeni nu îţi
va salva Sufletul, şi nimeni altul decât tine nu va
face această muncă spirituală”. Vă rog, spuneți-le
cititorilor cum un om trebuie să abordeze practicile
spirituale, dacă acesta își doreşte sincer salvarea spirituală.
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Rigden: Pentru omul care caută să se unească cu
Sufletul său, este important să trateze fiecare meditaţie ca cea mai mare şi mai importantă sărbătoare din
viaţa sa. De asemenea, chiar şi când faci o meditaţie
bine practicată, trebuie să te afunzi în ea la maxim
şi, de fiecare dată, să tinzi să atingi un nou nivel de
cunoaștere a acesteia. Atunci omul se va dezvolta, și
nu va bate pasul pe loc, fiecare meditaţie va fi interesantă şi nouă pentru el, în ceea ce priveşte gama de
sentimente, şi captivantă în cunoaștere și asimilare.
Mulţi oameni cred în mod eronat că este suficient
doar să înveţe cum să practice o tehnică sau alta de
meditaţie şi asta e tot – ceva bun ar trebui să se întâmple cu ei, ca în poveste. Nu, asta e o iluzie. Omul
se va schimba în bine doar când el însuși se străduie,
când face din spiritual prioritatea principală a vieţii
sale, când îşi va controla gândurile în fiecare secundă,
va monitoriza manifestările propriei naturi Animalice,
va face la maxim fapte bune, va trăi cu un singur scop
principal – să vină la Dumnezeu ca o Fiinţă Spirituală
matură. Meditaţia este doar un instrument, cu care
trebuie să trudeşti îndelungat și minuțios ca să faci
ceva „bun” din tine. Pe lângă asta, aceste instrument
are multe faţete. De exemplu, omul nu va descoperi
în întregime, adică nu va cunoaște până la sfârşit,
chiar și practica spirituală „Floarea de lotus” – o viaţă
întreagă nu va fi suficientă. Fiecare meditaţie, la fel ca
Înţelepciunea, nu are limite în ce priveşte cunoașterea
sa. A medita este plictisitor doar pentru cei leneşi sau
care se preamăresc din mândrie: „Am învăţat această
meditaţie – vreau alta”. Repet, meditaţia este un instrument, şi cine vrea în mod sincer să atingă înălţimi
159

allatra.tv

Anastasia Novîh „AllatRa”

spirituale şi nu lenevește în lucru asupra sa, poate să
cuprindă maximul încă din timpul acestei vieţi.
Anastasia: Toate acestea sunt adevărate. Dar m-am
confruntat cu o situaţie când o mulţime de oameni,
în loc să profite de timpul preţios şi să se grăbească
să se schimbe, caută un exemplu al unei persoane
spirituale în viaţă, cu alte cuvinte, cineva care s-a
transformat deja. Pentru ei, este important ca o persoană să trăiască deja în acest fel, în concordanţă cu
canoanele spirituale şi cu modul de gândire aferent.
Şi nu undeva acolo, ci aici, în aceleaşi condiţii ca şi
ei. Pentru mulţi, asta e semnificativ. Astfel de oameni
cred că, prin contemplarea unui astfel de exemplu, şi
ei vor fi capabili să trăiască în acest fel.
Rigden: Am spus deja că oamenilor le sunt caracteristice imitația și gândirea asociativă. Dar este mai
important să devii Om tu însuţi şi să nu pierzi timp
preţios căutând pe cineva care aspiră să facă la fel.
Omul, ca Personalitate, va aduce mai mult folos
propriului sine şi societăţii atunci când va deveni
un exemplu pentru ceilalţi. Lucrând la problemele
sale interioare, depăşind obstacolele propriei naturi
Animalice, şi, în acelaşi timp, trăind pentru oameni
şi pentru binele oamenilor, omul îşi croieşte propria
cale. Totul este în mâinile omului. Dorinţa şi aspiraţiile sale nu sunt dependente de factorii externi ai vieţii.
Dintr-un motiv sau altul, oamenii trăiesc cu iluzia că
cineva va veni să-i conducă, să facă totul pentru ei,
şi că doar atunci vor fi capabili să trăiască fericiţi.
Toată lumea aşteaptă un lider din afară. Dar omul,
ca şi societatea în ansamblul ei, nu ar trebui să se
concentreze pe ce este material și extern, ci ar trebui
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mai degrabă să se orienteze spre spiritualul lăuntric.
Există o parabolă legată de asta, care spune povestea
celui mai fericit şi mai bogat om.
„Într-un sat, trăia un Om. El ieşea în evidenţă printre oameni deoarece, deşi trăia în sărăcie, trăia cu
bucurie, întotdeauna ajutându-i pe alţii fără să aştepte nimic în schimb, cât şi cum putea – câteodată
cu un cuvânt, şi câteodată cu o faptă. Erau zvonuri
că, atunci când era singur, îl lăuda pe Domnul, mulţumindu-i sincer pentru darurile îndestulate cu care
Acesta îl binecuvânta. Un preot de seamă a auzit zvonurile acestea. S-a hotărât să-l viziteze pe Om ca să
afle de la el pentru ce anume daruri bogate îl lăuda pe
Dumnezeu. Preotul a ajuns la bordeiul ponosit, unde
locuia omul acesta sărac, şi a spus:
– Bună să-ţi fie ziua!
Omul a replicat cu un zâmbet:
– Chiar nu-mi amintesc o zi care să nu fi fost bună
pentru mine.
Preotul a fost surprins de acest răspuns, pentru
că nimeni nu-i dăduse o astfel de replică, aşa că s-a
decis să-şi spună urarea în alt fel:
– Îți doresc doar ca Dumnezeu să-ţi dea fericire.
Omul, de asemenea, a fost surprins şi a spus:
– Dar nici nefericit nu am fost vreodată.
Preotul s-a gândit că săracul om pur şi simplu nu
a fost învăţat cum să susţină o conversaţie cu stil şi
a spus:
– Despre ce vorbeşti? Eu doar îţi urez să fii prosper
în viaţă.
Omul a devenit şi mai surprins şi a replicat cu
sinceritate:
– Nu am fost niciodată sărac, omule bun.
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Preotul a realizat că omul acesta sărac nici măcar
nu-i recunoscuse eminenta persoană şi s-a grăbit să
treacă la subiect:
– Bine, atunci, îţi doresc tot ce îţi doreşti şi tu...
– Ce îmi doresc eu mie?! a râs omul. Dar nu am
nevoie de nimic. Am tot ce îmi doresc.
– Cum așa?! a venit rândul preotului să fie surprins. Doar trăiești în sărăcie! Chiar și cei bogați au
nevoie de multe lucruri și își doresc multe, iar săracii
au și mai multe nevoi.
Omul a spus:
– Acești oameni sunt nefericiți, pentru că sunt
în căutarea fericirii pământești și trăiesc cu teama
de a-și pierde iluziile și de a deveni nefericiți. Este
nefericit cel care își caută comoara în iluziile acestei
lumi. Până la urmă, există o singură fericire adevărată aici – să fii unit strâns cu Dumnezeu și să trăiești
după voința Lui. Nu caut o bunăstare temporară,
deoarece sunt recunoscător pentru ce am, pentru
ceea ce mi s-a dat în viață de la Dumnezeu. Accept
bucuros totul – și ce numesc oamenii nenorocire și
ce numesc suferință. Îi mulțumesc Lui pentru că mă
binecuvântează cu daruri bogate.
Preotul s-a râs batjocoritor:
– Dar Dumnezeu nu ți-a dat nimic. Asta înseamnă
că Îi mulțumești în mod ipocrit.
Omul a rostit:
– Dumnezeu mă vede, El vede toate tentațiile și
toate oportunitățile mele. Îmi dă întotdeauna ceea ce
mă face perfect din punct de vedere spiritual.
Preotul a întrebat:
– Cu ce trăiești atunci?
Omul a replicat:
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– Grija mea în fiecare zi este doar să fiu strâns unit
cu Dumnezeu și să trăiesc după voința Lui, în așa
fel încât viața mea să fie complet unită și în acord cu
voința lui Dumnezeu. Așa îmi trece ziua. Și în fiecare
noapte, când merg la culcare, mă duc la Dumnezeu.
– Unde l-ai găsit pe Dumnezeu?
– Acolo unde am găsit Adevărul, când am lăsat ca
pe niște haine, tot ce e lumesc, pe malurile îndoielilor
mele și am intrat în apele Lui de Iluminare, în puritatea gândurilor mele și în Conștiința bună.
Preotul a ezitat, deoarece niciodată nu auzise astfel
de vorbe de la așa un om sărac.
– Spune-mi, vorbești așa din convingerea ta? Vei
gândi la fel dacă Dumnezeu va binevoi să-ți trimită
Sufletul în iad?
Omul a dat din umeri și a spus:
– În fiecare zi, mă țin de Dumnezeu cu toată îmbrățișarea de nedespărțit a Sufletului meu. Dragostea
mea sinceră pentru El este nemăsurată. Îmbrățișarea
mea este atât de puternică, iar Dragostea mea pentru
El este atât de nemărginită, încât oriunde mă va trimite Dumnezeu, și El va fi acolo cu mine. Și dacă El
este cu mine, de ce să-mi fie teamă? Viața mea este
acolo unde este El. Ar fi mai bine pentru Sufletul meu
să fie afară din Rai cu Dumnezeu, decât în Rai fără El.
– Ei bine, cine ești tu?! a întrebat preotul cu mirare
și teamă.
– Oricine aș fi, sunt mulțumit de viața mea. Și sincer, nu aș schimba-o cu viețile și bogăția tuturor conducătorilor de pe pământ. Fiecare om care știe cum să
se stăpânească pe sine, cum să-și stăpânească gândurile și care se află în strânsa îmbrățișare a Iubirii
de Dumnezeu, este cel mai bogat și mai fericit om din
această lume.
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– Ia zi, om sărac, cine te-a învățat așa înțelepciune?
– Am doar un singur învățător – Dumnezeu. În fiecare zi a vieții mele, încerc să fac bine în această lume,
mă rog, învăț să am gânduri drepte. Dar, în același
timp, întotdeauna am grijă de un lucru – să fiu strâns
unit cu Dumnezeu și cu Dragostea Lui nemărginită
pentru mine. Doar uniunea cu Dumnezeu mă face
să fiu perfect din punct de vedere spiritual. Viața în
Iubirea de Dumnezeu mă învață totul.”
Fiecare om este o Personalitate care, mai întâi de
toate, poartă o responsabilitate spirituală pentru tot
ce face și pentru tot ce alege în viață. Doar, cei mai
mulți oameni înțeleg ce este responsabilitatea. Ei își
asumă responsabilitatea în rezolvarea de chestiuni
de viață, ideologice, casnice, financiare și altele. În
principiu, fac acest efort nu pentru ei înșiși, ci pentru
familiile lor, pentru viitorul copiilor și nepoților lor,
pentru prietenii lor, pentru cei dragi și așa mai departe. La fel și în plan spiritual, ca sarcină principală
a fiecărui om, trebuie să-ți asumi responsabilitatea
pentru propriul destin spiritual și să faci tot posibilul
și imposibilul în viață pentru a te uni cu Sufletul tău
și pentru a dobândi Eliberarea reală de lumea materială. Nu este nevoie să aștepți pe nimeni, trebuie tu
însuți să acționezi și să începi în primul rând cu tine.
Tu însuți trebuie să fii un exemplu bun pentru alții,
și atunci, schimbările pozitive în tine și în societate
nu se vor lăsa așteptate.
Anastasia: Da, în cuvintele Dvs. este Adevărul care
atinge și mișcă adânc Sufletul. Dragostea spirituală,
care nu cunoaște nici măsură, nici hotare, învinge
totul! Știți, am observat că cititorii de toate vârstele
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pun una și aceeași întrebare: „Ce este Dragostea adevărată?”. Luând în considerare informația pe care ați
oferit-o mai devreme privind această chestiune, înțeleg
acum că, în societatea de azi, această noțiune a fost
denaturată substanțial, fiind și distorsionată ca sens
și esență. Oriunde te-ai uita, devine destul de evident
că în lumea de azi puținătatea unui adevărat simț al
Iubirii este resimțit de aproape toată lumea: copii,
adolescenți, tineri, seniori, de „singuratici”, de către
oameni căsătoriți și celibatari.
Rigden: Nu voi spune că în societatea de azi cheile
către această noțiune sunt pierdute în totalitate. Ele
există, dar sunt ascunse sub un strat de neînțelegere,
sub armura viziunii materialiste asupra lumii. Dar
pentru a le găsi, oamenii au nevoie măcar să știe cum
arată. Un alt lucru este că, în societatea consumeristă, totul este făcut pentru ca oamenii, în cea mai
mare parte, să nu găsească aceste chei, să trăiască
fără această Cunoaștere, în suferință, ghidați doar
de instinctele animalice. De ce? Pentru că adevărata
Dragoste eliberează omul pe interior și îi dă cel mai
prețios dar ceresc – Eliberarea reală de această lume
materială. Este o forță foarte puternică cea care trezește Sufletul. Aceasta este cea mai apropiată și cea
mai scurtă cale către Dumnezeu.
Anastasia: Ați putea să ne spuneți mai multe despre asta, cel puțin despre ceea ce poate fi publicat,
accesibil publicului? Până la urmă, sunt foarte mulți
oameni deștepți pentru care o aluzie este suficientă,
un indiciu în direcția care ar trebui de căutat, în așa
fel încât ei înșiși să poată ajunge la o înțelegere a esenței acestei întrebări, pentru a putea dobândi cheile.
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Rigden: Este posibil să intrăm în detalii, desigur...
Din păcate, oamenii consideră Dragostea ca fiind orice: de la instinctul egoist de „mascul alpha” și „femelă
alpha”, până la relațiile dintre soți, părinți și copii și
responsabilitatea morală față de rude, societate, țară,
etc. Dar toate acestea sunt convenții. Dragostea adevărată este o forță foarte puternică, mult mai mare
decât își imaginează oamenii.
Se poate spune că înțelegerea curentă a Iubirii este
limitată în mințile celor mai mulți oameni de tiparele
impuse în copilărie. În fond, pentru mase, acesta este
un joc, în limitele unor anumite convenții, cu luarea
în calcul a tradițiilor locale. Cu privire la aceste chestiuni, în societate a existat întotdeauna informația
accesibilă și inaccesibilă publicului larg. Informația
accesibilă era orientată spre interesele publice și spre
cele ale guvernării. Era răspândită în rândul maselor pentru a propaga un anumit model de comportament, favorabil structurilor care dețineau informația
restricționată. Informația ascunsă era folosită activ în
diferite structuri asociate cu puterea, în mod special
pe direcția religioasă, ocultă. Se baza pe cunoștințe
specifice despre lumea invizibilă, care făceau posibilă
dobândirea de putere suplimentară și influență asupra maselor.
Nu cel din urmă rol în această informație revine
uneia dintre cele mai puternice energii din corpul
uman, să o numim convențional energie sexuală. Informația accesibilă cu privire la această chestiune, ca
regulă, este focalizată obsesiv pe natura Animalică a
omului, fie este restricționată în limitele unor tabuuri
cu explicații primitive, care îndepărtează cu mult
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oamenii de esența chestiunii. Ca rezultat, persoana
este fie cuprinsă de o senzualitate de nestăpânit și
de lascivitate, sau suferă de autocritică mentală și de
restricții excesive în timpul momentelor de dezlănțuire
a acestei energii.
Asta se întâmplă, deoarece persoana nu-și înțelege
propria natură și nu are cunoștințe suficiente privind
această putere. În ambele cazuri, nu ajunge într-un
final să obțină fericirea mult așteptată și pacea lăuntrică a sufletului, dar simte, ca regulă, un gol sau
tensiune excesivă.
Energia sexuală este una din forțele puternice care
influențează omul. Te poți convinge de puterea sa dacă
urmărești interpretarea conștientă sau subconștientă
a dorințelor din gândurile omului. Simplu spus, dacă
oamenii s-ar gândi la salvarea Sufletului în timpul zilei
pe cât se gândesc la sex, toți oamenii ar fi devenit demult deja sfinți. Iar puterea este putere, totul depinde
de cine o folosește și cum, și unde își concentrează
atenția. Dacă omul o folosește în contextul dominației
naturii Animalice, puterea se transformă într-un cult
al importanței propriului sine, lubricitate, agresivitate și dovada că ești un „mascul alpha” sau o „femelă
alpha”. În societatea consumeristă, totul se reduce,
ca într-un joc de copii, la posesiunea fără drept de
apel a celei mai frumoase jucării, pe care toată lumea o vrea. După ce omul s-a săturat de jucăria sa,
începe o altă vânătoare, după altă jucărie frumoasă,
până când omul vede ceva și mai bun. Nu există capăt
pentru aceste dorințe ale omului. Observă că aceeași
dorință – de a avea ce e mai bun și mai atractiv – se
manifestă și la femei și la bărbați și pe alte planuri:
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mașini, apartamente, haine și așa mai departe. Rădăcina la toate astea este natura Animalică, mereu în
căutarea puterii și în posedarea de lucruri trecătoare,
finite și pământești. Iar în sens global, rațiunea Animalică câștigă, determinând în acest fel oamenii, cu
un alt set de iluzii, să-și consume forța vitală și să
acorde atenție la ce e muritor, în loc să se concentreze
pe propria salvare spirituală.
Anastasia: În general, oamenii hrănesc dușmanul
cu atenția lor, dușman care-i ucide, în esență.
Rigden: Da... Pentru orice persoană inteligentă,
este logic să presupună că, odată ce un om are energie
sexuală și aceasta se manifestă nu numai în conexiune cu instinctul de procreare, dar, și în timpul vieții,
acesta este influențat puternic pe plan psihologic, fiziologic și de alt gen, prin urmare forța sa creatoare
ocupă nu cel din urmă loc în structura omului, atât
cea vizibilă, cât și cea invizibilă. Ori, ce este o explozie
hormonală? Este o formațiune de compuși chimici, în
calitate de derivați din acțiunea energiilor, adică din
planul fizicii mai avansate. Mai mult, gândul este activatorul. Apropo, cuvântul hormon („hormaō”) tradus
din greacă, înseamnă exact „excit”, „pun în acțiune”.
Hormonii, ca substanțe active biologic, încep să producă schimbări în organism, afectând toate procesele
vitale din corp. Și vorbim despre ce este deja cunoscut
oamenilor, la nivel fiziologic, adică al lumii vizibile, al
materiei vizibile. Iar acum imaginează-ți ce semnifică
această putere pentru lumea invizibilă, în care influențele subtile și transformările au loc și din care, în
fapt, se naște totul. Sub aspectul spiritual, energia
sexuală este o forță și un conductor către cele mai
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adânci sentimente, să zicem, în lumea misterului celui
Suprem. Aceste cunoștințe sacre, într-un fel sau altul,
sunt prezente în multe religii tradiționale și credințe
ale diferitelor popoare ale lumii. Și, cred că e mai bine
să explic mai în detaliu.
Dragostea adevărată înseamnă cele mai profunde
sentimente ale unui om, sentimente care nu pot fi exprimate în cuvinte. Este puterea Sufletului, starea acestuia de Iubire pentru Dumnezeu. Dragostea adevărată
dintre oameni începe când o persoană experimentează
cele mai profunde sentimente de Iubire pentru Sufletul
altei persoane, când, așa cum se spune, vede esența
acesteia, când apare „minunarea în tăcere”.
Înțelegi diferența? Această stare este foarte diferită
de izbucnirea sexuală comună, obișnuită pentru om,
care, la rândul ei, este dominată de natura Animalică, când un om dorește să posede, să domine și să
folosească alt om pentru scopurile sale egoiste. Asta
diferă semnificativ de percepția psihologică, care se
manifestă în dominația unei stări spontane, a unor
semntimente instabile, a multor „vreau” lacome. Toate astea apar adesea când omul trăiește cu iluzia că
domină, chipurile, fie pe cineva, fie se dăruie în totalitate, dar nu are parte de reciprocitate, când demonstrează o frământare constantă în numele unui ideal
în comportamentul său, acesta fiind, de fapt, inventat
de el însuși. Deși în fapt, omul nu trăiește Dragostea
reală, dezinteresată, ci încearcă să-și arate sieși și
să arate altora propria relevanță ca alpha. În cadrul
relațiilor, toate astea se transformă în neînțelegere și
tensiune mai devreme sau mai târziu, și generează
discordie și adversitate, deoarece nu se bazează pe
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cele mai profunde sentimente, ci pe dorințele naturii
Animalice. Din nou, în situația dată, omul începe să
blameze pe toată lumea, numai nu pe sine. Însă, toate
aceste aspecte arată că persoana doar își afirmă Egoul și că nu știe de fapt cum să Iubească, pretinzând
însă o astfel de Dragoste pentru sine. Cu alte cuvinte,
„războiul și pacea” încep mai întâi în propriul conștient. Problema omului este că nu vrea să se dezvolte,
să producă el însuși Dragostea adevărată, spirituală,
acea Iubire pe care Sufletul său o simte pentru Dumnezeu; căci pentru creșterea spirituală rapidă a Personalității, dragostea este ca roua revigorantă pentru
un spic de grâu care se coace.
Dragostea adevărată este un dar lăuntric generos
pe care cineva îl dăruie altcuiva, din preaplinul sentimentelor profunde. O astfel de Dragoste poate fi adusă în dar când uiți de tine. Tocmai despre o astfel de
Dragoste, se spune că este răbdătoare, iertătoare, nu
invidiază, nu este plină de mândrie, nu caută propriul
folos și nu se gândește la rău.
Dragostea adevărată este refacerea unității Sufletelor. Omul Iubitor vede în celălalt afinitate și frumusețea Sufletului acestuia. Când omul este în starea
de Dragoste adevărată, nu vede numai frumusețea de
suprafață, cu alte cuvinte, frumusețea minții sau a
fizicului altei persoane, talentele, abilitățile, ci tocmai
frumusețea interioară a naturii Spirituale a acesteia.
În acest caz, omul începe să-l vadă pe celălalt dintr-un
unghi complet diferit. De asemenea, și în acea persoană au loc schimbări vizibile. Imaginează-ți că aceasta
se comporta agresiv în raport cu lumea exterioară.
Dintr-odată, neașteptat, cineva a văzut-o nu ca pe
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o persoană rea, ci ca pe o persoană bună, acordând
atenție nu defectelor sale, ci calităților... Adică acel
cineva a atras atenția asupra frumuseții spirituale
a persoanei, frumusețe care se află, de asemenea, în
propriul sine, nefiind însă dominantă în conștientul
său. Mulțumită acestui sentiment sincer, persoana nu
numai că începe să se deschidă, dar se și schimbă în
bine, odihnindu-și conștientul în potirul plin de Dragoste. Oamenii care doresc să urmeze calea spirituală
nu ar trebui să piardă timpul așteptând să vină într-o
zi cineva și să-i iubească sincer. Ar trebui să învețe
cum să descopere Dragostea înăuntrul lor – Dragostea
pentru Dumnezeu, pentru Suflet – și atunci, aceasta
se va reflecta în lumea înconjurătoare, le va permite
să vadă oamenii din perspectiva frumuseții lor spirituale. De fapt, totul este mai aproape decât omul își
poate imagina.
Anastasia: Da, se crează impresia că oamenii au
pierdut fundamentele cunoașterii despre ce anume
este Dragostea adevărată… Masele au fost lăsate doar
cu tradiții, fără înțelegerea esenței... De exemplu, în
tradiția Ortodoxă, în timpul slujbei de cununie, se
spune o rugăciune în care se cere ca harul ceresc să
coboare asupra bărbatului și femeii care s-au decis
să-și unească destinele și să transforme relațiile umane în relații divine. Ținând cont de ceea ce ați spus
anterior, acestea nu sunt simple cuvinte.
Rigden: Absolut corect. Ideea se regăsește în esența
lucrurilor: misterul Sufletului. Când doi oameni manifestă Dragoste adevărată unul față de celălalt, când
sunt uniți prin cele mai profunde sentimente, atunci
chiar și uniunea fizică („comunicarea trupească,
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legătura cărnii omenești”) ajută doar, așa cum se spune în Ortodoxie, „să le fie dezvăluită celor doi taina
adevărată, aceasta fiind actul care vine direct de la
Dumnezeu și care duce la El”. Acesta este „un miracol
dincolo de toate relațiile și stările firești”. Aici este un
înțeles adânc și în această taină, într-adevăr, o putere
enormă este ascunsă. Spiritul este cel care are întâietate aici, nu materia. Materia este doar o unealtă
suplimentară.
Anastasia: Da, Dragostea învinge totul... Trebuie
să vă mai adresez câteva dintre întrebările cititorilor,
întrebări care sunt, din nefericire, tradiționale pentru zilele noastre: „Este posibil ca omul modern să se
schimbe?”
Rigden: Destul de posibil. Numai că omul nu știe
multe despre abilitățile sale.
Anastasia: Ce anume poate împiedica omul să cunoască?
Rigden: De cele mai multe ori, este teama care vine
de la natura Animalică – teama de necunoscut, care
stimulează cel mai mult imaginația. Dar această frică
există numai până când ce este necunoscut devine
cunoscut. Pentru a cunoaște ce e necunoscut, trebuie
să fii interesat de asta și trebuie să îți extinzi limitele
gândirii. Altfel, cum poate omul să vadă ceva nou,
dacă gândirea sa absoarbe doar ce e familiar și fixează
limitele corespunzătoare pentru informația primită?
O perspectivă îngustată și lipsa unei înțelegeri profunde a lumii stârnesc, de asemenea, frica în om (de
la natura Animalică), frica de a atinge Eternul și de
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a pierde efemerul pe care îl posedă acum, vorbind la
figurat, exact acea ramură de care se agăța omul din
parabola despre care am vorbit mai devreme.
Anastasia: Ați spus că, pentru a cunoaște ceva,
trebuie măcar să inițiezi încercarea de a cunoaște.
Rigden: Da. Nu e de mirare că înțelepții din vechime obișnuiau să spună că, pentru a cunoaște lumea,
trebuie să te cunoști pe tine însuți. Iar pentru a te
cunoaște pe tine, trebuie să te îndepărtezi de tiparele
obișnuite de percepție. Până la urmă, lumea noastră
interioară este mult mai mare și mai interesantă decât
cum ne-am obișnuit să ne gândim la ea. Frumusețea,
amploarea și profunzimea sa nu pot fi cunoscute doar
cu percepția obișnuită. Când te cufunzi în adâncurile
necunoscutului, de exemplu, în timpul tehnicilor de
meditație, poți vedea și simți acel ceva care a fost întotdeauna cu tine și care îți oferă o înțelegere completă a
lumii. Sentimentele profunde (sau așa numitul al șaselea simț, cel al intuiției, care poate fi dezvoltat prin
anumite practici meditative și spirituale) îți permit să
percepi mai multă informație decât conștientul limitat
de logică. Aceste sentimente anticipează o situație,
oferind o cunoaștere extinsă despre aceasta din perspectiva Observatorului din partea naturii Spirituale.
Până la urmă, lumea reală, și nu spectrul îngust
pe care îl percepem cu vederea noastră, este atât de
multilaterală și variată, încât este irațional să o studiezi numai din perspectiva spațiului tridimensional.
Structura multidimensională a omului permite Observatorului din partea naturii Spirituale să lucreze în
diverse stări de conștient și să fie în diferite locuri în
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același timp. Asta, la rândul său, face posibilă aflarea
în diverse stări alternative, dimensiuni, cu alte cuvinte, te ajută „să vezi” sau să ai o varietate de opțiuni
în realități diferite. Pentru om, această varietate de
„nerealități” potențiale se manifestă până când acesta
face o anumită alegere. Această alegere manifestă una
din multiplele realități interdependente, cu care meditatorul intră în rezonanță. Cu alte cuvinte, în timp
ce se află în meditație, o persoană face deja schimbări
în realitatea curentă prin alegerea sa. Meditația este
ca viața însăși, în care o alegere personală creează un
viitor sau altul.
Și nu este nimic surprinzător aici. Este vorba doar
de o altă fizică, care nu a fost încă studiată. Cu toate
acestea, cercetările în această direcție sunt deja în
derulare. Înțelegerea sau rezolvarea anumitor chestiuni științifice generează un și mai mare număr de
astfel de întrebări. De exemplu, răspunsurile pe care
le găsește fizica cuantică ridică întrebări în biochimie,
biofizică și așa mai departe, printr-un lanț complex
de interconexiune și interdependență a acestei lumi
complexe. După cum se știe, macrocosmosul este reflexia microcosmosului; pentru a înțelege structura,
funcționarea bine coordonată și posibilitățile macro
obiectului, e necesar să începi cu studierea și înțelegerea microcosmosului acestuia.
Anastasia: În prezent, s-a stabilit la nivel experimental că omul, datorită abilităților sale fenomenale,
poate schimba polarizarea razelor de lumină, câmpul
electromagnetic, proprietățile apei, și, de asemenea,
poate devia raza laser, poate să citească informații de
la alte obiecte și așa mai departe. Asta înseamnă că,
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dacă analizăm omul (sau cel puțin acele abilități ale
sale pe care știința le poate azi fixa), atunci, pentru
a înțelege mecanismele acestor fenomene, nu numai
structura vizibilă a omului, dar cel mai important, și
structura invizibilă ar trebui studiată?
Rigden: Absolut. Orice obiect material este constituit dintr-un set de elemente chimice. Dacă vorbim despre om, corpul acestuia conține întregul tabel periodic al lui Mendeleev și multe alte elemente
chimice nedescoperite. Dar de remarcat este că, pe
măsură ce explorăm microcosmosul omului, descoperim că numărul elementelor chimice descrește, iar
interacțiunea lor devine din ce în ce mai complexă.
De exemplu, dacă ne adâncim la nivelul moleculei,
putem vedea că numărul elementelor chimice se reduce la doar câteva. Pe măsură ce ne cufundăm în
microcosmosul atomului, chimia dispare și ceea ce
rămâne este fizica cuantică de la nivelul particulelor elementare. Particulele elementare manifestă aici
proprietățile stării de limită: una și aceeași particulă
poate fi materie (particulă) în anumite condiții, și, de
asemenea, poate fi energie (undă). În afară de asta,
ni se dezvăluie un număr de proprietăți ascunse surprinzătoare: interacțiunea particulelor indiferent de
distanță și transfer de energie și multe altele. Dar și
fizica cuantică, putem spune, este limitată: stă pe
hotarul dintre două lumi, unde materia (particula)
se transformă în energie (undă).
Dacă mergem mai adânc, fizica cuantică dispare și
o lume complet nouă, dar încă necunoscută, începe –
o lume multidimensională de energii, iar mai departe este lumea informației (tocmai a acelor cărămizi
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fundamentale de informație mai sus menționate), care
formează materia, forma și viața însăși.
Există un astfel de paradox, l-aș numi, paradoxul
omului. Să luăm, de exemplu, o persoană de vârstă
mijlocie care cântărește 70 de kg și are 1,70 cm înălțime. Deci, dacă adunăm toate particulele elementare care alcătuiesc persoana respectivă, acestea nu ar
umple nici măcar un degetar mic, iar greutatea lor nu
ar depăși nici măcar 1 gram. Iar dacă redistribuim
particulele elementare la locul lor, potrivit structurii
informaționale a persoanei la acest moment în timp
și într-un anumit punct din spațiu, vom avea iarăși o
persoană de vârstă mijlocie voluminoasă și grea, care
cântărește 70 de kg și are 1,70 m înălțime.
Anastasia: Surprinzător...
Rigden: Întrebarea este: unde dispar volumul și
masa sa?
Anastasia: Poate tot acolo unde dispare și gaura
covrigului când este mâncată... Se pare că greutatea
omului este, de asemenea, o iluzie? Totuși, este interesant, ce anume creează atunci iluzia greutății?
Rigden: Această întrebare are un răspuns, dar
acesta este dincolo de înțelegerea fizicii moderne. Se
bazează însă pe cunoștințele despre cărămizile informaționale ale universului, despre care am vorbit anterior.
Hai să o spunem așa, potrivit unui anume
„plan”, sunt create diferite combinații de cărămizi
176

allatra.tv

Anastasia Novîh „AllatRa”

informaționale. Ca rezultat, din unele și aceleași elemente chimice sunt formate diferite forme de materie
„vie” sau „fără viață”, și așa mai departe. Varietatea
de opțiuni de aranjare a informației și apariția primară a energiilor în procesul de observație sunt create,
să zicem, de Superobservatorul de dincolo. Oamenii
Îl numesc Dumnezeu, Creator, inteligența Supremă,
Acel care, potrivit mitologiei popoarelor lumii, a creat
Universul, pe care-l și guvernează. Exact de Superobservator depinde cum va fi combinată informația și,
respectiv, care energie sau componentă a acesteia va fi
convertită în particulă elementară. Și apoi, în funcție
de asta, ce anume va fi manifestat și creat în lumea
materială, vorbind la figurat, fie o piatră de sub picioarele tale, fie o stea deasupra capului tău. Până la
urmă, totul în jurul nostru, inclusiv noi înșine, este
constituit din unele și aceleași elemente, dar care sunt
conectate prin programe diferite. Iar aceste programe
informaționale, aceste energii primare sunt doar o manifestare a planului Aceluia care a creat totul. Forma
și combinațiile sunt diferite, dar cu toate acestea, totul
este interconectat, tot ce e „viu” și „fără viață” interacționează, aceasta fiind voința și ideea Sa.
În om există o particulă din Acel care a creat totul.
Oamenii o numesc Suflet. Existența sa în această formă (capsulat în materie) este o parte a ideii Sale, pentru că nu are sens să creezi un lucru fără să-l observi.
Exact cum omul își prețuiește procesul de observare a
transformărilor sale spirituale, la fel de important este
pentru Dumnezeu să observe Sufletele; sunt valoroase
cele care se întorc la El. În același timp, libertatea de
alegere aparține omului. Omul este liber să aleagă orice cale. Dar totul este temporar și muritor, cu excepția
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căii spre Eternitate. Personalitatea însăși, dezvoltându-se spiritual și unindu-se cu Sufletul, devine acel
Observator din partea naturii Spirituale, care, asemeni Creatorului său, poate schimba multe lucruri în
lumea materială datorită propriului act de observare.
De exemplu, poate schimba nu numai destinul său,
dar și destinele altor oameni și poate face schimbări
în lumea înconjurătoare.
Anastasia: Cum poate face Observatorul schimbări
prin actul observației?
Rigden: Pentru ca să fie clar răspunsul la această
întrebare, hai să facem o incursiune în fizica cuantică.
Cu cât savanții studiază întrebările puse de această
știință, cu atât mai mult ajung la concluzia că totul
este strâns interconectat în lume și există nelocal. De
exemplu, particulele elementare sunt interconectate.
Potrivit teoriei din fizica cuantică, dacă este generată
o formare simultană a două particule, acestea nu vor
fi într-o stare de „superpoziție”, adică în mai multe
locuri în același timp. O schimbare a stării unei particule va duce, de asemenea, la o schimbare instantă a
stării celeilalte particule, indiferent cât de departe s-ar
afla, chiar dacă distanța depășește raza de acțiune a
forțelor naturale cunoscute omenirii moderne.
Anastasia: Care este secretul acestei interconectări
instante?
Rigden: Voi explica imediat. Să ne uităm, de exemplu, la electron. Este constituit din cărămizi informaționale (sau „grăuncioare Po”, așa cum erau numite
de oamenii din vechime), care definesc trăsăturile de
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bază ale electronului și îi determină inclusiv potențialul intern. Potrivit conceptelor moderne, electronul
se mișcă în jurul nucleului atomului ca și cum ar
fi de-a lungul unei „orbite staționare” (orbital). Mai
exact, mișcarea sa este deja prezentată nu sub forma
unui punct material cu o traiectorie predeterminată,
ci sub forma unui nor de electroni (o imagine convențională a electronului „disipat” prin întregul volum
al atomului), cu arii de îngroșare și de descărcare a
sarcinii electrice. Norul de electroni în sine nu are
granițe clare. Prin orbită (orbital) se înțelege o mișcare
a electronului nu pe o anumită linie, ci într-o anumită
parte a spațiului, o zonă din jurul nucleului atomului,
unde se păstrează cea mai probabilă locație a electronului în atom (orbitalul atomic) sau în moleculă
(orbitalul molecular).

Fig. 2. Norul de electroni al atomului de hidrogen:
o parte a spațiului tridimensional în jurul nucleului atomului, unde se păstrează cea mai probabilă locație a electronului.nachází elektron.
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Diferența dintre potențialul intern și sarcina externă este cea care creează astfel de orbitali. Calitatea
energiei interne (potențialul) caracterizează un obiect
material. Cu alte cuvinte, folosind limbajul științei
moderne, astfel de învelișuri de electroni (orbitali) ale
atomilor determină proprietățile electrice, optice, magnetice și chimice ale atomilor și ale moleculelor, ca și
majoritatea proprietăților corpurilor solide, în funcție
de numărul și poziția electronilor pe acestea. Forma
norului de electroni, așa cum ne amintim de la orele
de chimie din școală, poate fi diferită:

1

2

3

Figura 3. Forme variate ale norului de electroni
(„geometria” chimiei cuantice)
1) s-orbitalul – nor electronic de formă sferică (semnul cercului);
2) p-orbitalul – forma unei gantere sau are formă de pară
dublă (semnul infinitului);
3) d-orbitalul – forma unei flori cu patru frunze (semnul crucii
oblice).

Deci, așa cum se știe, electronul poate exista în
două stări simultan, în lumea materială – ca particulă și ca undă. Se poate manifesta în locuri diferite în același timp, potrivit, din nou, fizicii cuantice.
Plecând, sau mai degrabă, dispărând de pe orbita sa
nucleară, electronul se deplasează instantaneu. Adică,
dispare aici și apare pe o altă orbită.
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Dar cel mai interesant lucru privind acest subiect
este ceea ce oamenii de ştiinţă nu ştiu încă. Să analizăm, de exemplu, un electron al atomului de hidrogen, un element care intră în componența apei, în
organisme vii şi resurse naturale. Este unul dintre
cele mai răspândite elemente în spaţiu. Norul electronic care este amplasat în jurul nucleului atomului
de hidrogen are formă sferică. Este ceea ce poate detecta ştiinţa modernă în zilele noastre. Dar savanţii
nu ştiu încă faptul că electronul în sine este răsucit
într-o spirală. Mai mult, în funcţie de locaţia sarcinii,
această spirală (una şi aceeaşi) poate fi răsucită atât
spre stânga, cât şi spre dreapta. Datorită acestei forme
spiralate şi schimbării locaţiei concentrării de sarcină,
electronul trece cu uşurinţă de la starea de particulă la
cea de undă şi viceversa.
Iată un exemplu la figurat. Imaginează-ţi că ai o portocală în mână. Folosind un cuţit, îndepărtezi cu grijă
întreaga coajă de pe aceasta într-un cerc în spirală,
mişcându-te de la unul dintre punctele sale, să ne exprimăm convenţional, din punctul A către altul – punctul B. Dacă separi această coajă de portocală, atunci,
în forma obişnuită strânsă, va avea formă sferică, repetând contururile portocalei. Iar dacă o întinzi, va semăna cu o sfoară în formă de undă. Deci, în exemplul
nostru figurativ, partea portocalie a cojii portocalei va
reprezenta spirala electronului, pe suprafaţa căreia
există o sarcină externă în zona punctului A, în timp
ce sarcina internă se află în zona punctului B pe interior (pe partea albă a cojii). Orice schimbare externă în
punctul A (pe partea portocalie a cojii) va duce la aceeaşi schimbare interioară instantanee, dar care va fi
opusă ca forţă şi influenţă în punctul localizat pe
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partea albă a cojii, sub punctul B. Imediat ce sarcina
externă a electronului se reduce, spirala se întinde sub
influenţa potenţialului intern, iar electronul trece în
stare de undă. Când sarcina externă reapare, fiind formată datorită unei interacţiuni a undei cu materia,
spirala se comprimă, iar electronul intră din nou în
starea de particulă. În starea de particulă, electronul
are o sarcină externă negativă şi o spirală orientată
spre stânga, iar în starea de undă, are o spirală orientată spre dreapta şi o sarcină externă pozitivă. Toată
această transformare are loc datorită ezoosmosului.

B

1

B
2

Figura 4. Exemplu figurativ de transformare
a electronului dintr-o particulă într-o undă:
1) starea de particulă; 2) starea de undă.

Observatorul din perspectiva lumii tridimensionale
poate vedea electronul ca o particulă, dacă anumite
condiţii tehnice sunt create. Dar Observatorul din perspectiva dimensiunilor superioare, care vede lumea
noastră materială sub formă de energii, este capabil să
observe o altă imagine a structurii aceluiași electron.
În particular, se va vedea faptul că cărămizile informaţionale care alcătuiesc electronul vor manifesta doar
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proprietăţile undei de energie (a unei spirale întinse).
În plus, unda respectivă va fi infinită în spaţiu. Simplu
spus, poziţia electronului este de aşa natură în sistemul realităţii, per ansamblu, încât se va afla peste tot
în lumea materială.
Anastasia: Se poate spune că va exista, indiferent
dacă îl vedem ca Observatori ai lumii tridimensionale
sau nu?
Rigden: Da. Pentru a înţelege asta, să luăm în considerare un alt exemplu cu o oglindă. Să presupunem că unele cărămizi informaționale fundamentale
formează o structură care reprezintă un punct local,
un obiect oarecare. Îl punem în mijlocul unei camere,
în care este plasată o multitudine de oglinzi, sub un
anumit unghi, în aşa fel încât obiectul se reflectă în
fiecare oglindă. Ca urmare, obiectul se află în mijlocul
camerei, se reflectă în fiecare oglindă și, prin urmare,
îl vedem şi, respectiv, informaţia despre acesta există
și în conștientul nostru. Pe scurt, informaţia despre
obiect există simultan în câteva locuri. Dacă înlăturăm una dintre oglinzi, nu vom observa obiectul în
acel loc. Dar când punem la loc oglinda, acesta va
reapărea. Deci, în realitate, informaţia despre obiect
nu a dispărut. Doar că îl vedem în anumite condiţii de
manifestare a informaţiei, şi odată ce condiţiile s-au
schimbat, nu îl mai vedem. La modul obiectiv însă,
obiectul respectiv continuă să existe în acel loc, în
plan informaţional. Reflexia poate avea un flux continuu, ceea ce înseamnă că acest obiect există în fiecare punct al acestei camere (şi, apropo, nu numai al
camerei, ci şi al spaţiului din afara limitelor camerei),
indiferent dacă îl vedem sau nu.
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Potrivit fizicii cuantice, existenţa electronului în
starea de particulă depinde de chiar actul de măsurare sau observaţie. Cu alte cuvinte, electronul care
nu a fost măsurat şi care nu este observat nu se comportă ca o particulă, ci ca o undă. În acest caz, pentru
electron, există un câmp de probabilități multiple, căci
el se află aici și acum în mai multe locuri simultan,
adică în stare de superpoziție. Cu toate astea, chiar
dacă electronul deține o poziție multiplă, acesta va fi
unul și același electron și una și aceeași undă. Superpoziţia este posibilitatea de a exista simultan în toate
stările alternative posibile, până când are loc o alegere, până când Observatorul realizează o măsurare (o
detectare a obiectului dat). Imediat ce Observatorul îşi
concentrează atenţia pe comportamentul electronului,
el, adică electronul, se comprimă imediat într-o particulă, adică, se transformă dintr-o undă într-un obiect
material, poziţia căruia putând fi localizată. Pe scurt,
după măsurare, sau să spunem, după alegerea Observatorului, un obiect va exista doar într-un singur loc.
Anastasia: Uau, asta este o informaţie interesantă! Concluziile fizicii cuantice, se pare, sunt valoroase pentru cei care sunt angajaţi în desăvârșirea de
sine. Asta explică într-un fel de ce o persoană eşuează
în meditaţie. Până la urmă, ce anume contribuie, să
spunem aşa, la „materializarea” procesului meditaţiei,
adică a tranziţiei de la starea de undă la starea materială, unde energia, din nou, dobândeşte proprietăţile
materiei? Tocmai observaţia şi controlul din partea
naturii Animalice. Cu alte cuvinte, meditaţia eşuează
când procesele mentale, tipice stării zilnice, obişnuite,
ale conștientului, devin active. Pe lângă asta, creierul
încearcă mereu să identifice ceva şi să localizeze un
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obiect de observat. O astfel de situaţie are loc când
Personalitatea nu se cufundă suficient într-o stare modificată de conştient în timpul unei meditaţii sau când
pierde controlul asupra acestei stări. Asta permite naturii Animalice să intervină în procesul de observaţie.
Ca rezultat, apar imagini asociative, iar Adevărul se
pierde. Unda se transformă în materie. Dar imediat
ce „deconectezi creierul” cu procesele sale de gândire
şi intri complet în meditaţie, datorită unei manifestări a sentimentelor tale profunde, atunci se produce
o expansiune a conştientului, iar materia observată
din perspectiva naturii Spirituale se transformă într-o
undă. Te contopeşti cu adevărata realitate a lumii, devii una cu ea şi, în acelaşi timp, îi simţi toată diversitatea, de parcă ai fi o multitudine şi pretutindeni. Acesta
este momentul când se produce adevărata meditaţie,
ca proces de cunoaştere a Adevărului.
Rigden: Absolut corect. Lumea naturii Animalice este lumea dominanţei materiei şi a legilor sale.
Lumea lui Dumnezeu este lumea energiilor perfecte.
Când meditezi, când eşti într-o stare modificată a
conştientului, devii parte din proces, o parte din manifestarea divină aici. Imediat ce se activează în tine
Observatorul din partea naturii Animalice, ai impresia că ai câştigat control asupra materiei. De fapt,
materia (Rațiunea Animalică) este cea care capătă
control asupra ta. Ca rezultat, devii doar un obiect
material mai pronunțat, de fapt, te transformi într-un
obiect corpuscular de materie generală (corpuscul,
din latinescul corpusculum, însemnând „corp”, „cea
mai mică particulă de materie”) şi te supui legilor
materiei. Dacă te reorientezi spre starea de undă,
devii parte din manifestarea divină în această lume,
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adică, un Observator din partea naturii Spirituale.
De aceea se spune: ce ai în tine mai mult, asta vei
fi. În starea de meditaţie, percepţia obişnuită dispare. Conştientul unui practicant experimentat, în
mod special dacă luăm în considerare starea sa în
practica spirituală „Floarea de lotus”, într-adevăr, se
extinde considerabil, se extinde dincolo de graniţele
lumii obișnuite. Omul simte că este simultan peste
tot. Poţi spune că superpoziţia din fizica cuantică,
dobândirea stării de undă este la fel ca obţinerea în
meditaţie a unei stări de ieșire în dimensiuni mai
înalte, în care materia este deja absentă. Superpoziţia în starea de meditaţie este când „vezi”, în sensul
de a simţi prin sentimente profunde, întreaga lume
şi manifestările sale diverse. Dar imediat ce Observatorul se focusează pe un obiect, conştientul său
se îngustează şi este limitat de obiectul observat.
Asta înseamnă că unda se transformă în materie,
odată ce faci o alegere şi te concentrezi pe detalii
concrete. Deoarece, când te concentrezi pe detalii,
percepţia cuprinzătoare dispare, rămânând numai
detaliile. Gândurile de la natura Animalică sunt un
fel de unealtă, o putere de a materializa obiecte, în
vreme ce sentimentele de la natura Spirituală sunt
o forţă de expansiune a conştientului şi de ieșire în
dimensiuni mai înalte.
Anastasia: Da, cât de complexă este această lume
şi cât de evidente pot fi lucrurile simple în ea.
Rigden: Acum, cu privire la fizica cuantică... Pe
de o parte, noţiunea Observatorului a extins graniţele cunoaşterii savanților, dar, pe de altă parte, a
provocat un blocaj în ştiinţă. Până la urmă, poziția
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Superobservatorului dovedeşte că există o forţă imensă, care poate influenţa Universul din afară, toate
obiectele acestuia şi toate procesele care au loc în
interiorul său.
Anastasia: Deci, de fapt, aceasta este o altă cale
pentru a demonstra ştiinţific existenţa lui Dumnezeu?
Rigden: Da. Omul are Suflet ca parte a puterii divine. Cu cât mai mult îşi transformă lumea interioară,
cu atât Personalitatea se contopește cu Sufletul, dezvăluindu-se în faţa lui Dumnezeu, şi cu atât devine
mai puternic spiritual şi capătă abilitatea să influenţeze lumea fizică din dimensiuni superioare. Cu cât
sunt mai mulţi oameni de acest fel, cu atât această
influenţă este mai semnificativă și mai de amploare.
Superobservatorul este Dumnezeu, care poate influenţa totul. Omul, ca Observator din partea naturii
Spirituale, este Observatorul care poate să intervină
în procesele lumii şi să le schimbe la nivel micro. Desigur, anumite manipulări ale materiei sunt accesibile
oamenilor din perspectiva Observatorului din partea
naturii Animalice. Dar omul obţine adevărata putere
de influenţă numai atunci când se activează Observatorul său din partea naturii Spirituale.
Anastasia: Când faci practici spirituale şi ai o viziune extinsă asupra realităţii lumii, realizezi că acesta
este un fapt. Minunile incredibile făcute de cei care,
în vremuri diferite şi pe diferite continente, au fost
consideraţi sfinţi, sunt o dovadă în acest sens. Deoarece, pentru ei, era uşor să oprească forțele naturii,
să schimbe structura apei, să vindece orice boală şi
chiar să învie oamenii din morţi.
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Rigden: Desigur, oamenii nici nu-şi pot imagina
ce abilităţi zac în ei. Observaţia este primul pas spre
a cunoaşte secretele ascunse. Prin actul contemplării
din perspectiva Observatorului din partea naturii Animalice sau a naturii Spirituale, influenţăm o situaţie
particulară, posibilul ei rezultat şi o decizie în lumea
care este invizibilă nouă, deoarece facem o alegere.
Fiecare situaţie este un fel de răspuns nu numai la
prezenţa ta în acest loc aici şi acum, dar şi la modul
în care te observi pe tine însuţi în acest moment.
Anastasia: În esenţă, observăm o parte din noi înşine în ceea ce ne înconjoară, şi nu realitatea lumii o
judecăm, ci modul în care o interpretăm şi în acord
cu înţelegerea noastră despre lume.
Rigden: Corect. Exprimând ceva despre lume, în
general exprimăm ceva despre noi înșine. Un bun ascultător va auzi întotdeauna mult mai multe despre
persoana care vorbește decât intenționează aceasta să
dezvăluie despre sine.
Anastasia: Cu alte cuvinte, într-un fel sau altul,
vedem lumea exterioară printr-un fel de „ochelari roz”
ai Observatorului din partea naturii Animalice. Cu
cât lucrăm mai puțin pentru a ne transforma lumea
interioară, cu atât mai rău pentru noi. Căci, în acest
caz, doar experiența asociată cu dominația Observatorului din partea naturii Animalice va crește mai
mult, ceea ce înseamnă că vom primi o imagine și mai
distorsionată asupra percepției lumii.
Rigden: Da. Acest lucru, întâmplător, poate fi urmărit chiar şi din perspectiva cunoştinţelor existente
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despre creier, conştient şi felul de a gândi al unei
persoane şi despre modul în care s-a format viziunea acesteia asupra lumii. Ca regulă, într-o societate
consumeristă, unei persoane i se insuflă din naştere
anumite directive, şi anume că lumea este materială
şi, chipurile, singura realitate existentă pentru oameni. Am spus deja cu privire la creierul nostru că
este organizat în aşa fel încât să se adaptează foarte
repede la diverse stereotipuri, mai mult, continuă să
se bazeze pe acestea, până când persoana alege altele
noi. Astfel, omul începe să-şi construiască viaţa din
copilărie, în esenţă, pe tipare greşite şi pe o viziune
unilaterală asupra lumii din perspectiva Observatorului din partea naturii Animalice. El ignoră pur şi
simplu tot ce nu corespunde tiparelor sale şi alegerii
sale personale. Omul de parcă ar alege o gamă foarte
îngustă de cunoaștere a lumii şi a propriului sine,
nefiind interesat de mai mult. Ca rezultat, oamenii
folosesc asocieri „banale” şi devin destul de previzibili
în acţiunile şi intenţiile lor.
Ce reprezintă acea informaţie selectivă din lumea
exterioară, cea mai mare parte din ea venind prin
intermediul vederii? Ceea ce vedem, potrivit fizicii
cuantice, este o iluzie generată de geometria spaţiului. În starea obişnuită de conştient nu percepem
lumea din perspectiva unui Observator detaşat, din
spațiul cosmic sau a altui Observator, ci din perspectiva Observatorului care este cufundat în această
lume tridimensională şi care este plasat pe coordonate specifice, la un anumit punct în timp. Din acest
motiv, vom percepe lumea unilateral, numai din acest
punct, iar în acest caz, va exista distorsiune. Chiar şi
corpul nostru îl vedem ca o imagine tridimensională,
189

allatra.tv

Anastasia Novîh „AllatRa”

percepută de creierul nostru, acordat la o stare de
zi cu zi a conştientului, pentru noi, normală. Dacă
schimbăm starea de conştient, şi, de exemplu, ne
analizăm corpul fizic în starea de meditaţie, vom vedea aura şi învelişurile corespunzătoare, în general,
structura noastră complet diferită. În timpul unor
meditaţii mai complexe cu referire la observarea unor
dimensiuni superioare, poţi vedea întreaga ta structură la o scală mai mare, inclusiv părţile localizate în
alte dimensiuni. Toate acestea, în mod corespunzător, ne vor extinde înţelegerea cu privire la structura
energetică a omului
În plus, trebuie să luăm în calcul localizarea creierului în interiorul craniului, cu alte cuvinte, faptul
că este complet izolat de mediul extern. Creierul nu
are contact direct cu lumina din spaţiul fizic înconjurător. Lumina care intră prin ochi este pur şi simplu
convertită într-un semnal electric. Şi acest semnal este
cel pe care creierul îl analizează şi îl decodează în „întuneric”, la figurat vorbind. Cu alte cuvinte, creierul
nostru nu vede „imaginea reală” (sau mai exact iluzia geometriei spaţiului respectiv), ci doar un semnal
convertit din exterior – „o copie electrică” a imaginii
vizibile în gama limitată de percepţie.
Anastasia: În general, pe lângă faplul că aceasta
este o „copie electrică” a stării obiectelor observate cu
o clipă în urmă, ea nici măcar nu poate fi numită o
bucăţică de informaţie din acea varietate a lumii vizibile şi, cu atât mai mult, a lumii invizibile. Iar omul
încă se autoiluzionează, crezând că ştie această lume
şi o înţelege...
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Rigden: Da, omul crede astfel din cauza obiceiului
de a gândi din perspectiva naturii Animalice... Dar el
trebuie să-şi pună întrebarea cine anume gândeşte
în el şi ce este conştientul? Creierul este un biodispozitiv excepţional prin complexitatea structurii sale,
a funcţiilor (inclusiv cele de apărare), cu un număr
astronomic de elemente şi relaţii între acestea, fără
un contact direct cu mediul înconjurător. Creierul este
supraabundent, cu alte cuvinte, este capabil să efectueze funcţii de o complexitate incomensurabilă mai
mult decât este necesar, de exemplu, pentru a locui
pe planeta Pământ. Creierul este mereu în lucru: atât
ziua, cât şi noaptea. Acesta îşi schimbă doar stările,
de exemplu, de somn, veghe şi aşa mai departe. Îi
este caracteristică o auto-reorganizare permanentă a
propriului sistem. Rămâne de regulă stabil de la jumătate de secundă până la două secunde și jumătate, şi
apoi se activează unele variabile şi conexiuni flexibile,
altele se dezactivează, în timp ce conexiunile rigide
lucrează constant. Creierul este într-un fel „plictisit”
de monotonie. Procesul de gândire se petrece constant.
Procesarea diferitelor informaţii în interiorul său are
loc non-stop.
Creierul este un mediator între conştient şi lume.
El primeşte şi încearcă să descifreze coduri, cu alte
cuvinte, semnale variate, inclusiv cele venite de la
cele cinci simţuri. Dar este deosebit de important să
menționăm că creierul este capabil să perceapă multe
alte semnale ce vin nu numai din lumea vizibilă, ci
şi din cea invizibilă. O dovadă în acest sens, pentru
savanţii din ziua de azi, sunt experimentele derulate cu participarea oamenilor implicați în anumite
practici meditative modificându-și starea propriului
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conștient. Aceştia sunt călugări budişti, şamani siberieni, clarvăzători şi aşa mai departe. Pe lângă asta,
grupul experimental respectiv include oameni care
manifestă abilităţi neobişnuite sporadic şi spontan:
telepatia (transfer de gânduri la distanță), clarviziunea, telekinezie (abilitatea de a muta obiecte fizice şi
de a le schimba forma cu ajutorul gândului), şi aşa
mai departe. În general, aceste abilităţi sunt inerente
fiecărui om, dacă sunt activate.
Anastasia: Aceasta este, de fapt, dovada că o persoană, având Cunoştinţe de bază, este capabilă să
exploreze cu succes lumea într-o stare modificată a
conștientului, fără să iasă din camera sa, cu ochii
închişi şi fără ajutorul niciunui mijloc tehnic și al niciunuia dintre simţurile familiare.
Rigden: Observă că o astfel de cunoaştere va fi
mult mai informativă şi mai bogată decât cea obţinută de către om în starea obişnuită de conştient. Din
ce motiv? Deoarece conştientul său începe să lucreze
într-un regim diferit.
Chiar şi cu echipamentul modern, poţi să urmăreşti cum se reorganizează activitatea creierului în
starea modificată de conştient. Când un om gândeşte
în starea obişnuită de conştient, activitatea celulelor
nervoase din diferitele zone ale creierului arată similar
cu un cer înstelat, cu alte cuvinte, au un aspect dezordonat. Dar când omul este într-o stare modificată de
conștient, atunci se formează o imagine complet diferită a activităţii creierului. „Stelele” se aliniază cumva
sub forma unor „clustere” specifice de o anumită formă – sfere, nori, fluxuri şi raze având o direcţie clară.
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În plus, trebuie să acordăm atenţie la structura
(forma) craniului uman din interior şi la ţesuturile
adiacente. Oasele frontale, parietale şi occipitalul, cu
relieful lor special, merită o atenţie deosebită. Acesta
este un fel de prototip biologic de oglinzi concave, care
pot focaliza, absorbi şi reflecta unde de diferite frecvenţe. Această structură serveşte ca un bun rezonator
(din latinescul „resono” – „scot un sunet ca răspuns”,
„răsun”), cu alte cuvinte, este capabilă de a acumula
şi de a focaliza energia vibraţiilor şi de a o face mai
puternică.
Anastasia: Această informaţie este destul de interesantă. După cum se ştie din exemplul din radiotehnica modernă, oglinzile concave au proprietăţile unei
antene de primire şi transmitere.
Rigden: Absolut corect. Deci creierul este, în mare
măsură, un dispozitiv biologic unic, care efectuează
multe funcţii şi serveşte ca receptor şi transmiţător
de informaţie nu numai din lumea exterioară vizibilă,
dar şi din cea invizibilă, inclusiv din lumea interioară
a omului.
Când o persoană începe să mediteze, dă un ordin
mintal, folosind unele chakrane sau altele şi activând
energii subtile, care, la rândul lor, activează anumite
zone din structura energetică. Datorită acestui ordin
mintal, creierul corpului fizic, de asemenea, se reconfigurează într-un mod de operare al unei stări modificate de conştient. Ca să spunem așa, are loc un proces destul de interesant în meditaţiile mai profunde:
meditatorul realizează practic „oprirea gândurilor”. Iar
informaţia în formă pură este obţinută datorită forţei
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numite de către oameni încă din timpurile străvechi
al şaselea simţ, intuiţie (Cunoaştere intuitivă). Şi o
astfel de cunoaștere este mult mai profundă, bogată şi
variată decât percepţia obişnuită vizibilă a lumii. Până
la urmă, Observatorul din partea naturii Spirituale
percepe procesele energetice prin sentimente, integru
şi cu claritate, cunoscând adevărata realitate. Datorită
acestui lucru, pentru el devine evident după meditaţie
ce diferenţă semnificativă este între ce percepe creierul uman, în mod șablonard, ca „realitate” în lumea
tridimensională şi ce reprezintă de fapt realitatea care
formează evenimentele acestei lumi. Pentru un astfel
de Observator, nu este o problemă să extragă informaţia care este cu mult înaintea înţelegerii ştiinţifice
curente a anumitor procese din această lume.
Ca urmare, pentru creier ca biodispozitiv, lumea
exterioară constituie doar nişte copii multiple, pe care
le percepe potrivit sarcinii care i-a fost stabilită de
către Observator, în concordanţă cu lumea interioară
şi cu alegerea Observatorului însuși. Fiecare om îşi
trăieşte realitatea în funcţie de alegerea sa şi de percepţia interioară.
Anastasia: Da, acum am o înţelegere mai profundă
a motivului pentru care ar trebui să tindem spre a trăi
şi a dobândi experienţă proprie, din perspectiva Observatorului din partea naturii Spirituale. Numai atunci
există o şansă reală de a nu ne irosi viaţa pe numeroase
rătăciri, de a nu ne bloca în iluziile observaţiilor venite
din partea naturii Animalice, de a ne schimba destinul
şi de a ne forma realitatea salvării spirituale încă din
timpul acestei vieţi. Până la urmă, ce gândim se va și
crea, manifestându-se o realitate sau alta.
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Rigden: În procesul său de cunoaștere, omul poate
ajunge atât de departe cât crede că poate. Cu cât este
mai perseverent în îndepărtarea de concepţiile sale
limitative, formate de către natura Animalică, cu atât
mai vizibilă va fi influenţa sa asupra realităţii. Prin
formarea unei perspective puternice asupra vieţii din
unghiul Observatorului din partea naturii Spirituale,
omul îşi poate înţelege interconexiunea profundă şi
interacţiunea cu întreaga lume.
Omul, ca Observator din partea naturii Animalice, fixează obiecte care sunt importante pentru el în
lumea înconjurătoare, sporind importanța acestora
pentru sine prin puterea atenţiei. Acordarea de importanţă unuia sau altui obiect depinde de viziunea
omului, de experienţa acestuia în cunoaşterea lumii şi
a propriului sine. Odată ce omul începe să se bazeze
pe circumstanţe exterioare, generează mişcare, asta
provocând neliniște, manifestarea de iluzii multiple
care îi captează atenţia şi mai mult.
Omul, ca Observator din partea naturii Spirituale,
se uită la lume cu imparţialitate. Sprijinul său în viaţă
şi obiectul semnificativ este Sufletul. Până la urmă,
este imposibil să cunoşti adevărul exteriorului fără
să cunoşti Adevărul interiorului, pentru că atunci nu
există Observator în faţa căruia sunt dezvăluite toate
secretele lumii.
Anastasia: Ştiți, a fost o etapă în viaţa mea când
percepeam multe dintre cuvintele Dvs. mai mult intuitiv decât conştient: ele m-au inspirat și m-au ajutat
să trăiesc şi să depăşesc dificultăţile omenești. Dar
când am început practicile avansate, în special a celor
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referitoare la structura invizibilă a omului, mi-am extins semnificativ limitele percepţiei asupra lumii şi
asta a contribuit la dobândirea unei experienţe spirituale neobișnuite, a oferit o oportunitate pentru contemplare spirituală şi autodescoperire prin cele mai
profunde sentimente. Mulţumită acestei experienţe,
am realizat valoarea acelor Cunoştinţe pe care ni le
oferiți. Într-adevăr, trăirile din meditaţii nu pot fi redate în cuvinte, dar ele schimbă fundamental atitudinea
faţă de lumea înconjurătoare, când realmente simţi
ceva ce este mult mai valoros decât această întreagă
lume materială... Cel mai interesant este faptul că,
după această breșă în practică, calitatea meditaţiilor
însele s-a schimbat. În mod special, aş vrea să menţionez caracterul multifaţetat al meditaţiei „Floarea
de lotus” în raport cu lucrul cu cele mai profunde
sentimente şi minunatele Cunoştinţe practice de bază
despre sine, care permit cunoaşterea structurii energetice a omului în meditaţia „Piramida”. Apropo, este
posibil să vorbiți lumii despre această meditaţie? Dacă
da, v-aş fi foarte recunoscătoare dacă oamenii ar putea afla despre aceste Cunoştinţe primordiale direct
de la Dvs.
Rigden: Desigur. „Piramida” nu constituie nici pe
departe o culme a perfecțiunii, deşi este o meditaţie foarte eficientă, care te ajută să-ţi simţi adevărata
lume interioară şi, de asemenea, să înţelegi structura
complexă a omului, care este puţin cunoscută oamenilor din ziua de azi. Totuşi, înainte de a vorbi despre
această meditaţie, cred că este de folos să-i familiarizăm inițial pe oameni mai în detaliu cu cunoştințele privind structura invizibilă a omului. Din vremuri
străvechi, aceste cunoştinţe erau prezente la diferite
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popoare. Nu pot spune că sunt complet pierdute în
prezent, unele menţiuni despre ele au rămas parţial,
dar în ce formă, este o altă chestiune. Deși nu e de
mirare acest lucru, căci mintea sofisticată a omului
nu este capabilă numai de asta.
Aşa cum am spus deja, omul este mult mai mult
decât pur și simplu materie. În structura sa, este foarte complex, nu numai la nivel fizic, dar şi la nivel
energetic. Analizând structura fizică a omului, chiar
şi cu echipament modern, putem vedea doar o parte a structurii sale, existentă în tridimensionalitate.
Mai mult, dacă luăm în considerare structura de ansamblu a omului, cea mai mare parte a construcţiei
acestuia aparținând lumii invizibile, descoperim că, la
nivel fizic, omul este mai slab protejat decât la nivelul
energiilor subtile.
Întreaga structură a omului este creată în aşa fel
încât Sufletul să fie mai bine protejat decât corpul.
Corpul este doar un înveliş material adiţional înlocuibil,
creat pentru anumite condiţii de existenţă în Univers,
în geometria spaţiului tridimensional. Este temporar şi
muritor. Este un fel de biomaşină controlată de o Personalitate, cu alte cuvinte, de către cel care face constant
alegeri, reflectate în evenimentele de pe calea vieții sale
şi în dezvoltarea sa spirituală în general. Schimbarea
corpurilor în procesul reîncarnărilor este doar o reînnoire a acestui înveliş exterior adiţional, vorbind la
figurat, este ca regenerarea pielii în corpul fizic sau ca
schimbul de haine în viaţa de zi cu zi. În mod natural,
între părţile fizice şi energetice ale structurii omului are
loc o interacţiune şi se produc diverse procese privind
schimbul de energie şi informaţie.
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Aşa cum am spus anterior, totul în lume este interconectat. Lumea este multidimensională şi are paralele
diferite. Omul în lumea invizibilă este un subiect
complex informaţional, orientat spaţial, care există
în mod stabil simultan în şase dimensiuni. Este dificil pentru oamenii moderni să înţeleagă, dar sper că,
odată cu dezvoltarea unei fizici şi biofizici calitativ noi,
ştiinţa va descoperi şi acest fapt. Omul există în şase
dimensiuni constant şi simultan, dimensiunile respective influenţându-se una pe alta. Dar omul are
o şansă în timpul vieţii sale să realizeze contopirea
Personalității cu Sufletul, să dobândească maturitate spirituală și să iasă în dimensiunea a șaptea (Nirvana, rai), adică să dobândească propria eliberarea
spirituală, să cunoască dimensiuni mai înalte dacă
doreşte. Ca o comparaţie, un Bodhisattva, ca Fiinţă
Spirituală existând liber în încarnarea pământească,
în structura umană a unui corp (ca Fiinţă Spirituală,
Bodhisattva poate pleca în lumea spirituală oricând,
spre deosebire de Sufletul omului care este întemnițat
în structură), există constant și simultan în 72 de dimensiuni. Acesta este exact numărul de dimensiuni
în Universul global. Pe scurt, un Bodhisattva există
temporar într-o structură localizată în cele şase dimensiuni ale lumii materiale, ca la toți oamenii. Dar în loc
de Suflet uman, el are o Fiinţă Spirituală perfectă din
lumea lui Dumnezeu, care există constant şi simultan
în 72 de dimensiuni, unde poate să aducă modificări.
Anastasia: Da, acesta este un bun exemplu, care
oferă o înţelegere privind oportunităţile unice pentru
dezvoltare spirituală, pe care le are omul în cursul
vieţii sale şi motivul pentru care fiecare moment al
vieţii este atât de preţios. Ați menţionat că universul
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are 72 de dimensiuni. Cred că cititorii vor fi foarte interesaţi să afle că numărul de dimensiuni din Univers
este limitat. Îmi amintesc că vorbeați odată despre
ezoosmos, lumi paralele, paradoxul paralelei, despre
diferenţa dintre conceptele de „dimensiuni paralele”
şi „lumi paralele”.
Rigden: Da, lumile şi dimensiunile paralele nu sunt
unul şi acelaşi lucru. Poate exista o multitudine de
lumi paralele. Într-un fel sau altul, ele sunt intercalate
cu dimensiuni diferite. Dar toate acestea există într-un
Univers global. Ce este o paralelă? Voi explica folosind
un exemplu figurativ din vieţile oamenilor. Fiecare om
îşi trăieşte viaţa cum ar fi în propria sa „realitate”, de
fiecare zi, în lumea sa mică, care, pentru câteva momente, se intersectează cu câteva alte „realităţi” din
vieţile altor oameni. Cu alte cuvinte, conştientul său
individual trăieşte separat, ca şi cum ar fi în propria
lume paralelă, dar într-o lume comună pentru toţi.
Alţi oameni, cu vieţile lor, cu gândurile, lumea interioară şi mediul înconjurător, trăiesc în paralel cu el,
şi omul nici măcar nu știe de existenţa acestora. Aşa
sunt şi lumile paralele: ele sunt multe, unele intră în
contact una cu alta, altele există în paralel, rămânând
individuale. Dar toate fac parte din sistemul de 72 de
dimensiuni ale Universului global.
Aceste 72 de dimensiuni sunt în general reprezentate de energii subtile şi brute care alcătuiesc anumite
câmpuri energetice, formând o dimensiune sau alta. Nu
există un hotar clar între ele. Unele și aceleaşi energii
pot fi prezente într-o dimensiune, şi în alta şi în a treia.
Toate dimensiunile sunt interconectate şi separate în
acelaşi timp. Diferenţa este, să spunem, în arhitectura
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energetică a fiecărei dimensiuni. În dimensiunile dominate de energii mai subtile, chiar şi cea mai mică
schimbare poate produce schimbări globale în alte dimensiuni dominate de energii brute (constituite din
energii subtile). Dimensiunea a 71-a este una dintre
cele mai complexe prin structura sa energetică. A 72-a
dimensiune este cea mai sofisticată, cea mai înaltă şi
cea mai universală dimensiune din Univers. Din ea, poţi
influența orice dimensiune sau paralelă şi poţi produce
orice schimbări de acolo, cu alte cuvinte, poţi influenţa
ezoosmosul în mod direct. Aceasta este cea mai înaltă
dimensiune pe care o rațiune Spirituală individuală o
poate percepe, datorită dezvoltării sale în această lume
a universului manifestată prin Sunetul divin. Deşi dimensiunea a 72-a este cea mai complexă, este, în acelaşi timp, destul de simplă. Este conectată cu dimensiunea 1. Prima dimensiune este în esenţă impulsul
primar, ezoosmosul, purtătorul tuturor schimbărilor
subsecvente către alte dimensiuni şi care influențează
toată materia, inclusiv timpul, spaţiul, gravitatea şi aşa
mai departe. Fără ezoosmos, nu ar fi existat nici mişcare, şi, ca urmare, nu ar fi existat viaţă.
Aceste cunoştinţe existau și în vremuri străvechi,
ce-i drept în acele forme asociative uşor de înţeles
pentru oamenii care locuiau pe atunci. De exemplu,
în India, China şi Egiptul antic, cunoştinţele despre
geometria spaţiului şi despre structura universului
au existat din cele mai vechi timpuri. Simbolul sacru
al celor șaptezeci și două de dimensiuni era un şarpe
care îşi muşcă propria coadă. În plus, corpul acestuia
era reprezentat în forma a 72 de inele (sau mai exact
„verigi” ale corpului), care sugerau simbolic dimensiunile Universului. Capul şarpelui simboliza arhitectura
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energetică complexă a dimensiunii a 71-a care trece în
dimensiunea a 72-a. Iar șarpele muşcându-şi propria
coadă simboliza tranziţia de la complex la simplu şi
conexiunea dimensiunii a șaptezeci și doua cu prima
dimensiune.

1

2

3

Figura 5. Simbolul Universului – şarpele care-şi
muşcă propria coadă
1) fragmente ale imaginii în basoreliefuri, picturi în templele
culturii Egiptului antic;
2) un inel în forma unui şarpe muşcându-şi propria coadă,
din descoperirile arheologice din Valea Indului („civilizaţia Harappan” – civilizaţie protoindiană, care a existat în
mileniul III – II î.e.n);
3) simbol chinez străvechi – un şarpe muşcându-şi propria
coadă (simbolul este făcut din nefrit, considerată „piatra
vieţii” în China)
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Anastasia: Da, am întâlnit în mod repetat acest
artefact străvechi în lucrările arheologice dedicate
culturii şi vieţii cotidiene a diferitelor popoare ale
lumii. Cred că cititorii vor fi interesaţi să afle o precizare esenţială, respectiv, cum ar trebui să fie orientat capul şarpelui – în sensul acelor de ceasornic
sau invers? Până la urmă, există variaţiuni diferite
în culturi diferite.
Rigden: Locaţia originală a capului şarpelui era
exact în direcţia acelor de ceasornic, ca un simbol al
creaţiei şi al dezvoltării. Reprezentarea schematică
a numărului de dimensiuni sub forma solzilor-inele,
era, respectiv, de la stânga la dreapta. Cercul (spirala şarpelui) era şi simbolul mişcării creatoare şi
în spirală a Universului (în sensul acelor de ceasornic, svastica cea corectă), cu alte cuvinte, mişcarea
corespunzătoare acţiunii principale a forţelor Allat
(supremaţia Spiritului asupra materiei). În vremurile
străvechi, acest simbol era folosit deseori în decorarea templelor, ca un simbol sacru care vorbea despre
Cunoaşterea divină. Iar capul şarpelui era pictat în
sensul invers acelor de ceasornic, de regulă, de către
adepţii Rațiunii materiale (rațiunea Animalică), ca un
simbol al acelei forţe mici care rotește Universul spre
interior, invers acelor de ceasornic (svastica inversată) în direcţia distrugerii şi anihilării. Aceşti oameni
proclamau pentru sine supremaţia materiei asupra
Spiritului, supunându-se Voinţei rațiunii Animalice
și implementând în viață principiul dominației puterii materiale.
Anastasia: În esenţă, aceasta este o substituţie a
semnului de la plus la minus. Am văzut deseori un
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astfel de şarpe, al cărui cap este orientat în sensul
invers acelor de ceasornic, în scenele arheologice ale
masonilor.
Rigden: Acest fenomen a fost destul de comun, de
exemplu, în epoca Evului Mediu, în timpul înfloririi
alchimiei, în care direcţia capului acestei reptile străvechi era deseori reprezentată în sensul invers acelor
de ceasornic, ca un simbol al reținerii artificiale sau
al regresiei. Deși, astfel de subtilități erau cunoscute
doar în cercurile restrânse ale iniţiaţilor. Maselor le
era oferită o interpretare destul de plauzibilă a acestui
concept, astfel încât puțini dintre oamenii obișnuiți
acordau atenţie rotaţiei capului într-o direcţie sau
alta. În zadar însă, deoarece simbolurile şi semnele
au un rol semnificativ în viaţa societăţi, chiar dacă
societatea nu bănuiește nimic.
Dar unii au desenat capul şarpelui în sensul invers
acelor de ceasornic cu bună știință, în vreme ce alţii,
din cauza confuziei obişnuite omeneşti, pierderii cunoştințelor sau copierii incorecte a informaţiilor străvechi, pe baza cărora s-a proiectat scenariul respectiv.
De exemplu, acelaşi lucru poate fi văzut azi în reprezentarea simbolică a lumii sub forma legendarului
şarpe indian străvechi Ananta. Potrivit mitologiei indiene, Universul este un şarpe global uriaş, muşcând-şi
propria coadă şi încolăcind Universul într-un inel. În
interiorul inelului, acesta purta o broască ţestoasă
imensă, pe spatele căreia erau patru elefanţi, care susţineau lumea. În centrul lumii, se afla tărâmul locuit
Jambudvipa, a cărui formă aducea cu o floare de lotus
înflorind, cu muntele Meru în centru.
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Figura 6. Reprezentarea simbolică indiană
străveche a lumii
Interpretarea tradiţională a imaginii în enciclopedii,
potrivit miturilor:
1) şarpele legendar Ananta (din sanscrită – „infinit”, „fără
sfârşit”) plutind în apele oceanului cosmic; celălalt nume
al său este Shesha; legendele menţionează că zeul Vishnu
se odihneşte pe inelele acestuia;
2) triunghiul de deasupra piramidei truncate reprezintă puterea supremului asupra inferiorului;
3) reprezentare convenţională a unei imagini a Muntelui
Meru, în acest caz, sub forma unei piramide truncate;
4) simbol al lumii fizice vizibile sub forma unei semisfere;
5) patru elefanţi (simbol al elementelor) susţinând lumea terestră (elefantul simbolizând elementul aer nu este vizibil);
6) o broască ţestoasă odihnindu-se pe inelele şarpelui Ananta – întruchiparea lui Vishnu, străvechiul zeu indian gardian (natura universală dătătoare de viaţă).
Interpretarea imaginii din perspectiva cunoştinţelor secrete: desenul este făcut din perspectiva percepţiei masonilor
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asupra lumii, cu o substituţie de semne – o reorientare spre
agresivitate a lumii, supremaţia minţii Animalice. Curbura
şarpelui este schimbată – cobra cu gluga deschisă este reprezentată în sensul invers acelor de ceasornic. Există un desen
a două dimensiuni în centrul lumii, în locul florii de lotus
şi a reprezentării simbolice a Muntelui Meru; iar în a treia
dimensiune (cea umană), este aşezată o piramidă truncată
cu şase trepte vizibile şi cu simbolul respectiv reprezentând
„puterea pământească” – vârful triunghiului cu 13 raze, a
cărui imagine este deseori folosită de către masoni ca „semnul lor” distinctiv.

Simbolul şarpelui muşcându-şi propria coadă era
destul de comun printre diferitele popoare din vremurile de demult. În mituri, era asociat cu imaginea
Universului, cu actul creaţiei lumii sau cu susținerea Pământului. De exemplu, în mitologia popoarelor
africane, în mod special în mitologia Dahomey, există
acest personaj arhaic Aido-Hwedo – şarpele-curcubeu. Potrivit mitului, acesta a apărut primul şi a existat înaintea tuturor celorlalţi. Acest şarpe a susţinut
Pământul, încolăcindu-se şi muşcându-şi propria
coadă. Potrivit altui mit despre creaţia lumii, şarpele
Aido-Hwedo îl însoţeşte pe conducătorul panteonului
de zei, Mawu-Lisa, ca slujitor. Mai mult, se precizează
că, în timpul actului 0, acest şarpe îl poartă pe zeul
menţionat în gura sa, cu alte cuvinte, în fălcile sale.
Anastasia: Se pare că zeul suprem al poporului
Dahomey a realizat creaţia lumii din fălcile şarpelui.
Deci asta este o referinţă directă la Cunoașterea care
arată că Dumnezeu creează de fapt din dimensiunea
a 72-a, mai precis, la intersectarea dintre a 72-a dimensiune și dimensiunea 1? Rezultă că şi poporul
Dahomey avea astfel de cunoştinţe?
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Rigden: Din păcate, acest popor vest african, ca
multe altele, nu mai posedă deja demult astfel de cunoştinţe, a păstrat doar parţial anumite informaţii
până în zilele noastre în legende, informații care au
fost transmise strămoșilor lor cu mult, mult timp în
urmă. Deşi, cândva, aceste cunoştinţe au fost lăsate
pe continente diferite, diferitelor popoare care nu erau
legate geografic.
Anastasia: Da, simbolul şarpelui care-şi muşcă
propria coadă poate fi găsit nu numai în mitologia
popoarelor străvechi ale Africii (dogonii, egiptenii), dar
şi la popoarele Asiei (chinezii şi sumerienii), cele ale
Americii de Nord (aztecii), precum şi în miturile culturilor străvechi de pe alte continente.
Rigden: Cu timpul, simbolul şarpelui care-şi muşcă propria coadă a căpătat în interpretarea umană
înţelesul de unitate, totul în unul. A devenit un simbol al eternităţii şi al infinitului, marcând începutul şi
sfârşitul (alpha şi omega, creaţie şi distrugere), şi, de
asemenea, auto-prezervarea ciclurilor naturale, ciclicitatea timpului, a naşterii şi a morții. Acest simbol al
Universului, imortalizat în imaginile Egiptului antic, a
apărut mai târziu la fenicieni şi greci, care au şi inventat un nume aparte pentru el – „uroborus”, în greacă
însemnând „a-şi devora (absorbi) coada”. Apoi, cuvântul respectiv a devenit de uz comun pentru alchimişti,
și înţelesul acestui simbol a suferit o şi mai mare distorsiune. În lumea de azi, la sugestia kabaliştilor, simbolul a ajuns sub interpretarea „psihologiei profunde”.
În această versiune sucită de mintea umană, este deja
privit ca „un arhetip de bază care simbolizează unitatea
preistorică a masculinului şi a femininului, servind ca
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început al individualităţii umane, când Eu-l este cufundat în inconştient, din care experienţa conştientă nu
este încă diferenţiată”. În general, cu cât ne îndepărtăm
de Cunoştinţele originale şi cu cât ne adâncim mai mult
în abisul logicii umane materiale, cu atât mai mult se
pierde Adevărul. Totuşi, asta nu înseamnă că Adevărul
este astăzi necunoscut. Aceiași preoţi din ziua de azi
care au acces la Cunoştinţele străvechi încearcă să ascundă Adevărul de mase, pentru a-şi menţine puterea
asupra acestora. Dar, inițial, Cunoştinţele au fost date
tuturor oamenilor.
Anastasia: Da, totul este simplu în această lume
când deţii Cunoștințele. Referitor la menţiunea lui
72... Surprinzător, de fapt numărul 72 este o combinaţie de cifre: de 12 (cicluri) a câte 6.
Rigden: Absolut. Acest număr este complex din
multe puncte de vedere. În Egiptul antic, de exemplu,
existau cunoștințe temeinice privind geometria spaţiului, valorile numerice exacte pentru măsurarea unghiurilor figurilor geometrice. Acestea din urmă erau
la baza cunoștințelor în implementarea de diverse
proiecte în construcţie şi arhitectură, inclusiv a celor
unice, datorită cărora s-au creat anumite condiții pentru schimbarea fizicii spațiului. Un exemplu elocvent
în acest sens este complexul „marilor piramide” din
Giza, complex construit în vremea Egiptului Antic.
Însă, adevăratul scop al unor obiecte arhitecturale
atât de complexe, ale căror unghiuri sunt precise
până la un grad, cu folosirea anumitor materiale şi a
unei arhitecturi complexe, probabil că este clar celor
cărora deţin Cunoştinţele despre interacţiunea câmpurilor, despre energiile subtile şi principiile operării
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altor dimensiuni, şi, de asemenea, despre influenţa pe
care semnele o au asupra lumii. Dar nu asta e ideea.
Principalul lucru în acest moment este că aceste cunoștințe existau în Egiptul Antic.
Anastasia: Ați vorbit o dată despre zeul egiptean
antic Osiris, activitatea sa, în limbajul nostru, ca Bodhisattva, şi despre faptul că egiptenii din vechime
asociau numărul 72 cu simbolurile religioase sacre.
Rigden: Este corect. Ideile egiptenilor din vechime
cu privire la numărul sacru 72 sunt, de asemenea,
legate și de nivelul de percepţie al lui Bodhisattva ca
Fiinţă Spirituală asociată în mod direct cu lumea lui
Dumnezeu, care cunoaşte esenţa şi care este capabil
să folosească integritatea celor 72 de dimensiuni. Osiris era reprezentat nu numai ca om, dar şi ca o floare
de lotus (iniţial cu 72 de petale). În unele imagini ale
acestuia erau codificate cunoştinţe despre Univers.
De exemplu, în anumite povestiri, veșmântul alb, în
care Osiris era reprezentat ca Judecătorul Suprem al
sufletelor umane în viaţa de după moarte, era acoperit
cu o ţesătură de un anumit număr de noduri-boboci
de lotus (inițial 72). Mai târziu, când aceste scene au
fost redesenate de nenumărate ori şi copiate de către
oamenii care nu aveau idee despre cunoştinţele sacre
descrise acolo, numărul respectiv s-a schimbat, iar
veşmântul lui Osiris era pictat ca cel al unei mumii,
cu alte cuvinte, într-un fel care era mai uşor de înţeles
pentru gândirea unei persoane obişnuite. Dar, iarăși,
dacă deţii cunoștințele, chiar şi cu acele texte care
au fost transmise prin milenii către generaţiile din
prezent, datorită picturilor din temple, mormintelor
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egiptenilor antici, este posibil să înţelegi despre ce este
vorba, cum se spune, „să separi grâul de neghină”.
Anastasia: Nu e de mirare că, citirea acestor texte
azi, traducerea şi interpretarea lor creează mari dificultăţi pentru profesionişti. Până la urmă, pentru
a înţelege despre ce au scris egiptenii din vechime,
trebuie cel puţin, să ne îndepărtăm de formatul minţii
consumeriste şi, în cel mai bun caz, să avem o viziune
fundamental diferită asupra lumii, un nivel calitativ
diferit al Cunoştinţelor.
Rigden: Da, pentru că altfel, vom obţine aceeaşi
confuzie ca şi în cazul cabaliştilor medievali. Astăzi,
nu este niciun secret că preoţii evrei au împrumutat
multe cunoştinţe de alte popoare, inclusiv de la egipteni, cunoştinţe pe care le-au interpretat în felul lor,
prezentându-le apoi ca fiind învăţăturile lor religioase.
Deci, numărul 72 era asociat de către cabalişti cu ideea numelui de nerostit al lui Dumnezeu, nume care
poate controla toate nivelurile Universului. Pentru
cabaliştii medievali, acest nume secret era subiectul
principal de studiu. În realitate, acest număr nu are
nimic de-a face cu numele lui Dumnezeu, deși ideea că aceasta este esenţa Universului, care conţine
toate forţele naturii, este adevărată. Greşeala lor este
pur şi simplu de natură umană, respectiv, la nivel de
traducere şi interpretare greşită a informaţiei privind
cunoştinţele şi semnele Egiptului antic, pe care, mai
târziu, le-au modificat şi le-au prezentat ca o idee
cabalistică (inscripție) a numelui lui Dumnezeu. Ei
credeau că cel care este capabil să pronunţe corect
acest nume, este liber să ceară orice doreşte de la
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Dumnezeu. De fapt, aceasta este o înţelegere limitată
venită de la mintea umană. O astfel de denaturare a
cunoștințelor este tipică oamenilor, atunci când aceştia încep să interpreteze cunoştinţele spirituale pornind de la logica naturii lor Animalice.
Anastasia: Aveți dreptate. Oamenii tânjesc prosteşte după puterea absolută, dând la schimb Eternitatea
pentru un moment de iluzie.
Rigden: Din păcate, oamenii cedează iluziilor impuse de către mintea Animalică, fără să chibzuiască
cu grijă şi ignorând cel mai important bun pe care-l
au – esenţa Spirituală. Să luăm în considerare măcar
următorul exemplu. Legenda egipteană antică al lui
Osiris şi Seth a fost transmisă până în zilele noastre,
legendă care, la vremea sa, a fost interpretată de către minţile filozofilor din clasele înstărite din Grecia
antică. Legenda spune că Osiris a învăţat oamenii o
nouă perspectivă asupra lumii, agricultura, medicina, construirea de oraşe, mineritul şi prelucrarea
cuprului şi a minereului de aur, în general, toate
atributele vieţii civilizate. Seth, fratele mai tânăr al
lui Osiris, care era considerat un zeu malefic al deşertului, era invidios pe gloria şi puterea fratelui său
şi dorea să conducă în locul acestuia. Seth a venit
cu o modalitate vicleană de a-l distruge pe Osiris.
Pentru a o duce la îndeplinire, s-a dus la Osiris cu
cei 72 de complici ai săi. Planul acestora a funcţionat
şi au reuşit să-l distrugă pe Osiris. Dar mulţumită
soţiei lui Osiris, Isis, răul a fost pedepsit ulterior,
iar dreptatea a fost restabilită. Ca rezultat, Osiris a
înviat, dar, de această dată, ca judecător al sufletelor
umane în viaţa de după moarte.
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Deci, ce vreau să spun cu privire la această chestiune. Oamenii gândesc deseori din perspectiva dorinţelor lor omeneşti, pierzând din vedere lucruri importante. Dat fiind că numărul 72 presupunea nivelul
de cunoaştere al lui Osiris (Bodhisattva), oponenţii
lumii Spirituale au început să şi-o atribuie, pentru a
sublinia puterea forţei lor de opoziţie. De aceea, mai
târziu, în structura subordonată Arhonților, se formau
cercuri, a căror dimensiune varia în limitele a 72 de
preoţi „aleşi” şi aşa mai departe. Dar acest mod uman
de a gândi este ridicol, deoarece calitatea forţei unei
fiinţe Spirituale este dincolo de orice comparaţie, cu
atât mai mult cu numărul de oameni și, în special,
cu dominația naturii Animalice în conștientul lor.
În această legendă, în forma care a ajuns la noi
azi, preoţii s-au străduit să arate maselor că zeii se
comportau în acelaşi mod ca oamenii. Apropo, această
idee a fost în mod special şi activ popularizată prin
legendele Greciei antice (despre zeii Olimpului), şi nu
este întâmplător faptul că, mai târziu, au fost promovate în toată lumea, printre diverse popoare. Pentru
ce s-a făcut asta? Pentru a se insufla maselor ideea
că războaiele, care, în realitate, sunt concepute şi organizate de către preoţii care se luptă între ei pentru putere pământească, sunt „normale”, deoarece
se presupune că zeii fac acelaşi lucru, că răul este
chipurile „natural”, deoarece este o caracteristică și
a zeilor. Cu alte cuvinte, preoţii le insuflau oamenilor
că, dacă peste ei domnește un rege şi trimite oamenii
la război, acesta este un lucru „firesc”, deoarece zeii
acţionează la fel; dacă ai „un şef” rău, şi asta e firesc,
iar tu, plebeul, trebuie să-l asculți şi să te supui. Ca
rezultat, toate acestea formează un conştient public
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servil şi îndepărtează oamenii de calea spirituală reală. Iar pentru generaţia de preoţi, o astfel de ideologie
este o scuză comodă pentru lăcomia lor de avere şi
pentru dorinţa de putere. De aceea, astăzi, această
informaţie este forţată în minţile oamenilor încă din
copilărie. Poate fi găsită în manualele diverselor ţări
„civilizate”. Astfel, cunoștințele spirituale sunt pervertite şi înlocuite cu scopuri şi concepte materiale în
scopul înrobirii maselor.
Anastasia: Oamenilor pare că le lipseşte determinarea în a se scutura de toată pleava şi a trăi după
Conştiinţă – aşa cum le sugerează Sufletul... Ați menţionat că oamenii nu numai că pot obţine eliberare
spirituală în timpul vieţii şi pot atinge nivelul dimensiunii a şaptea, dar, de asemenea, pot cunoaşte şi
dimensiuni mai înalte.
Rigden: Absolut. Totul este interconectat în Univers. Omul, mulţumită structurii sale energetice unice, este conectat cu toate cele 72 de dimensiuni. Totuşi, una este să fii conectat, fără ca măcar să realizezi
aceste conexiuni invizibile, şi alta este să cunoşti în
mod conştient toate aceste dimensiuni, mai mult, într-o nouă calitate spirituală. O persoană dezvoltată
spiritual poate cunoaşte toate cele 72 de dimensiuni
şi să atingă nivelul de Bodhisattva în timpul vieţii.
Dar, aşa cum am spus, o persoană care a cunoscut a
şaptea dimensiune, încetează să fie om, devenind ca o
unitate nou-născută a lumii Spirituale – o Fiinţă Spirituală nemuritoare cu un conștient individual şi cu
un mare potenţial spiritual. Cu alte cuvinte, o Fiinţă
care este eliberată din ciclul reîncarnărilor şi care-şi
poate părăsi învelişul temporar – corpul fizic localizat
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în lumea fizică tridimensională, şi care poate merge
conştient în lumea spirituală oricând. Imaginează-ţi
ce schimbări se vor produce în acea persoană în timpul cunoaşterii tuturor dimensiunilor Universului în
starea sa nouă din punct de vedere calitativ. Dar, din
nou, o astfel de dezvoltare rapidă spirituală este posibilă doar în timpul vieţii. Din păcate, în practică, în
întreaga istorie a omenirii, astfel de oameni sunt foarte
puţini. În timp ce percepe dimensiunile mai înalte,
omul, să spunem, ajunge să cunoască nu numai creaţia artificială a Universului la un nivel mai profund
şi la o scară mai mare, dar şi ideea de Dumnezeu, puterea lumii spirituale şi comuniunea sa cu El. Omul,
evoluând spiritual până la nivelul unui Bodhisattva,
parcurge în dezvoltarea sa spirituală 72 de ipostaze,
72 de „oglinzi”. Desigur, această cale de a cunoaşte lumea concepută de Dumnezeu nu este uşoară,
iar pentru o astfel de cale spirituală, sunt necesare
instrumente adecvate, exact ca şi în ştiinţă; cu alte
cuvinte, cunoaşterea unor anumite tehnici meditative,
care facilitează dezvoltarea spirituală graduală. Este
clar că această cale nu este nici pe departe pentru
toată lumea, dar totuşi, o persoană tânjind spiritual
după Adevărul este capabilă să-l cunoască. Legenda
lui Seth şi Osiris ne avertizează să nu păşim pe această cale cu logica umană venită de la natura Animalică
şi cu dorinţa pentru putere imensă şi pentru pământesc, deoarece acest lucru se va sfârși prin pedepsirea
unor astfel de oameni imaturi spiritual.
Chiar şi o călătorie spirituală măreaţă începe cu
puţin, cu primii paşi. Trebuie să practici conștientizarea spirituală, şi nu înţelegerea din perspectiva egoismului şi a minţii pline cu vise de împlinire a dorinţelor
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pământeşti. Dacă o persoană dorind să se dezvolte
spiritual, se limitează doar la astfel de dorinţe, cum ar
fi „vreau”, „voi deveni”, „voi face”, şi în realitate nu face
nimic şi nu se schimbă în viaţa de zi cu zi, atunci nu
va ieşi nimic bun din asta. Dar dacă o persoană este
în mod real implicată în autoeducare şi dezvoltare de
sine, cizelându-se constant prin disciplină, autocontrol şi practici spirituale, cu timpul va învăţa cum săşi controleze emoţiile, comportamentul şi gândurile.
Doar atunci când o persoană reuşeşte să asimileze o
stare modificată a conștientului, nouă pentru el, şi
este statornic în îmblânzirea naturii sale Animalice,
lumea invizibilă va începe să-i dezvăluie secretele. Desăvârșindu-se spiritual în continuare şi cunoscând
procesele lumii complexe a Universului din perspectiva Observatorului din partea naturii Spirituale, o
persoană înfloreşte ca o floare de lotus cu mai multe
petale, îmbogăţindu-se cu Înţelepciune şi Cunoaştere.
Iar când realizează complexitatea acestei lumi, persoana înţelege simultan simplitatea acesteia, în lumina
Adevărului etern care se dezvăluie. Desăvârșindu-se
spiritual, omul se poate clătina în alegerea sa până
când depăşeşte dimensiunea a şasea în dezvoltarea
sa spirituală. În a şaptea dimensiune, el pierde, ca
Fiinţă Spirituală nouă, orice îndoială, şi doar Adevărul rămâne, cu un singur vector – vectorul spiritual
al dezvoltării ulterioare.
În vremurile de demult în Orient, etapele învăţării
de către om a căii unui Bodhisattva erau comparate, la
figurat, cu înflorirea florii de lotus, când aceasta răsărea din apa tulbure, dezvăluind pe suprafaţa acesteia
o floare albă matură, pură. Începutul căii spirituale
a unei persoane era comparat cu o sămânță de lotus
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care a încolţit pe fundul unei mlaştini sau al unui lac,
acesta simbolizând lumea materială tridimensională.
Creşterea spirituală a omului, lupta sa cu natura Animalică, eliberarea de îndoieli şi de dorinţe pământeşti,
lucrul în vederea disciplinării gândurilor şi stăpânirea
practicilor spirituale erau asemănate cu creşterea tulpinei, trecerea acesteia prin vâscozitatea apei tulburi pe
măsură ce îşi croieşte drumul spre suprafaţă. Contopirea Personalității cu Sufletul şi eliberarea spirituală,
prin atingerea dimensiunii a șaptea, când o nouă Fiinţă
Spirituală era concepută şi când aceasta devenea vizibilă pentru lumea spirituală, era comparată cu apariţia
unui boboc deasupra apei, cu alte cuvinte, cu manifestarea sa într-o cu totul altă lume. Şi cel mai important,
acolo unde razele directe ale Soarelui (puterea lumii
spirituale) deveneau accesibile, fără a fi distorsionate
de către apele tulburi, sub acţiunea razelor, bobocul
începe să-şi dezvăluie petalele albe ca zăpada. Fiecare
nouă petală desfăcută personifica realizarea spirituală a următoarei dimensiuni de către Personalitate. Şi
acest proces continua până când Omul cunoștea toate
cele 72 de dimensiuni, cu alte cuvinte, până când toate
cele 72 de petale se desfăceau complet, şi apărea, în
toată frumuseţea sa divină, o floare magnifică de lotus,
sub razele strălucitoare ale măreţului Astru, creatorul
său. La fel și Omul, atingând nivelul unui Bodhisattva, stătea în toată bogăţia sa spirituală înaintea Celui
care a creat această sămânţă divină şi căreia i-a dăruit
viaţă eternă.
Anastasia: Aceasta este o comparaţie foarte impresionantă şi exactă. Odată, în timpul unei discuţii cu
privire la rezultatele uneia dintre practicile spirituale,
ați precizat un aspect important referitor la motivul
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pentru care, în vremurile străvechi, o petală de lotus
înflorită întruchipa realizarea spirituală a următoarei dimensiuni. Ați putea să le spuneți și cititorilor
despre asta?
Rigden: Desigur, și astăzi, cunoaşterea fiecărei dimensiuni de către om poate fi comparată cu procesul
creşterii şi desfacerii de noi petale de lotus, care apar,
cresc şi prind putere în dezvoltarea lor, deşi, înainte
de asta, proiecţia lor se regăsea doar în inserarea programului genetic de dezvoltare al florii respective. La
fel și omul, în procesul cunoașterii și realizării fiecărei noi dimensiuni, manifestă în structura sa, relativ
vorbind, „o nouă petală” responsabilă de relaţia cu
dimensiunea respectivă. Desigur, floarea de lotus este
o comparaţie condiţională, cum s-ar spune, în vederea
înţelegerii esenţei procesului. Dar dacă vorbim despre
realitate, atunci în structura energetică a omului în
timpul dezvoltării sale spirituale, au loc manifestarea,
dezvoltarea şi îmbunătăţirea varietăţii de relaţii, sădite
iniţial în om.
Anastasia: Mulţi oameni, pur și simplu, îşi leagă
existenţa doar de a treia dimensiune, fără să-şi înțeleagă adevăratul potenţial. Dar când conștientizezi
chiar şi o mică porţiune din el, înţelegi şi responsabilitatea semnificativă pe care o ai pentru viaţa ta, în
ce măsură este totul interconectat, inclusiv cu privire
la dimensiuni.
Rigden: Asta e adevărat. Am spus deja că, atunci
când un om se naşte în corp în această lume materială, starea conştientului său este acordată la unda
naturii Animalice, la percepţia primară, de către noua
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Personalitate, a informaţiei despre lumea tridimensională, prin intermediul simţurilor fizice. Sarcina
omului care a pornit pe calea dezvoltării spirituale
nu este numai de a învăţa cum să treacă la o stare
diferită a conștientului, dar şi de a cunoaște lumea
într-o postură nouă pentru el, sporindu-şi posibilitățile, înţelegând diferenţa fundamentală dintre lumea
materială şi cea spirituală, cu alte cuvinte, să-și facă
Alegerea în mod conștient.
Într-adevăr, totul este strâns interconectat în lume.
Dar ce ştie omul despre lume? Să spunem că, în zilele noastre, anumite câmpuri ale dimensiunii a treia
au fost puțin studiate, de exemplu, câmpurile fizice:
acustic, electromagnetic, gravitaţional, şi aşa mai departe. Observă că vorbim despre acea dimensiune în
cadrul căreia se identifică fiecare om din copilărie, şi
pe care o consideră ca „natală”, „familiară” și „în mare
măsură cunoscută”. Dar ştie oare omul că, în esenţa
lor, aceste câmpuri sunt constituite din energii brute?
La rândul lor, aceste energii brute sunt constituite din
aşa-numitele energii subtile, care, din păcate, nu au
fost studiate încă de către ştiinţa modernă a zilelor
noastre. Dar ideea este că ele, aceste energii subtile,
sunt o parte din câmpurile următoarei dimensiuni.
În acest mod, între dimensiuni, se produce schimb și
influență reciprocă.
Un exemplu simplu este gândul uman. De ce oamenii de ştiinţă nu pot să-i identifice originea? Pentru că
formarea sa are legătură cu energiile subtile ale unei
dimensiuni diferite, în care omul există de asemenea,
sau mai degrabă, unde este localizată o parte a structurii sale energetice. Pe când în dimensiunea noastră,
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energiile brute sunt cele care se manifestă, cum s-ar
spune, ca derivate ale acelui impuls înregistrat de oamenii de ştiinţă în observarea excitaţiei neuronale din
creier. În general, trebuie precizat că toate dimensiunile, spaţiul şi timpul sunt interconectate, se produc
şi constau în combinaţii variate ale acelor cărămizi
condiţionale ale universului, despre care am vorbit
mai devreme.
Anastasia: Da, ştiinţa din prezent ştie puţine lucruri despre alte dimensiuni, dar avem deja informaţii
care dau de gândit oamenilor inteligenţi. De exemplu, este interesant că omul îşi vede corpul în această
formă particulară, şi nu în alta, deoarece vederea sa
este ajustată la percepţia undelor electromagnetice
în limitele unei anumite game de frecvenţe, sau, cum
spun fizicienii, în spectrul luminii vizibile. În spectrul
infraroşu sau ultraviolet (în lumina care este invizibilă ochiului), sau în fotografierea de tip Kirlian, omul
arată oarecum diferit.
Rigden: Fără îndoială, mai simplu spus, cu echipament modern sau cu anumite tehnici de meditaţie, poţi vedea diferite forme de strălucire, câmpul
electromagnetic al omului, forma aurei şi aşa mai
departe. Şi toată această formă ambiguă a omului
poate fi văzută și în spaţiul tridimensional, care, în
combinaţie cu timpul, constituie spaţiul dimensiunii
a patra. Dar în spaţiul dimensiunii a cincea, omul
arată diferit din perspectiva interacţiunii energiilor
subtile – sub forma unei piramide cu vârful detaşat. Într-a şasea dimensiune, există o mică modernizare a piramidei...
218

allatra.tv

Anastasia Novîh „AllatRa”

Este important să remarcăm că puterea Rațiunii
Animalice este limitată doar la şase dimensiuni,
care alcătuiesc „lumea materială” a Universului. În linii mari, lumea materială ocupă doar 5% din Univers.
De la dimensiunea a şaptea la a șaptezeci și doua,
este o lume de energii şi informaţie care formează, la
rândul ei, lumea materială a Universului, şi în plus
cizelează structurile energetice, datorită mişcării şi
puterii Allat. Iar dincolo de Univers, există o lume calitativ diferită – lumea spirituală, lumea lui Dumnezeu,
în care, de fapt, omul poate ajunge ca o Fiinţă Spirituală nouă. În acest caz, este suficient pentru acesta
să atingă a şaptea dimensiune după ce s-a eliberat
din captivitatea materială, în scopul trecerii în lumea
spirituală, ulterior, dacă doreşte.
Dar să ne întoarcem la lumea materială. Omul este
capabil (chiar şi în cazul dominaţiei naturii Animalice
din interiorul său) de a experimenta, de a interacţiona la nivel energetic şi de a influenţa materia în
mod conştient până la a şasea dimensiune. De obicei,
omul caută să dezvolte astfel de abilităţi supranaturale pentru a avea putere asupra semenilor din lumea
tridimensională. Aceasta este principala dorinţă care
îl determină pe om să aibă succes în acest context, în
cazul în care acesta este dominat de natura Animalică.
Deşi această dorinţă dominantă rămâne aproape neobservată de către conștientul omului, aflat în starea
de supunere faţă de Voinţa rațiunii Animalice. În cel
mai bun caz, persoana încearcă chiar să se justifice
faţă de sine prin motive nobile, chipurile îngrijindu-se
de alţi oameni şi ajutându-i.
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Anastasia: Cu alte cuvinte, aceste abilităţi supranaturale pot fi prezente nu numai în oamenii care
merg pe calea spirituală şi care menţin dominaţia naturii Spirituale înlăuntrul lor, dar şi în cei care merg
în direcţia opusă şi care trăiesc sub stăpânirea voinţei
naturii Animalice.
Rigden: Aşa este. Ei pot fi, de exemplu, diverși clarvăzători, magicieni, vrăjitori, oameni cu abilităţi paranormale, cu alte cuvinte, cei care sunt capabili să
se adâncească într-o stare modificată a conștientului
până la a şasea dimensiune, şi să influenţeze de acolo
dimensiunile inferioare, precum şi structurile slabe
(să manifeste activitate energetică şi să facă anumite
transformări). Prin influenţarea dimensiunii a treia
din perspectiva dimensiunilor mai înalte (a patra, a
cincea şi a şasea), este afectată, firesc, materia grosieră a lumii tridimensionale, pe plan informațional.
Însă, exercitând o astfel de influenţă, omul însuşi nu
înțelege pe deplin motivul pentru care îi este dată o
astfel de putere şi ce face în realitate, ce schimbări
produce de fapt şi pe cine slujeşte de fapt. Toată această influenţă energetică, chiar şi din dimensiunea a şasea, dar din perspectiva dominaţiei naturii Animalice
în om, nu indică dezvoltare spirituală.
Anastasia: Ați spus odată că, dacă o persoană nu
se dezvoltă spiritual, atunci structura sa energetică
se simplifică în dimensiunile următoare (mai sus de
cea de-a şasea).
Rigden: Pentru Observatorul din dimensiunile superioare, orice om din prima dimensiune reprezintă,
vorbind în asocierile omeneşti, un punct obișnuit, cu
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alte cuvinte, nimic. Este important să observăm că
omul care nu se dezvoltă spiritual (în ciuda faptului că
structura sa este mult mai sofisticată în lumea materială, iar într-a şasea dimensiune, are forma unei piramide), în a şaptea dimensiune, structura sa energetică
arată ca o nebuloasă, sau mai degrabă ca un punct
blurat, care se simplifică şi mai mult în dimensiunile
următoare, mai înalte. Şi în sfârşit, în dimensiunea a
72-a, omul nedezvoltat spiritual reprezintă, exact ca
în prima dimensiune, doar un punct, nimic. Şi acesta
este răspunsul la cea mai importantă întrebare a
oricărui om! Sper că oamenii inteligenţi vor înţelege.
Observarea din a şaptea dimensiune a lumii materiale este deja, cum s-ar spune, ca şi contemplarea
apelor tulburi ale unei mlaştini de către Cel care stă
pe mal. Exact ca lumea materială, mlaştina este un
igienizator natural al sistemului, un filtru pentru curăţarea apei, cu alte cuvinte, a ceea ce formează baza
vieţii. În adâncurile mlaștinii, au loc procese complexe, dar Observatorul este interesat doar de rezultatul
acestora, care apare la suprafaţa apelor tulburi. Mulţi
oameni care şi-au trăit vieţile în zadar, nefiind capabili
să-şi folosească şansa spirituală, sunt ca bulele plutind către suprafaţă, umplute cu deșertăciunea dorinţelor lumii materiale. Soarta lor la suprafața apei este
tristă și inevitabilă. Atingând un mediu calitativ diferit, bulele se sparg, transformându-se în „nimic”. Dar
sunt și cei care, contopindu-se cu Sufletul în timpul
vieţii, sunt ca un boboc frumos de lotus, ce apare pe
suprafaţa apelor tulburi. Această floare albă ca zăpada
captivează atenţia Observatorului cu puritatea şi cu
noutatea sa. Observatorul admiră frumuseţea florii şi
îi acordă atenţia sa, urmărind procesul de desfacere a
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fiecărei petale. O floare de lotus este calitativ diferită
de o bulă de aer goală, devenind deja parte integrantă
a unei alte lumi.
Altfel spus, dacă o persoană se dezvoltă spiritual,
aspiraţiile şi dorinţele sale sunt conectate cu lumea
lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, în ea domină natura
Spirituală, atunci, în cele din urmă, poate ieși în afara
limitelor lumii materiale (şase dimensiuni) în timpul
vieţii sale şi va intra în dimensiunea a şaptea. Mai
mult, în dimensiunea a şaptea, structura sa energetică devine mai complexă. Dacă vorbim despre
aceste procese energetice complexe în asocieri, care
pot fi înţelese de către mintea unui „locuitor” al lumii
tridimensionale, atunci structura omului se transformă din cea de piramidă în cea de cub, aşezat pe
unul dintre colţurile sale. Cu alte cuvinte, structura
energetică a unui astfel de om eliberat spiritual este
calitativ diferită de structura energetică în formă de
piramidă a omului obișnuit din a şasea dimensiune.
Şi cu cât omul se adânceşte mai departe în autodezvoltarea sa spirituală, cu atât mai complexă devine
structura sa energetică.
O astfel de structură energetică transformată a
omului este imposibil să nu fie observată de către cei
care dețin o vedere spirituală adevărată. Structura
energetică piramidală a omului ocupă mult mai mult
spaţiu decât corpul fizic, iar cea cubică ocupă încă de
zece ori mai mult spaţiu. Acest fenomen unic este greu
de ratat la nivel energetic, chiar şi din perspectiva Observatorului din dimensiunile superioare. Aşa cum se
spune, adevărata sfinţenie a Omului nu va scăpa privirii Observatorului din partea naturii Spirituale. Dar,
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din păcate, în societatea umană, o astfel de transformare este foarte rară. Apropo, în timpurile străvechi,
oamenii care realizau a şaptea dimensiune în timpul
vieţii şi obţineau eliberare spirituală, erau reprezentați
simbolic sub forma unui cub, deseori cu un semn pe
unul dintre colţurile sale. O Fiinţă Supremă din lumea
spirituală era, de asemenea, marcată cu acelaşi simbol.
Anastasia: Da, acesta este, într-adevăr, un subiect
foarte interesant. Referitor la asta, există un material
arheologic bogat şi variat care confirmă existenţa unui
astfel de simbolism la multe popoare străvechi, trăind
pe continente diferite.
Rigden: Desigur, ne vom întoarce la acest subiect
de multe ori în cursul conversaţiei. Din păcate, în zilele noastre, foarte mult din informaţia originală s-a
pierdut sau a fost uitată, de aceea multe artefacte
descoperite, care fixează cunoştinţele străvechi în simboluri şi semne, până acum nu sunt înţelese pe deplin
de către oamenii de ştiinţă.
Anastasia: Aveți dreptate, pentru a înţelege asta,
e nevoie să posezi cunoştinţe de bază. Îmi amintesc
când ne-ați spus prima dată despre structura energetică a omului, pentru mine nu a fost doar o simplă revelaţie, ci un adevărat şoc, care, mai târziu, în cadrul
procesului de analiză a informaţiei şi de înţelegere
în profunzime a acesteia, s-a dezvoltat într-o viziune
matură, complet nouă, asupra lumii. Sunt sigură că
nici alţii nu vor fi indiferenţi la această informaţie. Ați
putea să spuneți cititorilor mai multe despre om, în
special despre modul în care structura sa energetică
devine mai complexă în fiecare dimensiune ulterioară?
223

allatra.tv

Anastasia Novîh „AllatRa”

Rigden: Pentru ca oamenii să-și imagineze mai
ușor ce reprezintă structura lor energetică în cele şase
dimensiuni şi cum este totul interconectat, voi da un
simplu exemplu asociativ. Există o jucărie de copii –
caleidoscopul. Acesta este un tub, în interiorul căruia
sunt plasate oglinzi şi pietre colorate, într-un anumit
unghi. Pe măsură ce tubul se roteşte, poţi observa
combinaţii diverse de tipare. Cu cât sunt mai multe oglinzi, cu atât tiparele şi formele observate sunt
mai complexe. Deci, în cazul nostru, oglinzile sunt
dimensiuni, iar pietricelele sunt părţile principale ale
structurii energetice a omului. Numărul lor este stabil,
dar orice schimbare calitativă în procesul de perfecţionare spirituală duce la o transformare mai complexă
a întregii structuri.
Dacă privim structura omului în prima dimensiune (lumea unidimensională), aceasta va arăta ca un
punct similar cu o stea de pe cer. Şi dacă te focalizezi
pe acest punct, şi apoi te adânceşti în structura sa,
poţi vedea întreaga complexitate a structurii energetice
a omului, cu alte cuvinte, poţi trasa o conexiune între
prima şi ultima dimensiune, prin întregul lanţ de dimensiuni succesive. Vorbind la figurat, este la fel cu
contemplarea unei stele. Dacă te uiţi la ea cu ochiul
liber, va fi doar un punct de abia vizibil pe cer. Dar
dacă priveşti printr-o lunetă, va apărea ca un cerc neuniform strălucitor. Şi dacă o privești printr-un telescop
puternic, atunci steaua va fi un obiect cosmic suficient
de complex, cu volum şi cu propriile procese naturale.
Iar în a doua dimensiune (lumea bidimensională), structura unui om va avea forma unei cruci,
în mijlocul căreia va exista un cerc la intersecţia
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liniilor acesteia. Ei bine, şi toată lumea ştie cum
arată omul în a treia dimensiune.
Anastasia: Aşa este. Dar chiar şi în acest exemplu,
înţelegi cât de complexă este structura omului chiar
și în această lume tridimensională. Până la urmă,
ceea ce văd în oglindă nu este nici pe departe ce este
înăuntrul şi în afara mea în realitate, dacă luăm în
considerare nu numai viaţa interioară a organismului
ca mediu închis, dar şi câmpurile de energie slabe pe
care acesta le produce.
În lumea contemporană, oamenii ştiu prea puțin
despre felul în care este organizat corpul lor în lumea
tridimensională, darămite mai mult. Aşa că, pentru
ei, poate fi surprinzător să audă informaţia despre
existenţa simultană şi stabilă a unei persoane în şase
dimensiuni. Cu toate că, într-un fel, poţi să-i înţelegi
pe acei oameni care şi-au trăit cea mai mare parte
din viaţă, crezând că această lume este singura realitate. În lipsa experienţei spirituale practice, apar
multe întrebări din minte: cum este posibil aşa ceva,
datorită cărui fapt se realizează aceste conexiuni, şi
aşa mai departe.
Rigden: Pur și simplu, în astfel de cazuri, ca regulă,
natura Animalică se activează prima, nedorind să-şi
piardă puterea asupra omului, creând imediat în el
respingere şi neînţelegere, şi forţându-l în „staulele”
vechi şi familiare ale gândirii locuitorului lumii tridimensionale. Însă, este imposibil să cunoşti pe de-a-ntregul dimensiunile superioare şi să obţii experienţă
personală, rămânând în acelaşi timp în starea limitată
a conştientului Observatorului lumii tridimensionale.
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În această privinţă, am să dau un exemplu simplu.
Imaginează-ţi că observi procese care se întâmplă locuitorilor lumii bidimensionale. În înţelegerea umană,
o lume bidimensională reprezintă un plan caracterizat
prin lungime şi lăţime. Pe scurt, locuitorii lumii bidimensionale nu înţeleg ce este volumul. Imaginează-ţi
că aceştia văd un obiect cosmic translucid sub forma
unui con sau a unei sfere, care se apropie de lumea
lor. Ce vor vedea? În locul unui con, vor vedea o figură
bidimensională, adică un cerc cu un punct în mijloc,
iar în locul unei sfere, vor vedea doar un cerc. De ce?
Deoarece gândirea lor este acordată la percepţia lumii
bidimensionale. Conceptul tridimensionalității este
dincolo de înţelegerea lor asupra lumii, ca şi ființe trăind în spaţiul bidimensional şi observând din această
perspectivă. Cu alte cuvinte, aceştia nu văd imaginea
reală, pentru că ea este dincolo de dimensiunea lor,
dincolo de starea lor obişnuită a conștientului, care
are anumite limite.
Şi acum să ne întoarcem la spaţiul nostru tridimensional. Astăzi, oamenii se comportă în acelaşi mod –
explorează lumea din perspectiva unui locuitor al lumii tridimensionale. Dar omul, spre deosebire de alte
ființe din alte dimensiuni, are o structură energetică
unică, datorită căreia, prin dezvoltarea sa spirituală
este capabil să cunoască alte dimensiuni şi să vadă
lumea aşa cum este în realitate, şi nu în spectrul îngust al percepţiei limitate asupra lumii, ca parte din
spaţiul tridimensional.
Anastasia: În general, ceea ce văd în mod normal
oamenii în jurul lor, ceea ce percep în fiecare zi, inclusiv pe ei înşişi, nu reprezintă întocmai realitatea.
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Rigden: Absolut. Creierul, sau mai degrabă starea obişnuită a conștientului acestuia, este un fel de
barieră în a cunoaşte mai mult, în a cunoaşte ce se
află dincolo de spaţiul tridimensional. Până la urmă,
starea obişnuită a conștientului omului, aşa cum am
spus deja, este programată de la naştere pentru percepţia limitată a lumii tridimensionale, sau mai exact,
a unei lumi cvadridimensionale parţiale (este vorba
aici de spaţiul şi timpul tridimensionale).
A patra dimensiune – timpul (ca factor de dimensiune) – nu este deloc înţeles şi perceput de către om. Cu
alte cuvinte, în spaţiul tridimensional, ne percepem pe
noi înşine permanent „aici şi acum”, într-un anumit
punct. În viaţa de zi cu zi, creierul nu observă această
mişcare în timp, ezoosmosul în sine, cu relaţii de cauză-efect. Omul observă mişcarea generală a timpului,
poate, doar când se evaluează pe sine, de exemplu, în
timp ce se uită în oglindă sau compară fotografiile de
acum 20 de ani cu felul în care arată acum. Dar creierul nostru, fiind în starea obişnuită a conștientului,
nu observă mişcarea constantă a timpului, sau viaţa
în sine ca ezoosmos şi ca un impuls intern de energie.
Însă, asta nu înseamnă că omul, în general, nu
poate percepe timpul. Până la urmă, percepţia umană
depinde, în primul rând, de viziunea dominantă asupra lumii, de stabilitatea stării extinse a conștientului,
de informaţiile pe care omul le înmagazinează în creierul său şi de completările constante, din acest motiv
fiind important să ne extindem orizontul intelectual.
În al doilea rând, o astfel de percepţie depinde de lucrul cu sinele, de experienţele sistematice ale tehnicilor de modificare a stării conștientului – meditaţii şi
227

allatra.tv

Anastasia Novîh „AllatRa”

practici spirituale, datorită cărora omul învaţă în mod
independent despre lumea de dincolo de cea de-a treia
dimensiune, şi nu cu logica minţii, ci cu un instrument mai performant – intuiţia (cel de-al şaselea simţ).
Anastasia: Da, astfel de zicători ale oamenilor din
vremurile străvechi, cum ar fi, „când omul se schimbă – se schimbă și întreaga lume”, „cunoaşte-te pe
tine însuţi, şi vei cunoaşte întreaga lume” – nu sunt
cuvinte goale. Este o realitate, a cărei plinătate poate
fi realizată de către om în timpul procesului practic
de autocunoaștere spirituală... Ați menţionat la un
moment dat, în timp ce vorbeați despre stările modificate ale conștientului, că, în conștientul uman, sunt
multe nivele.
Rigden: Aşa este. Faptul că, în conştientul uman
există multe nivele, permite omului, în calitate de Observator, (chiar din perspectiva naturii Animalice), să
cuprindă în conştientul său dimensiuni de la a doua
la a şasea, tocmai în starea modificată a conștientului. Omul nu poate percepe prima dimensiune în mod
conştient. Pentru el, aceasta va fi un punct, „nimic”.
Dar acest „nimic” conține totul. Prima dimensiune este
ezoosmosul, cu alte cuvinte impulsul intern iniţial de
energie. Ca regulă, omul nu observă conştient începutul acestei schimbări (impuls), cu atât mai mult la
nivelul primei dimensiuni.
Cu privire la prima dimensiune, voi da un exemplu
metaforic, care va fi înţeles de către mulţi oameni din
zilele noastre. Se referă la activitatea computerelor,
sau, mai precis, la mişcarea indicatorului care clipeşte
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pe ecran – cursorul. Apropo, cuvântul „cursor” vine
din latinescul „cursorius”, care înseamnă „mesager,
alergător rapid”. Când faci ceva pe calculator, de exemplu, editezi un text, atunci mişti indicatorul (o săgeată
sau o liniuţă) prin apăsarea unor anumite taste sau
cu un manipulator optic sau mecanic – „un mouse”.
Până la urmă, în timp ce faci asta, nu te gândeşti la
cum se mişcă de fapt, pur şi simplu o faci automat,
fiind concentrat pe munca ta. Doar ţi se pare că respectivul cursor se mişcă firesc atunci când folosești
„mouse-ul”, de exemplu, pentru a selecta sau a muta
textul, pentru a-l corecta sau pentru a deschide „o
fereastră” nouă. Dar ce se întâmplă de fapt?
Ecranul este constituit din pixeli, cu alte cuvinte,
din astfel de mici puncte colorate, care, când le mărim,
vor arăta ca pătrate (ca un caiet cu pătrățele), fiecare
dintre acestea constând în trei culori (subpixeli: roşu,
verde şi albastru). Combinând aceste trei culori primare în fiecare punct, devine posibilă reproducerea
oricărei culori pe ecranul monitorului. Cu cât sunt
mai mulţi pixeli în una și aceeaşi zonă a ecranului,
cu atât imaginea va fi mai bună şi mai clară (cu mai
multe detalii). Ce este un pixel? Este doar un element
al matricii fotosensibile, cel mai mic element al imaginii digitale bidimensionale într-un caroiaj de pixeli
(în grafice bitmap) pe ecranul monitorului. Acesta este
un set de electrozi. Ce înseamnă afișarea unei imagini
pe ecran? Este, de fapt, controlul voltajului electronic,
aplicat fiecărui electrod (diodă emiţătoare de lumină).
Mărimea şi direcţia câmpului electric, la rândul său,
sunt controlate de către componenta de software şi de
către procesorul videocardului.
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Când mişti „un mouse” cu mâna, semnalele electrice de la senzorul optic merg prin USB (dispozitiv
pentru transmiterea informaţiei) către acea parte a
circuitelor computerului, responsabilă pentru procesarea lor. Semnalul procesat este trimis către cardul
video. Mai departe, în funcţie de programul său, semnalul schimbă caracteristicile câmpului electric aplicate electrozilor specifici (LED-uri) de pe ecran (pixeli).
În mod corespunzător, intensitatea luminii acestora se
schimbă, de exemplu, unii devin negri, iar alţii albi.
În ce te priveşte, semnalul creează iluzia mişcării cursorului pe ecran.
Cu alte cuvinte, doar crezi că tu mişti cursorul.
De fapt, datorită muncii circuitelor şi a programelor
electronice, tu doar schimbi condiţiile externe pentru
electrod (LED), acesta dobândind noi proprietăţi pentru sine. Şi datorită acestui lucru, lumina care trece
prin el dobândeşte alte caracteristici (frecvenţă şi intensitate). Dacă, în momentul respectiv, cursorul este
localizat într-un anumit punct, atunci creezi condiţii
pentru schimbarea caracteristicilor optice ale punctului prin aplicarea „unui impuls” (mişcând „mouse-ul”
cu mâna).
Anastasia: Se poate spune că, într-un fel, declanşez saltul cursorului dintr-un punct în altul, de la un
pixel la altul.
Rigden: Da. Mişcarea cursorului este, în esenţă, un
exemplu figurativ de prototip al mişcării neobservabile
(a vieții) a corpului material în spaţiu şi timp, datorită
ezoosmosului. Ezoosmosul este un salt al informaţiei
de la o cărămidă informaţională la alta: o cărămidă
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informaţională extrage informaţia şi o pasează către
altă cărămidă informaţională, cu alte cuvinte, transmite informaţia prin sine. Acei pixeli servesc ca şi cărămizile informaţionale din comparaţia noastră condiţională. Dar tu, ca Observator, declanşezi această
mişcare într-o direcţie sau alta, datorită liberului tău
arbitru.
Toată această mişcare are loc în funcţie de schimbul de informaţie şi este de neobservat pentru omul
care nu vede mecanismul complex al schimbării şi
al transmiterii informaţiei. În exemplul nostru, tu
doar mişti mouse-ul, și, din punctul tău de vedere,
pe ecran, se petrece o mişcare naturală. Nu vezi cum
imaginea cursorului sare de la un pixel la altul, cum
se schimbă voltajul în fiecare electrod. Pentru tine,
săgeata cursorului se mişcă aproape instantaneu către altă poziţie de pe ecran. La fel și în viaţă, mişcarea
oricărui obiect material prin cărămizile informaţionale
are loc în mod neobservabil pentru om, acesta nu
vede cum anume are loc această mişcare primară la
nivelul primei dimensiuni. De exemplu, vedem o persoană mergând într-o anumită direcţie. Ce se întâmplă de fapt este că informaţia, cu toată complexitatea
relaţiilor sale, „curge” prin cărămizile informaționale,
datorită ezoosmosului. Chiar dacă privim un om stând
nemişcat, de fapt asta este doar o iluzie, pentru că,
în realitate, are loc un schimb de informaţie intens şi
foarte bogat, acesta fiind chiar viaţa omului respectiv,
dinamica sa, lucruri care rămân invizibile pentru el
sau pentru noi.
Anastasia: Altfel spus, omul poate că nu înțelege
întreaga complexitate a influenţei lumii asupra sa şi
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propria influenţă asupra lumii, dar, la nivel invizibil,
schimbările sunt constante.
Rigden: Şi cu cât mai înaltă este dimensiunea
(ex. a cincea, a şasea), din care omul generează
schimbări prin alegerea sa, cu atât mai semnificative vor fi aceste schimbări.
Anastasia: Principala funcţie a primei dimensiuni
este impulsul intern primar de energie. Ați putea să le
spuneți cititorilor care este principala funcţie a celei
de-a doua dimensiuni?
Rigden: Pentru om (în percepţia sa), funcţiile celei de-a doua dimensiuni (lumea bidimensională) nu
reprezintă nimic mai mult decât un fel de păstrare
şi transmitere a informaţiei, în care semnele şi simbolurile joacă un rol important. Deşi funcţiile celei
de-a doua dimensiuni sunt mult mai cuprinzătoare.
Iată un simplu exemplu. Orice consemnare presupune păstrarea de informaţie. Ce este scrierea, fie ea
pictografică, ideografică, hieroglifică sau alfabetică?
Este același sistem de semne pentru înregistrarea
gândurilor umane, care permite reţinerea acestora
în timp şi transmiterea la distanţă prin consemnare convenţională. Altfel spus, este o înregistrare în
lumea bidimensională, care implică păstrarea informaţiei în anumite simboluri şi semne. De exemplu,
o reţetă de prăjitură sau un ghid pentru construcţia
unei centrale nucleare, sau o schiţă pentru confecţionarea unei bombe atomice, şi aşa mai departe.
Dacă ai reuşit să citeşti reţeta şi nu ai făcut nimic,
atunci nu se va întâmpla nimic. Dar dacă poţi citi, în
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sensul că înţelegi semnificația simbolurilor, iar după
aceea aplici o forţă adecvată urmând instrucţiunile
şi acţionând, atunci, invariabil, vei obţine rezultatul
consemnat în acea reţetă sau manual. La fel e și un
semn al lumii bidimensionale: dacă adaugi energie,
acţionând din lumea tridimensională, va începe să
funcţioneze. Ca rezultat, în a treia dimensiune, după
aplicarea energiei şi după acţiunea în urma informaţiei din dimensiunea a doua, vom obţine fie o prăjitură, sau lumină în casă, sau rezultatul care ne va
distruge casa, potrivit exemplului nostru de mai sus.
Anastasia: În general, a treia dimensiune este o
dimensiune în care aplici deja forţă și energie și începi
să creezi.
Rigden: Pentru om – da. În această privinţă, este
important pentru oameni să înţeleagă la ce fel de informaţie sunt atenţi în fiecare zi, în ce anume îşi investesc forţa vitală, cum exact şi-o irosesc mai târziu şi ce
pot obţine în mod real. Până la urmă, în ziua de azi,
majoritatea oamenilor se observă pe sine (şi, implicit,
îşi evaluează viața) unilateral, doar din perspectiva
gândirii unui „locuitor” al lumii tridimensionale.
Omul din ziua de azi nici măcar nu conștientizează
că generarea gândurilor sale are legătură cu o dimensiune complet diferită. Însă el trăiește constant în visele şi
gândurile sale, în vreme ce „realitatea” înconjurătoare,
pentru om, constituie într-o oarecare măsură reflectarea activităţii sale mentale. El îşi iroseşte energia vitală
pe materializarea gândurilor şi dorințelor sale, care au
legătură, în principal, cu un spectru foarte îngust al
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unei benzi largi de frecvenţe ale spaţiului tridimensional, în care acţiunea sa de a observa, ca Personalitate,
este focusată la un moment dat.
Anastasia: Ați evidenţiat faptul că omul, ca Observator, declanşează aceste schimbări prin alegerea sa,
într-o direcţie sau alta. Şi tocmai el este Observatorul.
Şi tocmai el este cel care declanşează, cu alte cuvinte,
stimulează şi mai mult ceva ce deja există.
Rigden: Absolut. Omul alege constant între lumea
spirituală cu forţa acesteia, venită de la Suflet, şi lumea materială, cu jocurile sale iluzorii aparţinând rațiunii Animalice, care încearcă să redirecţioneze energia vitală a persoanei pentru propriile nevoi, într-un
fel sau altul. Acestea sunt cele două forţe dominante
care creează în lumea materială, în această confruntare convenţională specifică, iar omul ca Observator
este doar plasat pe muchia alegerii între ele. Mai mult,
pentru ființele lumii materiale, care constituie o parte
din rațiunea Animalică, aceste forţe sunt invizibile,
dar ele sunt nefaste pentru om, deoarece, în el, se află
o fărâmă de Eternitate (Sufletul), având astfel şansa
de a deveni o Fiinţă Spirituală nemuritoare.
Anastasia: Prin urmare, principalul moment fatidic pentru om este reprezentat de tipul de gânduri și
acțiuni cărora acesta le acordă atenție în fiecare zi.
Rigden: Absolut corect. Pentru a înţelege mai bine,
voi ilustra ce reprezintă alegerea omului între cele
două forţe dominante printr-un exemplu figurativ al
unui utilizator de Internet. Când omul îşi centrează
atenţia primară pe ceva, altfel spus, face o alegere, nu
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vede cum, în acest mod, declanşează începutul schimbărilor în prima dimensiune. În exemplul nostru, asta
este echivalent cu apăsarea butonului de start al unui
computer, în care sunt inițiate procese invizibile pentru om. Deci, tocmai atenţia persoanei este cea care
începe procesul mişcării la nivelul primei dimensiuni.
Totul începe de aici. Atenţia primară a Personalităţii
este forţa primară a Observatorului, aceasta este libertatea sa – unde investești atenția primară, asta
și activezi. Omul nu conștientizează întreaga semnificaţie a acţiunilor care au avut loc la nivelul primei
dimensiuni, dar simte apoi, la modul foarte real, consecinţele acestora asupra destinului său.
Când o persoană porneşte un computer, ca şi consecinţă, caracterele şi simbolurile diferitelor programe care stochează o anumită informaţie apar, după o
vreme, pe ecran. Şi dacă vorbim, de exemplu, despre
Internet, atunci, înaintea ochilor utilizatorului, apare
o multitudine de astfel de caractere şi simboluri, în
spatele cărora se ascunde un strat mult mai mare de
informaţie. Internetul în general reprezintă o interconectare complexă cu lumea, dar... prin diferite servere
rădăcină (de bază), care aparţin anumitor organizaţii şi oameni „cu autoritate”, aceştia finanţându-le în
secret sau pe faţă. Toate acestea se bazează pe distribuţia uneia sau altei ideologii. Apropo, o astfel de
noţiune ca „nume de domeniu”, care este cunoscut azi
oricărui „locuitor” al Internetului, vine din latinescul
„dominium”, însemnând „posesiune”. Un utilizator de
Internet nu stă să se gândească la asta, ca regulă,
plonjând în şuvoiul de informaţie, alegând din ce-i
este pus la dispoziţie. Acesta vede detalii, însă fără a
vedea imaginea de ansamblu, dar ar trebui s-o facă.
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Prin urmare, apariţia de semne, simboluri şi diverse
programe de computer, precum şi scurtele anunţuri
publicitare ale Internetului, în spatele cărora se ascund întregi straturi de informaţie – toate acestea pot
fi comparate cu interacţiunea atenţiei persoanei cu
informaţia de la nivelul celei de-a doua dimensiuni.
În lumea materială, dacă analizăm global toată informaţia dimensiunii a doua, va exista doar o formă
diferită de manifestare a programelor, fie de la natura
Animalică, fie de la natura Spirituală. Omul însă are
libertatea de alegere. Şi în timp ce ceva din asta îi atrage atenţia, iar altceva o poate reţine. Ca rezultat, el „va
deschide” doar acea informaţie (focusându-se pe ea)
care i-a atras atenţia cel mai mult din toată această
varietate, exact ca un motor de căutare de pe Internet.
Din perspectiva dimensiunii a treia, omul face Alegerea astfel, cu alte cuvinte, activează procesul de
obţinere de informaţie în dimensiunea a doua. Prin
activarea acestei informaţii, el începe „s-o trăiască” la
nivelul celei de-a treia dimensiuni. Altfel spus, omul,
ca Personalitate, lasă acest izvor de informaţie înăuntrul său, care se manifestă sub forma unor diverse
imagini, emoţii, dorinţe şi gânduri în conştient şi care
începe să trăiască în el ca într-o fiinţă conştientă de
sine. Asta împinge omul către acţiuni specifice, în limitele programului acestei Voinţe din afară. Chiar ale
acelui anume program din multele asemenea, prin
care această Voinţă i-a atras atenţia către sine în a
doua dimensiune. Imediat ce lasă informaţia înăuntru, acţiunea în sine devine echivalentul preferinţei
pentru a lucra într-un program sau altul şi iniţierii
mişcării cursorului (atenţia sa) în acea zonă, prin folosirea funcţiilor sale variate (imagini mentale, dorinţe
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şi emoţii). Iar mișcarea cursorului, aşa cum am spus
deja, este echivalentul creării, datorită ezoosmosului,
acţiunilor care sunt invizibile pentru om, în primele
faze, acestea devenind apoi evenimente din destinul
său. În mod conştient, omul nu percepe ce anume
schimbă prin aplicarea puterii atenţiei sale către programul pe care l-a ales, nici în prima dimensiune, nici
în cele superioare. Dar el, fiind o Personalitate care a
făcut o alegere la un anumit punct în timp, îşi iroseşte
forţa vitală pe materializarea acestei Voinţe din afară,
care lucrează prin acest program.
Anastasia: Iar acesta este un aspect foarte important. Dacă îl privim la modul global, rezultă că noi
doar credem că avem voinţă, în sensul de forţă de a
crea, activitate creativă a minţii, sau, cum se spune în
psihologie, „o sursă de activitate umană autosuficientă (având un înţeles complet independent), care condiţionează independenţa comportamentului de raţiuni
obiective”. Este interesant că psihologii leagă voinţa
de controlul asupra propriului comportament, care,
cred ei, este posibil datorită folosirii „instrumentelor
comportamentale” artificiale – semnele.
Rigden: Ceea ce credem noi că este voinţa noastră este o iluzie a percepţiei noastre din perspectiva
gândirii unei rațiuni individuale a lumii tridimensionale. Dacă luăm exemplul nostru, o persoană doar
activează fluxurile de informaţie care vin spre ea, prin
alegerea sa, şi îşi consumă forţa vitală pe realizarea
aceste Voinţe. Voinţa, provenită fie de la natura Spirituală (lumea lui Dumnezeu) fie de la natura Animalică
(rațiunea Animalică) este o forţă din exterior, sau, mai
exact, un program informaţional implementat într-o
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anumită structură, care îl pune în aplicare. O substituţie din partea rațiunii Animalice se regăseşte în
faptul că Personalitatea omului percepe formele de
manifestare a uneia dintre aceste două forţe globale
ca fiind propria voinţă, pe care, de fapt, nu o are.
Anastasia: Cu alte cuvinte, ceea ce omul crede că
este propria voinţă, de care este mândru peste măsură, de fapt, nu-i aparţine. Este doar o forţă care a
intrat în el din afară, prin intermediul informaţiei pe
care a ales-o. Aceasta activează sentimente, emoţii şi
gânduri în el, care îl împing spre anumite acţiuni în
contextul programului acestei Voinţe, cu implicarea
de costuri în termeni de energie vitală.
Rigden: Absolut corect. Oamenii, aflându-se sub
influenţa mândriei venite de la natura Animalică,
adoră să se compare cu forţele superioare, înzestrate
cu Voinţă proprie. Dar nu toată lumea se întreabă:
„Prin a cui voinţă are de fapt loc această acţiune?”,
„Cine mă împinge spre aceste gânduri?”, „Cine generează o dorință sau alta?”, „Cine se opune în mine
şi faţă de cine?”, „Cine pune aceste întrebări şi cine
răspunde la ele?”. Şi sunt doar câţiva oameni care
se cunosc pe sine şi înţeleg procesul de confruntare
dintre natura Animalică şi natura Spirituală, dintre
Voinţa care provine din lumea Spirituală şi Voinţa
rațiunii Animalice. Desigur, rațiunea Animalică este
puternică, dar nu poate fi comparată cu forţa principală din lumea lui Dumnezeu. Dacă aceasta este în
mod clar manifestată, rațiunea Animalică nu-i poate
rezista direct, dar îi poate distrage atenţia Conductorului (omul care se află pe calea spirituală) cu „nimicurile” sale, pentru a-l abate de la calea cea dreaptă,
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pentru a-l prinde cu altă iluzie, şi aşa mai departe.
Începutul manifestării voinţei, în termeni de creaţie,
apare într-o persoană numai atunci când aceasta,
maturizându-se spiritual, iese de sub puterea rațiunii Animalice, cu alte cuvinte, în afara dimensiunii
a şasea, intrând într-a şaptea. Şi chiar şi atunci, nu
va fi o manifestare a „voinţei”, aşa cum este aceasta
în înţelegerea umană din prezent, fiind doar o nouă
calitate şi expansiune a abilităţilor Conductorului
Voinţei divine.
Anastasia: Da, astfel de substituţii de la rațiunea
Animalică îl însoţesc pe om, ca şi ființă care trăiește
în lumea materială, la fiecare pas. Dacă o persoană
nu se dezvoltă, atunci doar îşi iroseşte viaţa pe dorinţe
materiale, pe ce este temporar şi muritor.
Rigden: Pe de o parte, o persoană obişnuită tânjeşte să influențeze evenimentele vieţii sale, doreşte să-şi
schimbe soarta în mai bine. Dar toate acestea sunt
nevoi ale laturii spirituale, pe care creierul le redirecţionează cu succes spre natura Animalică. Ca rezultat al acestei înţelegeri „inversate”, oamenii tânjesc
după „libertate” în termeni materiali, în loc de libertate spirituală: bogăţie, faimă, satisfacerea propriului
egoism şi împlinirea în existenţa lor temporară. Dacă
o persoană este centrată mult timp pe dorinţele sale
materiale, depunând multe eforturi să le realizeze de
la un an la altul, atunci, mai devreme sau mai târziu,
are loc o serie de evenimente care duc la rezultatul
dorit, chiar dacă persoana nu mai are nevoie de acele lucruri. Altfel spus, Personalitatea poate avea un
anumit impact asupra lumii tridimensionale, poate
să obţină ce doreşte, dar acest proces este însoţit de o
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investiţie uriaşă de efort şi de energie, şi ia mult timp.
Însă, întrebarea aici este alta: dacă viaţa şi resursele
tale bogate merită cheltuite pe realizarea dorinţelor
materiale temporare ale corpului?
Anastasia: Unii cititori întreabă, „Care este sensul
vieţii mele?”, „De ce sunt aici?”, „Sunt oare aici doar
pentru a planta un copac, a construi o casă şi pentru
a creşte copii?”. Şi tot ei îşi răspund în reflecțiile lor
că, dacă asta ar fi fost scopul principal al existenţei
omului pe pământ, atunci, în primul rând, acesta nu
ar fi avut nevoie de o structură atât de complexă a
materiei, inclusiv o organizare „supraabundentă” a
creierului, care include niveluri variate de stări ale
conştientului. În al doilea rând, este logic să admiţi că
toţi care deja au o casă, copii şi o grădină personală,
sunt fericiţi şi satisfăcuţi de vieţile lor. Dar, în fond,
aceşti oameni sunt cei care pun astfel de întrebări
eterne, pentru că nu au găsit satisfacţie în realizarea
dorinţelor din tinereţe.
Rigden: Sensul vieţii omului nu se află în reproducere şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai materiale – acestea sunt doar instincte naturale ale oricărui
animal care este programat genetic să-și creeze un
bârlog, sau să-și construiască un cuib, şi aşa mai
departe, în scopul de a creşte urmaşi. Omul este mai
mult decât un animal, scopul său fiind să devină o
fiinţă spirituală nemuritoare.
Dar, în timp ce aleargă după propriile dorinţe materiale, omul, în mod irevocabil, iroseşte doi factori
valoroşi – timpul şi energia vitală. Atrag atenţia asupra
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faptului că aceştia sunt cheltuiţi definitiv(!) şi, ca urmare, se pierd anumite posibilităţi. Prin alegerea sa,
omul este, desigur, liber să-şi irosească forţa vitală pe
care o posedă, pe programe ale naturii Animalice, în
acest spaţiu tridimensional iluzoriu. Dar, ca rezultat,
va rata cel mai important lucru, pentru care a venit
în această lume. Iar omului îi sunt date atât timp
şi energie, cât are nevoie să-şi elibereze Sufletul, şi
chiar şi mai mult, e mai mult decât suficient pentru
eventualele erori din procesul de obţinere a experienţei personale prin intermediul Personalităţii. Vorbind
la figurat, timpul şi energia sunt ca benzina pentru
o maşină (corpul), suficient pentru a conduce exact
din punctul A până în punctul B, cu mici deviaţii,
dată fiind complexitatea drumului. Dar dacă mergi în
direcţia opusă (dacă-ţi dedici viaţa capriciilor materiale), de exemplu, ca să-ţi tunezi maşina (satisfacerea
ego-ului) la maestru – natura Animalică, atunci, ca
rezultat, vei rămâne fără timpul şi energia care ţi-au
fost alocate. În cele din urmă, vei zace atât de „frumos”
în cimitirul de maşini (al subpersonalităţilor) şi, exact
ca cei din jurul tău, vei rugini şi vei putrezi. Însă ai
fi putut să foloseşti cu sens acel timp şi acea energie
pentru a ajunge la destinaţia B, unde ar fi avut loc
transformarea ta finală într-o fiinţă complet diferită –
într-o Fiinţă Spirituală.
Anastasia: Aşa cum ați spus cândva, indiferent de
ce fel de mic univers de putere personală şi-a construit omul în lumea materială, acesta este temporar şi
trecător. Totul în această lume are un sfârşit: galaxii
întregi sunt distruse, stele şi planete, precum şi trupul
omenesc, cu atât mai mult, este muritor.
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Rigden: Este greu pentru oameni să înţeleagă că
existenţa lor este una de moment, le este teamă chiar
şi să se gândească la moarte. Dar, până la urmă,
moartea pentru om este doar o altă formă de viaţă,
este rezultatul alegerii sale de-o viaţă. Pentru o persoană în care domină natura Animalică, este greu să
realizeze că există ceva mai mult decât această lume
materială. Dar când Personalitatea lucrează asupra
sinelui şi, ca rezultat, intră în contact cu lumea spirituală, atunci ajunge să realizeze că tocmai lumea
spirituală este cea reală şi e principala forţă creatoare,
iar toate celelalte din viaţa persoanei sunt doar jocuri
ale rațiunii Animalice, o fugă după iluzii înşelătoare.
Anastasia: Da, câte Cunoștințe foarte interesante și
importante există, care oferă o înţelegere complet diferită nu numai a lumii vizibile, dar şi a celei invizibile.
Rigden: Absolut. Dar să ne întoarcem la conversaţia
noastră despre structura omului din lumea invizibilă. Omul, ca și alte obiecte informaţionale ale lumii
materiale – de la stele gigantice la cele mai mici particule – are anumite proiecţii, un fel de reflexii proprii „în
oglindă” la nivel energetic. Diverse popoare, în timpuri
diferite, le-au numit diferit, descriind sau consemnând
structura invizibilă a omului în cronicile despre cunoştinţe secrete, texte sacre şi imagini. Să numim în
mod convenţional aceste proiecţii vii „Entități”,
având în vedere că sunt destul de conştiente (şi chiar
mai mult decât presupun oamenii) şi că au propriile
caracteristici. Prin natura lor, aceste Entități reprezintă
structuri energetice, anumiţi centri locali. În structura
invizibilă a omului, acestea sunt aceleaşi părţi inseparabile din corpul său fizic, ca și capul, braţele şi aşa
242

allatra.tv

Anastasia Novîh „AllatRa”

mai departe. În centrul structurii (în mijlocul tuturor
proiecţiilor persoanei), se află Sufletul.
Entitățile sunt structuri energetice şi informaţionale, care joacă un rol important atât în viaţa
omului cât şi în destinul său de după moarte. Au
posibilități enorme, sunt conectate cu alte dimensiuni,
unde interacţiunea are loc la nivel energetic subtil.
Datorită lor, omul poate să influenţeze lumea din perspectiva dimensiunilor mai înalte ale lumii materiale,
până la a şasea dimensiune. Entitățile omului sunt
numite potrivit locaţiei lor în jurul structurii, inclusiv potrivit orientării condiţionale cu referire
la corpul fizic: Frontală, Posterioară, Dreaptă şi
Stângă. Ele reprezintă câmpurile principale, cum s-ar
spune, „părţile vii” ale unei piramide truncate, cu patru laturi, în ansamblul structurii omului. Entitățile sunt localizate aproximativ la un braţ distanţă de
corpul fizic al persoanei, în direcţiile corespunzând
numelor lor: în faţă, în spate şi pe laterale (la dreapta
şi la stânga).
Cunoştinţele cu privire la Entități au fost considerate sacre din vremuri străvechi. În mitologia popoarelor
lumii există multe şi variate referinţe cu privire la ele,
din antichitate până în prezent. De exemplu, aceste
informaţii pot fi găsite în miturile şi legendele cosmogonice ale popoarelor lumii, în ritualurile vrăjitorilor,
şamanilor, preoţilor şi magicienilor. În particular, descrierile acestora din urmă spun deseori că omul, în
timpul unui ritual tradiţional, se adresează celor patru
elemente sau direcţii, celor patru spirite ajutătoare ale
omului şi aşa mai departe. În multe cazuri, veriga de
legătură este centrul: în legendele sacre, aceasta este
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Sufletul, ca centru al structurii energetice a omului,
„al cincilea centru” (în alte cazuri, este numit „primul
centru”); în ritualuri practice, este conştientul Personalităţii.
Ca urmare, acţiunile exterioare ale unui astfel de
om magician sunt, ca regulă, fie o piesă de teatru
destinată publicului, fie imitaţia cunoștințelor pierdute, fără înţelegerea esenţei, sau o simplă ascundere a
acestora. În realitate, acţiunea principală are loc înăuntrul persoanei, în lumea sa interioară. Cu ajutorul
anumitor cunoştinţe şi practici, aceasta pur şi simplu
se adună într-un tot întreg și controlează Entitățile. Pe
când Personalitatea este „centrul de control”. Mulţumită unei astfel de conexiuni, posibilitățile omului în
lumea invizibilă se lărgesc semnificativ. Atrag atenţia
asupra faptului că aceste Entități nu sunt dubluri
astrale ale omului.
Fiecare dintre cele patru Entități reprezintă, să
zicem, un anumit câmp energetic. Vorbind la figurat, acesta este un „cheag transparent” care se poate transforma în orice formă-gând, fixat de către o
persoană: o reflectare în oglindă a omului însuși sau
imaginea unui animal, spirit, şi aşa mai departe. Putem spune că, în timp ce face anumite tehnici de meditaţie, fiind într-o stare modificată a conștientului,
fixând una dintre Entități pe o anumită formă-gând
şi concentrându-şi atenţia asupra acestuia, omul o
materializează.
Anastasia: Deci, în esenţă, este o tranziţie din
starea de undă energetică într-o particulă materială:
odată ce Observatorul se concentrează pe o Entitate,
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are loc procesul de transformare a energiei în materie
subtilă. Pe cale de consecinţă, Entitatea obţine forma-gând (imaginea investită în ea de către om).
Rigden: Da, în acest caz, conexiunea cu lumea invizibilă este păstrată în întregime. Aşa cum am spus
deja, fiecare dintre cele patru Entități are propriile
caracteristici şi manifestă o anumită conexiune între
lumea vizibilă şi cea invizibilă.
Entitatea frontală este situată în faţă, la distanţă
de un braţ de corpul fizic al omului. Este în relaţie cu
viaţa omului aici şi acum (atât în a treia, cât şi în dimensiunile superioare) şi cu deplasarea sa din prezent
spre viitor. Este un fel de vector şi indicator al drumului vieţii. Dacă o persoană alege latura spirituală,
atunci acest drum are un singur vector şi o direcţie
focusată pe aspirație înainte spre un rezultat final mai
înalt – contopirea Personalităţii cu Sufletul, cu alte cuvinte, către eliberarea spirituală. Această Entitate este
responsabilă pentru dezvoltarea persoanei şi pentru
dinamica sa spirituală. Ea îmbracă un fel de culoare
emoţională – cea a credinţei, a dragostei spirituale
şi a speranţei pentru viitor. Dacă intenţiile persoanei
pe calea spirituală sunt consecvente, atunci această
Entitate are şi rolul de a oferi o foarte bună protecţie
în faţa influenţei externe invizibile a Entităților agresive străine sau de altă natură. Activarea sa poate fi
observată în starea în sine a persoanei: când aceasta
se simte inspirată, observându-se în ea o răbufnire de
emoţii pozitive şi cele mai profunde porniri spirituale.
În legendele popoarelor lumii, Entitatea frontală
este descrisă deseori ca un unicorn şi, de asemenea,
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ca un element al naturii (spirit) al cerului şi al aerului.
Era reprezentată sub forma unei păsări libere (şoim
sau pasărea tunetului din mitologie, pasărea phoenix). În multe culturi, pasărea era folosită ca simbol
al Sufletului, al Esenţei divine, spiritului vieţii, spiritul
cerului, al libertății, ascensiunii, inspiraţiei, profeţiei,
prorociei şi conexiunii între „regiunile cosmice”.
Anastasia: Într-adevăr, încă din perioada paleoliticului superior, păsările au fost reprezentate, subliniind uneori caracterul sacru al acestor desemnări. În
epoca neoliticului, ele erau pictate și în combinație cu
semnele solare (soare), acestea fiind plasate deasupra
păsărilor.
Rigden: Foarte adevărat, ceea ce tocmai ne indică
semnificația deosebită a acestor picturi, dacă, desigur,
omul posedă cunoștințe despre semnele sacre. Deci,
referitor la Entitatea frontală... Cunoștințele despre
funcționarea celor patru Entități lărgesc semnificativ
posibilitățile omului. Pierderile frecvente ale sliperilor
se întâmplă din cauza lipsei cunoștințelor de bază cu
privire la aceste chestiuni. De exemplu, majoritatea
sliperilor acționează prin intermediul Entității frontale, fără să realizeze măcar. Și fac o mare greșeală care
duce la o performanță scăzută în munca lor, la pierdere de timp, mare consum de energie, care deseori
duce la un sfârșit letal rapid al operatorului. Sliperii
mai experimentați acționează prin Entitatea lor stângă. Dar voi spune mai multe despre asta mai târziu.
Anastasia: Despre sliperi se știe foarte puțin în
societate. Aceasta este o unitate secretă de forțe speciale din structurile de securitate ale statului, în țările
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civilizate. Este destul de surprinzător faptul că în comunitatea mondială se promovează pretutindeni o politică de „materializare a conștientului populației”, și
că tocmai „gândul subversiv” de creare a unei științe
în vederea studierii corpul energetic al omului, a cărui
existență este cunoscută de foarte mult timp, este ridiculizat. În acest context, aproape în toate statele civilizate, care se află în competiție unele cu altele, are loc
o dezvoltare intensă a unor astfel de forțe specializate.
Fiindcă, specialiștii lor sunt capabili să obțină informație fără să iasă din cameră, să influențeze anumiți
indivizi la nivel energetic sau să protejeze persoanele
de la vârf din țările respective.
Rigden: Asta se întâmplă deoarece cuvântul cheie în
această chestiune este „politica”, din acest motiv aceste
cunoștințe sunt inaccesibile popoarelor. Apropo, știi
originea acestui termen special, „sliper”? După cum
se spune, cum vei numi corabia așa va naviga. Cuvântul sliper a fost împrumutat din mitologia scandinavă.
Acolo, zeul suprem era Odin. El era zeul înțelepciunii
și părintele vrăjitoriei, al descântecelor magice, cunoscătorul runelor și al legendelor, preot, purtătorul de
putere magică, avea „o intuiție” șamanică, cunoștea
arta magiei, era șiret și era „stăpânul oamenilor”. Mai
târziu, acesta acționa ca protector al alianțelor militare
și ca semănător de discordie militară. Deci, Odin avea
un armăsar cu opt picioare Sleipnir (Alunecător). Acesta putea să-și ducă proprietarul cu viteza fulgerului din
lumea zeilor (Asgard) către o altă „lume întunecată”,
lumea celor morți (Niflheim), lumea oamenilor (Midgard), altfel spus, era capabil să alunece printre lumi.
Potrivit legendelor, când Odin a participat la „competiția
ecvestră” cu gigantul, tocmai pe Sleipnir era.
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Anastasia: Da, nimic nu se schimbă în lumea oamenilor, aceleași competiții politice și preoțești au loc
până în prezent, pe seama și pe spatele oamenilor.
Este păcat că sunt oameni care lucrează pentru ierarhia preoțească și care își irosesc puterea unică pe
nimic, pe capriciile minții omenești înrobite de către
rațiunea Animalică.
Rigden: Ce poți să faci, oamenii își fac propria alegere. Așa cum se spune în Orient, „Înțelepciunea celui
care nu cunoaște Adevărul, al cărui gând este instabil
și a cărui credință se clatină, nu ajunge la perfecțiune”. Dar să ne întoarcem la subiectul conversației
noastre.
Entitatea posterioară este localizată în spate, la
un braț distanță de corpul fizic. Aceasta este un fel de
observator al prezentului și un „cronicar” al trecutului. Este conectată cu prezentul și cu trecutul omului,
cu informația acumulată, și apropo, nu numai cu cea
din timpul vieții. Pentru această Entitate, trecutul este
o bază de date informațională, prezentul reprezintă
controlul și urmărirea informației, să zicem, în regim
online, adică aici și acum. Entitatea posterioară este
un fel de portal. Este un „Observator” care este în
legătură directă cu glanda pineală (epifiza). Datorită
acestui portal, cunoscând anumite tehnici meditative,
este posibil să realizezi o „tunelare” în oricare punct
din trecut. Entitatea posterioară este reprezentată,
de regulă, sub forma unui pește, focă (de exemplu, în
tradițiile popoarelor nordice), șopârlă, elefant, broască țestoasă, este reprezentată prin stihia apei, adică
ceea ce te cufundă în adâncimile trecutului. Popoarele
siberiene au păstrat referințe mitologice despre un
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fel de opoziție dintre pasăre și mamut, iar, în cazul
sumerienilor, între pasăre și pește. Entitatea posterioară poate fi reprezentată și ca un duh cu față umană
simbolizând trecutul uman.
Entitatea dreaptă este situată la un braț distanță
în dreapta corpului fizic al persoanei. Aceasta este, în
esență, unul dintre componentele naturii Animalice
în om. Mai precis, Entitatea dreaptă are câteva funcții
calitativ diferite, de manifestarea cărora depinde ce
anume domină în om: natura Spirituală sau natura Animalică. Entitatea dreaptă este strâns legată de
această lume. Principalele caracteristici emoționale
ale manifestărilor sale în om, atunci când domină
natura Animalică, sunt agresivitatea, deznădejdea
sau frica. Dacă nu este controlată de către om în
mod adecvat, atunci acesta devine frecvent obiectul
„atacurilor” sale. Acestea din urmă se simt ca un
șuvoi de gânduri negative sau gânduri care provoacă emoții negative și ca o răbufnire bruscă de stări
depresive. Atacurile sale sunt caracterizate prin îngustarea conștientului până la nivelul unei anumite
probleme, precum și prin stări emoționale, cum ar fi
deznădejde, mânie, lăcomie, ciudă, autocritică excesivă, manifestarea oricărei fantezii sau iluzii, gânduri
în buclă pe marginea aceleași chestiuni. Dar asta se
întâmplă atunci când omul înzestrează aceste gânduri
cu puterea atenției sale.
Trebuie menționat faptul că toate cele patru Entități pur și simplu provoacă „nașterea” unor gânduri sau altora care corespund diverselor izbucniri
ale anumitor stări emoționale. Dar Entitățile susțin
și amplifică (în mod special când natura Animalică
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domină, denaturând o situație dincolo de recunoaștere, „făcând din țânțar armăsar”) doar acele gânduri
pe care le alege Personalitatea. Omul are posibilitatea
să facă o alegere către care gânduri ale unei Entități
să-și îndrepte preferința și atenția, mai simplu, pe cine
să asculte. Dar imediat ce alegerea este făcută, altfel
spus, imediat ce omul își exprimă preferința pentru
anumite gânduri, începe munca efectivă a unei Entități sau a alteia, care a declanșat gândurile respective.
Anastasia: Apropo, ați menţionat la un moment
dat că procesele aşa numitei influenţe secrete, ale
manipulării mentale, infectarea maselor cu idei care
stimulează agresivitatea, furia şi emoţiile negative în
oameni, se asociază cu activarea Entităților drepte
ale acestora.
Rigden: Aşa este. Inhibarea Entităților frontale în
oameni şi activarea Entităților laterale sunt realizate
de specialişti cu experienţă în astfel de lucruri. Impactul este similar cu hipnoza.
Într-o meditaţie, poţi simţi şi observa influenţa Entitatea dreaptă, poţi înţelege unde şi cum curge acest
flux: îl poţi simţi ca un flux în jos din dreapta (din
exterior spre interior). Însă, dacă o persoană disciplinează această Entitate, adică, dacă îşi controlează
bine gândurile şi emoţiile, evită emoțiile și tot ce este
negativ, menține strict direcţia Spirituală, atunci obţine un ajutor eficient care se orientează de minune în
lumea materiei subtile, şi care are o conexiune multidimensională cu aceleaşi Entități ale altor oameni.
Şi, repet, această conexiune are loc indiferent de timp
şi de spaţiu.
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Diverse popoare au reprezentat în picturile lor sacre
Entitatea dreaptă ca un fel de animal totemic puternic
sau agresiv, de exemplu, tigrul alb (şamanii chirchizi),
ursul, leul, leopardul, maimuţa şi aşa mai departe,
sau ca un Gardian mitic, un duh. Menţiuni cu privire la asta apar în tradiţiile arhaice mitice şi ritualice,
când este vorba despre agresivitate, frică sau forță
neobişnuită. Elementul care simbolizează această Entitate era de obicei focul.
Entitatea stângă este situată la un braţ distanţă în
stânga corpului fizic a omului. Această Entitate este în
legătură cu lumea lui Ahriman, cu lumea cunoştinţelor sacre ale principiului material. Este înzestrată cu
un mare număr de capacități şi funcţii. Dar din nou,
folosirea acestora de către Personalitate depinde de ce
este dominant în om: natura Spirituală sau Animalică. Când natura Animalică domină, Entitatea stângă
este caracterizată prin viclenie, mândrie, înșelăciune
şi seducţie. Aceasta este o Entitate inteligentă și perfidă, care va prezenta totul în cea mai bună lumină
posibilă, singurul său scop fiind distragerea persoanei
de la ţelul cel mai important – calea spirituală. Dacă
Personalitatea nu controlează această Entitate într-un
mod adecvat, atunci acesta declanşează îndoieli în om
şi îl îndepărtează de calea spirituală. Dacă Entitatea
dreaptă se asociază cu agresiunea brută şi mânia,
Entitatea stângă, pe de altă parte, poate să se impună
prin logică, manifestând precizie și claritate în construirea unui lanţ logic, din partea naturii Animalice.
Exact ca și Entitatea frontală, aceasta împinge omul
să caute ceva nou, dar în direcţia materială, sugerând
că omul merită mai mult sau că este mai important
decât alţii. În general, ideea de megalomanie şi sete de
251

allatra.tv

Anastasia Novîh „AllatRa”

putere secretă asupra altora formează fundaţia atacurilor sale asupra Personalităţii, atunci când natura
Animalică domină în conştient.
Când persoana este vizitată de astfel de gânduri, se
poate, de asemenea, observa presiunea dinspre exterior, în starea de meditaţie: se va simţi ca o curgere în
jos cu presiune din stânga. Dacă persoana se disciplinează pe sine şi propriile gânduri mai des, menţinându-se constant pe calea spirituală, atunci și Entitatea
stângă, la rândul său, devine un asistent personal şi
un „informator personal” cu privire la lucrurile sacre.
Entitatea stângă este în mod normal menționată şi
portretizată ca un monstru înspăimântător sau ca
un animal isteţ şi viclean, cum ar fi lupul, şacalul,
un monstru mitic, dragonul, şarpele, sau ca un Gardian, sau ca un duh. Ca regulă, elementul indicat
este pământul sau, mai degrabă, cenuşa, ca simbol
al valorilor temporare din această lume.
Anastasia: Voi clarifica pentru cititori faptul că Entitatea frontală şi, parţial, Entitatea posterioară (în
regimul de control şi urmărire a informaţiei aici şi
acum) sunt ajutoare active în autodezvoltarea spirituală a omului. Iar Entitățile laterale (Stânga şi Dreapta), ca şi Entitatea posterioară (cu baza de date despre trecut) îndeplinesc mai mult funcția de sliper în
lucrul cu Entitățile similare ale altor oameni, ele au,
de asemenea, un rol cheie în timpul activării naturii
Animalice în om.
Rigden: Aşa este. În mod special, Entitatea stângă
este cea mai informativă, este campioană în obţinerea
de informaţie şi în manipularea dispoziţiei şi dorinţei
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subiectului. Când este activată, este dificil să-i rezişti
din afară. Însă, este periculoasă şi pentru gazda unei
astfel de activări, fiindcă şi ea poate fi derutată. Dacă
discutăm despre agresivitate, deznădejde sau oprimare prin frică – Entitatea dreaptă este responsabilă
pentru asta. Dar toate acestea funcţionează în cazul
dominaţiei naturii Animalice a subiectului observat.
Deci, dacă oamenii nu doresc să se afle în poziţia unui
iepure în faţa unui șarpe boa, este foarte important
ca aceştia să înveţe să trăiască pe unda spirituală, să
trăiască în acord cu propria Conştiinţă. Altfel, cum se
spune, „când Conştiinţa doarme, diavolii şuşotesc”.
Entitățile menţionate sunt convenabile pentru obţinerea anumitor scopuri specifice şi sarcini în lumea
invizibilă. Aceste Entități sunt un fel de „instrumente
vii, inteligente” ale lumii invizibile, care ajută omul
în dezvoltarea sa spirituală dacă, desigur, acesta ştie
cum să le folosească şi cum să le controleze. Dacă
nu exercită un astfel de control, care, în primul rând,
este legat de curăţenia gândurilor sale, atunci omul
este controlat de către Entitățile laterale, cu alte cuvinte, acestea câştigă control asupra sa prin intermediul dominaţiei naturii Animalice. Ca să înveţi cum să
controlezi şi să gestionezi propriile Entități laterale, în
primul rând, este necesar să înţelegi ce sunt şi cum
funcţionează. Trebuie să fii capabil să le urmăreşti
manifestările în propriul sine, punctul lor maxim de
activare. Acesta din urmă apare de regulă sub forma
unora şi aceloraşi „obiceiuri mentale”, „ancore” psihologice ale Personalităţii, bazate pe un mod negativ
și egoist de gândire. În condițiile dominaţiei naturii
Animalice, Entităților laterale nu le pasă ce fel de gânduri negative sau măgulitoare pot activa în conştient
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şi ce fel de imagini externe pot folosi în acest scop (de
aceea oamenii blamează pe oricine pentru problemele
lor mentale, însă niciodată pe ei înşişi). Cel mai important lucru pentru Entitățile laterale este puterea
atenţiei persoanei înseşi, datorită căreia ele îşi sporesc
influenţa asupra acesteia, vorbind la figurat, Entitățile
o atrag într-o dependenţă faţă de ele.
Cei mai mulţi oameni nu ştiu şi nu înţeleg cum
funcţionează Entitățile lor în viaţa de zi cu zi, din
cauza vălului material al viziunii lor obișnuite tridimensionale. Asta, în ciuda faptului că oamenii sunt
deseori confruntaţi cu manifestarea lor. Până la urmă,
când ne gândim la alţi oameni, la cunoştinţele noastre,
prieteni, rude şi aşa mai departe (la oamenii cu care
avem o relaţie personală şi, ca urmare, am intrat în
contact cu aurele acestora), atunci de fapt intrăm în
legătură directă cu Entitățile lor. Dacă gândim în termeni spirituali, într-un mod pozitiv, atunci Entitățile
noastre frontale intră în contact, iar dacă gândim în
termeni materiali, într-un mod negativ, atunci Entitățile laterale corespunzătoare intră în contact unele
cu altele. Cum se întâmplă asta? Imediat cum omul a
gândit, şi-a concentrat gândul pe o anumită persoană,
a avut loc un schimb de informaţie la nivelul energiilor
subtile între Entitățile corespunzătoare ale primei persoanei şi ale celei la care aceasta s-a gândit. De exemplu, tocmai ne-am gândit la cineva pe care nu l-am
văzut de zece ani şi literalmente, persoana respectivă
ne sună sau ne vizitează în aceeaşi zi. Sau se poate
întâmpla câteodată că o persoană, în timpul discuției,
ştie dinainte exact ce va spune interlocutorul, simte
dispoziţia acestuia şi cursul gândurilor înainte ca el
să spună ceva. Din ce motiv se întâmplă asta? Aceasta
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este exact o manifestare a interacţiunii dintre Entități.
Pur şi simplu, una dintre Entitățile noastre a intrat în
legătură cu Entitatea corespondentă a altei persoane.
Până la urmă, în cazul Entităților, nu există nici timp,
nici spaţiu, aşa cum le înţelegem noi. Ele există conform unor legi diferite. Sunt un fel de intermediari ai
Personalităţii în legătura acesteia cu alte lumi.
Se întâmplă deseori ca o persoană căreia nu-i pasă
în mod special de puritatea gândurilor sale (care este
deschisă la influenţe din exterior) să fie ocupată cu
treburile zilnice şi, dintr-odată, se enervează sau simte
o frică inexplicabilă fără niciun motiv. De fapt, motivul
se află în schimbul de informaţie. Acest schimb poate
fi de un alt tip, şi apare şi sub forma manifestărilor
informaţionale ale subpersonalităţilor, despre care am
vorbit deja, a interacţiunii Entităților laterale ale persoanei cu Entitățile corespondente ale altor oameni şi
din alte motive. Poate fi, de asemenea, o manifestare
a voinţei rațiunii Animalice (dintr-un motiv pe care
persoana nici nu-l ştie), prin intermediul sistemului
său de activare al naturii Animalice într-un anumit
individ sau în mulţi oameni, indiferent de locul în care
se află aceştia şi dacă ştiu unul de altul sau nu. De
aceea, este important pentru orice om care merge pe
calea spirituală să fie conştient de aceste manifestări,
să fie capabil să-şi controleze gândurile şi să blocheze
orice interferenţă a voinţei rațiunii Animalice, care îi
este străină în această viaţă.
Anastasia: În multe cazuri, oamenii nu înţeleg sau
nici nu bănuiesc existenţa unor astfel de mecanisme
de influenţă din partea lumii invizibile, deşi mulţi suferă foarte mult din cauza asta în viaţa de zi cu zi.
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Rigden: Da, pot să nu înțeleagă sau să nu știe despre asta, dar ei sunt cei care aleg gândurile pe care le
preferă. Iar mecanismele influenţei din partea lumii
invizibile pot fi dintre cele mai variate. Dacă omul este
în starea naturii Animalice, atunci este destul de uşor
să declanşezi o izbucnire negativă în el (agresiune şi
frică), într-o astfel de manieră invizibilă prin Entitățile
laterale, încât să se deschidă şi să-şi piardă echilibrul.
Cu alte cuvinte, să intre în rezonanţă cu el. Şi apoi,
folosindu-şi propria energie, să exercite o influenţă
directă asupra Entităților laterale care îl controlează.
Apropo, Kanducii, pe care i-ai menţionat în cartea
„Ezoosmos”, acţionează în acelaşi mod. Aceştia induc
emoţii negative în oameni, şi apoi, obţin control asupra conştientului lor. Aceste cunoştințe au fost folosite
şi de preoţii din vremurile străvechi, iar preoţii Arhonți
din ziua de azi folosesc aceste tehnici la maxim, ca metodă de influenţă invizibilă asupra oamenilor. Dar nu
numai Arhonții sunt cei care deţin aceste cunoştințe.
Unii sliperi folosesc, de asemenea, aceste tehnici în
munca lor. Până la urmă, este doar un instrument.
Totul depinde de cine, cum şi în ce fel este folosit.
Anastasia: Vă rog, ați putea să le explicați cititorilor ce se întâmplă cu Entitățile frontală şi posterioară
atunci când Entitățile laterale sunt active?
Rigden: În general, putem spune că, atunci când
Entitățile laterale sunt active într-o persoană aflată
sub dominaţia naturii Animalice (acest fapt e vizibil
prin manifestarea gândurilor negative sau a răbufnirilor emoţionale ale omului în timpul unei conversaţii cu alţi oameni), Entitățile frontală şi posterioară
sunt pur şi simplu folosite de către Entitățile laterale
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pentru propriile nevoi, în loc de a sluji ţelul lor adevărat – ajutor în autodezvoltarea spirituală a persoanei.
Iar nevoile naturii Animalice, ca și ale întregii materii,
sunt aceleași, și se reduc la lupta pentru dominaţie.
Ca rezultat, Entitatea posterioară începe să răscolească în mod activ momentele din memorie în legătură
cu diverse situaţii de viaţă, în care a fost o activare a
luptei pentru influenţă, agresiune, manipulare, centrare pe propriul egoism, şi aşa mai departe. Iar, în
tot acest timp, Entitatea frontală practic nu lucrează
pentru scopul pentru care a fost concepută, şi doar
ocazional, activează un sentiment de speranţă pentru
viitor, care este distorsionat cu succes de către conştientul persoanei (prin tipare şi modul materialist de
gândire) în speranţa unei bunăstări viitoare în lumea
materială. Dar omul însuşi este de vină în această
situaţie, pentru că el este cel care alege căror gânduri
să le acorde preferinţă în mintea sa.
Anastasia: Şi dacă în om domină natura Spirituală?
Rigden: Atunci totul are loc calitativ diferit. Persoana este mai centrată pe controlul gândurilor, pe
autoeducare, dezvoltare spirituală şi autodesăvârșire.
Entitatea frontală este activă în ea şi, datorită disciplinei gândurilor, Entitățile laterale, ca să spunem aşa,
execută o funcţie suplimentară, sunt un fel de Santinele. Atunci, chiar dacă din exterior vine informaţie
agresivă şi manipulativă, informaţie pe care Entitatea
posterioară o citeşte, aceasta nu deranjează persoana, deoarece Entitatea sa frontală este activată. La
nivel mental, persoana pur şi simplu ignoră această
informaţie. În acelaşi timp, Entitățile laterale controlate prin disciplinarea gândurilor, de fapt, ajută la
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cunoaşterea lumii invizibile, mulţumită capacităților
lor şi conexiunii cu alte dimensiuni, pe lângă participarea în prevenirea de evenimente nedorite. De aceea
este important să fii un Om Adevărat şi să trăieşti în
acord cu natura Spirituală.
Anastasia: Ştiu din propria experienţă şi din cea a
grupului nostru că, atunci când oamenii se confruntă
cu cunoaşterea practică a acestor Entități, iniţial, pot
experimenta emoţii variate (de la mirare la frică) din
cauza întâlnirii, să zicem, cu propriul sine în lumea
invizibilă. Poate că asta se întâmplă pur și simplu din
cauza obiceiului din copilărie de a ne vedea pe noi
înşine din perspectiva lumii tridimensionale şi din cauza surprizei de a te contempla într-un mod şi volum
complet diferite, din perspectiva altor dimensiuni.
Rigden: Este firesc. Deoarece, de la primele etape ale cunoaşterii propriilor Entități, omul încă nu
şi-a învins obiceiul fixat în conştientul său de către
experienţa de viaţă din lumea tridimensională, unde
orice fenomen nou generează un amestec şi o luptă
între două emoţii în el: teamă şi curiozitate extremă.
Ce câştigă înăuntrul său, acesta va fi şi rezultatul
cunoaşterii sale. Acest tip de frică este pur şi simplu
alegerea greşită, o emoţie de la natura Animalică, în
care omul investeşte puterea atenţiei sale, şi astfel, o
materializează. Trebuie să ai libertate spirituală în cunoaşterea lumii, altfel spus, trebuie să fii liber de astfel
de frici prin alegerea ta fermă, autocunoaştere, aspiraţie către o lume spirituală înaltă. O persoană mai
experimentată în cunoaşterea spirituală nu are teamă
de lumea invizibilă care se deschide în faţa sa. Ea pur
şi simplu începe să folosească această cunoaştere,
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realizând că Entitățile observate sunt chiar acele părți
componente ale fiinţei sale. De fapt, este ea însăşi în
diversele manifestări ale complexei realităţi.
Anastasia: Da, cum se spune în popor: „Dumnezeu
nu dă nimic care să nu fie de folos”.
Rigden: Foarte corect. Prezenţa acestor Entități
este legată de alegerea omului, sau, mai degrabă, de
crearea de condiţii acestuia, cu înzestrarea Personalităţii cu un anumit grad de libertate. Acesta este sensul
acestei întregi structuri multidimensionale a omului.
Dacă nu ar fi existat Entitățile laterale, nu ar fi existat
libertatea de alegere între dorinţele lumii materiale şi
aspiraţiile spirituale, între „bine şi rău”. Ca urmare,
omul, cu toate că se află în circumstanţe limitate (întemniţat în materie), tot şi-ar simţi Sufletul şi tot ar
merge intuitiv către Dumnezeu. Însă, cu aceste Entități diferite, el are alternative în alegerea sa: să aleagă
furie, agresivitate, invidie, mândrie şi dorinţele infinite
ale materiei, sau, dimpotrivă, să nu dea puterea atenţiei sale către toate acestea, să se poziţioneze pe partea
spirituală şi să-şi dorească un singur lucru – liberarea
spirituală şi înaintarea către Dumnezeu.
Dezvoltarea spirituală a omului poate fi comparată,
la figurat, cu mişcarea unei maşini care, ocazional,
derapează. La început, conştientul uman fluctuează
între o stare emoţională şi alta destul de frecvent şi incontrolabil. Acest lucru poate fi comparat cu un şofer
începător, care încă mai confundă „pedala de acceleraţie” cu „frâna”. Disciplinarea gândurilor şi controlul
stării de conştient este tocmai o încercare a persoanei
de a învăţa cum să se controleze, cum să-şi controleze
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emoţiile, dorinţele şi gândurile, menținându-și direcţia
generală clară – poziția sa în viaţă şi alegerea sa principală. Asta înseamnă trăirea vieţii în mod conştient
şi complet responsabil, cu orientare clară în direcţia
spirituală, aceasta fiind menţinută în centrul atenţiei tot timpul. Vorbind la modul figurat, aceasta este
aspirația de a conduce mașina spre ţintă, în ciuda
micilor derapaje. Normal, cu cât te controlezi mai des
şi cu cât eşti mai atent la drum (şi nu doar să stai şi
să caşti gura, acordând atenție gândurilor şi emoţiilor
de la Entitățile laterale), cu atât mai rapidă va fi viteza
deplasării tale (dezvoltare spirituală).
Anastasia: Acesta este un exemplu bun. Dacă stai
şi te gândeşti, e clar că majoritatea oamenilor îşi trăiesc vieţile într-o manieră inconştientă, în sens spiritual, acordând atenţie gândurilor venite de la Entitățile laterale. Aceştia stabilesc ţeluri zilnice mărunte şi
sarcini materiale, de exemplu, să acumuleze, să fure,
să cumpere, să-și sporească importanța vremelnică
în familie, la serviciu, în societate şi aşa mai departe.
Vorbind la figurat, oamenii îşi plimbă maşinile în cercuri, consumându-şi benzina fără rost (energia vitală).
Rigden: Îşi trăiesc pur şi simplu viaţa în acord
cu propria alegere interioară, în fapt, o viață goală
şi limitată, pe care sistemul Arhonților le-a pregătit:
fii „un robot” de dimineaţă până seara, cu un conştient limitat şi cu un spectru îngust de interese şi
griji zilnice. Dar acestea sunt toate convenţii, care au
fost destul de popularizate în lume pentru a-i face
pe oameni să creadă în ele şi să lucreze pentru acest
sistem inventat – unul dintre programele rațiunii Animalice. În realitate, omul se înlănţuie în această lume
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tridimensională pentru că este mai uşor pentru el să
fie un sclav în acest sistem de valori materiale, decât
să dobândească, prin propria muncă spirituală, Libertatea adevărată ca un permis personal de trecere
în Eternitate. Viaţa omului se află în mâinile sale, în
dreptul său la alegere, în dorinţa sa de a se autodesăvârși și de a lucra cu sinele.
Anastasia: Da, devin disponibilă o informaţie diversă privind moştenirea spirituală a diferite popoare, în
mod special în această epocă a tehnologiei informaţionale. Caută şi vei găsi.
Rigden: Cărturarul medieval Omar Khayyam, ca
om care poseda o gamă largă de cunoştinţe într-o varietate de discipline, începând cu fizica şi matematica
şi terminând cu filozofia şi cunoştinţele sacre, a scris
următoarele versuri:
„Suntem constrânşi să suferim din cauza a Patru
Ce ne insuflă nevoia de-a mânca şi a dormi.
Dar lipsiţi de întreg suntem,
Ne vom întoarce iar în neființă, la început.”
Anastasia: Omar Khayyam ştia despre cele patru
Entități ale omului?!
Rigden (zâmbind): Şi ce părere ai despre acest
Rubai al său?
„Născut din cele patru elemente, ascultă vestea
Venită din lumea tainică ce nu cunoaște măgulirea!
Tu eşti şi bestie, şi om, un spirit rău şi un înger;
Tot ce pari a fi, în tine se ascunde.”
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Sau alte versuri de Omar Khayyam:
„Când crește din rădăcina fericirii
o ramură veșnică de triumf,
Și dacă viața trupului a devenit o haină
strâmtă pentru tine,
Nu te încrede în cortul tău trupesc, de drumeție,
Căci nu-i sunt atât de puternici cei
patru țăruși străvechi.”
Anastasia: Ramura eternă crește din rădăcina fericirii? Este o comparaţie alegorică cu „Floarea de lotus”
din plexul solar?! Cortul indică structura piramidală.
Se pare că cei patru ţăruşi străvechi sunt cele patru
Entități. În plus, aici sunt prezente imaginile lor mitologice principale: Bestia este Entitatea dreaptă, omul
este Entitatea posterioară cu trecutul uman, spiritul
rău este Entitatea stângă, iar îngerul este Entitatea
frontală. Este uimitor! Poate, dacă nu aş fi ştiut despre
Entități, aş fi asociat aceste cuvinte cu nişte termeni
materiali. Se pare că oamenii nu văd nici jumătate din
cunoştinţele care sunt reflectate în poeziile lui Omar
Khayyam.
Rigden: Oamenii nu se obosesc să cunoască mai în
profunzime, pentru a obţine cheia spre cunoștințe...
Acum, în continuarea discuției despre structura omului, aşa cum am spus deja, în tradițiile culturale, mistico-religioase, în mituri, legende ale popoarelor lumii
s-au păstrat numeroase referiri despre cele patru Entități de bază ale omului cu un singur centru – Sufletul.
Anastasia: Îmi amintesc că odată ne-ați spus
despre egiptenii antici, care făceau referire la cinci
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elemente în formarea unei fiinţe umane: Akh, Ba, Ka,
Hat, Hu. Am redat aceste cunoștințe în cartea „Sensei
IV”. Este uimitor cum au reacţionat oamenii la aceste
informații, şi reacţia mea a fost asemănătoare la momentul respectiv. Oamenii au reacţionat ca şi cum
au dezvăluit ceva nou. În ciuda faptului că scrierile
străvechi privind aceste lucruri s-au păstrat până în
zilele noastre, mulţi cititori nu au privit niciodată noţiunea de Suflet într-un astfel de context. Se crează
impresia că aceste cunoştinţe există, dar cheia lor s-a
pierdut cu timpul. Pe când explicațiile Dvs. au oferit
oamenilor acea cheie preţioasă nu numai către înţelegerea propriului sine şi a ce se întâmplă în lumea
înconjurătoare, dar şi cheia către cunoștințele secrete
din comorile omenirii străvechi. Ca urmare, trebuie
să-i înţelegem şi pe oameni: ceea ce li se oferă ca şi
cunoştinţe alternative despre Suflet (pe lângă învăţăturile unei religii tradiționale sau ale alteia) sunt, de
regulă, cărţile de filozofie occidentală, în care multă
informaţiei a fost scrisă din mintea omenească, fapt
pe care-l înţeleg acum foarte clar.
Rigden: N-ai ce-i face, de vreme ce complicarea
lucrurilor simple ţine de natura umană…
Anastasia: Într-adevăr, aşa este... Oricum, chiar
şi în acest caz, omul care înţelege la modul global
despre ce e vorba, poate să dea la o parte cu uşurinţă pleava influenţei externe acumulate în timp şi să
înţeleagă esenţa, dacă, desigur, posedă Cunoştinţele
primordiale. Pur și simplu, societatea umană a pierdut
informaţia iniţială, și de aici derivă toate problemele.
Informaţiile Dvs. clarifică principala esență a Cunoașterii primordiale. Cred că oamenii din ziua de azi
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nu vor fi „doar interesaţi” în a învăţa despre ei înşişi,
despre Entitățile lor, despre Suflet şi despre motivul
pentru care oamenii au acordat întotdeauna o mare
importanţă acestei informaţii.
Rigden: Din păcate, în prezent, aceste informaţii sunt complicate şi camuflate sub rituri externe,
ritualuri, invocări ale celor patru elemente, puncte
cardinale, invocaţii ale unor spirite mitice, imagini de
animale ajutătoare, conectate cu omul, în caracteristicile cărora tocmai și se reflectă cunoştinţele despre
aceste Entități umane.
Cunoștințele sacre despre Entități sunt ascunse în
simbolurile secrete ale multor popoare antice ale Nordului, Europei, Siberiei, Asiei, Americii de Nord şi de
Sud, Africii. Erau cunoscute mai substanţial de către
cei care păstrau cunoştinţele sacre, spirituale ale unui
popor sau ale altuia şi cei care deţineau tehnici de
cunoaștere a lumii invizibile: şamani, vrăjitori, preoţi
religioşi, etc. Bunăoară, mitologia şamanică (şamanismul popoarelor din nordul Asiei, inclusiv buriaţii,
locuitorii din Altai, mongolii), care este strâns întreţesută cu practica ceremonială ritualică, păstrează
astfel de noţiuni, de exemplu, viziunea şamanului ca
o creatură de o natură ambiguă – jumătate om şi jumătate pasăre, sau o creatură sub forma unui elan,
urs sau căprioara manciuriană. Sunt de asemenea
mărturii despre dublurile zoomorfe ale şamanului,
principala fiind numită „animalul mamă”, adică mama
animalelor.
Anastasia: „Animalul mamă”? Mă întreb, de unde
vine această denumire?
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Rigden: În primul rând, potrivit mitologiei popoarelor din nordul Siberiei (de exemplu, evenkii din Tungusul de Piatră, din Ural, din bazinele râurilor Obi şi
Enisei), Universul este reprezentat sub forma principiului feminin, Marea Mamă a lumii, Născătoarea
tuturor creaturilor vii, Stăpâna Universului şi mama
animalelor. Se credea că şamanii albi, realizând călătoria astrală spre lumea cerească mai înaltă, traversau „căile tuturor lumilor Universului”, pentru a
dobândi plinătatea puteri lor magice, însă primeau
partea principală numai de la stăpânele cerurilor. Astfel, aceştia erau înzestraţi cu puterea creatoare de sus
sau, cum spunem noi, cu puterea Allat, dăruită lor de
către Stăpâna cerească a lumii.
În al doilea rând, în trecut, cunoștințele sacre ale
lumii invizibile erau deţinute în principal de către femei, deoarece ele, prin natura lor, simt lumea invizibilă, mult mai subtil, prin intermediul intuiţiei. Sacramentul creaţiei, naşterea unei noi vieţi, erau
asociate cu femeia, cu principiul feminin. Cu alte cuvinte, în vremurile străvechi, cunoștințele spirituale,
sacre erau păstrate şi comunicate generaţiilor viitoare,
în fond, de către şamanii femei, şi nu de către bărbaţii şamani. Mai târziu, tocmai femeile erau considerate mai puternice decât bărbaţii în stăpânirea practicii
şamanice de modificare a stării conştientului. Oamenii de ştiinţă au descoperit deja numeroase morminte
străvechi în care erau înmormântate femei cu diverse
obiecte religioase, decorate cu cruci, simboluri misterioase, amulete ornamentate, obiecte speciale ritualice. Se cunosc multe desene străvechi pe pietre şi
sculpturi reprezentând fete cu părul lung în vânt şi
cu „al treilea ochi” pe frunte, cu anumite semne care
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indică cunoștințele sacre. Să luăm, de exemplu, descoperirile vechi de patru mii de ani din Rusia, să zicem, pe malurile râurilor Enisei, Lena, Angara din
Siberia, sau pictogramele de pe stâncile străvechiului
şi ale celui mai adânc lac al planetei, lacul Baikal.

Figura 7. Petroglifele din Munţii Altai
(Raionul Kosh-Agachsky, Republica Altai, Rusia)

În al treilea rând, Sufletul omului, asociat cu lumile
superioare, era în general numit „matern”. Popoarele
nordului, cum ar fi yakuţii, păstrează încă mărturii
interesante. În timpurile de demult, strămoşii lor credeau că, pentru ca omul să trăiască şi să gândească
normal, în el trebuie să fie prezente următoarele componente ale sufletului kut-suflet, dobândite la naştere: sufletul matern (iie-kut), puterea vitală şi psihică
(siur), sufletul pământesc (buor-kut), sufletul aerian
(salgîn-kut). Se considera că, după moartea omului,
sufletul său matern şi puterea psihică (siur) revin la
creatorii lor, sufletul pământesc merge în pământ cu
ţărâna, în vreme ce sufletul aerian se dizolvă în aer.
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În cazul şamanilor, fiecare dintre aceste suflete dobândește o creştere specială şi o încarnare specială.
Anastasia: Asta e uimitor. Păcat că aproape nimeni
nu acordă atenţie cercetărilor arheologice şi etnografice ale popoarelor mai mici de pe glob, având în vedere că acestea, se dovedește că păstrează aceleași
cunoștințe ca cele conţinute în religiile popularizate în prezent şi în credinţele moderne. Tocmai când
spuneați despre popoarele din nordul Rusiei, mi-am
amintit că am găsit cândva informații interesante în
lucrări de cercetare ce se referă la subiectul dat. De
exemplu, yakuţii aveau o atitudine specială faţă de
anumite animale, al căror ritual de venerare era asociat cu ideea de animal care moare şi reînvie. Acesta
era venerat de către popoarele Nordului fie într-un
urs, sau o balenă. Se considera că zeul Cunoaşterii
(Bilgeh Khaan) trăiește în al şaptelea cer. Mai mult,
yakuţii aveau un ritual de „făurire a unui cuib al sufletului unui copil”, în sensul că un cuib special era
făurit într-un copac special cu opt trunchiuri, destinat
viitorului Suflet al copilului. Mitologia şamanică includea un motiv al creaţiei lumii dintr-un ou, exista
conceptul despre Suflet ca fiind o pasăre, consemnări
despre destinul omului de după moarte, despre darul
lui Dumnezeu (kut-siur), pe care l-ați menţionat şi
care determină întregul traseu al vieţii omului, şi, de
asemenea, multe alte Cunoştinţe, cu care sunt deja
la curent mulţumită Dvs. Şi cel mai interesant punct
este că şamanii alocau un rol important sistemului de
semne, sub forma ornamentelor speciale, pe ţesăturile
lor, podoabe, obiecte magice. Acestea erau atribuite
cunoștințelor secrete, exact aşa cum era şi la celelalte
popoare ale lumii. Cât despre cele patru Entități, aşa
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cum ați spus, yakuţii aveau, de asemenea, ideea de
spiritele ajutătoare ale şamanului.
Rigden: Ei bine, nu numai yakuţii, dar și multe alte
popoare au mărturii scrise despre asta. În mod special,
ei cred că un şaman posedă spirite ajutătoare care, în
aceleași cântece ritualice, sunt numite „forţa”, „alaiul”,
„armata”. Acestea sunt în principal reprezentate în chip
de animale, peşti, păsări sau spirite, care călătoresc
spre o altă lume în scopul îndeplinirii unei anumite
acţiuni: negociază cu alte spirite, invocă, se luptă cu
spiritele bolii, profeţesc, obţin obiecte râvnite, etc. Cunoștințele despre cele patru Entități pot fi găsite şi în
scheme simbolice, de exemplu, în elementele de pe veşmintele şamanilor, care ajută la determinarea, vorbind
în limbajul atributelor militare, a „gradului” şamanului,
a nivelului „izbândelor sale astrale” şi aşa mai departe.
Bunăoară, la poalele munţilor Ural, cele mai răspândite scheme de compoziţie de pe elementele veşmintelor ritualice şi de pe „figurinele” şamanilor din
Perm, sunt: păsări (Entitatea frontală), pangolini (Entitatea posterioară), două creaturi mitice de aproape
aceeaşi natură (Entitățile laterale), şi şamanul însuşi
în mijloc. Mai mult, pe corpul pangolinului, câteodată,
se desenau şapte peşti, subliniindu-se, de asemenea,
conexiunea cu elementul apă, cu dimensiunile şi cu
memoria informaţiei acumulate. Este remarcabil că
numai adulţii, adică cei care aveau deja trecut, erau
reprezentaţi stând pe pangolin. Două creaturi mitice
erau, de obicei, desenate de fiecare parte a şamanului.
În unele cazuri, aceasta era o indicaţie clară a entităților Dreaptă şi Stângă, prin folosirea elementelor tradiţionale care desemnează natura Animalică – copite
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despicate (mult mai târziu, s-a început reprezentarea
Entităților laterale ca două animale, sau oameni având
în mâini topoare, cuţite, săgeţi, arme). În alte cazuri,
astfel de desemnări erau, ca funcții, direct opuse –
de stăpâne cereşti ale lumii, care combină în sine
elemente ale corpului feminin şi cele ale unei femele
elan (animalul sacru venerat). Se considera că puterea
acestora poate transporta şamanul către alte dimensiuni, inclusiv cele superioare. Câteodată, simbolul
Allat (semiluna cu coarnele în sus) era plasat pe aceste
simboluri, deoarece se credea că, astfel, şamanul îşi
sporește puterea. Mai târziu, din dorinţa de a supune
Entitățile laterale puterii sale, să spunem, în scopuri
pământești, oamenii au început să amestece aceste
noţiuni, fapt care poate fi observat în desenele de pe
diversele artefacte arheologice.
Informaţii similare cu privire la cele cinci elemente
ale omului pot fi găsite şi în alte părţi ale lumii. Ele
există în diverse religii şi credinţe, chiar şi în Voodoo,
o religie sincretică (cu originea în cuvântul grec synkresis – „contopire”, synkretismos – „joncţiune”: în cazul dat, însemnând unificarea a diferite religii într-un
singur sistem). Din cauza mass-mediei, această religie
este promovată acum în toată lumea, într-o manieră
unilaterală şi negativă, iar, ca urmare, majoritatea
oamenilor îi asociază reprezentanţii cu vrăjitori care
practică magia neagră şi magicieni. Voodoo a apărut
iniţial pe insula Haiti (situată în Marea Caraibelor,
care separă America de Nord de America de Sud), în
rândurile unei populaţii ale cărei strămoşi proveneau
din triburile din Vestul Africii, şi care ajunseseră pe
insulă cu forţa, ca sclavi. Deci, potrivit viziunilor sacre ale locuitorilor insulei Haiti, arhitectura esenţei
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Figura 8. Un medalion
al şamanilor din Perm şi Pechora.

spirituale a omului constă în cinci componente, respectiv: corpul fizic (care este un ecou al cunoaşterii
despre Entitatea dreaptă); spiritul acestui corp, dăruit
de marele Şarpe numit Dambala (care este un ecou
al cunoștințelor despre Entitatea stângă); un canal
special care conectează omul cu steaua sa de pe cer
(care este un ecou al cunoștințelor despre Entitatea
posterioară); „Îngerul mare şi bun”, însemnând, în înţelegerea lor, forţa vitală (care este un ecou al cunoaşterii despre Entitatea frontală); „un mic înger bun”
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(Sufletul; e un ecou al cunoștințelor despre Centrul
omului). Apropo, aceşti doi „îngeri” sunt priviţi ca cele
mai importante componente ale omului şi sunt exact
acelea pentru care credincioşii se îngrijorează cel mai
mult. Chiar şi moartea obișnuită nu este atât de teribilă pentru aceşti oameni, precum este perspectiva
pierderii propriului Suflet pentru totdeauna, din cauza
acțiunilor vrăjitorilor, sau transformarea într-un spirit
răutăcios, sau într-un zombie fără voinţă, care îndeplineşte ordinele vrăjitorului. În viziunea lor, dacă un
vrăjitor reuşeşte să captureze „Îngerul mare şi bun”,
înseamnă că privează persoana de energia sa vitală,
şi aceasta se stinge. Cât despre privarea de energie
vitală, acestea sunt, apropo, ecouri ale cunoștințelor
din trecut despre acţiunile Kanducilor.
În religia Voodoo, sunt şi personaje divine, cum ar
fi Legba, acestea fiind tradiţionale mitologiei africane.
Legba personifică Estul şi soarele, este considerat un
mediator între lumea muritorilor şi cea a spiritelor,
Gardianul Porţii către tărâmul de dincolo, datorită
căruia are loc comunicarea dintre oameni şi spirite.
Unul dintre numele sale este Stăpânul Răscrucilor.
Potrivit mitologiei dagomeilor, Legba este al şaptelea
fiu al lui Mawu-Lisa, același lider al panteonului de
zei, despre care am vorbit deja.
Anastasia: Când ați vorbit despre cele 72 de dimensiuni, despre spirală, despre şarpele mitic al dagomeilor, Aido-Hwedo, care a fost un servitor şi l-a purtat pe
zeul Mawu-Lisa în gura sa la momentul creaţiei lumii?
Rigden: Da. Mitul spune că Legba este singurul
care ştie limba lui Mawu şi limbile fraţilor săi, fiecăruia
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dintre aceştia fiindu-i dăruită o limbă specială de către
zeul suprem. Legba îl informează pe Mawu cu privire la
orice se întâmplă în „împărăţia” celor şase fraţi ai săi.
Anastasia: Cu alte cuvinte, asta indică cele şase
dimensiuni, structurile informaţionale care interacţionează între dimensiuni, integritatea muncii celor
patru Entități în timpul cunoașterii de către om a
dimensiunilor superioare, nu?
Rigden: Foarte correct. Când se desfăşura un ritual
sau un rit privind invocarea unui anumit zeu al acestei religii, liderul desena pe pământ, cu făină sau seminţe, un simbol individual (veve) al zeului către care
se făcea invocaţia. Din acest motiv, în zilele noastre,
au ajuns simboluri care reflectă cunoştinţele, inclusiv
despre cele patru Entități, deşi fanii contemporani ai
acestei religii le interpretează în felul lor.
Din păcate, în ceea ce priveşte Cunoștințele, accentul s-a mutat de mult de la atitudinea spirituală
către cea consumeristă. Asta este adevărat nu numai
pentru religia respectivă, dar şi pentru alte religii.
Vorbind la figurat, cândva oamenilor li s-a dat un toiag (Cunoștințele), pe care să se sprijine în atingerea
culmii dezvoltării spirituale. Însă, să lucrezi asupra
ta spiritual, să te schimbi, este mult mai greu decât
să-ţi încânţi mintea cu iluzii măgulitoare ale lumii
materiale. Lenea omenească şi mintea trândavă au
transformat acest toiag într-un instrument ajutător
pentru dotarea unui bordei vremelnic săpat în pământ, schimbând astfel calea către Eternitate cu „o
piatră de poticnire”, care este doar ţărână. Cu alte
cuvinte, oamenii au încercat într-un mod egoist să
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Figura 9. O schemă a simbolului lui „Legba”.

modifice Cunoştinţele primordiale pentru nevoile lor
temporare, fără să aibă grijă de cei care veneau după.
Totuşi, datorită acestei diseminări a Cunoştinţelor la
timpul potrivit printre popoarele lumii antice, care au
populat diferite continente, în ziua de azi, putem găsi
ecouri ale Cunoştinţelor în diverse colţuri ale Pământului.
De exemplu, în ritualuri ca ceremonia „Calea Sfântă”, indienii Navajo din America de Nord folosesc anumite imagini simbolice sacre, compuse din nisip fin
colorat, care sunt șterse odată ce ritualul este finalizat. Când ai ocazia, observă pictura din nisip numită
„Bârnele rotitoare”, creată pentru cântarea sacră a
„Căii de Noapte”.
În această ilustraţie, vei vedea și Centrul, și svastica corectă (mişcarea Allat către expansiune), și cele
patru cupluri de spirite feminine şi masculine (yei).
Observă poziţia braţelor. În sistemul de credinţe ale
poporului Navajo, supremilor yei li se atribuie șase
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Figura 10. „Bârnele rotitoare”
(pictura sacră a tribului Navajo)

zeităţi feminine şi şase masculine, în timp ce, pe ansamblu, sunt, tradiţional, paisprezece feluri de zeităţi.
Se consideră că toate sunt conectate cu evenimente
din timpurile Creaţiei Iniţiale. Mai mult, în ilustraţia „Bârnele rotitoare”, există o imagine simbolică a
celor patru Entități, în care Entitățile laterale sunt
reprezentate ca spirite Gardieni, Entitatea posterioară
apare ca trecutul cu patru semne identice (ceea ce
indică timpul – a patra dimensiune). În acest context,
Entitatea frontală este prezentată ca supremul yei ţinând o desagă de veveriţă – zeul alb Vorbitor (vorbitorul Tăcut), care protejează oamenii. El era asociat cu
estul, răsăritul şi cu cerealele. Şi întreaga ilustrație
este încercuită de suprema feminină yei, care apare
ca un semicerc distinct – zeiţa ocrotitoare curcubeu,
care conţine restul de yie şi care simbolizează calea
cer-pământ. Este un simbol stilizat al Allat-ului.
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Anastasia: Acesta este o ilustrație cuprinzătoare,
judecând după povestirea Dvs. Reiese că, în el, sunt
incluse atât cunoştinţele despre natura omului, cât
şi despre Univers.
Rigden: Absolut corect. Mențiunile despre cele patru Entități cu centrul – Suflet pot fi găsite, și în Asia,
în special în miturile chinezești străvechi. O astfel de
concept cumulativ ca „Wu Di” semnifică cinci personaje mitologice, fiecare având asistentul său. Acest
termen era folosit de către chinezii din vechime pentru
a indica „spiritele abstracte ale celor cinci elemente”. „Wu Di” este menţionat în cartea antică „Zhou
Li” („Cartea Zhou a Riturilor”). Diverşi filozofi autori
din vechime au descifrat noţiunea de „Wu Di”, fiecare
în felul său: unii au scris că înseamnă „cinci zeităţi”,
alţii au scris despre „cinci împăraţi”, în vreme ce alţii –
„cei cinci măreţi”. În orice caz, această noţiune a fost
echivalată cu simbolul celor cinci direcţii (patru părți
ale lumii şi centrul).
Aceste simboluri erau atât de importante pentru
tradiţiile ritualice ale Chinei antice, încât imaginile cu acestea erau aproape peste tot: pe embleme,
stindarde, în artă, în arhitectură (inclusiv imaginile
de pe basoreliefurile de pe morminte). În plus, astfel
de simboluri erau plasate într-o anumită ordine, în
funcţie de un ritual sau altul. De exemplu, stindardele, marcate fiecare cu unul dintre simbolurile „celor cinci direcţii”, erau purtate într-o ordine specială
în timpul deplasării armatei. În frunte, era purtat
un stindard cu imaginea Zhu Niao („pasărea roşie”),
simbolizând sudul, considerat de către chinezi un
punct cardinal onorabil, fiind un simbol al Entității
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frontale. În spate, aceştia purtau un stindard cu
imaginea Xuan Wu (ţestoasa încolăcită de un şarpe), simbolizând nordul, fiind un simbol al Entității
posterioare. În stânga, ca simbol al Entității stânge,
era un stindard cu imaginea Qing Long („dragonul
verde”), simbolizând estul. În dreapta, ca simbol al
Entității drepte, chinezii purtau un stindard cu imaginea Bai Hu („tigrul alb”), simbolizând vestul. Însă,
pentru o persoană competentă, este suficientă doar
o aruncătură de ochi la trăsăturile acestor concepte
generalizate, pentru a înţelege despre ce este vorba
în realitate, luând în calcul particularităţile viziunii
asupra lumii ale acestui popor.
Anastasia: Într-adevăr, cel care a instituit aceste
tradiții cunoștea mai mult despre lumea invizibilă... Și
aceste concepte sunt familiare... Ați spus că conceptul de „Wu Di” a fost echivalat cu simbolul celor cinci
direcții ale lumii, cinci zeități. Iar cel de-al cincilea
suveran, centrul acestor patru laturi ale lumii, al celor
patru zeități, Huangdi („conducător galben”)?
Rigden: Absolut corect. Huangdi sau spiritul numit Han Shu Nu („cel ce înghite axul”). Întruchiparea spiritului său este unicornul Qilin – un simbol al
centrului.
Anastasia: De fapt, este un prototip care simbolizează Sufletul – centrul structurii invizibile a omului,
şi o indicaţie a conexiunii acestuia cu Entitatea frontală (simbolizată de unicorn).
Rigden: Să analizăm mai în detaliu trăsăturile acestor personaje. Huangdi înseamnă nu numai
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„suveranul galben”, dar şi „suveranul strălucitor (care
emite lumină)”. Acest simbol al centrului era de fapt
considerat zeitatea cerească supremă. El era reprezentat cu patru ochi şi cu patru feţe. O astfel de tradiţie
a originat la şamanii chinezi din vechime, care-şi puneau măşti cu patru ochi în timpul ritualurilor sacre.
De ce simbolul avea exact patru ochi? În primul rând,
are legătură cu indicarea convențională a celor patru
Entități. Şi, în al doilea rând, deoarece, ca urmare a
practicării anumitor tehnici meditative, omul obţine o
aşa numită vedere atotcuprinzătoare asupra lumilor
vizibile şi invizibile, adică o viziune simultană a tot
ce se întâmplă în jur şi uneori chiar şi în celelalte dimensiuni. Astfel de capacități sunt de neatins pentru
vederea umană normală în lumea noastră obişnuită
tridimensională. Dar, îndată ce o persoană îşi modifică
starea de conștient, obstacolele din calea vederii sale
lăuntrice încep să dispară.
Anastasia: Da, o astfel de vedere interioară este
foarte impresionantă, în mod special când de abia
începi să explorezi lumea invizibilă dintr-o astfel de
„perspectivă atotcuprinzătoare”. Îmi amintesc cum,
acum douăzeci de ani, grupul nostru a început să
însușească aceste practici, şi, personal, în ce măsură am fost uimită de această primă experiență. Era
destul de neobişnuit să observ procesele şi să obţin
acel sentiment complet nou de percepţie „vizuală”
lăuntrică. Totuşi, chiar şi mai uimitoare a fost oportunitatea de a dobândi o idee holistică cu privire la
un anumit obiect, a structurii sale interne şi externe,
ca şi a informaţiei concomitente, cu care obiectul respectiv avea ceva în comun... Apropo, tocmai mi-ați
amintit unde am auzit despre personajul Huangdi
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pentru prima dată. Odată, cu mult timp în urmă,
ne spuneați că omul trebuie să înveţe să gândească
corect, ocazie cu care ați menţionat tratatul medical
străvechi „Huangdi Neijīng”...
Rigden: Îmi amintesc... Tradiţia chineză leagă începutul vrăciuirii şi al medicinii ca ştiinţe exact de
numele lui Huangdi. Iar numele de „Huangdi Neijīng”
al acelui tratat medical se traduce drept „Cartea lui
Huangdi despre interior”. Tot ce este extern, fizic,
îşi are originea în interior. Apropo, legendele spun
că acel Huangdi avea un asociat numit Sang Chieh
(Cāngjié, Fuxi în altă versiune), care a inventat scrierea hieroglifică, respectiv scrierea sacră cu semne.
Printre altele, acest personaj cultural era, de asemenea, reprezentat pe basoreliefurile străvechi tot cu
patru ochi, ca simbol al intuiţiei sale speciale. Potrivit
legendei, el putea compune semne, pentru că pătrunseseră sensul adânc al urmelor de păsări şi animale.
Iar acum, te rog, reaminteşte-ţi că şamanii, de obicei,
reprezentau Entitățile omului sub formă de „păsări
şi animale”, şi compară această informaţie cu ceea ce
ştii deja despre semne. Vom vorbi mai multe despre
tainele semnelor mai târziu, iar acum voi spune doar
pentru cititori că fiecare simbol este purtător al unei
informații destul de ample. Mai mult, există semne
speciale capabile să exercite o influenţă precisă, dar
cei mai mulţi dintre contemporani nici nu bănuiesc
asta, în ciuda faptului că astfel de semne sunt prezente în viaţa noastră socială în abundenţă. Semnele
joacă un rol imens, şi nu numai în lumea celor şase
dimensiuni. Ele pot fi comparate cu mecanismul de
declanșare a anumitor acţiuni…
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Anastasia: Ei bine, luând în calcul chiar şi experienţa mea practică meditativă, acesta este un fapt
incontestabil.
Rigden: Şi totuşi, să ne întoarcem la o analiză mai
detaliată a simbolurilor celor patru Entități, şi a centrului sacru, în concepţia chinezilor din vechime. Deci,
aceştia aveau un unicorn (Qilin) ca simbol al centrului. Este descris ca „un animal minunat” care, atunci
când merge pe pământ, nu rupe nici măcar un fir de
iarbă, nu striveşte nici măcar în gândăcel; poate zbura
sau merge pe apă, ca pe pământ; este întruchiparea
iubirii de oameni şi a omeniei, un simbol al unităţii.
Mai mult, în textele străvechi, unicornul este menţionat frecvent, în rând cu căprioarele, sau, mai exact, în
calitate de căpetenie a acestora. Acestea sunt ecouri
ale vechilor legende despre căprioarele cerești, prezente în miturile şamanice ale altor popoare. Legendele
conţin descrieri variate ale acestei creaturi mitice, legende în care diferite părţi din corpul său sunt asemănate cu părţi din corpul anumitor animale. Însă, toate
acestea sunt doar o caracteristică indicând structura
celor patru Entități de bază, care încadrează centrul.
Astfel, sunt consemnări care spun că această creatură are gâtul unui lup, coada unui taur şi copite de
cal. Lupul este o reprezentare tradiţională a Entității
stângi, taurul – a Entității drepte. Calul, în descrierile
mitologice, era asociat deseori cu deplasarea în timp
şi în afara timpului, cu mişcarea prin dimensiuni şi
lumi, cu o creatură care poartă un călăreţ divin sau
un erou cultural. „Copitele de cal” indicau în mod
simbolic nu numai funcţiile Entității posterioare, dar
şi Entitățile laterale (natura Animalică) care, supuse
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unei supravegheri adecvate şi trecând într-un alt mod
operaţional, jucau rolul de asistenţi activi, care te conectează cu alte dimensiuni şi lumi. Se considera că
Qilin era o combinaţie de forţe Yin şi Yang (Qi – principiul masculin, Lin – principiul feminin). Legendele
taoiste menţionează că unicornii albi sunt călăriţi de
nemuritori. Toate astea sunt comparaţii figurative ale
Cunoștințelor care au fost camuflate în mituri, în special Cunoștințele despre structura invizibilă a omului,
a componentei sale spirituale, a abilităţilor reale în
studierea lumii invizibile.
Mai mult, simbolul secret al Entității frontale în
China antică era Chi Di, suveranul sudului, al cărui
personificare era Zhu Niao (Zhu Tsao), însemnând „pasărea roşie”. Era comparat cu o pasăre-rege chineză
miraculoasă, Fenghuang, numită în Occident pasărea
Phoenix. Această pasăre-minune era o întruchipare a
principiului feminin, în contrast cu dragonul. Pasărea
era privită ca un trimis al suveranului ceresc, personifica zeitatea vântului, era asociată cu simbolul solar
(soarele) al naturii şi era considerată întruchiparea
iubirii de oameni. Potrivit legendelor, ea trăieşte în „regatul de est al oamenilor desăvârşiţi”. Apariţia sa era
un semn de sosire a păcii şi a prosperității. Legendele
spun că fiinţele nemuritoare zboară pe această pasăre. Dar, din nou, cunoscând caracteristicile Entității
frontale şi interacțiunea sa cu lumea invizibilă, e clar
de ce mitul privind acest simbol era descris tocmai
din această perspectivă.
Simbolul ascuns al Entității posterioare era Hay-di,
suveranul nordului („suveranul negru”), adică spiritul
numit Se-guan-chi, însemnând „înregistrarea armoniei
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şi a luminii”. Acum, te rog, reaminteşte-ţi funcţiile
entității Posterioare: e păstrătorul de informaţie, răspunzător pentru tunelare. Suveranul nordului era conectat cu elementul apei. Este interesant că o ţestoasă
încolăcită cu un şarpe (Xuan Wu) era considerată întruchiparea spiritului Hay-di. Acest simbol era tabu.
În general, ar trebui notat că ţestoasa, exact ca
şarpele, ocupă, de asemenea, un loc special în mitologia chineză. Este asociată cu miturile despre
Univers şi Pământ (ca lume materială). Se consideră că ţestoasa personifică întregul Univers. Forma
ţestoasei, cu carapacea superioară sub forma unei
cupole, este asociată cu imaginea chineză antică a
macrocosmosului – cerul rotund, în vreme ce scutul
plat inferior al ţestoasei (plastron) este asociat cu
pământul plat şi pătrat. Altfel spus, acestea sunt
semnele sacre ale cercului (lumea cerească) şi ale
pătratului (lumea materială, pământească), semne
pe care anticii le cunoşteau cu mult înaintea apariției
acestei imagini asociative.
Nu e deloc întâmplător faptul că, tradus din chineză, „Xuan Wu” înseamnă „întunecata războire”. Ideea
este că atât carapacea superioară a ţestoasei (lumea
cerească), cât și carapacea sa plată inferioară (lumea
pământească), erau asociate cu armura („wu” înseamnă războire), în vreme ce culoarea lui xuan este negru
cu tente de roşu. Roşul servea ca o asociere cu lumea
invizibilă. De fapt, o astfel de imagine străveche a ţestoasei încolăcite cu un şarpe însemna lupta din lumea
invizibilă dintre forţele cereşti Allat (scutul superior
convex al ţestoasei – carapax) şi forţele materiale ale
lumii, respectiv mintea Animalică (scutul plat inferior
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al carapacei ţestoasei – plastronul). Toate astea aveau
loc într-un Univers unic, având o structură spiralată
(inelele şarpelui încolăcite în jurul ţestoasei). Nu este
o coincidenţă faptul că, ulterior, a apărut în mitologia
chineză un personaj, care era numit Xuan Wu – „Războinicul întunecat”, având o emblemă corespunzătoare. Acesta era deseori reprezentat cu o faţă frumoasă,
cu părul curgând până la umeri, într-o robă neagră,
cu o centură decorată cu nefrit, cu o sabie în mână,
stând desculţ pe o ţestoasă încolăcită cu un şarpe.
Fiecare element al acestei imagini servea ca simbol
al unei cunoştinţe spirituale sau al alteia. Acestea
din urmă, respectiv Cunoştinţele spirituale şi slujirea
Voinţei Lumii spirituale, erau o întruchipare a adevăratei belicozități. Această imagine a Războinicului în
tradiţia populară era onorată ca o zeitate care exorcizează spiritele rele.
Anastasia: În ziua de azi, oamenii nu înţeleg sensul
autentic al expresiei „adevărata războire”, în timp ce
adevărata războire, pentru om, nu este nici pe departe
manifestarea propriei agresivităţi, a urii sau a răutăţii
în lumea vizibilă. Adevărata războire este manifestarea
rezilienței spiritului de Războinic în lupta cu propria
natură Animalică sau cu Rațiunea animalică; este o
caracteristică a luptei din lumea invizibilă, dintre Lumină şi Întuneric, aşa cum spun legendele.
Rigden: Absolut corect. Cel care nu-şi şlefuieşte
abilităţile în acţiune, este un luptător slab... Deci, întorcându-ne la chestiunea în discuţie, simbolul ascuns al Entității drepte în mitologia chineză era Bai
Di, suveranul vestului („suveranul alb”, adică spiritul
numit Zhou Ju, care înseamnă „cel care cheamă şi cel
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care respinge”). Personificarea acestui spirit era Bai
Hu („tigrul alb”) – un animal care înspăimântă toate
spiritele necurate, suveranul vestului. Apropo, în China medievală, tigrul alb (simbolul ascuns al Entității
drepte) şi dragonul verde (simbolul ascuns al Entității
stânge) erau desenaţi ca Gardieni pe porţile templelor
taoiste. În pereche, aceştia erau veneraţi drept spirite
Gardieni ale porților. Luând în considerare faptul că
Entitățile dreaptă şi stângă funcţionează, de asemenea, ca activatori ai emoţiilor şi gândurilor naturii
Animalice, funcţiile lor ca Gardieni şi „poarta” pe care
o păzeau, aveau evident un sens sacru. Acesta semnifica: omul nu poate intra în lumea spirituală până nu
a biruit aceşti doi Gardieni din lăuntrul său.
Şi, în sfârşit, simbolul ascuns al Entității stânge
era Cang Di, suveranul Estului („suveranul verde”),
respectiv spiritul numit Lin Wei Yan („făcătorul de minuni, cel puternic, cel care privește în sus”), în vreme
ce Qing Long („dragonul verde”) era personificarea
acestui spirit. Imagini ale dragonului verde, împreună cu simbolurile celorlalte trei direcţii cardinale,
pot fi găsite pe numeroase basoreliefuri sepulcrale şi
pereţi ai structurilor funerare. Este foarte interesant
că, în picturile populare, având înţelesul de vrajă și
un sens favorabil, dragonul verde poate fi întâlnit în
calitate de ajutor al zeului bogăţiei. Mai mult, dragonul era reprezentat răspândind bogăţie şi umplând
un corn neobișnuit al abundenţei („un vas special de
colectare de bogăţii”) cu perle minunate revărsând
flăcări, şi cu aur, argint şi mărgean. Zeul bogăţiei,
care era desenat stând pe spinarea fie a unui dragon,
fie a unui tigru, era respectat în mod special de către neguţători. Atributul constant al zeului bogăţiei
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la chinezi, de pe picturile populare, era, de obicei,
un dragon asociat cu bani. Dar, din nou, dacă vom
compara toată această informaţie cu caracteristicile
Entității stângi (viclenie, aroganţă, minciună, dorinţa
pentru putere secretă), devine evident un subtext cu
totul diferit al acestei legende.
Merită menţionat faptul că, în China Antică, dragonul verde era foarte popular şi, aşa cum se spune
în zilele noastre, un personaj foarte promovat. Era
prezentat oamenilor ca un simbol al primăverii, al
schimbărilor şi al Orientului. Însă, era deja o substituţie a conceptelor, o contopire asociativă cu o imagine populară a triburilor, mai timpurie, mai veche şi
mai semnificativă în mitologie, imagine care combina
trăsăturile unei păsări (mai târziu – ale unei feţe
umane) şi ale unui şarpe. În miturile vechi chinezeşti,
o astfel de imagine era întruchipată, de exemplu, într-o zeitate feminină arhaică, a Mamei progenitoare
Nüwa (Nüwa, o femeie alunecând uşor spre altă lume,
ca apa; având o conexiune atât cu lumea pământescă, cât şi cu cea cerească). În legende, ea era numită
creatoarea tuturor lucrurilor şi a tuturor oamenilor.
Mai mult, potrivit poveştilor de demult, mai întâi, a
creat o fată în timp ce se uita la propria reflecţie în
apă, şi de abia mai târziu a creat mulţi alţi muritori,
bărbaţi și femei. Unindu-i pe aceștia, i-a făcut să se
înmulţească desinestătător, şi le-a încredinţat educarea copiilor. În cosmogonia Chinei de sud-est, ei
îi era atribuit rolul major de zeitate creatoare. Era
privită ca deţinând puteri supranaturale, fiind capabilă să realizeze 70 de reîncarnări într-o singură
zi. Acesta este un ecou al Cunoștințelor despre cele
72 de dimensiuni şi al faptului că o zeitate creează
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din a 72-a şi din dimensiunea 1, și aceste două dimensiuni le influenţează pe toate celelalte 70. Ea era
asociată cu victoria asupra dragonului negru (care
era o personificare a spiritelor rele), cu restaurarea
echilibrului cosmic, care fusese distrus ca rezultat
al unui dezastru, atunci când cele patru margini ale
pământului s-au prăbuşit.
Mai mult, culoarea albastru-verzui era inerentă
exact acestei ipostaze ale feminităţii divine creatoare. În mitologia diverselor popoare, această culoare
semnifica elementul apei şi principiul cosmic feminin.
Este o culoare specială, indicând anumite realizări în
practicile spirituale. Voi vorbi despre asta mai târziu,
mai în detaliu. Acum, doar voi menţiona faptul că,
chiar şi în ideile tradiţionale ale chinezilor, segmentul verde-albastru din spectrul coloristic este un tot
unitar, fiind marcat cu hieroglife care combină atât
înţelesul de „verde”, cât şi de „albastru”.
Nüwa, Mama progenitoare, era deseori portretizată
în uniune cu creatura Fuxi (Fu Hsi), care semăna cu
ea, avea un corp uman şi o coadă de șarpe în loc de
picioare. Pe lângă asta, trupurile lor erau împletite.
Oamenii care nu posedau cunoştințele sacre interpretau o astfel de împletire ca fiind intimitate matrimonială. În realitate, în multe cazuri, în mod special
pe imaginile străvechi ale acestor personaje divine, se
poate urmări clar transmiterea Cunoştinţelor despre
lume, ca şi despre instrumentele meditative folosite
de către om pentru dobândirea celei mai înalte stări
spirituale. Simbolismul acestor imagini era deseori
conectat cu un cerc şi cu un pătrat.
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Imaginea arată Mama progenitoare şi personajul cultural Fu
Figura 11. Progenitori ai lumii și ai omului Nü Wa şi
Fu Hsi potrivit mitologiei chineze străvechi
(imagine pe o bucată de mătase; secolul VII e.n.
Turfan. Provincia Xinjiang; artefactul a fost descoperit de
către oamenii de ştiinţă în 1928).
Hsi. Trupurile lor sunt împletite unul cu altul, elicoidal, de trei
ori şi jumătate. În contextul imaginii date, un astfel de simbol
reprezintă cunoştinţele atât cu privire la structura spiralată
a Universului, cât şi tehnica meditativă prin care o persoană
atinge unul dintre stadiile de dezvoltare a sinelui – starea de
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iluminare spirituală (trezirea şi urcarea „Şarpelui Kundalini”,
încolăcit de trei ori şi jumătate, de la baza spinării către chakranul „Coada şoricelului”). Nü Wa şi Fu Hsi sunt înconjurați
de către 72 de „bule de aer”, diferite prin formă şi mărime,
acestea reprezentând cele 72 de dimensiuni din Univers. În
mod special, aceasta este o reprezentare sub forma a şaptezeci şi una de mici „bule” şi o „bulă” (a 72-a) situată între
„cozile de şarpe”, – cea mai mare şi mai complexă din punctul
de vedere al structurii sale interne. Cele patru dimensiuni
sunt localizate între feţele umane ale „progenitorilor”, pentru
a indica dimensiunile principale pentru un om (spaţiul tridimensional şi timpul, în care Personalitatea omului se naşte
şi trăieşte, realizându-şi alegerea), ca şi cele patru Entități
principale ale omului, conectate cu alte dimensiuni. Deasupra capetelor zeităţilor, este un cerc care conţine piciorul cu
gheare al unei păsări, care indică o conexiune cu un mediu
complet diferit – lumea cerească (spirituală).

Personajul cultural Fu Hsi, întemeietorul civilizaţiei, care era considerat fratele lui Nü Wa, iar, mai târziu, chiar soţul ei, combina în fiinţa sa, de asemenea,
caracteristici ale unei păsări şi ale unui şarpe, deşi
mai devreme, când fusese eroul eposului tribal, apărea
exact sub înfăţişarea unei păsări şi era onorat ca zeitate
a Orientului. Apropo, numele său înseamnă „cel care
pune o capcană pentru animalele de sacrificiu”. Aşa
cum am spus deja, există mărturii despre Fu Hsi ca
fiind primul creator al scrierii hieroglifice (scriere prin
semne). Şi de abia mai târziu, oamenii au început să-l
numească „cel care este ca un dragon”, şi să-l asocieze
în legende cu dragonul-lóng şi cu „principii draconice”.
Mai este un aspect curios. Diverse mituri cosmologice erau inerente mitologiei străvechi chineze, inclusiv
cele despre creaţia lumii ordonate, datorită principiului divin feminin (forţele Allat). Însă, unde este pus azi
accentul în aceste mituri? Lumea contemporană ştie
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că baza mitologiei şi a filozofiei chineze este principiul
„Yin şi Yang”, respectiv mitul despre formarea lumii ca
o luptă a două principii, care „pe de o parte perturbă,
pe de altă parte restabilește armonia superioară a
existenței”. Aşa cum filozofii din ziua de azi spun, este
„un principiu al ideii echilibrului dinamic al trendurilor alternative”. Cu alte cuvinte, în lumea modernă,
noile generaţii nu mai ştiu despre mitologia iniţială,
care descria începutul conceperii lumii de către forţele spirituale şi ordonarea lumii de către principiul
divin feminin. Filozofia chineză „fundamentală” începe
din start cu aserţiunea ideii de dualitate a lumii, de
unitate şi luptă a două principii contrare, respectiv
cu stadiul de manifestare a lumii materiale, a forţelor
rațiunii Animalice şi „bătălia” acestora cu principiul
creator divin. Se pune întrebarea: de ce anume este
acest mit promovat în mod activ în toată lumea, şi de
ce este întărit tocmai acest principiu dominant? Cred
că oamenii deştepţi nu vor avea nicio problemă în găsirea unui răspuns la această întrebare, şi cu atât mai
mult având cunoştinţele de bază.
Deci, apariţia dragonului Qing Long în mitologie era
deja comunicată lumii ca fiind un semn de bun augur.
Imaginile cu dragonul verde erau popularizate având
sensul de bunăvoinţă, de atragere a nenumărate bogăţii pământeşti. Un stindard cu imaginea acestuia
chiar era câteodată purtat înaintea armatei, în vreme
ce un stindard cu imaginea tigrului alb era respectiv
purtat în spatele armatei. Însă, dacă urmărim originile acestei promovări, ajungem la societatea secretă
ocultă chineză „Dragonul Verde”, care există pe teritoriul Chinei din cele mai vechi timpuri şi care încă
face pe ascuns fapte nu prea bune peste tot în lume.
288

allatra.tv

Anastasia Novîh „AllatRa”

Anastasia: Da, am menţionat această societate
ocultă în cartea Sensei IV, cu ocazia descrierii câtorva lucruri puţin cunoscute despre evenimentele şi
oamenii care au provocat Al Doilea Război Mondial. În
realitate, aşa cum ați menționat atunci, totul se află
la vedere pentu cei care ştiu.
Rigden: Fără îndoială. Apropo, vorbind despre
campaniile militare, guvernatorii (politicienii) şi preoţii, ştiind despre aceste lucruri, au folosit în astfel
de campanii simboluri speciale şi semne care activează agresivitatea în rândul maselor, din cele mai
vechi timpuri, afişându-le pe stindarde şi pe scuturi.
Şi asta se practica nu numai în China antică, dar
şi în alte ţări. Să luăm, de exemplu, statul asirian,
pe care istoricii contemporani îl numesc primul stat
global cunoscut, şi care a fost întemeiat pe sânge şi
pe cuceriri.
Anastasia: Ei, din păcate, istoria noastră se scrie
încă sub dictatul ideologiei Arhonţilor: accentul se
pune nu pe primele comunităţi din lume, în relație
cu realizările spirituale ale civilizaţiei umane, ci pe
primele comunităţi bazate pe agresiune şi cucerirea
de tărâmuri străine.
Rigden: Păi, puterea de a schimba situația e în
mâinile oamenilor... Deci, care erau însemnele de luptă ale armatei asiriene? De cele mai multe ori, acestea
includeau o cruce oblică într-un cerc, cu o bară transversală verticală şi două animale de fiecare parte, sau
un arcaş îndreptându-şi săgeata către una din părţile
laterale. Cu alte cuvinte, acestea erau simbolurile şi
semnele care indicau activarea Entităților laterale!
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Anastasia: Însemne de luptă asiriene? Aşa este! Am
citit despre ele după ce ați menţionat monograma lui
Constantin cel Mare (labarum) – un simbol al cosmologiei caldeene. Labarum-ul era folosit ca stindard
militar de către ultimii împăraţi romani, până la diviziunea Imperiului Roman în partea de vest şi partea
de est (Bizanţ). Încă de atunci, toate aceste steaguri
și stindarde erau folosite pentru a ușura controlul
asupra trupelor. Şi dacă vorbim despre împărăţia asiriană, atunci, totul e clar. Într-o anumită perioadă de
timp, Babilonia, de unde cercurile preoţeşti ale caldeenilor originau, era parte din Asiria, și asirienii înşişi
practicau o religie similară cu religia babilonienilor...
Da, este surprinzător că oamenii nu văd ce este
evident. Deja în timpul domniei lui Constantin cel
Mare, în religie, începuse să se folosească foarte mult
acest semn al agresiunii (monograma lui Constantin
cel Mare), care fusese folosit peste tot în timpul conflictelor militare. Acum, este plasat în multe oraşe ale
lumii şi este văzut de mulţi oameni. Dar acesta este
un război fără a se declara un război! Cineva, în mod
evident, ştia mult mai mult despre acest semn când i
l-a impus lui Constantin ca simbol al noii religii de stat
a unei ţări, atât de puternică în lume la acea vreme.
Rigden: Din păcate, aşa este. Mulţi oameni, când
merg la un templu religios al denominaţiunii din care se
consideră parte, practic nu observă ce semne şi simboluri sunt în jurul lor şi în ce scop sunt acestea plasate
acolo. Dar omul simte în mod clar acţiunea acestora
după starea sa. Doar că, dat fiind faptul că nimeni
nu-i dezvăluie adevăratul scop al acestor semne, este
normal că persoana nici măcar nu va încerca să-şi
290

allatra.tv

Anastasia Novîh „AllatRa”

1

2

3

4

Figura 12. Exemple de simboluri indicând activarea
Entităților laterale:
1), 2), 3) – însemne de bătălie ale armatei asiriene;
4) – monograma lui Constantin cel Mare (un fragment de
basorelief pe un sarcofag de marmură din secolul IV,
descoperit în catacombele romane).
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înţeleagă starea psihologică „obsesivă”. El consideră o
astfel de stare ca fiind firească, deoarece a experimentat-o în mod repetat mergând în astfel de instituţii.
Şi dacă cineva se uită cu atenţie, poate vedea în
aceste locuri o varietate de semne care activează atât
natura Spirituală în om, aspiraţia către Dumnezeu, ca
şi natura Animalică, prin trezirea de temeri subconştiente. Foarte des, în locașuri religioase şi cultice,
sunt mai multe semne care afectează negativ psihicul
uman decât cele care stimulează dezvoltarea şi întărirea naturii Spirituale în persoană. De ce? Totul stă
în scopurile şi obiectivele, și anume în tehnologiile de
manipulare ale uneia sau altei religii – practică moştenită de la religiile din trecut şi perfecţionată de-a lungul secolelor. Prima regulă în astfel de tehnologii este
o pregătire discretă a psihicului enoriaşului pentru
influenţarea subconştientului său, într-o aşa manieră
încât enoriaşul să urmeze tacit ordinele ascunse ale
manipulatorului, însă, în acelaşi timp, să creadă că o
face prin propria voință și dorință.
Anastasia: Iar semnele sunt exact acel instrument
de influenţare care afectează fără greş subconştientul
oricărui om.
Rigden: Absolut corect. Oamenii au avut cunoştinţele despre asta din cele mai vechi timpuri; este
suficient să te uiţi la desenele şi semnele erei paleolitice. Din nefericire, astăzi, această informaţie nu
este în posesia majorităţii oamenilor, aşa cum era în
vremurile de demult, ci doar în posesia celor care sunt
la conducerea popoarelor lumii. Cu toate acestea, situaţia poate fi remediată, numai dacă majoritatea ar
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dori acest lucru. Deci, psihicul individului captează în
mod clar această influenţă a semnelor prin intermediul subconştientului, deoarece structura psihicului
se bazează pe inconştient. În acest caz, conştientul are
o funcţie subordonată. Iar semnele influenţează, să
zicem, componenta arhetipală a psihicului individului.
Efectul lor se bazează pe predispoziţia individului spre
sugestia inconştientă.
Ce se întâmplă dacă semnele negative sunt plasate
cu preponderenţă în astfel de locaşuri cultice şi religioase? Omul, de obicei, merge în astfel de locaşuri când
dezvoltă o nevoie interioară (dacă excludem cazurile
când participă public la sărbători religioase sau la
evenimente specifice unei naţiuni sau alteia, când oamenii, tradițional, frecventează temple pentru „a ţine
companie” prietenilor şi rudelor). Altfel spus, când se
produce o izbucnire spirituală, dar Personalitatea nu
poate realiza ce anume i se întâmplă. Normal, o astfel de nevoie interioară conduce în mod intuitiv omul
acolo unde el se aşteaptă să găsească răspunsuri la
propriile întrebări lăuntrice. Deci, mergând în astfel
de locașuri, el este deschis la dialog, adică are deja un
anumit grad de încredere în slujitorii religiei.
Dacă o persoană ar intra într-un lăcaș de cult unde,
majoritar, sunt plasate semne pozitive, care intensifică
percepţia de către Personalitate a celor mai profunde
sentimente venite de la natura Spirituală, acest lucru
ar inspira persoana și mai mult, ar întări sentimentul
de Dragoste, de recunoştinţă faţă de Dumnezeu, ar genera o stare interioară de neînfricare, o stare extinsă a
conștientului, o percepţie cuprinzătoare asupra lumii.
Înţelegi diferenţa? Omul nu ar experimenta fanatism
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sau emoţii tumultoase cu strigăte de „aleluia” în accese de isterie în masă, provocate de dorinţa imensă a
mulţimii de a-şi salva trupurile şi de a trăi în ele veșnic
(apropo, după astfel de emoţii ale naturii Animalice,
omul se simte de obicei epuizat, odată ce rămâne singur.) Prin contrast, omul ar simţi plenitudinea trezirii
celor mai profunde sentimente, care oferă conştientizare, răbufnire spirituală de forțe, care îl încarcă cu
dorința de a crea de dragul salvării propriului Suflet,
şi nu al trupului. Acesta este exemplul de ceea ce ar
trebui să aibă loc acum, dacă societatea umană ar fi
avut cu adevărat vectorul spiritual pentru dezvoltarea
sa. Însă uite, totul în această lume se întâmplă exact
invers. De ce? Pentru că înfiinţarea oricărei religii ca
un institut de gestionare al maselor se bazează pe
putere şi manipulare, camuflate sub egida „grijii spirituale” faţă de oameni. De aceea și astăzi, sunt mult
mai multe semne active negative, plasate în astfel de
locaşuri cultice şi religioase, decât pozitive.
Când semne negative sunt plasate majoritar în astfel de locaşuri, acestea pur şi simplu redirecţionează elanul spiritual al persoanei, ca printr-o prismă
despre care am vorbit deja, în direcţia trezirii temerilor lăuntrice subconştiente, a dorinţelor materiale, activând o Entitate laterală sau alta, ori entitatea
Posterioară. Astfel de semne dezechilibrează psihicul
uman, îngustează conştientul şi induc oamenilor frici,
disperare şi un comportament servil. Într-o astfel de
stare psihică, orice informaţie este percepută ca fiind
credibilă. Un mic număr de semne pozitive în astfel
de locaşuri stimulează în om speranţa pentru viitor
şi dorinţa de a trăi. Ca regulă, locaşurile religioase
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Figura 13. Simboluri ale svasticii (corectă şi inversată)
în decoraţiunile interioare şi exterioare ale diferitelor
locaşuri religioase

folosesc această formulă standard de combinaţii de
semne, care pregătesc omul pentru sugestia verbală
ulterioară (inducere), aplicată de către preoţii uneia
sau altei religii.
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Ca rezultat al unui astfel de tratament preliminar
ascuns, cu semne, care intensifică sugestiile verbale
ulterioare, enoriașii, chiar şi oameni maturi, deştepţi,
cu studii superioare şi grade academice devin creduli,
exact ca nişte copii. Sunt gata să ciulească urechea
la orice fel de poveşti neverosimile ale unor oameni
îmbrăcaţi în veşminte religioase, fără a pătrunde esența – unde sunt sugestiile de la rațiunea Animalică şi
unde sunt, într-adevăr, unele grăunţe care le stimulează creşterea spirituală.
Anastasia: Da, într-o stare de „disperare” sau de
panică „a omului care se îneacă”, persoana se agață
de orice pai aruncat în direcţia sa.... Astfel, în primul
rând, semnele provoacă teamă în individ, şi apoi manipulatorul îi demonstrează acestuia modul în care să
scape de această teamă, dar într-un context benefic
pentru manipulatorul însuşi.
Rigden: Da. Asta poate fi comparat la modul figurat cu o situaţie în care un om este plasat într-o celulă
la închisoare şi apoi împins spre o cădere nervoasă
prin ameninţări şi bătăi. Şi, ulterior, este trimis un
coleg de celulă care-i promite, chipurile, că îl va elibera din temniţă, pentru că ştie cum să facă asta.
Firesc, omul are încredere în colegul său de celulă,
crezând că acesta îl va salva de suferinţe; începe să-şi
trateze noul „prieten” cu respect şi stimă, deoarece îi
dă un sentiment de speranţă, sau, mai specific, susţine în el o iluzie a eliberării sale rapide. Însă observă,
acest coleg de celulă doar promite, dar nu face nimic
pentru a elibera persoana, deoarece colegul de celulă
însuşi este un „sclav” dependent, care, pur şi simplu,
îşi face treaba.
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Este exact la fel în oricare religie, slujitorii acesteia
sunt asemeni „colegilor de celulă”, fiind foarte departe
de a fi ei înşişi liberi. Cu toate acestea, îşi promovează religia şi, ca regulă, susțin că omul nu are nicio
şansă de salvare, decât dacă este adeptul doctrinei
lor religioase, şi că persoana trebuie să respecte toate
regulile şi ritualurile lor (să fie „sponsorul permanent”
sau electorat politic, îndeplinind voinţa preoților). Ascultând astfel de promisiuni din partea „colegului de
celulă” religios, cu privire la salvarea sa, în final, omul
este gata să îndeplinească orice solicitare a „colegului de celulă”, considerând-o „datoria”, „dorinţa” sa şi
„participare conştientă”. Acest mecanism de manipulare este destul de eficient, atâta timp cât este ascuns
de conştientul persoanei, deoarece manipulatorul nu
spune niciodată adevărul despre intenţiile sale reale.
Şi, dacă este un sistem care funcţionează foarte bine
de secole, preoţii înşişi ai uneia sau altei religii, de cele
mai multe ori, nu sunt conştienţi de ceea ce fac şi cui
slujesc în realitate.
Anastasia: În general, manipularea ascunsă a preoţilor, care urmăresc să supună puterii lorcât mai mulţi
oameni posibil, este de a crea, în primul rând, condiţii
potrivite şi o sursă de frică pentru persoană, acţionând
apoi ca intermediari într-o rezolvare temporară a conflictului interior al persoanei, care a apărut ca rezultat
al acestei situaţii, firesc, într-o formă favorabilă lor. Cu
cât sunt mai multe lucruri neclare pentru o persoană,
cu cât mai redus este gradul de conştientizare a ceea
ce i se întâmplă, şi cu atât mai mare este teama trezită
în ea de aceste lucruri neclare. Mai mult, acest proces
intensifică şi fixează atenţia Personalităţii asupra sa.
Cât despre preoţi, cu cât aceştia trezesc mai multă frică
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în popoarele înrobite de ideologia lor, cu atât mai mare
le este puterea, precum şi autoritatea, susţinute de
către aceste popoare.
Rigden: Da, doar că se întâmplă o manipulare
reală a sentimentelor omeneşti şi asta, în favoarea
rațiunii Animalice. Astfel de semne care afectează
negativ psihicul uman (de exemplu, semnul svasticii
inversate, agresive) sunt plasate în astfel de instituţii
de cult, ca regulă, în câmpul vizual al enoriaşilor.
Însă, sunt amplasate într-o aşa manieră, încât nu
atrag atenţia asupra lor, decât dacă ştii despre ele.
Semnele pot fi adăugate și în ornamente, și în decoraţiuni ale exteriorului, în temple, în picturile de
pe ziduri sau în podea, elemente de lemn cioplit sau

Figura 14. Simbolul svasticii inversate
în ornamente interioare și exterioare în diverse
instituții religioase.
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sculpturi, sau pot fi aplicate pe obiecte şi veşminte
ale preoţilor, şi aşa mai departe.
Trebuie înţeles faptul că, la nivelul subconştientului, orice persoană înregistrează cea mai mare parte
din informaţie din lumea vizibilă, chiar dacă este focusat conştient pe ceva personal. Ca urmare, o persoană vizitează astfel de locașuri când îi apare o nevoie
interioară în acest sens, în timpul unui elan spiritual
sau când vrea să scape de suferinţele sale lăuntrice
(sufletești), care, de fapt, sunt consecinţa dominaţiei
de lungă durată în el a naturii Animalice. În astfel de
momente, omul este deschis şi se află într-o stare de
căutare de ajutor. Dar în loc de ajutor spiritual, în cele
mai multe cazuri, în astfel de locașuri, acesta primeşte substituţii materiale şi un fel repetare în buclă a
acestei stări. Respectiv, semnele negative îi intensifică fricile subconştiente, în vreme ce slujitorii religioşi
suplimentează cu sugestii verbale standard, datorită
cărora i se formează anumite dorințe și aspirații materiale. Persoana îşi concentrează puterea atenţiei pe
asta. Iar acest lucru, la rândul său, intensifică mai
departe influenţa asupra sa a Entităților laterale şi a
celei posterioare.
Anastasia: Da, semnele cu influenţă negativă provoacă, de asemenea, şi, în plus, stimulează în oameni mecanisme (de sugestie, imitaţie şi contaminare
emoţională reciprocă), tipice pentru comportamentul spontan al maselor. Acestea sunt instrumentele
care influenţează activ psihicul uman şi care creează
o tensiune emoţională corespunzătoare. Iar slujitorii
cultului, cu ajutorul influenţei verbale, pur şi simplu produc o culminare şi un deznodământ al acestor
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emoţii în direcţia în care au nevoie. Astfel, se formează
un ataşament psihologic creat artificial, atașarea unui
credincios de o religie sau alta, şi are loc identificarea
sa personală cu comunitatea respectivă.
Rigden: Este corect. Deci, influenţa semnelor asupra omului este fizică pură. Procesul funcţionării lor
poate fi comparat cu un buton care duce la aprinderea
unui bec. Oamenii apasă butonul când au nevoie să
creeze anumite condiţii pentru munca lor (luminarea
artificială a unei camere întunecate). În acelaşi timp,
ei nici măcar nu au o înţelegere clară asupra modului în care se desfăşoară acest proces, ce anume este
energia electrică, şi care este natura sa reală. Sunt
câteva semne care au fost folosite din vremuri străvechi, cu scopul de a activa natura Animalică în om.
Firesc, activarea unor astfel de semne nu prevestesc
nimic bun pentru societate. Dar oamenii înşişi aleg
către care gânduri şi emoţii să-şi îndrepte preferinţa
şi în ce anume să-şi investească puterea atenţiei.
Anastasia: Da, proverbiala alegere umană...
Rigden: O astfel de manipulare este tipică nu numai pentru religii, dar şi pentru multe societăţi oculte
(latinescul „occultus” înseamnă „ascuns”). În majoritatea copleşitoare a cazurilor, astfel de societăţi îi atrag
pe cei care tânjesc să posede puteri supranaturale
pentru a-şi satisface propriul egoism. Apropo, dacă
oamenii vor analiza atent istoria dezvoltării societăţilor
agresive secrete, care caută să obţină „puterea absolută”, vor observa că şi numele multora dintre ele sunt
conectate cu imaginile Entităților drepte sau stângi.
De exemplu, societăţile secrete ale „Dragonului”,
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„Jaguarului”, „Leopardului”, „Tigrului”, „Lupului”. Mai
mult, fundaţia lor mistică este alcătuită din ritualuri
legate de Entitățile dreaptă şi stângă. Esenţa acestor
ritualuri este de a înzestra persoana cu caracteristicile şi „puterea supranaturală” a unei sau altei bestii
agresive care este onorată în societatea respectivă.
Alegerea personală a membrilor din astfel de societăţi
este cea care joacă un rol dominant aici, ca şi credinţa
ideologică sau religioasă a acestora, precum şi tehnicile magice străvechi de folosire a capacităţilor Entităților dreaptă şi stângă, de regulă, cunoscute doar
liderilor unei astfel de societăţi secrete. Acesta este
unul dintre numeroasele exemple despre cum cunoștințele spirituale au fost uzurpate de către indivizi şi
cum au început să fie folosite într-o formă pervertită în
scopul obţinerii puterii pământești şi atingerii obiectivelor materiale personale. Aşa cum spuneau cei din
vechime, un sclav are un singur Stăpân, în vreme ce o
persoană iubitoare de putere are atât de mulţi stăpâni
câţi sunt oamenii care contribuie la creşterea puterii
sale pământeşti, precum şi spirite care contribuie la
căderea Sufletului său.
Anastasia: M-am convins încă o dată cât de important este faptul ca majoritatea oamenilor să înţeleagă
„cine este cine” în această lume, să poată distinge adevăratul spiritual de substituţiile materiale, Adevărul
de minciună, Binele de rău...
Rigden: Da, umanitatea ar avea atunci mai multe
şanse să evite consecinţele dezastruoase pentru civilizaţie în întregime. Până la urmă, regulile jocului în
lumea materială, inclusiv cele pentru societăţile oculte, se bazează pe alegerea omenirii înseşi, sau, mai
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degrabă, a majorităţii acesteia. Diverse puteri oculte
doar provoacă, sau iniţiază anumite acţiuni, în sensul că lansează doar un program al unei Voinţe sau
al alteia. Dar oamenii înșiși sunt cei care dau viață
acestor programe prin propria lor alegere, întreprinzând acțiunile corespunzătoare, irosind timpul vieții
lor trecătoare și cheltuind puterea destinată salvării
Sufletului.
Iar, pentru a distinge unde e Adevăr şi unde e Minciună în lume, trebuie să lucrezi asupra ta, să-ţi urmăreşti gândurile şi să le controlezi, şi să înveţi să
vezi lumea din perspectiva Observatorului din partea
naturii Spirituale. Mulţi oameni care sunt în căutarea
spiritualului nici măcar nu înţeleg felul în care sistemul Arhonţilor le direcţionează mintea într-o direcţie
complet opusă, făcându-i să irosească ani şi energie
pe conforturi materiale temporare în loc de adevărata
salvare a Sufletului. Aşa cum stau lucrurile azi, din
nefericire, majoritatea oamenilor alege domnia rațiunii Animalice, care i-a sedus cu dorinţe materiale.
Aceştia, inconştient, fac din Voinţa acesteia o realitate, prin alegerea greşită a ceea ce este trecător şi fără
importanţă, iar cu propriile mâini susţin şi întăresc
puterea Arhonţilor.
Uită-te la ce este promovat în lume, ce substituţii
se fac? În jur sunt numai panouri şi apeluri constante
care impulsionează dorinţele materiale şi stimulează Ego-ul. Însă, omul nu urmăreşte numai achiziţiile
materiale, ci mai degrabă sentimentul de posesie a
acestei iluzii şi dorinţa de a obţine o stabilitate mult
aşteptată în lumea sa interioară. Dar, o astfel de stabilitate depinde doar de lucrul lăuntric cu sinele şi
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de autodesăvârșire spirituală, şi nu de circumstanţe
exterioare. Să luăm un exemplu simplu. Închide ochii
şi imaginează-ţi că ai totul: palate, corporaţii, putere
asupra popoarelor. Acum, deschide ochii, priveşte în
jur şi vei înţelege că asta a fost doar o iluzie care s-a
sfârşit foarte repede. La fel se întâmplă şi cu viaţa,
care zboară şi se termină foarte repede. Și oare merită
de dragul acestei iluzii să îți împovărezi Sufletul, să
te condamni la o agonie îndelungată în viaţa de după
moarte şi la suferinţe care durează secole, sub forma
unui noian de emoţii negative pe care ți le-ai creat în
goana după iluziile naturii Animalice?
Este suficient să aruncăm o privire la lumea înconjurătoare pentru a înţelege ce substituţii creează
rațiunea Animalică, pentru cei care parcă își doresc
să se mişte în direcţia autodesăvârșirii spirituale,
dar care vor, în acelaşi timp, şi materialul. De obicei,
astfel de oameni sunt destul de instabili în intenţia
lor, iar impulsurile lor spirituale sunt uşor de redirecţionat în direcţia intereselor materiale. Observă
către ce tind aceşti oameni în viaţa lor de zi cu zi, la
ce acordă atenţie şi importanţă prioritară în decursul
zilei. Cineva este preocupat de întărirea influenţei
sale asupra oamenilor, afirmarea propriei importanţe, de câştiguri din cunoştinţele spirituale; altul este
ocupat cu curăţarea corpului; iar altul dezbate până
răguşeşte despre vegetarianism, cineva este obsedat
de pierderea în greutate; cineva practică diverse sisteme „de îmbunătăţire a sănătăţii”, cu ambiţii egoiste, având un conţinut intern gol. Unii oameni aderă la secte sau la curente religioase, încântându-și
urechile cu promisiuni false de învierea din morţi în
trupurile lor preaiubite. Alţii meditează în scopul de
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a atrage avere, noroc, fericire sau sănătate. Cineva,
din prostie şi din cauza dominaţiei naturii Animalice
în el, începe să se considere „iluminat”, competent
în numeroase „chestiuni spirituale” şi amestecă diverse tehnici meditative pe care le ştie, confundând
păcatul cu virtutea. Şi ce este la baza a toate astea?
Mândrie şi declaraţia propriei importanţe în lumea
tridimensională, o dorinţă secretă de a câştiga putere
asupra altora.
Anastasia: Într-adevăr, substituţii au loc în prezent
la scară globală. Pentru ca să te convingi personal,
trebuie doar să analizezi ce fel de tehnici psihologice
sunt promovate în societate şi popularizate în ziua de
azi de către mass-media. Acestea sunt predominant
metode obişnuite ale Arhonţilor, să zicem, „meditaţii”
pentru mase, pentru a atrage bunăstare materială.
Rigden: Este trist că majoritatea oamenilor nici
măcar nu se întreabă de ce anume este cultivat tocmai
acest trend material. De ce cineva nu precupeţeşte
niciun ban pentru a promova astfel de idei, cumpărând opinii necesare „cu autoritate” ale unor oameni
cunoscuţi în toată lumea? De ce aceste idei se învârt
în jurul plăcerii corpului tău iubit, creând confort și
o lume egoistă a iubirii de sine în jurul propriei persoane? Răspunsul este simplu: pentru ca oamenii să
imite un astfel de comportament, să petreacă timp şi
energie vitală, în linii mari, pe o banană mai delicioasă, și să aibă în același timp o blăniță strălucitoare
și lucioasă. Însă, exact ca şi cu oricare altă amăgire,
nimeni nu-i spune omului ce consecinţe îl așteaptă
mai târziu, când își va irosi propria viață ca o maimuţă prostuță în căutarea unei banane delicioase, iar
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trupul său iubit va muri exact ca oricare alt animal.
Iar el, ca Personalitate, nu va scăpa de suferinţe, şi va
trebui să plătească un preţ foarte mare pentru viaţa
sa trăită în van.
Dar ce este munca zilnică de autodesăvârșire spirituală? În primul rând, este un obicei de a-ţi controla gândurile şi de a nu le judeca pe ale altuia. Ca
regulă, omul observă frecvent manifestările naturii
Animalice în altă persoană, dar nu se deranjează
niciodată să fie la fel de vigilent cu atenţia față de
sine, nu încearcă niciodată să-şi examineze reacţiile
la provocările externe şi interne ale naturii Animalice, şi nu consideră necesar să lucreze intensiv cu
propriul sine în fiecare zi.
Însă, doar prin schimbarea propriei persoane pe
interior, lucrând cu sinele, poţi înţelege procesele reale
ale lumilor vizibile şi invizibile şi poţi urma pe deplin
conştient calea spirituală. Altfel spus, transformările
interne trebuie, mai întâi de toate, să aibă loc în omul
însuşi, acesta fiind sensul dezvoltării sale spirituale!
Orice altceva este secundar. Desigur că trupul trebuie îngrijit ca oricare altă maşină, dar doar pentru a
ajunge la destinaţie şi nimic mai mult. Omul trebuie
să știe și să nu piardă din vedere adevăratul scop al
vieţii sale, acesta fiind eliberarea spirituală. Acesta
este cel mai important lucru pentru oricine. Odată ce
o persoană începe să se cunoască pe sine, începe şi
să perceapă complexitatea şi misiunea structurii sale.
Putem spune că totul favorizează alegerea conştientă
a omului de a deveni o nouă Fiinţă Spirituală. Iar cele
patru Entități principale joacă un rol foarte important
în această transformare.
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Anastasia: Da, diverse popoare ale lumii au informaţii din abundenţă, conţinute în ritualuri variate,
practici mistice şi legende sacre privind cele patru
Entități şi Centrul spiritual. Apropo, potrivit diverselor istorisiri, fiecare popor obişnuia să plaseze aceste
patru Entități în aşa fel, încât Entitatea frontală să fie
orientată spre o anume direcţie cardinală. Ați putea,
vă rog, să explicați asta cititorilor noştri? De ce oameni
care locuiau în diferite părţi ale globului aveau propria
înţelegere cu privire la o astfel de orientare?
Rigden: Vorbind la modul general, orientarea acestor patru Entități spre punctele cardinale, conferirea
anumitor culori acestora, etc, depindeau de preferințele locale tradiţionale şi de credinţele per ansamblu
al unui sau altui popor, apărute de-a lungul secolelor, bazate pe legendele sacre ale strămoşilor lor. De
exemplu, chinezii considerau sudul ca fiind punctul
cardinal cel mai onorabil, şi, ca urmare, plasau spre
sud simboluri legate de Entitatea frontală. Pentru
şamanii popoarelor nordice (Siberia), direcţia majoră către care îşi întorceau feţele (Entitatea frontală)
în timp ce practicau ritualuri, era de obicei nordul,
în vreme ce pentru şamanii popoarelor din sudul şi
estul Asiei, o astfel de direcţie principală era sudul
sau estul. Indienii Mesoamericii priveau estul sau vestul ca fiind direcţia cardinală principală, în funcţie
de tradiţiile locale ale diverselor triburi. În general,
unde îşi întoarce faţa omul, tradiţional, în timp ce
practică o practică spirituală, un ritual religios şi aşa
mai departe, acolo este Entitatea sa frontală. Desigur,
citind mitologia străveche, trebuie să conştientizăm
unde este folclor popular, şi unde există cunoaştere
autentică, deoarece, cu timpul, astfel de mituri au
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fost suplimentate cu numeroase elemente străine şi
încâlceli ale minţii omeneşti, de cele mai multe ori,
din cauza înţelegerii literale a exemplelor asociative.
Însă, cu toate acestea, chiar şi în zilele noastre putem
găsi o mulţime de mențiuni interesante, inclusiv cele
referitoare la cunoştinţele secrete despre cele patru
Entități ale omului.
Anastasia: Astfel de cunoștințe pot fi găsite în sursele totemice, în concepţiile mitologice ale popoarelor
din Europa, Asia, Africa, America...
Rigden: Foarte adevărat. În cele mai multe cazuri,
popoare mici, care trăiesc pe diverse continente, datorită izolării de lungă durată de contactele cu reprezentanţii „societăţii civilizate” (din cauza condiţiilor
climatice nefavorabile sau inaccesibilităţii pentru călătorii străini a aşezărilor lor), au reuşit să păstreze
cunoştinţele strămoşilor. Asta i-a salvat în anumite
privinţe, de vreme ce „civilizaţia” nu avea nici cea mai
mică idee despre existenţa acestor popoare şi a culturilor acestora. Pe cale de consecinţă, cunoștințelor
lor unice nu au fost distruse în totalitate prin „foc şi
sabie” de către altă religie nouă, care domnea în „civilizaţia globală”, aşa cum s-a întâmplat cu cunoștințele
străvechi ale altor popoare.
Anastasia: Ei bine, după cum se spune, tot răul
spre bine. Dar, pe de altă parte, acum avem o excelentă
oportunitate de a compara ce era în trecut şi ce avem în
prezent, şi să ne întrebăm de ce reprezentanţii tuturor
religiilor moderne pretind că doar ei dețin „cunoștințele spirituale” și, mai mult, nimeni altcineva din lume.
Dacă abordăm această chestiune obiectiv şi facem un
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efort să o examinăm dintr-o stare de percepţie lărgită
asupra lumii, va deveni evident faptul că respectivele
Cunoştinţe au fost aceleaşi peste tot, însă oamenii le-au
dat o formă diferită şi le-au numit „ale lor”.
În realitate, orice Învățătură spirituală reînnoită se
forma luându-se în considerare cunoştinţele secrete
fundamentale, care fuseseră date diverselor popoare în trecut. Şi, doar când preoţii remodelau această
Învățătură şi îi dădeau o formă de religie dominantă,
atunci ideologia însăşi se schimba. Practic, aceştia
îngustau viziunea popoarelor, chiar până la a provoca
fanatism în rândul maselor şi distrugere nesăbuită a
moştenirii strămoşilor acestora, a tot ce nu corespundea canoanelor noii religii.
Rigden: Absolut… Cu toate acestea, aş vrea să
spun următoarele. În ciuda unei astfel de activităţi
a preoţilor de eradicare a moştenirii spirituale a diverselor popoare, în ciuda sugestiilor lor către noile
generaţii cu privire la faptul că vechile credinţe sunt
„apostazie şi erezie”, cunoștințele de bază despre cele
patru Entități încă există în ştiinţele secrete ale aproape tuturor religiilor globale contemporane. Acest lucru
se poate urmări prin intermediul indicaţiilor indirecte
din ceea ce este oferit astăzi maselor în învățături, filozofie şi ideologia uneia sau altei religii. Trebuie înţeles
faptul că preoţii oricărei religii vor impune maselor
doar ce este în avantajul lor, ceea ce va întări puterea
lor printre oameni, dar nu toate acele cunoștințe care
au fost odată preluate de către predecesorii lor din alte
religii populare. Cu atât mai mult, în rândul maselor,
preoții nu vor răspândi niciodată Învățătura spirituală
inițială, care conduce în mod independent la eliberare
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spirituală. Însă, pe baza seminţelor spirituale atractive
ale acelei Învăţături, aceştia formează diverse religii.
În procesul formării unei religii ca instituţie de putere,
multe sunt refăcute în Învăţătura iniţială şi schimbate
pentru a face pe placul puterii religioase a preoţilor.
De exemplu, să luăm budismul. La prima vedere, când citeşti filozofia generală budistă, ţi se pare
că această religie globală evidenţiază exact cunoașterea independentă de către om a lumii şi a propriului
sine, deoarece, în cadrul acesteia, sunt oferite diverse
practici „care duc spre iluminare” pentru mase, practici care, apropo, s-au format în baza cunoștințelor
altor religii mult mai vechi ale Indiei. Însă, o astfel
de senzație durează doar până când te confrunţi cu
realitatea din ziua de azi din această religie, inclusiv
cu structura preoţească a acestei religii globale. Dacă
omul nu poate distinge natura Spirituală de natura
sa Animalică, dacă el nu observă substituţiile rațiunii
Animalice, îi este dificil să înţeleagă în ce constă trucul, şi ce diferenţă semnificativă este între învăţătura
iniţială a lui Buddha şi religia budistă care şi-a apropriat învăţătura respectivă.
Ca urmare, cele patru Entități ale omului sunt
menţionate atât în tradiţia comună sacră indiană,
cât şi în interpretarea religioasă budistă a învăţăturii lui Buddha. Cunoștințele supreme cu privire la
practicile meditative din religiile hinduiste şi budiste
includ: dobândirea cunoaşterii intuitive – supraconştiinţa (în sanscrită, în transcrierea română, sună ca
„abhijna”), cunoașterea lumii printr-o stare modificată specială a conştientului, starea de integritate,
unitate („samadhi”). Dobândirea cunoaşterii intuitive
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este interpretată ca realizare a adevărului, a unităţii
lumii, atingerea unităţii celor cinci categorii: clarviziune, claraudiție, posesia de abilităţi supranaturale,
citirea gândurilor altor oameni, amintirea vieţilor din
trecut. Se menţionează că un om perfect este capabil
de a influenţa toată această lume materială chiar până
la dimensiunea a şaptea, sau, aşa cum spun tratatele
indiene antice, „până la Cerurile lui Brahma”, căci calea către „Cerurile lui Brahma” începe cu renunţarea
la ataşamentul faţă de cele Şase Pasiuni Lumeşti ale
„cercului existenţei”...
Anastasia: De fapt, o astfel de unitate a celor cinci
categorii reprezintă rezultatul lucrului cu cele patru
Entități principale şi cu centrul (Personalitatea). la
drept vorbind, aici este avută în vedere finalitatea unei
anumite etape a lucrului spiritual al omului, atunci
când aceste Entități sunt deja sub control, iar omul se
apropie de starea de ieșire din cele şase dimensiuni.
Rigden: Absolut corect. Omul, lucrând asupra sa,
schimbându-se şi perfecţionându-se în direcţia spirituală, obţine anumite efecte, care-i oferă capacităţi
suplimentare în cunoaşterea lumii.
Anastasia: Da, de exemplu, în procesul asimilării practicilor spirituale, Personalitatea (centrul)
dobândește abilitatea de „clarviziune”, adică, de
contemplare cu vederea sa lăuntrică, din perspectiva
Observatorului din partea naturii Spirituale, a oricăror forme, indiferent de distanţă şi timp, ca şi de
percepere a esenţei reale a unui eveniment sau a unui
fenomen. Aşa este, într-adevăr, luând în considerare
chiar şi experienţa mea practică de meditaţie de mai
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bine de douăzeci de ani şi, de asemenea, experienţa
acelor oameni cu care am avut onoarea de a pătrunde
Învăţătura Dvs. şi acele Cunoștințe spirituale primordiale, pe care le-ați comunicat. O astfel de clarviziune
presupune, pe lângă alte lucruri, contemplarea simultană a oricărui obiect în dimensiuni diferite, înţelegerea cauzei primare a apariţiei acestuia, a transformării
sale, şi aşa mai departe. Atingând o astfel de stare de
cunoaştere intuitivă, omul realizează cum să-şi controleze Entitatea frontală, care, la rândul ei, manifestă în el abilitatea de a înţelege şi de a simţi intuitiv
orice fiinţă, din perspectiva Observatorului din partea
naturii Spirituale şi, de asemenea, de a intra în contact cu fiinţa respectivă, indiferent de spaţiu şi timp.
Rigden: Corect. În interpretarea religioasă a budismului, acest lucru apare sub forma dobândirii auzului
divin (claraudiţie), care permite înţelegerea oamenilor
care vorbesc limbi necunoscute şi auzirea sunetelor
din lume chiar şi de la mari distanţe. Ideea e că sunetul, potrivit mitologiei indiene, este un fel de simbol conectat cu ritmurile cosmice. „Cel care ascultă
sunetele lumii” este cel care le cunoaşte şi care este
capabil să extragă ritmurile cosmice. Se consideră că
totul este interconectat şi impregnat cu aceste vibraţii
cosmice subtile. Prin schimbarea propriului sine şi a
micii sale sfere, omul face schimbări în sfera mare.
Anastasia: Ei bine, da. În principiu, persoana care
judecă fenomenele lumii în limitele gândirii unui locuitor al spaţiului tridimensional, va percepe asta ca
dobândirea „auzului divin”. Într-adevăr, cunoștințele
despre cele patru Entități sunt reflectate în învăţăturile filozofice budiste, deşi într-o formă oarecum
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înfrumusețată, dar totuşi. Chiar dacă luăm în considerare categoriile mai sus menţionate (clarviziune,
claraudiţie, posesia de puteri supranaturale, cititul
gândurilor altor oameni, amintirea vieţilor anterioare),
rezultă că fiecare dintre acestea sunt capacităţile unei
anumite Entități.
Cât despre asta, pot să judec după experienţa practică a grupului nostru. De exemplu, când îmi însușeam tehnica meditativă de „tunelare”, care implica
lucrul cu Entitatea posterioară, chiar aveam posibilitatea să aflăm despre propriul trecut şi chiar „să
citim” parţial informaţia despre vieţile din trecut ale
subpersonalităţilor noastre. În filozofia budistă, dobândirea „amintirilor despre vieţile anterioare” presupune „cunoaşterea naşterilor anterioare şi amintirea
stărilor temporare anterioare”.
Cu privire la capacităţile Entităților stângă şi dreaptă, la vremea noastră, am avut un exemplu ilustrativ
foarte bun, al lucrului spiritual al celor patru luptători
pe care i-ați învățat arta războinicului Gheliar. Atunci
am realizat cum controlul omului asupra Entității
stângi dezvăluie în el astfel de abilităţi ca a şti şi a citi
gândurile altor oameni. În mare parte, aceasta nu este
numai revelaţia unor astfel de abilităţi, dar şi percepţia
prin sentimente asupra structurilor lumii subtile şi,
de asemenea, exercitarea de influenţă prin intermediul
lor. Am văzut clar cum stăpânirea Entității drepte
printr-un control strict al gândurilor şi prin anumite
practici meditative, duce la influenţarea structurilor
brute ale lumii şi la descoperirea unor anumite abilități
„supranaturale”, care, de fapt, sunt un efect secundar
obţinut pe parcursul dezvoltării spirituale.
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Dar, mai mult decât orice, am fost impresionată
de tăria spirituală a acestui grup de patru persoane:
dobândirea de abilităţi profesionale excelente nu le-a
zguduit intenţiile spirituale, fapt care, din păcate, nu
poate fi spus despre anumiţi oameni cu care a trebuit
să lucrez în grupuri ulterioare. Desigur, au fost situaţii diferite, inclusiv cele care au adus experienţă de
învăţare revelatoare. De exemplu, doi ani de muncă
asiduă în grupul meu au dat rezultate concrete. Dar
asta a expus și faptul că unii oameni din grup, de
fapt, nu erau pregătiţi să descopere astfel de abilităţi
fenomenale în ei. Conştientul lor a fost copleşit de
succesul de moment, de simţul propriei importanţe şi
de mândrie. Ei au început să viseze în secret la perspectivele lor legate de lumea omenească. În general, a
început un dezechilibru în favoarea naturii Animalice.
Iar principalul lucru este că sinceritatea s-a pierdut,
ca şi dorinţa de a atinge tocmai ţelul spiritual. A început pur şi simplu ascunderea prin cuvinte în spatele
intenţiilor nobile, pe fundalul unor atacuri evidente
din partea naturii Animalice. Chiar şi puţinul succes, de fapt, a declanşat pierderea controlului asupra
propriei naturi Animalice. Dar, în acelaşi timp, asta
a fost o lecţie bună pentru cei care sunt capabili săşi recunoască greşelile şi care aderă ferm la direcţia
spirituală. O astfel de experienţă oferă oportunitatea,
ulterior, de a merge pe calea spirituală într-o manieră
mai matură şi mai conştientă.
Rigden: De fapt, în timpul parcurgerii stadiului de
cunoștere a Entităților dreaptă şi stângă, în loc de a
câştiga control asupra lor, omul riscă să ajungă sub
controlul acestor Entități foarte inteligente, dacă este
tentat de dorinţa de a poseda forță invizibilă şi putere
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asupra altor oameni. Şi, ca urmare, îi ia valul şi îşi
irosesc restul vieţii pe obţinerea unui rezultat temporar, pierzând astfel oportunitatea propriei eliberări,
de ieșire din cercul reîncarnărilor. Aceasta este un fel
de capcană pentru oamenii care ezită în alegerea lor
principală.
În această privinţă, este o parabolă interesantă despre o vânătoare de comori. „O dată ca niciodată, un
Înţelept trecea pe lângă un sat. El le-a spus sătenilor
de acolo că nenumărate comori sunt ascunse în pământ, chiar sub piaţa lor principală. Oricine le va găsi,
nu numai că va obţine bogăţie dar nici nu va mai fi
vreodată la fel. Sătenii s-au bucurat la auzul acestei
veşti. Au fost multe dezbateri şi discuţii lungi, dar, în
final, locuitorii au decis să sape împreună după comori. Înarmaţi cu unelte, aceştia au început să sape.
Însă, după o vreme, neavând rezultatele aşteptate din
munca lor, entuziasmul sătenilor a început să se stingă. Primii oameni care au abandonat săpăturile au
fost cei care vorbeau mult; în loc să facă ceva ei înşişi
pentru a găsi comorile, mai degrabă aceştia încercau
să le indice altora cum să lucreze. Ei au fost urmaţi
de oamenii care au obosit repede de atâta muncă istovitoare. Aceştia au decis că respectivele comori nu
merită tot efortul ăsta. Erau şi alţii care au început
să găsească bucăţi de gresie spartă, veselă antică şi
monezi vechi. Au ascuns de restul ce au găsit, gândindu-se că acestea erau adevăratele comori şi, în
curând, au părăsit locul şi ei. Alţi oameni se bucurau
pur şi simplu de vânătoarea de comori. A treia categorie pur și simplu primeau satisfacție de la munca
de căutare, crezând că în această bucurie a căutării
trebuie să fie comorile menționate de către Înţelept.
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Dar timpul trecea, iar în jurul lor erau în continuare
doar pietre şi noroi, bucuria a secat și ea și aceștia au
renunțat la căutări, pentru că s-au dovedit a fi slabi
de spirit.
Timpul trecea, mulţi dintre oamenii care rămăseseră au început să se îndoiască de şansele de succes
ale căutării lor. Au început să creadă că deveniseră
pradă unei născociri sau a unui simplu mit. Sătenii
au început să părăsească locul unul câte unul. Şi doar
acei puţini care erau centraţi pe ţel, care munceau din
greu şi intens, şi-au găsit într-un sfârşit comoara. Dar
după ce au găsit comoara, niciunul nu a mai fost văzut în sat vreodată. Iar acei săteni care participaseră
la căutarea de comori, dar nu le găsiseră, pentru tot
restul vieţilor lor, au fost preocupaţi să se justifice şi
să explice de ce nu au rămas cu ceilalţi atunci. Până la
urmă, fusese o şansă de a-şi schimba vieţile mizerabile în mai bine. Unii dintre ei şi-au petrecut restul vieţii
rătăcind în căutarea Înţeleptului care le dezvăluise
iniţial această taină, sperând că vor afla cum arătau
comorile, unde sunt acestea acum, şi cum ar putea
să intre în posesia lor”.
Prin urmare, comoara este transformarea spirituală
a omului. Pentru a o realiza, este necesar să munceşti din greu cu tine însuţi, în fiecare zi. Nu oricine
care este atras de perspectiva acestei căi ajunge la
finalul ei, deoarece calea implică schimbări interioare. Primii care părăsesc drumul sunt cei care vorbesc
mult, dar nu fac nimic pentru transformarea sinelui.
Ei sunt urmaţi de cei care caută victorii uşoare. Apoi,
de la calea spirituală se abat cei care sunt tentaţi de
abilităţile care li se dezvăluie, în scopul satisfacerii
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propriei importanţe în această lume. Ei sunt urmaţi
de cei care găsesc plăcere în procesul însuşi de căutare a sensului vieţii, dar nu se înţeleg pe sine şi,
ca rezultat, nu găsesc nimic. În fine, părăsesc calea
spirituală și cei care se îndoiesc de propriul sine, de
Înţeleptul care le-a dezvăluit Adevărul spiritual, şi care
pun la îndoială chiar şi Adevărul însuşi. Toţi aceşti
oameni interpretează calea spirituală într-un mod care
le aduce beneficii în lumea materială. Numai cei care
înaintează cu intenţii pure şi sincere până la final,
perseverenţi în lucrul lor spiritual, transformându-se
în fiecare zi, doar aceştia îşi găsesc comorile spirituale în timpul vieţii, făcând posibilă plecarea spre altă
lume. Parabola ne învaţă că, destul de des, în timp ce
urmează calea spirituală, oamenii caută doar reuşite
personale în asta, în această lume vremelnică, în loc
să-şi caute comorile spirituale, care le deschid calea
spre Eternitate.
Anastasia: Da, acesta este adevărul vieţii, care era
de actualitate nu numai în vremurile străvechi, dar şi
acum... Fiecare își face propria alegere.
Rigden: Prin urmare, practica este un test serios.
Una este să citeşti legende religioase şi să visezi că vei
deveni și tu o „persoană spirituală” ca personajele de
acolo, şi alta este să lucrezi cu adevărat cu propriul
sine în fiecare zi, să faci practici spirituale şi să-ţi
controlezi gândurile. În tratatele aceluiași budism, de
exemplu, capacitatea omului de a-şi controla abilitățile supranaturale este numită posesia „puterilor miraculoase”. Acolo se spune şi despre faptul că un om
perfect poate influenţa lumea tocmai „până la Cerurile
lui Brahma” (a şaptea dimensiune) şi că drumul spre
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„Cerurile lui Brahma” începe cu renunţarea la ataşamentul faţă de cele Şase Lumi ale Patimilor din „roata existenței”. De exemplu, în colecţia de texte sacre
budiste „Tripitaka”, există o sutră foarte interesantă
numită „Despre roadele sihăstriei”. Apropo, cuvântul
„sutra”, tradus din sanscrită, înseamnă literal „un
fir pe care sunt înşirate perle”; în literatura indiană
antică, aşa se numea o rostire fragmentară, iar mai
târziu – o colecţie de astfel de rostiri. Ce-i drept, citind
colecţia de texte sacre budiste „Tripitaka”, inclusiv sutra „Despre roadele sihăstriei”, trebuie înțeles faptul
că aceste texte nu conţin cuvintele reale ale lui Buddha, ci învăţătura sa, care, pentru mult timp, a fost
transmisă pe cale orală, fiind pusă în scris mai târziu.
Pe lângă asta, pe măsură ce se forma religia budistă,
de-a lungul secolelor, au fost făcute schimbări asupra
acesteia. Altfel spus, trebuie să fim conştienţi de faptul
că aceasta nu este informaţia originală, ci este deja
o interpretare a multor minţi de-a lungul secolelor.
Dacă o persoană nu este conştientă de subtilităţile
lucrului spiritual şi îi lipseşte experienţa practică a
meditaţiei, aceasta, firesc, va repovesti, interpreta sau
traduce informaţia respectivă în alte limbi, fiind ghidată în acelaşi timp doar de propria viziune asupra
lumii şi de propriile convingeri în această privință, să
spunem aşa, din perspectiva unui rezident al lumii
tridimensionale.
Deci, această sutră menţionează conversaţia lui Buddha cu Ajatashatru, regele din Magadha (o ţară din
vechime care era odată situată în nord-estul Indiei).
Regele îl întreabă pe Buddha care este „fructul vizibil
al sihăstriei”, adică unde este rezultatul realizării de
practici spirituale în această lume. Buddha, folosind
317

allatra.tv

Anastasia Novîh „AllatRa”

alegorii din viaţa de zi cu zi, care pot fi înţelese de către omul de rând, relatează învăţătura Căii pe care un
călugăr, care caută să ajungă în Nirvana, păşeşte ca o
persoană implicată în perfectarea spirituală a sinelui
şi în meditaţii. Această sutra menţionează, de asemenea, faptul că un călugăr trebuie să urmeze codul
moral de conduită, vorbeşte despre bucuriile înfrânării
şi despre rezultatul lucrului spiritual cu sinele. Mai
mult, se subliniază înţelegerea călugărului cu privire
la rezultatul acestui lucru, cu „mintea care este în
Samadhi, o minte pură, clară… obedientă şi adunată, care a atins detaşarea...”. Starea de „Samadhi”,
tradusă din sanscrită, înseamnă „a pune împreună”,
„a uni”, „integritate”, „unitate”. În filozofia indiană,
această stare de iluminare şi de armonie supremă este
văzută ca scopul suprem al practicilor meditative. În
budism, „Samadhi” se consideră a fi stadiul final al
Căii celor Opt, care, potrivit filozofiei lor, trebuie să
aducă omul aproape de Nirvana.
Această sutră menţionează, de asemenea: „Acest
trup al meu are formă şi este constituit din patru mari
elemente...” În discuţiile filozofice, cele patru mari elemente sunt de obicei interpretate ca aer, pământ, apă
şi foc. Astfel de alegorii, prin care strămoşii subînţelegeau cele patru Entități principale, erau folosite
deseori în scripturile sacre în discuţiile privind perfectarea de către om a sinelui şi structura sa energetică,
invizibilă pentru ochiul uman. Sutra 87 din „Despre
roadele sihăstriei” descrie o manifestare a diverselor
superputeri într-o persoană care a realizat starea de
Samadhi. El, „...fiind una, devine multe, şi fiind multe,
devine una; el devine vizibil ochiului şi invizibil; trece
cu uşurinţă prin ziduri, metereze, munţi, ca prin aer;
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intră în pământ ca în apă; merge pe apă ca pe pământul tare, fără să se scufunde; şezând cu picioarele
încrucişate, el se ridică la ceruri ca o pasăre înaripată;
poate simți Luna şi Soarele cu palma sa, deşi acestea
sunt mari şi puternice; poate exercita influenţă prin
intermediul trupului până la Cerurile lui Brahma”. Nu
la corpul fizic se face referire aici. Această sutră menţionează ceea ce budiştii numesc „corpul (fenomenal,
mistic) dobândit” (denumirea sanscrită în transcrierea
în română este „nirmanakaya”, însemnând „un corp”
al trăirilor, transformat, fantomatic). „Din acest corp
al său, el creează un alt corp, care are formă, constă
în minte, este înzestrat cu toate părţile mari şi mici,
şi care nu cunoaşte vreo lipsă a abilităţilor de viață”.
Aici, există confuzie chiar şi în această chestiune şi
se desfăşoară discuţii teoretice nesfârşite despre ce
înseamnă cu adevărat acest „corp fenomenal”: corpul
transformării, al unei stări diferite a conștientului,
corpul fizic al lui Buddha sau Bodhisattva, corpul
Iluziei, Manifestării, sau „potenţialul perfect al minţii
în formă fizică”. Astfel de contraziceri indică faptul că
oamenii au pierdut esenţa cunoştințelor principale,
și judecă doar după formele externe rămase şi doar
după aceea ce vine din mintea omenească.
Dar, în realitate, totul este simplu. Corpul energetic, localizat în şase dimensiuni, este aproximativ
la fel în cazul oamenilor: are forma unei piramide
truncate cu patru laturi şi cu vârful detaşat. Numai
că majoritatea oamenilor nu văd piramida şi nici nu
ştiu că există. Dar asta nu înseamnă că nu le influenţează vieţile, soarta şi activitatea. După cum se
spune în popor „cât timp nu te doare ficatul, nu-ți
amintești de el, atâta timp cât ştii de existența lui”.
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Când o persoană lucrează asupra sa, face practici
spirituale şi are grijă zilnic de eliberarea Sufletului
său, structura sa energetică se schimbă şi se transformă gradual într-o structură calitativ diferită, despre care am vorbit deja. Iar atunci când Personalitatea se contopește cu Sufletul, se formează o nouă
Fiinţă Spirituală, care nu mai are nevoie de învelişul
material. Cu alte cuvinte, mulţumită acestui lucru,
„un rezident” al spaţiului tridimensional devine „un
rezident” al dimensiunii a șaptea.
Anastasia: Din punctul de vedere al experienţei
spirituale dobândite şi al înţelegerii cheii către acele
Cunoştințe primordiale, pe care ne-ați oferit-o, acele
discuţii în contradictoriu ale teoreticienilor par destul
de ridicole. Câteodată, „discuţiile” descrise în tratatele
lor seamănă cu o situaţie în care doi studenţi care
au învăţat pe de rost teorii diferite şi dezbat între ei
până răguşesc, despre esenţa procesului practic de
producţie. Însă, niciunul dintre ei nu are experienţă
de lucru în producţie; adică, nu există nicio înţelegere
a ceea ce producţia este în realitate. Pe fundalul unor
astfel de dezbateri filozofice, se evidenţiază distinct
acei autori care nu spun vorbe goale, dar care chiar
împărtăşesc cu lumea experienţa lor spirituală practică, înaintând pe calea spirituală, chiar dacă oarecum
intuitiv pe alocuri, dar totuşi în direcţia corectă. Ştii
despre asta, pentru că ai experienţă practică personală. Până la urmă, dobândirea propriei experiențe
practice te ajută să simţi şi să înţelegi, cum s-ar spune, fără acei oameni cu adevărat înţelepţi, care au
lăsat înscrisuri de-a lungul veacurilor, implicaţi în
mod real în lucrul cu sinele, în procesul parcurgerii
propriei căi spirituale.
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Rigden: Desigur, în acest context, nu există graniţe
sau diviziuni, timp sau spaţiu material. Ceea ce este
prezent aici sunt integritatea şi înţelegerea spirituală,
cum s-ar spune, unitatea prin Adevăr... Deci, diferite religii ale Indiei au păstrat mențiuni într-o formă
sau alta despre faptul că, în timpul dezvoltării sale
spirituale, omul dobândeşte anumite „puteri miraculoase” (budism) sau puteri „siddhi” (yoga indiană; cuvântul indian străvechi „siddha” înseamnă „perfect”).
Conceptul de siddhi este, de asemenea, prezent atât
în jainism, cât şi în mitologia hindusă, drept numele
unor fiinţe mitice semi-divine, deţinând puteri magice
supranaturale şi locuind în văzduh. Potrivit puranelor
indiene străvechi (tradus din sanscrită, cuvântul „purana” înseamnă „străvechi”, „o epopee epică eroică”),
care descriu miturile cosmologice despre Univers şi
care prezintă filozofiile hinduse, siddhi-urile semi-divine au următoarele proprietăţi supranaturale: acestea pot deveni extrem de ușoare sau extrem de grele,
infinit de mici sau infinit de mari; se pot deplasa instantaneu în oricare punct din spaţiu; obţin ce doresc
cu puterea gândului; subjugă obiectele şi timpul „cu
propria voinţă”; obţin puterea supremă asupra lumii.
Dar mitologia sunt doar cunoștințe sacre slab camuflate despre om şi lume.
Anastasia: Deci, practic, toate acestea sunt ecouri
ale cunoștințelor din trecut despre desăvârşirea de
către om a practicilor de control a celor patru Entități.
Rigden: Foarte corect. Mai mult, ele au fost prelucrate în mod riguros de către diferite religii. De fapt,
aceste „puteri miraculoase” supranaturale în practica
spirituală sunt, se poate spune, un efect secundar
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atunci când omul învaţă să-şi controleze Entitățile
dreaptă şi stângă. Tocmai lucrul acestor Entități într-o, ca să spunem aşa, anumită stare a conştientului,
manifestă superputerile respective în om. În aceleași
tratate budiste, de exemplu, s-au păstrat referinţe despre faptul că, deținerea acestor puteri („siddhi-uri”) ca
atare, nu este dăunătoare, totul depinzând de alegerea
omului, de dorinţa lui. Tratatele spun, de asemenea,
că Buddha însuşi i-a avertizat pe călugări să nu cedeze tentaţiilor variate din procesul de „descătușare a
sinelui”. Mai întâi de toate, aceştia ar trebui să evite
să demonstreze aceste „puteri miraculoase” oamenilor
care nu sunt inițiați în aceste chestiuni, pentru a nu
se crea confuzie în minţile necredincioşilor. În al doilea
rând şi cel mai important, aceştia trebuiau să fie atenţi
la tentaţia de a-şi schimba ţelul iniţial – evadarea către Nirvana (către Eternitate), în favoarea dorinţelor
umane deșarte: pofta de putere, „acapararea magică
a lumii”, satisfacerea oricăror dorinţe şi nevoi materiale, ca şi setea de control şi posesia a oricărui lucru,
posibilităţile de folosire a acestor puteri invizibile în
scopuri egoiste, şi canalizarea evenimentelor într-o
direcție benefică pentru sine. Altfel spus, Buddha i-a
avertizat pe cei care merg pe calea spirituală împotriva oricărei folosiri a acestor „puteri miraculoase” în
scopuri personale. În caz contrar, omul va devia de la
calea spirituală şi nu-şi va îndeplini scopul principal
în viaţă – transformarea interioară, contopirea cu Absolutul, cu lumea Sufletului.
De ce a subliniat Buddha acest aspect? Buddha
avea un grup de discipoli care asimilau „Marea Artă”,
cum îi spuneau ei, sau, așa cum o numim noi, arta
Gheliarilor. Aceasta este o cale dificilă de dezvoltare
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spirituală și nici pe departe nu îi este sortită oricui. Vorbind la figurat, este ca în spionaj: nu este
acceptat oricine dorește, ci doar cei care au anumite
calități personale, capacități și abilități profesionale
deja existente. Însă, alții știau despre acest grup al
lui Buddha; cum se spune, doreau, dar nu participau. A existat întotdeauna o grămadă de imitatori
care distorsionau cunoștințele. Trebuie notat că, pe
vremea lui Buddha, exact ca și astăzi, mulți oameni
erau pasionați de magie și arte mistice diverse de
cunoaștere secretă, de dragul dorinței lor egoiste de a
avea putere invizibilă asupra oamenilor. Dar una este
să ai capacități supranaturale de dragul scopurilor
egoiste și al mândriei, și cu totul altceva să folosești
aceste abilități în slujirea lumii spirituale. Ca urmare,
Buddha și-a avertizat discipolii cu privire la faptul că,
odată cu parcurgerea etapelor de transformare interioară, este necesar să adere ferm la țelul spiritual
principal, eliberarea spirituală, respectiv evadarea către Nirvana, ca unic sens al existenței umane. Altfel,
se poate cădea în iluzie și se poate confunda ceea ce
este temporar cu ce este etern.
Anastasia: Da, în India antică, era destul de popular subiectul dobândirii de către om a diverselor
capacități supranaturale, într-un fel sau altul. Se poate spune că asta a fost o strategie de publicitate în
vederea popularizării diverselor religii. De exemplu,
pe lângă religia budistă, acest aspect este prezent în
dasana (învăţături) ale filozofiei indiene antice, care
descrie metode yoghine de dobândire a „cunoaşterii
adevărate”, prin obţinerea de „abilităţi divine”, prin
intermediul practicilor spirituale. În mod special,
şcolile ezoterice încă folosesc o astfel de noţiune ca
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„shakti”, desemnând puterile care pot fi obţinute în
diferite stadii ale practicii. De exemplu, Jnana-Shakti
înseamnă puteri referitoare la caracteristicile de clarviziune, claraudiţie, telepatie; Kryia-Shakti este legată
de materializare, de abilitatea de a vindeca sau de a
face rău cu puterea gândului; Ichha-Shakti reprezintă
manifestarea voinţei şi a autocontrolului, ducând spre
dezvoltarea în corp de abilităţi supranaturale, spre
abilitatea de a face călătorii astrale; Mantra-Shakti
se referă la puterile privind ritmurile cosmice şi influenţa asupra naturii.
Rigden: Exact. Tradus din sanscrită, „Shakti” înseamnă „putere”, „forţă”. Legendele indiene antice,
aşa cum am spus deja, menţionează „Shakti” ca fiind
puterea divină creatoare primară a principiului feminin, pe scala Universului (Adi-Shakti). În practicile
spirituale, această putere este menţionată sub forma
forţelor înzestrate cu funcţiile Allat şi a celor patru Entități ale omului. În legendele religioase, această forţă
creatoare este reprezentată sub forma unor zeiţe, care
sunt soţiile lui Brahma, Vishnu şi Shiva, şi, în acelaşi
timp, sunt un aspect din fiecare zeu. Este interesant
menționarea faptului că această putere (Shakti) se
ramifică în forţe mai mici, reprezentate prin semne
speciale pe petalele de lotus, unde trăiau „în persoană”
nu numai zeii, dar şi zeiţele. Pentru o persoană neștiutoare, aceste informații arată ca o legendă religioasă
obişnuită. În timp ce un cunoscător înţelege perfect
despre ce este vorba şi ce cunoştinţe despre macrocosmos şi om sunt relatate. Aşa cum am spus deja,
oamenii din vechime, mai ales în Orient, au comparat
în mod alegoric structura energetică a omului cu floarea de lotus, unde fiecare „petală” convenţională este
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una dintre Entitățile omului, care are semnul său, îşi
trăieşte propria viaţă şi este responsabilă pentru conexiunea cu o dimensiune sau alta. Cunoscând semnul
respectiv, poţi contacta direct cu o Entitate anume.
Anastasia: Da, multe religii au ecouri ale acestor
cunoştinţe, numai că acestea au fost împachetate într-o astfel de filozofie materială, încât este dificil pentru
o persoană neinformată nu numai să separe, dar şi
chiar să înţeleagă unde sunt grăuncioarele spirituale
şi unde sunt adăugirile materiale venite de la mintea
umană sau substituţiile de la rațiunea Animalică...
Apropo, mi-am amintit că taoismul chinez priveşte, de
asemenea, corpul omenesc ca fiind un microcosmos
locuit de diverse zeităţi. Deşi chinezii îşi imaginează
acest proces în felul lor, acesta fiind, aşa cum înţeleg
ei, asociat cu corpul fizic şi cu organele sale. Cu toate
acestea, se recomandă pentru adepţii taoismului să
ducă o viaţă dreaptă şi să facă fapte bune, chipurile,
pentru a câştiga bunăvoinţa acestor spirite ale „corpului” omenesc.
Rigden: Taoismul a moştenit aceste cunoştinţe încă
de la şamanismul străvechi chinez, unde exista ideea
multitudinii de suflete ale omului (inclusiv sufletul
animal – „po”, şi cel spiritual – „hun”), pe care trupul
le lega laolaltă. Dar aici este o diferenţă semnificativă
şi o substituţie a noţiunilor încă din acele vremuri.
Ideea este că obţinerea bunăvoinţei spiritelor sau intrarea într-o înţelegere cu acestea însemna, de fapt,
încheierea unui acord cu rațiunea Animalică, care,
datorită unui astfel de contract convențional, îi oferea
persoanei oportunitatea de a face anumite acte magice
în limitele celor şase dimensiuni. Persoana (şamanul)
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credea în mod naiv că spiritele îl slujeau, când de
fapt el era cel care slujea ca şi conductor al rațiunii
Animalice, iar aceste spirite puteau să-şi schimbe atitudinea faţă de el în orice moment. Cu alte cuvinte,
există o diferenţă semnificativă între a reuşi să intri în
graţiile spiritelor (inclusiv ale propriilor Entități laterale) pentru a deține capacități supranaturale în lumea
materială, în viaţa ta trecătoare sau a învăţa să-ţi
controlezi Entitățile, dobândind integritate şi realizând
eliberarea spirituală, Eternitatea.
În religia taoistă, exact ca şi în religia budistă, se
impune adeptului ca obligaţie să se implice în transformarea radicală a corpului şi a conştientului său şi
să folosească meditaţiile ca instrument de cunoaştere. Taoismul subliniază, de asemenea, faptul că, mulţumită unei astfel de transformări pe calea atingerii
nemuririi, potrivit învăţăturilor lor religioase, omul
dobândeşte puteri supranaturale şi abilităţi. De exemplu, el poate deveni invizibil, poate călători în spaţiu,
poate apărea simultan în câteva locuri, comprima timpul şi aşa mai departe.
Dar ce vreau să spun în această privinţă. Într-adevăr, multe concepte religioase menţionează că adeptul, mergând pe calea religioasă propusă, poate învăţa
în cele din urmă să aibă anumite abilităţi supranaturale. Asta atrage mulţi oameni tocmai din partea
naturii Animalice, mai degrabă decât grăuncioarele
spirituale. Dar, din nefericire, mulţi oameni îşi petrec
întreaga viaţă pentru atingerea acestui scop (dobândirea de abilităţi supranaturale), irosindu-şi forțele în
van. Însă, a avea abilităţi supranaturale încă nu este
culmea perfecţiunii. Există o înţelepciune străveche:
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„Când omul nu-l cunoaşte pe Dumnezeu în sufletul
său, este gata să creadă în orice”.
Să dezvolți anumite abilităţi supranaturale nu înseamnă să dobândești eliberarea spirituală. Până la
urmă, pot face asta, de exemplu, şi oamenii implicaţi în
magie neagră, adică cei care sunt conductori ai rațiunii
Animalice. Dar care este rezultatul? Să devii o subpersonalitate mai târziu şi să înduri şi mai mari suferinţe?
Până la urmă, va trebui să răspunzi cu dublă măsură
pentru toate acţiunile tale, atât în lumea vizibilă, cât
şi în cea invizibilă. Dezvoltarea capacităților supranaturale se justifică doar când persoana însăşi nu acordă suficientă atenţie acestui proces, când aceasta este
centrată pe calea sa spirituală şi pe eliberarea spirituală, şi în acelaşi timp, când îşi asumă, să spunem aşa,
o obligaţie de a purta responsabilitatea „războinicului
luminii” din partea lumii Spirituale. Dar această cale
este doar pentru puțini. Iar, în fond, oamenii nu au nevoie să se concentreze pe a avea puteri supranaturale.
Lucrul principal pentru oameni în vieţile lor este să-şi
concentreze forțele pe eliberarea spirituală, ceea ce înseamnă lucrul spiritual cu sinele în fiecare zi. Acesta
este cel mai important lucru! Nu trebuie să dovedeşti
oamenilor că tu eşti mai bun decât alţii la ceva, ci să
dovedeşti lui Dumnezeu că eşti demn de a fi acceptat
în lumea spirituală, că Personalitatea ta este demnă să
sălășluiască în Eternitate, ca Fiinţă Spirituală matură.
Anastasia: Da, multe religii atrag atenţia asupra
faptului că aceste capacități sunt activate în ultima
fază a cunoașterii Adevărului, atunci când se dovedește că ele, în principiu, nu mai sunt necesare pentru
scopuri pământeşti.
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Rigden: Absolut corect. Când are loc contopirea
Personalităţii cu Sufletul şi a şaptea dimensiune devine accesibilă omului, acesta trăieşte deja în ea în
mod conștient şi sălăsluieşte în lumea spirituală. El
pierde orice interes în lumea tridimensională, pentru
că cele mai interesante lucruri începe să le cunoască
în lumea spirituală.
Vorbind la modul general, întreaga cale spirituală
a omului este o cale a schimbărilor sale conştiente
interioare, a transformării radicale a propriului sine.
Când Personalitatea îşi începe calea, nu înţelege multe lucruri şi urmează calea după intuiţie. Fiecare se
izbeşte de propriile obstacole în procesul de înaintare
spirituală şi învaţă să le depăşească. Cunoscându-se
pe sine însuşi, omul începe să înţeleagă partea invizibilă a vieţii sale, activitatea anterior necontrolată a
Entităților sale, care au dat naştere a unor evenimente
mai puţin bune din viaţa sa. Astfel, Personalitatea conştientizează rădăcina suferinţelor sale. Când omul începe să înţeleagă mai mult decât este avantajos pentru
natura sa Animalică, el ignoră nevoile existenţei sale
egoiste şi cultivă obiceiul de a fi pregătit în orice clipă
pentru a respinge atacurile acesteia. În timp, acest lucru cu sinele rodeşte fructe spirituale. Nu în zadar s-a
spus: „Gândul păzit de tine este aducător de fericire”.
Alegerea personală joacă un rol major în viaţa omului. Gândurile sunt mereu dominate de acele lucruri la
care Personalitatea nu este indiferentă. Omul ar trebui
să monitorizeze situaţia înăuntrul său mai des, să
observe la ce se gândeşte şi să se întrebe ce alege aici
şi acum: suferinţa acestei lumi sau Eternitatea pentru
sine şi Sufletul său? Până la urmă, cel mai important
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lucru în viaţă este salvarea propriului Suflet. Prin
salvarea Sufletului său, omul se salvează inclusiv pe
sine. Viaţa, chiar şi cea mai lungă, se termină foarte
repede şi se încheie brusc. Fiecare moment al ei în
lumea materială devorează timp fără milă. Apropo,
cuvântul sanscrit „ad” (transcrierea în română a cuvântului) înseamnă „a mânca”, „a devora” şi „a consuma”, sau, folosind vechiul cuvânt rus – „жрать”
(„a se îmbuiba” – nota traducătorului). Oamenii din
vechime priveau această lume materială ca acel loc
pe care religiile din ziua de azi îl numesc iad şi care
era reprezentat ca un monstru care devorează oameni,
destinele lor şi Suflete. Iar dacă o persoană însetează
zi şi noapte după salvarea Sufletului şi lucrează cu
propriul sine în fiecare zi, atunci asta îi dă o şansă să
părăsească pentru totdeauna hotarele lumii materiale,
dincolo de suferinţă şi reîncarnări constante.
Pentru a-ţi salva Sufletul, este necesar să trăieşti
prin această dorinţă. Aceasta trebuie să fie singura
dorinţă dominantă a omului în viaţă, indiferent de
circumstanţele sorţii. Dar omul, ca regulă, chiar şi
când păşeşte pe calea spirituală, merge pe aceasta
împreună cu o grămadă de dorinţe banale pământeşti,
printre tentaţiile cărora este greu pentru el să păstreze
doar acea unică dorinţă care vine de la natura Spirituală. Ca urmare, deseori, întrebările sale vin din minte.
Există o parabolă bună în această privinţă. „Odată,
un tânăr a venit la un Înţelept care stătea în poziţia
lotus pe malul unui râu. El s-a decis să arate respect
înţeleptului şi să demonstreze cu toată prezenţa şi
mintea sa că este gata să-i devină discipol. Tânărul
a considerat că este necesar să-i pună întrebarea la
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care, aşa cum credea el, Înţeleptul va răspunde cu
siguranţă şi, astfel, îşi va îndrepta atenţia către el.
Tânărul a întrebat: „Ce ar trebui să fac pentru a deveni Înţelept şi pentru a-mi salva Sufletul?” Dar, contrar aşteptărilor sale, Înţeleptul nu i-a răspuns, şi nici
celorlalţi oameni care veneau la el aproape întreaga
zi, punând întrebări, plângându-se de problemele lor
sau, pur şi simplu, arătându-şi respectul faţă de el.
Tânărul s-a decis să persevereze şi, ca urmare, de
fiecare dată când cineva îl întreba pe Înţelept despre
ceva, el repeta această întrebare importantă din nou
şi din nou. Dar Înţeleptul tăcea în continuare.
S-a întâmplat că, mai spre seară, un om sărac, cărând o încărcătură grea, s-a apropiat de Înţelept, care
stătea în continuare în poziţia lotus, şi a întrebat pe
care drum era necesar să meargă pentru a ajunge la
cel mai apropiat oraş. Înţeleptul s-a ridicat repede în
picioare, a luat asupra sa povara omului sărac, l-a dus
la drum, i-a arătat direcţia şi i-a explicat în detaliu cum
să ajungă în oraş. Apoi, s-a întors şi a început iar să
mediteze. Tânărul a fost aşa de uimit de ce s-a întâmplat, încât a început să-l întrebe disperat pe Înţelept:
„Cum adică? De ce ați răspuns acestui om la întrebarea
lui lumească a acestui om şi i-ați acordat atât de mult
timp, în timp ce eu am petrecut întreaga zi punându-vă
o întrebare mult mai importantă despre salvarea Sufletului, la care nu mi-ați dat niciun răspuns?”
Înţeleptul s-a ridicat şi i-a făcut semn tânărului să-l
urmeze către râu. A intrat în apă. Tânărul l-a urmat
reticent, deşi apa era rece şi vântul pătrunzător. Înţeleptul a mers până la o adâncime satisfăcătoare. S-a
întors către tânăr şi, deodată, l-a apucat de umeri.
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Apoi l-a cufundat repede pe tânăr în apă, până la
creştet, în ciuda încercărilor disperate ale acestuia de
a se elibera de braţele puternice. În sfârşit, Înţeleptul
l-a eliberat pe tânăr, care, ieșind la suprafaţă în grabă,
a început să respire lacom, neputându-se nicidecum
sătura. Înţeleptul a întrebat calm: „Când erai sub apă,
ce-ţi doreai cel mai mult în viaţă?” Tânărul a spus fără
ezitare: „Aer! Am vrut doar aer!” Înţeleptul a clarificat:
„Aer doar? Poate, în acel moment, ai fi preferat în loc
de aer să ai bogăţii, faimă, plăceri, importanţă printre oameni, și putere asupra lor?” Tânărul aproape a
strigat: „Ce? Tânjeam numai după aer şi mă gândeam
numai la aer! Fără, aş fi murit!” Înţeleptul a dat din
cap mulţumit către tânăr şi a răspuns: „Așadar, pentru a deveni Înţelept, trebuie să-ţi doreşti să-ţi salvezi
Sufletul la fel de tare ca atunci când tânjeai după aer
ca să-ţi salvezi viaţa! Acesta trebuie să fie singurul
tău ţel, pentru care trebuie să lupţi în viaţă. Aceasta
trebuie să fie singura ta aspiraţie, atât ziua, cât şi
noaptea. Dacă lucrezi asupra ta pentru a-ţi salva Sufletul cu aceeaşi ardoare cu care te luptai acum sub
apă pentru viaţă, vei deveni cu siguranţă Înţelept şi
te vei Salva!” Spunând aceste cuvinte, el a început să
iasă din apă, unde tânărul, care începuse să vadă clar
după cuvintele Înţeleptului, încă mai stătea, fără să
mai observe nici frigul, nici vântul pătrunzător. Înţeleptul, după ce a ajuns pe mal, a privit în urmă şi a
spus: „Cât despre omul de rând cu încărcătura, l-am
ajutat pentru că a fost singurul dintre toţi care căuta
exact ce mă întrebase”.
Anastasia: Este o parabolă minunată și descrie
foarte corect atât dorințele secrete ale multor oameni,
care doar visează la calea spirituală, cât și starea
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persoanei care chiar tânjește după salvarea spirituală
și face multe pentru asta.
Rigden: Calea spre dobândirea Libertății interioare
începe întotdeauna cu primul pas. În etapele inițiale
de percepție, persoana este într-adevăr plină de multe
dorințe pământești banale, care sunt atât de tentante, încât, fără a avea experiență practică spirituală,
este dificil de menținut acea unică aspirație care vine
de la natura Spirituală. Greșeala multora este că, în
primele stadii, nici nu observă că nu tratează Spiritualul ca principala lor cale, ci ca o completare la viețile
lor, care, într-un anumit sens, sunt deja formate în
funcție de obiceiuri, anumite tipare de gândire, și așa
mai departe.
Este o mare diferență aici: una este să te schimbi
pe tine însuți și propriile obiceiuri cu adevărat, și alta
este să-ți dorești să capeți mai multă importanță în
această lume, cu ajutorul acestor cunoștințe, fără să
te schimbi pe tine însuți.
Când omul nu știe nimic despre lumea sa spirituală, în fiecare zi, picătură cu picătură, acesta se
umple ca un ulcior, cu gânduri rele, emoții deficiente
și dorințe deșarte. Ca rezultat, această masă de „mizerie” materială îi redefinește viitorul destin. Iar când o
persoană merge pe calea spirituală, veghează, vorbind
la figurat, la puritatea picăturilor-gânduri cu care își
umple în fiecare zi conștientul, acordându-le atenție și
confirmându-și alegerea. Cu timpul, conștientul său
capătă obiceiul de a se concentra numai pe gânduri
și emoții bune. Personalitatea devine ca un lăstar verde tânăr în zori, care adună pentru sine picăturile
332

allatra.tv

Anastasia Novîh „AllatRa”

dătătoare de viață, limpezi ca un cristal, acestea hrănindu-l cu umezeală și stimulându-i creșterea rapidă,
fapt care îi permite să devină o plantă independentă.
Lucrul zilnic cu sinele oferă posibilitatea de a dobândi experiență în lumea invizibilă, care îi oferă o
înțelegere a propriului trecut; de exemplu, de ce apăreau stările de depresie, de lipsă de satisfacție în viață,
etc. Devine clar de ce omul, dorind să fie mai bun,
simte în același timp o teamă aproape animalică față
de orice îi amenință schimbarea stilului său de viață
obișnuit. Cu ajutorul instrumentelor spirituale, omul
învață să-și controleze gândurile și să-și stăpânească
cele patru Entități principale. Dezvoltându-se spiritual, el începe să înțeleagă lumile vizibile și invizibile
prin intermediul sentimentelor profunde, deja nu din
perspectiva minții sale limitate de către materie, ci din
perspectiva spiritualului, a cunoașterii intuitive, care
acoperă cea mai largă gamă de informație despre lume
și face posibilă menținerea unei conexiuni constante cu Sufletul – portalul către lumea lui Dumnezeu.
Intențiile omului de realizare a căii spirituale devin
asemănătoare cu o stâncă solidă, care nu poate fi
clintită de vântoasele îndoielii.
Anastasia: Da, practica zilnică te ajută să te recunoști și să te reglezi mergând pe calea spirituală.
Dacă te mulțumești doar cu teoria, e la fel ca și cum
ai bate pasul pe loc, irosindu-ți timpul prețios al vieții. Așa cum obișnuiau să spună strămoșii, cel care
se avântă spre culmile spirituale, o ia înaintea celui
care merge pe cale. Cel care merge o ia înaintea celui
care se târăște pe drumul cunoașterii. Iar cel care se
târăște ajunge înaintea celui care stă pe loc. Să faci
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primul pas înseamnă să începi să te miști înainte, spre
cunoașterea propriului sine.
Rigden: Foarte adevărat. Primii pași în direcția spirituală au fost descriși în cărțile tale anterioare. Și,
înainte de a le spune cititorilor despre următorul stadiu al lucrului mai în profunzime cu sinele, care este
meditația „Piramidei”, ar trebui mai întâi să vorbesc
despre o meditație simplă, dar folositoare, destinată
cunoașterii propriilor patru Entități. Diverse popoare
au numit-o diferit, în vremuri diferite. De exemplu, în
vremurile de demult, slavii, cu mult înainte de apariția
creștinismului și introducerea acestei religii în conștientul acestei națiuni, au numit-o „Cetverik”, fiind
una dintre practicile inițiale de bază în procesul de
autodesăvârșire de-a lungul căii spirituale a omului...
Anastasia: Vă referiți la meditația destinată percepției conștiente a celor patru Entități?! Aceasta este,
într-adevăr, o meditație destul de eficientă, care este
îndreptată spre cunoașterea de sine, relevând calități
particulare ale lucrului zilnic al Entităților și al influenței lor asupra conștientului, prin gânduri și stări
emoționale.
Rigden: Această simplă meditație este, de fapt, primul pas spre familiarizarea în mod conștient cu propriile Entități. Însușind-o, omul nu învață numai să-și
controleze stările sale emoționale, dar, de asemenea,
să înțeleagă cauza reală a apariției lor. Ca regulă, în
viața obișnuită, omul nu observă sau nu ține cont
de ce este copleșit dintr-o dată de stări și emoții variate, schimbătoare ca vremea: furie, sau agresivitate
și șiretenie însoțită de egoism, sau frică, sau amintiri
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bruște din trecut cu povara lor de negativitate, și așa
mai departe. În cel mai bun caz, persoana identifică
astfel de stări în ea însăși ca o manifestare evidentă a
naturii Animalice, care i-a capturat deja în întregime
conștientul. Ea începe să sufere din cauza acestui cerc
vicios al gândurilor și al emoțiilor, în același timp, intensificându-le prin atenția sa. Altfel spus, aceasta nu
urmărește provocarea inițială de la Entitățile laterale.
Iar această meditație ajută la dezvoltarea de abilități,
care oferă posibilitatea nu numai de a urmări acest
proces, dar și de a-l opri la timp; în sensul de a-l stopa
înainte ca starea respectivă să-l înghită complet de tot.
Deci, această meditație nu este numai foarte eficientă,
dar, la fel de important – în mod special pentru începători – este ușor de asimilat, de vreme ce este similară
cu o tehnică psihogenă.
Scopul acestei meditații este de a învăța să înțelegem momentele de activare ale fiecărei dintre cele
patru Entități, să le simțim, să identificăm izbucnirile
emoționale care însoțesc această activare, și să înțelegem, de asemenea, natura manifestării diverselor
gânduri cauzate de acest proces și care, ulterior, afectează schimbarea de dispoziție.
Meditația se face stând în picioare. Meditatorul se
imaginează stând în centrul bazei unei piramide cu
patru fețe, nu foarte mari, adică se află în centrul
median al spațiului divizat sub forma unei cruci în diagonală, iar fiecare parte a acelui spațiu va reprezenta,
de fapt, câmpul uneia dintre cele patru Entități. Voi
aduce câteva clarificări. Baza pătrată a piramidei este
divizată condiționat de linii diagonale; adică în forma
literei „x”, de către o cruce în diagonală, în patru părți
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egale. Meditatorul este situat în centrul intersecției
liniilor crucii care divide condiționat spațiul din jurul
persoanei în patru părți, care au volum. Pe scurt, în
fața meditatorului, ca și în spatele și de fiecare parte
a sa, se află spații de formă triunghiulară. Așa arată,
aproximativ, câmpurile celor patru Entități, în înțelegerea umană...
Acum, voi specifica locația centrului fiecărei Entități. Centrele acestor Entități în aceste spații triunghiulare sunt situate, aproximativ, la o distanță
puțin mai mare decât lungimea unui braț întins pe
orizontală spre fiecare dintre cele patru părți. Centrul
energetic al fiecărei Entități reprezintă în mod convențional un fel de ghem, să spunem, care seamănă cu
o minge sau cu o mică sferă, și a cărei consistență,
la figurat vorbind, se aseamănă cu cea a unei planete
gazoase. O sferă mică este o reprezentare simbolică a
centrului fiecărei Entități, pentru a înțelege mai bine
și mai ușor această meditație. De fapt, aceasta este
o structură complexă. O astfel de comparație figurativă cu o sferă este similară cu perceperea structurii
omului în prima dimensiune, unde arată ca un punct.
Dar din dimensiunile mai înalte, structura omului este
deja percepută, în întreaga sa multidimensionalitate,
ca o structură energetică complexă. Este la fel și cu
centrele acestor Entități: ele sunt sfere, doar în mod
convențional, pentru înțelegerea rezidentului dimensiunii a treia.
Prin urmare, ne calmăm gândurile, emoțiile și ne
cufundăm într-o stare meditativă. Respirația este regulată și calmă. Deschidem chakranele mâinilor, localizate
în centrul palmelor. Inspirăm, lăsând înăuntru energia
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„Chi”, (energia aerului), prin chakranele mâinilor, și o
ridicăm de-a lungul brațelor până la nivelul umerilor.
Când expirăm, conducem energia „Chi” (aerul) de la
umeri în jos, de-a lungul meridianelor laterale (localizate aproximativ de o parte și de alta a corpului) și unim
cele două fluxuri în chakranul „Hara” (localizat la aproximativ trei degete distanță sub buric), umplându-ne
abdomenul inferior cu această energie ca și cum am
umple un bol cu apă. Apoi, după umplere (unii oameni
își vor imagina mental în primele stadii, în vreme ce alții
vor avea senzația unei oarecare greutăți în abdomenul
inferior), deplasăm energia acumulată din abdomenul
inferior în sus, de-a lungul coloanei, la cap, mai precis
în regiunea hipotalamusului a diencefalului („structurile
vechi” ale creierului, situate aproape în centrul capului). Acest loc (centrul capului) va fi un fel de centru
median, la care meditatorul „va reveni” constant în
această meditație.
Anastasia: Aici, aș vrea să menționez două chestiuni interesante, despre care ne-ați vorbit la un moment dat. În primul rând, nu este o coincidență faptul
că umplerea chakranului „Hara” este deseori asociată
cu umplerea unui bol cu apă. Tradus din japoneză,
cuvântul „Hara” înseamnă „pântec”. Iar cuvântul mai
vechi „Hara”, în sanscrită, așa cum ați spus, reprezenta în tratatele vechi indiene unul dintre numele puterii supreme creatoare a principiului feminin – zeița
Shakti. Apa și bolul în contextul cunoștințelor sacre
despre om aveau un înțeles alegoric, indicând forțele
și procesele care acționau în practicile spirituale. În al
doilea rând, referitor la această meditație în particular.
Atunci, ne-ați atras atenția asupra faptului că meditatorul se concentrează pe respirație doar la început,
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ca un proces de zi cu zi obișnuit, înainte de a-și umple
abdomenul inferior cu energie. Însă, ulterior, el, pur și
simplu, își deplasează atenția asupra mișcării energiei de-a lungul coloanei și către urmărirea procesului
ulterior de meditație, în vreme ce respirația are loc
deja natural, automat. La momentul respectiv, aceste
clarificări m-au ajutat să înțeleg primii pași privind
stăpânirea acestei meditații.
Rigden: Corect. În timpul meditației, respirația trebuie să fie relaxată și firească, și toată atenția trebuie
să fie centrată pe procesele care au loc la momentul
respectiv... Deci, firesc, la început, ca în oricare altă
meditație, toate emoțiile sunt în echilibru, într-o stare de pace. Corespunzător, toate cele patru Entități
ale omului sunt, de asemenea, într-o stare „neutră”,
neexcitată. Meditatorul le simte pe toate simultan.
Centrele Entităților sunt ca niște mingi mari, sori,
planete, și așa mai departe – depinde cui și cum îi
este comod să-și imagineze la început. Cu timpul,
practicând această meditație, persoana va învăța să
simtă cum funcționează ele, potrivit propriilor senzații
interioare. Iar după ce va obține propria experiență
relevantă, nu-i vor mai fi necesare aceste închipuiri
imaginare, deoarece un alt stadiu de cunoaștere a
sinelui va începe atunci.
Anastasia: Da, am observat o astfel de particularitate în experiența mea inițială de deprindere a
practicilor spirituale: când asculți pentru prima dată
despre cum să faci o meditație nouă, „o mie de întrebări” vin de la minte privind modalitatea exactă de a
o face. Acum înțeleg de ce oferiți întotdeauna astfel
de comparații asociative diverse și clarificări atunci
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când explicați o nouă meditație. Asta se face pentru minte, în așa fel încât creierul material să poată
să înțeleagă măcar ceva, la început, și să conceapă
măcar o schemă generală de meditație. Altfel spus,
este o încercare de a explica unei persoane (al cărui
conștient operează în prezent în modul de percepție a
dimensiunii a treia) acele fenomene care vor avea loc
în timpul meditației, când conștientul când conștientul său va trece la regimul de funcționare a percepției
altor dimensiuni, mai exact, a părților din structura
sa localizate în alte dimensiuni. Până la urmă, când
faci meditația, totul se dovedește a fi foarte simplu și
clar, deoarece o faci prin cele mai profunde sentimente, cu atât mai mult în starea modificată de conștient,
când ai o percepție extinsă asupra lumii și auto-analiza tipică a rezidentului lumii tridimensionale este
dezactivată.
Rigden: Fără îndoială, toate dimensiunile sunt interconectate și se influențează reciproc. Este adevărat
și pentru cele șase dimensiuni în care este localizată
structura energetică umană „multistratificată”. Pentru a înțelege fenomenele care au loc în dimensiunile
mai înalte decât dimensiunea a treia, omul are nevoie
de experiență meditativă și de schimbări reale – să
spunem, măcar în viziunea sa de bază asupra lumii
și în lucrul său de zi cu zi cu sinele. Doar atunci va fi
capabil să conceapă ce este, ce reprezintă lumea cu
adevărat și ce taine se ascund în ea. Când omul dobândește propria experiență, nu mai are nevoie de „de
mii de cuvinte” sau de diferite explicații pentru minte;
doar făcând aluzie la o manifestare a unui fenomen
sau a altuia va fi suficient pentru el să-l identifice și
să înțeleagă ce se întâmplă și cum.
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Apropo, voi menționa o altă informație care dă de
gândit, despre structurile cerebrale care sunt implicate în această meditație. Diencefalul este un fel de
colector al tuturor tipurilor de sensibilitate. Participă
direct în procesele de reglare a memoriei, somnului,
a comportamentului instinctiv, a reacțiilor psihice, a
corectării diferitelor tipuri de sensibilitate, și așa mai
departe. Ce reprezintă hipotalamusul, care este parte
a diencefalului, și care cântărește doar 5 grame? Hipotalamusul găzduiește cele mai importante centre ale
sistemului nervos vegetativ. În general, tocmai acesta
este locul unde are loc coordonarea funcțiilor centrelor simpatice și parasimpatice ale sistemului nervos
vegetativ, pe care, putem spune, se bazează întregul
organismul. Hipotalamusul controlează principalele
procese de homeostază; adică, susține echilibrul dinamic al mediului intern în timpul schimbărilor condițiilor externe, prin intermediul reacțiilor coordonate.
Mai mult, bulbul rahidian, printre altele, găzduiește și
centrul nervului principal al sistemului nervos parasimpatic, cel mai lung dintre toți nervii cranieni – nervul vag (nervus vagus), ale cărui ramificații participă,
de asemenea, în formarea plexului solar.
Dar să ne întoarcem la meditație... Tocmai din centrul creierului (centrul condițional, median), din zona
hipotalamică mai sus menționată a diencefalului, și mai
departe, prin anumite puncte ale capului, meditatorul
deplasează energia (pe care a acumulat-o în Hara și
pe care a dus-o de-a lungul coloanei spre creier), către
centrul fiecărei Entități. Ca urmare, persoana își activează artificial Entitățile, generând astfel înăuntrul
său izbucniri emoționale inițiale diferite, pe care le
studiază în același timp. Sarcina meditatorului este
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de a învăța să recunoască activitatea fiecăreia dintre
Entitățile sale, al cărei rezultat se manifestă în viața
de zi cu zi sub forma anumitor izbucniri emoționale
și gânduri. Să ne uităm puțin mai atent la procesul
de interacțiune a persoanei cu fiecare dintre Entitățile
sale principale din timpul meditației.
La început, meditatorul lucrează cu Entitatea
dreaptă. În procesul meditației, energia „Chi” circulă din zona hipotalamică a diencefalului, prin nucleul
drept amigdaloid, situat în adâncul lobului temporal al
creierului. Apoi, prin punctul localizat deasupra urechii
drepte, energia merge direct către centrul sferei Entității
drepte.
Pentru cei care nu cunosc structura propriului creier,
voi menționa faptul că creierul uman conține doi nuclei amigdaloizi situați în dreapta și în stânga. Este o
structură subcorticală a creierului foarte interesantă,
legată de formarea diverselor tipuri de emoții.
Anastasia: Da, în zilele noastre, știința este deja
conștientă de faptul că nucleii amigdaloizi sunt responsabili pentru abilitatea umană de a citi informații
de pe fețele oamenilor din jur. Astfel, persoana înțelege
la nivel subconștient ce simt oamenii într-un anumit
moment. Dar mecanismul în sine de citire a informației nu este complet clar pentru oamenii de știință.
Rigden: Este de înțeles, din moment ce această citire, ca multe alte funcții ale nucleilor amigdaloizi, este
conectată cu activitatea Entităților laterale ale omului
în structura sa energetică. În corpul fizic, funcțiile nucleilor amigdaloizi sunt legate de reacțiile emoționale
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vegetative, de livrarea comportamentului defensiv, și
de motivația comportamentului reflexului condiționat.
Mai mult, actualmente, s-a stabilit la nivel de știință că
deteriorarea nucleului amigdaloid poate cauza dispariția parțială a structurilor responsabile pentru furie
și agresivitate, ca și pentru rememorarea pericolului.
Cu alte cuvinte, asta poate duce la o dispariție parțială
a fricii în persoană, fapt care o va expune la un pericol constant, de care nu va fi conștientă. Medicina a
cunoscut chiar încercări de a trata temeri și izbucniri
necontrolate de agresivitate prin distrugerea chirurgicală a nucleului amigdaloid. Aș vrea să menționez
că scopul nu justifică întotdeauna mijloacele. Victoria
asupra propriului sine este mult mai importantă decât
orice intervenție chirurgicală. Cu atât mai mult, omul
nu va scăpa de toate fricile sale și de manifestările naturii Animalice. De fapt, corpul uman nu are „părți în
plus”, prin urmare, nu ar trebui să îndepărtăm nimic
din el, decât dacă este absolut necesar.
Și, încă câteva cuvinte despre punctul de deasupra
urechii. Această zonă are, de asemenea, structuri
(conectate cu structura umană la nivel energetic) care
participă în procesul de percepție a persoanei aflate
într-o stare modificată de conștient a corelațiilor
spațiale… sau, mai precis, a orientării sale în spațiile
diferitelor dimensiuni. Cele patru Entități sunt, de
asemenea, implicate în acest proces. Deși, aici este
prezent un anumit fenomen. Pentru aceste Entități,
spațiul și timpul nu există în modul în care ele sunt
percepute de către rezidentul dimensiunii a treia.
Și totuși, datorită activității Entităților, persoana
generează un simț de orientare în timp și spațiu
intuitiv corect.
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Desigur, oamenii din vechime nu cunoşteau astfel
de detalii despre conexiunea dintre structura energetică umană şi structurile fizice ale creierului. Cu
toate acestea, cei care practicau această meditaţie în
vremurile străvechi o făceau la fel de bine. Oamenii
din vechime îşi imaginau pur şi simplu o „suflare de
vânt”, la acest stadiu al meditaţiei, trecând mai întâi
prin centrul capului, apoi prin punctele sale externe
către locuri specifice din spaţiu, datorită căreia anumite acţiuni aveau loc acolo. De exemplu, în practicile
spirituale antice ruseşti, acest proces era prezentat
ca rotirea unui vortex, ca un contact cu stăpânii celor
patru vânturi, care erau înzestrați cu proprietăţile celor patru anotimpuri: iarnă, vară, toamnă şi primăvară
(ultimul, dăruit cu caracteristicile Entității frontale, era
venerat cel mai mult de către slavii din vechime).
Anastasia: Vreți să spuneți că asta înseamnă că
persoana nu are nevoie să cunoască în detaliu structura creierului pentru a face bine această meditaţie?
Rigden: Da, dar pentru dezvoltarea intelectuală pe
ansamblu, această cunoaştere este folositoare... Mai
târziu, experienţa practică a acestei meditaţii poate
fi pur şi simplu folosită în viaţa de zi cu zi, pentru a
observa în propriul sine procesele iniţiale ale originării
gândurilor şi emoţiilor negative şi, pe cale de consecinţă, pentru a preveni dezvoltarea nedorită a acestora la
timp. În cele din urmă, acest proces de lucru cu sinele
devine un obicei, ca, de exemplu, mersul. Deoarece, la
început, omul învaţă să-şi menţină echilibrul, apoi săşi mişte picioarele, după care procesul respectiv devine
parte din rutina zilnică. Ca rezultat, el nu mai acordă
atenţie la felul în care se mişcă în spaţiu. Foloseşte pur
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şi simplu rezultatul muncii sale iniţiale pentru a realiza anumite sarcini de zi cu zi. Acelaşi lucru se aplică
şi experienţei practicării acestei meditaţii. Controlând
apariţia sau izbucnirea stărilor sale emoţionale în fiecare zi, persoana îşi păstrează atenţia şi energia vitală
necheltuite pentru sarcini spirituale mai importante.
Iar fără un astfel de control, ea îşi iroseşte de obicei,
într-o manieră inconştientă, această energie pe programele şi voinţa rațiunii Animalice, permiţând gândurilor
şi emoţiilor negative să domine în propriul conştient.
Prin urmare, iată cum se desfăşoară lucrul interior cu centrul Entității drepte. De obicei, în viaţa
sa de zi cu zi, persoana nu observă niciuna dintre
Entități activându-se, deşi simte foarte bine rezultatul
unei astfel de activări. Când încep să lucreze Entitățile laterale, dispoziţia persoanei se poate schimba
brusc, mai mult, pentru niciun motiv aparent. Persoana devine deprimată, sau sentimentul de teamă,
dezamăgire, melancolie şi apatie se revarsă peste ea,
sau, dimpotrivă, încep să-şi facă apariţia agresivitatea
şi ranchiunele de demult, şi aşa mai departe. De ce se
întâmplă asta? Pentru că se activează Entitățile laterale; în acest caz, Entitatea dreaptă. Apoi, Entitatea declanşează formarea de gânduri care corespund acestei
izbucniri emoţionale şi, cu ele, capturează atenţia persoanei. Ca un manipulator priceput, Entitatea prinde
persoana în punctul de hipersensitivitate, să spunem
aşa, „oferindu-i” o alegere de diverse variante de gânduri, deşi în una şi aceeaşi tonalitate emoţională.
Altfel spus, când natura Animalică domină în
om, Entitățile laterale, în modul lor obişnuit de operare, provoacă Personalitatea la astfel de izbucniri
344

allatra.tv

Anastasia Novîh „AllatRa”

emoţionale. Şi ce înseamnă aceste izbucniri pentru
creierul uman? Ele sunt un fel de cod care activează
anumite blocuri de memorie, care stochează experienţa odată câştigată cu trăiri mentale, emoții și stări
similare. Deschizând „depozitele” memoriei şi capturând atenţia persoanei cu conţinuturile lor, Entitățile
laterale târăsc astfel persoana într-o stare negativă.
Apoi, are loc procesul de consolidare a dispoziţiei în
direcţia respectivă, un fel de repetare în buclă a unora
şi aceloraşi gânduri.
Ca rezultat, persoana însăşi, prin alegerea sa de
aplicare a puterii atenţiei, îşi iroseşte energia vitală
pe gândurile naturii Animalice, hrănindu-şi astfel o
Entitate sau alta, cea care declanşase aceste izbucniri
emoţionale. Iar Entitatea, la rândul său, îşi consolidează influenţa asupra omului prin resursa de atenţie
a acestuia. Prin urmare, chiar dacă omul pare să vrea
să scape, de exemplu, de astfel de stări depresive sau
agresive; cu toate acestea, în realitate, el nicicum nu
poate să scape de ele. De ce? Pentru că a permis deja
această stare în interior prin propria alegere – prin
aplecarea asupra acestor gânduri, care l-au ţinut în
această stare. Şi nu le poate abandona, deoarece, de
fapt, el nu vrea să renunţe la aceste gânduri negative,
să le ignore în propriul conştient şi să le evite în viitor.
Deoarece acestea îi afectează mândria, megalomania,
sentimentul propriei importanţe, sau altă „ingrediente
de supă” din repertoriul standard al naturii Animalice.
Când natura Animalică domină în conştientul
uman, Entitățile laterale încearcă permanent să distragă atenţia Personalității de la principalul lucru –
concentrarea pe eliberarea spirituală. Şi dacă luăm
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acest proces care apare recurent pe parcursul întregii vieţi, atunci vedem că astfel de „nimicuri”, cum
ar fi autoculpabilizarea psihologică excesivă distrage
constant atenţia omului de la atingerea principalului
scop al vieţii sale. Mai mult, ele contribuie la căderea
persoanei în iluzia existenţei şi lipsa înțelegerii cu
privire la adevăratul motiv pentru care trăieşte aici
şi acum, în aceste condiţii, de ce este „întemniţat” în
acest corp efemer, muritor. Din păcate, se întâmplă
deseori că viaţa trece foarte repede, iar omul nu are
nici măcar timp să înţeleagă de ce s-a născut de fapt,
pe ce şi-a cheltuit puterea atenţiei şi pe ce nimicuri şi
fleacuri (dorinţe deşarte, certuri, lupta pentru a conduce, şi aşa mai departe) şi-a irosit rezerva preţioasă
de energie vitală.
Anastasia: Da, înainte, obișnuiam să am și eu
această buclă de gânduri în cap, să mă îngrijorez din
această cauză, un fel de focus insesizabil, sau mai
degrabă, obişnuit pentru mine, asupra unor lucruri
mărunte și goale din viață, resentimente, dezamăgiri,
agresivitate sau satisfacerea sentimentului de auto-importanță, lucruri pe care le credeam foarte importante
în acel moment. Dar mai târziu, am realizat că principalul lucru pentru mine era să mă cunosc pe mine
însumi şi propria natură, pentru a înţelege la timpul
potrivit ce anume se întâmplă cu mine şi cum să previn
sau să ajustez acest proces. Aşa cum ați recomandat
odată, în practică, ceea ce ajută la abandonarea acestei
„meschinării a existenţei” este o privire globală din perspectiva Observatorului din partea naturii Spirituale,
o înţelegere reală a caracterului trecător al vieţii şi a
priorităţii anumitor chestiuni pentru adevăratul tău
sine, adică, pentru natura ta Spirituală.
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Rigden: Simplu spus, o stare extinsă a conştientului... Aşa este. Iar o stare îngustă a conştientului este
tipică exact pentru activitatea naturii Animalice, să
spunem aşa, de „materializare” a propriului conştient.
De exemplu, de unde vine depresia? Din cauza lucrului activ al Entității drepte. În astfel de cazuri, persoana încearcă să se izoleze, să fugă de societate; cum se
spune, se smiorcăie în singurătate. Şi dacă o astfel de
influenţă stereotipă continuă suficient de mult timp,
asta poate chiar să împingă persoana la sinucidere
care, apropo, este ceea ce folosesc Kanducii. Şi niciun
antidepresant nu va ajuta aici! Cum să remediezi situaţia cu substanţe chimice care influenţează doar
procesele materiei grosiere a lumii tridimensionale,
când este vorba de genul de impact care are loc la
nivelul energiilor subtile? Pe de altă parte, este chiar
în puterea persoanei stoparea acestor fenomene în
propriul sine. Şi nu este atât de dificil de realizat dacă,
desigur, ştii cum.
Dar să ne întoarcem la tehnica de meditaţie în
sine... Deci, meditatorul inspiră şi, pe exhalaţie, energia
se duce din centrul capului („structurile vechi” ale creierului), prin punctul localizat deasupra urechii drepte,
către centrul sferic al Entității sale drepte. Centrul sferic
al Entității drepte începe să se rotească în direcţia
contrară acelor de ceasornic. Permite-mi să subliniez faptul că mişcarea centrelor Entităților dreaptă şi
stângă are loc în direcţia contrară acelor de ceasornic.
E pur și simplu fizică. Ideea persoanei că acestea se
rotesc în direcţia acelor de ceasornic este deja un joc
al imaginaţiei sale. La început, rotirea sferei în direcţia
contrară acelor de ceasornic se întâmplă la nivelul
imaginaţiei. Dar ulterior, meditatorul începe să simtă
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atât rotaţia acestui centru, cât şi o senzaţie clară a
„sferei” Entității drepte, ca fiind densă şi fierbinte.
Astfel, persoana activează artificial centrul Entității
sale drepte. Acesta îşi începe activitatea obişnuită, cea
care are loc atunci când natura Animalică domină
în conştientul unui individ. Fiecare persoană a avut
momente în viaţă, când, în momente de teamă sau de
emoție, s-a simţit febrilă sau, dimpotrivă, i s-a făcut
prea frig. Fiziologii atribuie asta unei reacţii a sistemului vegetativ. Dar natura acestui fenomen se regăseşte
mult mai adânc – la nivelul fizicii lumii invizibile.
Prin urmare, sarcina meditatorului este de a simţi
diverse izbucniri emoţionale, tipice pentru activitatea
acestei Entități, pentru a le recunoaşte mai târziu în
senzaţiile de zi cu zi şi pentru a le opri chiar la începutul apariţiei lor. În timpul acestei meditaţii, persoana,
pe de-o parte, retrăieşte într-un fel această întreagă
gamă de senzaţii şi, pe de altă parte, observă situaţia
în etapele sale iniţiale ca Observator din partea naturii
Spirituale. În sensul că vede activarea naturii Animalice, care îi este ascunsă în timpul rutinei obişnuite
zilnice; să spunem aşa, ea vede pregătirea pentru o
ofensivă, pentru un atac. Altfel spus, meditatorul monitorizează situaţia: care anume izbucniri emoţionale
declanşează apariţia unei stări opresive de conştient,
ce emoţii apar atunci, ce gânduri trezesc mânia şi
agresivitatea, ce episoade de viaţă şi asocieri răsar în
legătură cu asta, şi aşa mai departe. Toate astea au
loc prin retrăirea acestei stări negative. Desigur, senzaţiile nu vor fi deloc plăcute. La început, o senzaţie de
uşoară anxietate apare; apoi pot apărea mânie, agresivitate sau frică, sau o stare de oprimare, sau o stare
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de resentiment din trecut. Cu cât mai multă energie
(„Chi” în timpul respiraţiei) va pune persoana în centrul Entității drepte, cu atât mai multă fierbințeală va
simţi dinspre această sferă, şi cu atât sentimentele
negative vor deveni mai puternice.
Anastasia: Ar trebui menţionat faptul că oamenii
care fac această meditaţie pentru prima dată fac deseori următoarele greşeli. Ştiind ce fel de emoţii neplăcute se preconizează a se manifesta (şi toţi sunt de obicei
conştienţi de „scheletele lor din dulap”), în primele
stadii de învăţare a acestei meditaţii, oamenii se pot
delimita de emoţiile respective în mod conştient sau
inconștient. Ca rezultat, la primele încercări, practic,
oamenii nu simt nimic, sau, în cel mai bun caz, simt
căldură sau frig dinspre centrele-sfere, în timpul rotaţiei acestora.
Rigden: Este corect. Doar că atunci când persoana
înţelege că este pe punctul de a experimenta o stare
neplăcută, se poate delimita la nivel de subconştient
de manifestarea acestor senzaţii. Naturii Animalice
nu-i place să renunţe la poziţiile sale cheie. Meditatorul ar trebui să fie conştient de asta şi să încerce
să facă meditaţia cât mai diligent posibil, şi să nu se
angajeze în frivolități inutile, slăbindu-și vigilența cu
gânduri ca „Sunt un individ atât de bun, atât de spiritual, şi nimic negativ nu mi se întâmplă”.
Această meditaţie se face pentru ca o persoană să
simtă practic stările respective la nivel fizic şi psihic,
să simtă acele izbucniri emoţionale pe care le generează fiecare dintre Entitățile sale. Astfel, va învăţa să
recunoască singur momentul începutului unui atac
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din partea naturii sale Animalice, apariţia acestor izbucniri emoţionale, influenţa lor şi manifestarea în
viaţa de zi cu zi. Va începe să înţeleagă „unde este
rădăcina oricărui rău” şi de unde vine starea negativă care s-a năpustit peste ea dintr-o dată. Va învăţa
să detecteze şi să identifice această stare în propriul
sine şi, cel mai important, să controleze şi să prevină
astfel de atacuri, împiedicând dezvoltarea și agravarea
situației. Şi dacă în timp ce învaţă această meditaţie
în practică, în loc de a lucra cu adevărat asupra sa,
persoana se va lenevi sau pur şi simplu se va relaxa în
iluzia propriei megalomanii, îi va fi foarte greu în viaţa
de zi cu zi. Deoarece natura Animalică va fi perfect
pregătită să-şi folosească întregul arsenal secret, în
vreme ce persoana nu va şti cum să-i reziste.
Mulţi oameni, în astfel de cazuri, atribuie toate
aceste atacuri circumstanţelor exterioare sau altor
oameni, astfel, doar intensificând activitatea necontrolată a naturii lor Animalice. Dar timpul trece, oamenii
şi circumstanţele se schimbă în vieţile lor, în timp ce
atacurile rămân aceleași. De ce? Pentru că toate problemele sunt înăuntrul persoanei. Pe măsură ce omul
ajunge să se cunoască pe sine, scapă și de problemele
sale mentale. Cauza nu se află în exterior, ci în interior. Cunoscându-te pe tine însuţi, trebuie să înveţi
să înţelegi şi oamenii din jurul tău, ceea ce înseamnă
să înveţi să fii bun.
Anastasia: Este un fapt de necontestat: când te
schimbi pe tine însuţi, se schimbă, de asemenea, şi
atitudinea faţă de lumea din jurul tău... Da, este o
mare diferenţă între ce aşteaptă o persoană în închipuirile sale venite din minte la începutul practicării
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tehnicilor meditative şi ce se întâmplă în realitate. Este
ca în exemplul cu lămâia. Dacă persoana îşi imaginează o lămâie, acest lucru, în cel mai bun caz, poate să
ducă la o salivare sporită. Dar dacă o gustă, va avea
o întreagă gamă de senzaţii.
Rigden: Corect, este acelaşi lucru aici: nu trebuie
să ne imaginăm doar o prezenţă ipotetică a acestor
emoţii, ci trebuie să le simţim în mod real. Dar să ne
întoarcem la meditaţia în sine. După ce meditatorul a
simţit influenţa Entității sale drepte, îşi calmează din
nou gândurile şi emoţiile. Este un punct foarte important
care trebuie învăţat: persoana opreşte mental mişcarea
acestui centru-sferă rotitor al Entității drepte. În primele stadii ale învăţării, el poate să-şi imagineze acest
proces după cum doreşte; de exemplu, că îşi opreşte
mental rotirea acestei sfere cu „mâna” sau printr-o
comandă mentală. Apoi, meditatorul, ca Observator,
revine la centrul median condiţional din capul său.
Acolo, simte din nou starea de pace şi linişte, poziţia
neutră a tuturor celor patru Entități simultan. În acest
moment, încă mai pot fi simţite fenomene reziduale,
care se vor manifesta atât la nivel fizic, ca o căldură
neplăcută dinspre sfera dreaptă (ca de la foc), cât şi
la nivelul izbucnirilor senzoriale şi emoţionale, cum
ar fi, de exemplu, mânie şi iritaţie. Acest fundal, după
ceva timp, se estompează repede, imediat ce persoana îşi deplasează atenţia intenţionat către procesele
ulterioare ale meditaţiei.
Anastasia: Da, una este să roteşti bine această sferă, dar mai important este să înveţi s-o opreşti. Ştiu
din experienţa practică faptul că, în viaţa de zi cu zi,
până când persoana nu stăpânește această meditație
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şi nu începe să observe inițierea atacului naturii Animalice, este important pentru ea măcar să înveţe să
prevină evoluţia ulterioară a acestuia. Adică, odată ce
observi deja o manifestare evidentă a naturii Animalice, atunci, cel puţin, ar trebui să nu-ţi fixezi atenţia
pe amplificarea emoţiilor, sentimentelor şi gândurilor
obsesive. Cu alte cuvinte, nu trebuie să ne implicăm
în acest proces, stimulat de către natura Animalică, să
participăm în această bătălie cu noi înşine, pe seama
propriilor puteri şi resurse.
Rigden: Este adevărat. Orice bătălie începe pe
câmpul de luptă al minţii umane. Cel care poate
să-şi îmblânzească mânia este ca un înţelept care
şi-a câştigat lupta înainte de a o începe măcar...
Deci, următorul stadiu al meditaţiei. După ce meditatorul şi-a refăcut starea de calm interior, îşi mută din
nou atenţia către respiraţie şi repetă schema de la începutul meditaţiei; în sensul că umple „Hara” (abdomenul inferior) cu energie „Chi” prin chakranele mâinilor.
Apoi, deplasează din nou această energie de-a lungul
coloanei către centrul vechi al creierului (centrul median
condiţional). Acum însă, el direcţionează energia de la
acest centru către nucleul amigdaloid stâng, prin punctul situat deasupra urechii stângi, către centrul-sferă al
Entității stângi. Şi apoi începe să lucreze cu Entitatea
sa stângă, rotind artificial centrul Entității sale stângi în
sensul invers acelor de ceasornic prin concentrarea
atenţiei şi a gândului. Sarcina este de a simţi începutul activării acestei Entității, ce izbucniri emoţionale
generează, creând dispoziția corespunzătoare.
Ca regulă, persoana obţine următoarea gamă de
izbucniri: un sentiment de mândrie, dragoste de
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sine, tentaţie, libido crescut, dorinţa de a avea putere
ascunsă asupra altora, şi aşa mai departe. Pot apărea
imagini corespunzătoare legate de aceste sentimente,
megalomanie, permisivitate totală, dorinţe sexuale din
perspectiva dominaţiei „masculului alpha” (sau „femela alpha”), aşa numita poftă bazată pe egocentrism,
lăcomie, dorinţa de a poseda pe cineva sau ceva. Dacă
în timpul rotaţiei centrului Entității drepte, se poate
simţi o senzaţie de fierbințeală dinspre aceasta, în
timpul rotaţiei centrului-sferă al Entității stângi, se
poate simţi venind o senzaţie crescândă de frig.
După experimentarea tuturor izbucnirilor emoţionale
ale Entității sale stângi, meditatorul îşi calmează emoţiile din nou, opreşte mental rotaţia centrului-sferă al
acestei Entități. Apoi revine ca Observator la centrul
median condiţional al conştientului său (la poziţia neutră). Se concentrează pe starea de calm şi de linişte
şi simte poziţia neutră a tuturor celor patru Entități simultan. Senzaţia fiziologică de rece, emoţiile reziduale
neplăcute şi sentimentele generate de către activitatea
Entității stângi pot în continuare „să genereze activitate de fundal” pentru o vreme.
După asta, meditatorul continuă cu studierea izbucnirilor emoţionale generate de către Entitatea
posterioară. Pentru a face asta, mai întâi, îşi mută
atenţia din nou către respiraţie şi se concentrează
pe procesul de a umple „Hara”; apoi îşi deplasează
atenţia către mişcarea energiei „Chi” de la „Hara”, de-a
lungul coloanei, către centrul vechi al creierului (centrul
median condiţional). Însă, acum, el deja direcţionează
energia „Chi” prin zona occipitalului către centrul-sferă
al Entității posterioare, activând acest centru. Atrag
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atenţia asupra faptului că centrul-sferă al Entității
posterioare se poate roti în direcţii diferite: atât la
dreapta (în sensul acelor de ceasornic), cât şi la stânga
(în sensul invers acelor de ceasornic). Asta depinde de
sentimentele care apar (care răsar în memoria cuiva
sau care domină la momentul respectiv). Ele sunt de
obicei conectate cu o experienţă din trecut, o izbucnire
semnificativă emoţională din timpul dominaţiei unei
Entități sau a alteia. Şi această experienţă este direct
legată de activarea unei anumite Entități la momentul
respectiv, cel mai adesea Stânga sau Dreapta (caz în
care rotaţia centrului-sferă al Entității posterioare se
va roti în sensul invers acelor de ceasornic) sau Entitatea frontală (în acest caz, centrul-sferă al Entității
posterioare se va roti în sensul acelor de ceasornic).
Acestea pot fi sentimente din prezentul persoanei sau
din trecut, sau diverse imagini, în funcţie de forţa
izbucnirilor emoţionale din trecut. Senzaţiile care vin
de la centrul Entității posterioare pot fi, de asemenea,
diferite, de la rece ca mormântul până la o gamă de
senzaţii calde, plăcute.
Apropo, ce se creează ca urmare a rotirii intensive a
centrului-sferă al Entității posterioare în sensul invers
acelor de ceasornic, sunt... să spunem aşa, condiţii
favorabile dominaţiei gândirii materiale. Asta este doar
fizica structurii umane multidimensionale. Rotaţia în
sensul invers acelor de ceasornic a centrului-sferă al
Entității posterioare produce aproape întotdeauna un
sentiment de melancolie, disperare, inutilitate şi scepticism; generează gânduri de genul „eşti un nimeni şi
vei rămâne aşa până la moarte”, gânduri de efemeritate a timpului şi fatalitate. Însă, dacă centrul-sferă al Entității posterioare va începe să se rotească în
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sensul acelor de ceasornic, asta, ca regulă, va activa
experienţa izbucnirilor emoţionale generate de către
Entitatea frontală. Aceasta, la rândul ei, este conectată
cu Sufletul şi cu dezvoltarea spirituală a omului. În
acest caz, apar senzaţii complet diferite de la Entitatea
posterioară. Destul de des, când meditatorul practică
această meditaţie, în timp ce este într-o astfel de stare
„elevată”, este ca şi „aruncat” dinspre Entitatea posterioară către Entitatea frontală, iar meditaţia continuă
cu o calitate total diferită. Dar deocamdată, vorbim
despre schema standard, potrivit căreia, după lucrul cu
Entitatea posterioară, persoana opreşte şi rotirea acestui
centrului-sferă şi revine cu conştientul la centrul median
condiţional din cap. Din nou, îşi calmează gândurile şi
emoţiile, reface starea de pace, linişte precum şi senzaţia
neutră a tuturor celor patru Entități simultan.
Apoi, meditatorul continuă să lucreze cu Entitatea frontală. Aceasta este partea cea mai plăcută
a meditaţiei. La început, ca de obicei, ne deplasăm
atenţia către respiraţie, repetând schema de umplere
a „Harei” cu energia „Chi” prin chakranele mâinilor şi
prin mişcarea ulterioară a acestei energii de-a lungul
coloanei în centrul vechi al creierului (centrul median
condiţional). Doar acum, energia „Chi” trece din centrul
creierului vechi prin punctul localizat în centrul dintre
sprâncene către centrul-sferă al Entității frontale.
Ne concentrăm pe centrul-sferă al Entității frontale,
rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. În acest moment, se va simţi o interconexiune clară cu zona plexului solar, sau mai exact, cu centrul structurii energetice
umane – Sufletul. Cât despre sentimente, va fi un val
de energie, o senzaţie de confort, căldură plăcută,
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bucurie, detaşare de lumea materială, şi atingere a
lumii spirituale. Cu cât se roteşte mai mult centrul
Entității frontale, cu atât mai mult are loc umplerea
cu aceste sentimente. Este ca un fel de descărcare
emoţională pentru persoană. În această meditaţie,
este important de lucrat tocmai cu Entitatea frontală
după toate celelalte, pentru a dobândi o stare de stabilitate, de echilibrare a dispoziţiei şi de generare a unei
izbucniri spirituale. Meditatorul nu numai că iese din
meditația respectivă cu acest sentiment atotcuprinzător și binevoitor, într-o stare de percepție extinsă, dar
îl și menține în starea sa obișnuită a conștientului.
În această meditaţie, ca şi în viaţă, este important nu
numai să opreşti activarea negativă a Entităților posterioară şi laterale, ci şi să înveţi să-ţi activezi Entitatea
frontală orientându-te la timp într-o stare şi într-un
mod de gândire pozitive ale conştientului.
Meditatorul încheie această meditaţie ca de obicei,
cu o autocomandă: „Inspiră-expiră, încleştează-descleştează pumnii cu putere”. Această meditaţie durează 20-30 de minute. În primele stadii, s-ar putea să
dureze mai mult pentru unii oameni. Se poate face
dimineaţa şi seara, sau în timpul zilei – oricum este
convenabil. Ajută la controlarea fluxului de gânduri
și emoții şi la a te înţelege pe tine însuţi şi propriile
stări. Este important nu numai să-ți însușești tehnica
în sine, dar şi să-ţi recunoşti izbucnirile emoţionale
care apar spontan de-a lungul unei zile obişnuite.
Practicând această meditaţie, persoana va putea vedea
eficienţa acesteia în viaţa de zi cu zi, după ce va învăţa să înţeleagă care dintre Entitățile sale declanşează
o izbucnire emoţională sau alta. Deoarece, ea va putea
atunci să întrerupă un flux negativ prin stoparea
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activării centrelor Entităților posterioară şi laterale şi
să se reorienteze către Entitatea frontală, către o izbucnire emoţională pozitivă, cu dispoziţia şi gândirea
corespunzătoare.

Figura 15. Imagine simbolică a meditaţiei „Chetverik”

Această meditaţie este ca un pas spre dezvoltarea
ulterioară şi atingerea unor scopuri spirituale mai
semnificative. Este doar un instrument pentru ca persoana să înveţe să se controleze pe sine, în loc de a fi
controlată de către natura Animalică. Datorită acestei meditaţii, omul învaţă să se orienteze cu uşurinţă
printre senzaţiile şi izbucnirile sale emoţionale, exact
ca un muzician bun, pentru care este suficient să vadă
doar partitura, pentru a înţelege despre ce melodie
este vorba şi cum va suna ea. În viaţa de zi cu zi,
un astfel de control ne ajută să menţinem dominaţia
naturii Spirituale şi obişnuinţa de a trăi omenește, în
acord cu propria Conștiință. Vorbind la modul general,
cum se spune, să fii tot timpul în formă.
Anastasia: Aţi spus bine despre „a fi tot timpul în
formă”. Dar ce este interesant, oamenii asociază de
obicei fraza „să fii tot timpul în formă” cu sportul, sau
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mai degrabă, cu atleţi care se antrenează înainte de
competiţie. De exemplu, îmi amintesc că, atunci când
am început să practicăm această meditaţie în grupul
nostru, băieţii au început să o compare cu sportul.
Ei spuneau că orice antrenor este perfect conştient
de faptul că, prin crearea de condiţii în mod artificial
pentru învăţăcelul său, cât mai apropiate de realitate
posibil, îi sporeşte astfel şansele de a câştiga următoarea competiţie. Un bun atlet ştie, de asemenea, că, în
ciuda tuturor dificultăţilor antrenamentului, în ciuda
tuturor vânătăilor şi a zgârieturilor, câştigă experienţă şi abilităţi datorită depăşirii acestor obstacole.
Cu timpul, atletul se obişnuieşte cu solicitările zilnice
în creştere faţă de propria persoană. Doar din afară
depăşirea de astfel de obstacole „de instruire” poate
părea ca ceva complex şi chiar inutil pentru competiţia
principală. Sportivul însuşi este complet absorbit în
munca de îmbunătăţire a propriilor abilităţi. El este
perfect conştient că mila de sine la antrenamente şi
încercările de a se eschiva de la sarcini vor duce sigur
la înfrângere în competiţie. Băieţii au ajuns la concluzia că probabil este la fel şi în această meditaţie pentru
activarea Entitățior posterioară şi laterale şi pentru
observarea lor în viaţa de zi cu zi, atunci când persoana creează artificial tot felul de obstacole în calea
sa şi învaţă să le depăşească. Posibil, cu excepţia unei
diferenţe: aici, spre deosebire de sport, persoana este
propriul său antrenor, prin urmare stabilind cerinţe
sporite pentru sine, pentru propria vigilență. Succesul unui astfel de lucru cu sinele, exact ca şi în sport,
depinde direct de cât de conştiincioasă este persoana.
Exemplul este cu siguranţă clar pentru cei care încep să practice această meditaţie. Dar ce am observat,
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este că oamenii, în acest caz, au folosit şabloane prestabilite, acceptate social, ca fiind pozitive. Sportul aici,
este privit ca lucru şi victorie asupra propriei persoane
şi este comparat prin asociere cu lucrul spiritual. Dar
dacă ne uităm la rădăcina sensului acestor procese,
ele sunt departe de a fi unul şi acelaşi concept.
Rigden: Corect. Acestea sunt substituţiile pe care
puţini oameni le observă la începutul carierei lor sportive, dar care sunt simţite destul de clar la sfârşitul ei.
În societate, se consideră că, dacă persoana face sport
(în mod special sport de performanță), asta înseamnă
că el se învinge, în primul rând, pe sine însuşi, în sensul depăşirii defectelor şi a leneviei, învaţă disciplină,
şi aşa mai departe. Asta este chiar privită ca o condiţie
pentru dezvoltarea armonioasă a Personalităţii. Iar
victoriile în sportul de performanță sunt în general
prezentate ca o culme a muncii umane de auto-perfecţionare. Dar puţini oameni observă ce substituţii
globale sunt ascunse în aceste concepte.
Cu ce asociază de obicei majoritatea oamenilor
sportul? În primul rând, cu un joc unde principalul
este să câştigi cu orice preţ. În al doilea rând, cu stadioane unde este adunată o mare masă de fani. Această
masă îşi concentrează atenţia pe joc, ceea ce declanşează o mare răbufnire de emoţii. Pe lângă asta, vezi
tu, această răbufnire de emoţii este destul de aşteptată
şi planificată, indiferent de rezultatul jocului. Oamenii
deştepţi ar trebui să se gândească la asta, cine face de
fapt acest lucru şi în ce scop. Până la urmă, emoţiile
umane sunt o energie puternică. Persoana hrăneşte
natura Animalică cu emoţiile sale negative, în vreme
ce o masă de oameni hrănesc rațiunea Animalică cu
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ele. Şi, vorbind la modul general, cum au apărut sporturile de performanță? Cum au apărut competiţiile
sportive ca divertisment al maselor?
Destul de des, oamenii nu analizează nici măcar
informaţia care le este prezentată în presă, ca să nu
mai vorbim despre o căutare independentă a cauzei
unui fenomen. Presa oferă deseori exemplul primelor
competiţii olimpice, care erau organizate deja în Grecia
Antică. Dar care au fost cauzele originii lor? Puţini
oameni ştiu că astfel de competiţii „paşnice” de divertisment erau consecinţa războaielor permanente. Cu
cât erau mai bine pregătiţi din punct de vedere atletic
războinicii unei anumite părţi, cu atât era mai bun
rezultatul războaielor pentru organizatorii acestora. Şi
această directivă a naturii Animalice este încă reflectată în realităţile sportului din zilele noastre. Pregătirea
pentru competiţii şi, de asemenea, însuşi scopul de a
deveni un campion, sunt, de fapt, bazate pe stimularea constantă în atlet a megalomaniei, egoismului şi
a spiritului de competiţie. Până la urmă, cu cât mai
multe ambiţii are un atlet, cu atât mai mult va exersa.
Şi aceasta nu este o chestiune de a te învinge pe tine
însuţi, aşa cum se promovează peste tot. De fapt, toată
atenţia Personalităţii este centrată pe dezvoltarea de
abilităţi pentru controlul propriului corp la momentul
potrivit, incluzând folosirea rezervelor corpului şi a
abilităţilor fenomenale. Aceasta este doar o mică „victorie” asupra cărnii în contextul dominaţiei în gândire
a naturii Animalice.
Şi pentru ce se sacrifică un atlet, pentru ce îşi
sacrifică timpul şi sănătatea? De dragul gloriei
personale şi, în acelaşi timp, pentru glorificarea ţării
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care îi oferă diverse beneficii şi privilegii în schimbul
victoriei. Dar ce zace în spatele organizării de astfel
de competiţii şi dincolo de participarea emoţională a
milioane de oameni la acestea? Ce se stimulează în
oameni? Puţini oameni se gândesc la asta. Şi care
este rezultatul final al carierei campionului respectiv?
Chiar se învinge pe sine însuşi? Nu. Rezultatul său
este fosta glorie, un sentiment de mândrie rănită că
a rămas neapreciat de către propriul stat, şi un gol
lăuntric. Pentru că, imediat ce începe să aibă probleme
de sănătate sau încetează să mai câştige competiţii,
nimeni nu mai are nevoie de el, aspect frecvent în
sportul de performanță.
Golul sufletesc este cel care declanşează toate
aceste izbucniri negative. Deoarece, a te învinge pe
tine însuţi înseamnă să învingi natura Animalică în
propria persoană (tocmai aici se regăseşte atingerea
armoniei spirituale) şi nu în stăpânirea la perfecţie a
unor abilităţi în controlarea corpului fizic. Practicarea
sportului este un lucru minunat, dar doar în scopul
menţinerii sănătăţii corpului, în aşa fel încât să nu
ai probleme majore de la natura Animalică. Dar este
mult mai important pentru om să se concentreze pe
componenta sa spirituală. Asta este ideea!
Anastasia: Aveți dreptate. Aceasta este o problemă
a societăţii, dar care începe cu omul... Chiar şi în
privinţa acestei meditaţii, când persoana se concentrează pe lucrul serios și zilnic asupra sa, pe propria
dezvoltare spirituală, în general, dacă învaţă să fie pe
un val calitativ diferit de percepţie, atunci și Entitățile sale vor începe să lucreze diferit. Acestea pur şi
simplu se vor refocusa mai des către un nou mod de
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operare a acestei percepţii dominante, manifestând, în
esență, celelalte calităţi şi abilităţi ale lor, inclusiv aşa
zisele abilităţi fenomenale ale omului. Cum se scria în
tratatele indiene străvechi: „Acţionează, dar renunţă
la roadele muncii tale!” Însemnând, acţionează dezinteresat şi nu din dragoste de sine.
Această meditaţie, în opinia mea, conţine un aspect foarte important de înţelegere a naturii umane
şi a structurii sale complexe. Meditaţia face posibilă înţelegerea din experienţă personală a procesului
misterios de apariţie a izbucnirilor emoţionale şi a
gândurilor omeneşti. Până la urmă, procesele chimice
şi fizice din creier sunt deja o consecinţă a „ezoosmosului primar”, adică, a impulsului energetic inițial.
Îmi amintesc când ați făcut o comparaţie asociativă
excelentă a funcţiei diencefalului cu un fel de receptor
care converteşte fluctuaţiile de energie (semnalele venite de la Entități) în materia subtilă a sentimentelor
şi a emoţiilor.
Rigden: Dacă asocierile referitoare la tehnologie
sunt mult mai potrivite pentru înţelegerea acestui proces, atunci cu siguranţă pot da şi astfel de exemple.
Pentru o înțelegere mai ușoară, funcţia structurilor
vechi ale creierului poate fi comparată la figurat cu un
televizor (apropo, acest cuvânt este derivat din cuvântul grecesc „tele”, însemnând „departe”, şi cuvântul
latinesc „visor”, însemnând „observator”, iar „viso” se
referă la „privesc”, „vedere”). Sau mai degrabă, cu un
tub catodic (cinescop) din televizor, care converteşte semnalele electrice şi luminoase, invizibile pentru
ochiul uman, în imagini vizibile în gama de frecvenţă
percepută de noi.
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În diencefal, exact ca în principalele blocuri ale
cinescopului analog al televizorului, există, vorbind
la figurat, un receptor de semnale. În ce priveşte
funcţiile sale, este similar condiţionat cu un alt
dispozitiv din televizor – selecţionerul de canale, care
nu numai că amplifică, dar, de asemenea, identifică
semnalul „canalului” necesar corespunzător, şi apoi îl
converteşte într-o frecvenţă standard intermediară. Pe
lângă asta, există, vorbind asociativ, un anumit „bloc
de decodare semnal”, „un detector de semnal audio şi
video”, „amplificator de frecvență intermediară”, „un
amplificator audio” şi „un tub catodic”. Adică, aceeaşi fizică, dar la nivelul proceselor energiilor subtile
care au loc în microcosmosul uman şi în structura
sa complexă.
Diencefalul este, într-un fel, unul dintre convertoarele de energii în materie brută. Iar Entitățile pot fi
comparate cu turnuri de televiziune care-şi transmit
programele pe diverse canale, cu ajutorul antenelor
sale de transmisie. Să luăm, de exemplu, Entitățile
stângă, dreaptă şi posterioară. Pentru ele, atenţia persoanei la programele lor este, vorbind în limbaj tehnic,
„o unitate de alimentare”, „un amplificator de voltaj
al devierilor verticale şi orizontale”, un amplificator al
canalelor de imagine sub forma iluziilor impuse asupra
persoanei, şi o unitate de control la distanță a persoanei şi a dispoziţiei acesteia. Deci, fie un thriller despre
propria mândrie apare în capul persoanei, sau un film
de groază făcut din fricile sale, sau o melodramă intitulată „zidul plângerii trecutului pierdut”. Adică, aceste
Entități vor desena foarte meşteşugit orice iluzie plauzibilă, „vor face din ţânţar armăsar”, şi vor forţa persoana să experimenteze în profunzime diferite emoţii
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negative, folosindu-se în același timp de ceva atât de
prețios pentru dezvoltarea sa spirituală – atenția.
Însă, dacă persoana se reorientează spre percepţia
„transmisiunii televizate” de la Entitatea sa frontală,
va fi capabil să vadă şi să simtă o imagine cu totul
diferită a lumii, una utilă pentru creşterea sa spirituală. De exemplu, „un documentar” despre viaţa
reală şi despre lumea interioară spirituală reflectată
în exterior. Datorită unui astfel de contact şi a empatiei, Personalitatea primeşte o încărcătură pozitivă
puternică, care-i permite să-şi concentreze toată atenţia în direcţia spirituală. Adevărul este că, după un
astfel de „film”, viaţa obişnuită umană va părea actorie
pură. Prin urmare, depinde doar de persoană, la ce
va acorda atenţie în mintea sa şi ce semnale va primi
şi va amplifica. Vorbind la figurat, omul ţine în mâinile sale nu numai telecomanda „televizorului” său,
dar şi oportunitatea de a controla toate „turnurile de
televiziune”, și în acelaşi timp companiile TV şi radio
ale acestora.
Mai mult, datorită acestei tehnici meditative, persoana va fi capabilă să se cunoască atât pe sine, cât
şi pe alţi oameni. Când eşti capabil să identifici clar în
tine însuţi momentele legate de activarea unei Entități
sau a alteia, îţi va fi uşor să simţi şi influenţa ascunsă
a altor oameni asupra ta. Cum? De exemplu, vorbeşti
cu o persoană sau asculţi o anumită informaţie la
televizor sau la radio. La momentul conversaţiei sau
al primirii informaţiei dintr-o sursă externă, pur şi
simplu te centrezi pe poziţia ta mediană neutră ca
Observator, înconjurat de cele patru Entități ale tale.
Mai precis, intri în starea de Observator detaşat de
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circumstanţe şi urmăreşti în tine însuţi care Entitate
este activată de această informaţie. Deoarece, pe lângă
schimbul verbal de informaţie dintre oameni, are loc şi
o interacţiune a Entităților lor. Datorită unei astfel de
monitorizări a influenţei acestei informaţii asupra ta,
vei înţelege care a fost fundaţia emoţională originală a
informaţiei respective şi în ce scop, ascuns de fapt, îţi
este comunicată. De exemplu, dacă interlocutorul îţi
spune minciuni sau recurge la înşelăciune, Entitatea
ta stângă se va activa cu siguranţă. Dacă îţi provoacă agresivitate, centrul Entității drepte va începe să
se rotească. Şi dacă trezeşte în tine un val de emoţii
pozitive, Iubire şi Bunătate, atunci se va activa Entitatea ta frontală. Astfel, poţi urmări situaţia reală şi
nu acea iluzie care este impusă constant asupra ta
din lumile vizibilă şi invizibilă, în scopul controlării
conştientului tău.
Anastasia: Da, dacă mulţi oameni vor stăpâni
această tehnică de meditaţie, nevoia de a ne minţi şi
de a ne controla unii pe alţii va dispărea din societate.
Nu va mai avea niciun sens, din moment ce toţi vor
cunoaşte Adevărul unul despre celălalt.
Rigden: Aşa este. Dar asta se va întâmpla numai
dacă majoritatea oamenilor din societate va dori să se
schimbe în bine. Atunci, umanitatea va avea o şansă
să urmeze o altă cale, din punct de vedere calitativ, de
dezvoltare spirituală civilizată. Dar ce va alege omenirea modernă – aceasta este întrebarea. Până la urmă,
această tehnică meditativă a mai fost dată oamenilor
şi anterior. Mai mult, a fost adusă în viaţa societăţii
în vremuri diferite. Nu aş spune că a fost dată într-o
manieră aşa de detaliată, dar era destul de uşor de
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înţeles pentru gândirea oamenilor din acele zile. Dar
oamenii sunt oameni, şi mulţi dintre ei, din păcate,
agreează modernizarea şi complicarea cunoștințelor
pure şi a Adevărului simplu. Cu toate acestea, ecouri
ale acestei practici pot fi încă găsite în cunoştinţele
secrete ale diferitelor popoare ale lumii. Numai că în
zilele noastre, au fost camuflate până la absurd în ritualuri, acompaniate de cântat, dansat şi spectacole
pretenţioase cu tamburine şi tobe. Şi totul este făcut
în scopul „trecerii” într-o stare alterată a conștientului
pentru „un discipol” sau „un preot” şi pentru a asculta „un spirit vorbitor” din partea dreaptă sau stângă,
şi aşa mai departe. Deşi, în timpul executării acestei
practici în forma sa pură, astfel de complexităţi nu
sunt necesare – acestea toate sunt lucruri omeneşti,
superficiale. Aici, în primele stadii, pur şi simplu înveţi să-ţi reconfigurezi percepţia conştientului şi să-ţi
urmăreşti şi să-ţi controlezi stările. Iar mai târziu sunt
simple momente de lucru... General vorbind, ar trebui să menţionez că, din timpurile străvechi, astfel de
practici spirituale de bază legate de cunoştinţele fundamentale şi de creşterea spirituală a omului, ca regulă, au fost înregistrate în anumite semne şi simboluri.
Anastasia: Semnele şi simbolurile sunt un subiect
special. Dacă este posibil, ar fi oportun să auzim despre ele, mai detaliat, de la dvs. personal şi să le oferim
cititorilor această informaţie valoroasă. Din vremuri
străvechi, istoria omenirii a fost aproape întotdeauna
înconjurată de semne şi simboluri. Dar după căutări
intense de date despre ele în bibliotecile diverselor oraşe şi pe Internet, am ajuns la concluzia dezamăgitoare că semnele şi simbolurile sunt prezente în fiecare
epocă istorică, dar cunoştinţele despre ele au fost fie
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pierdute, fie descifrarea semnificației lor a fost atât
de grosolan distorsionată, încât nu prea a mai rămas
Adevăr. Nu există acele Cunoștințe spirituale primordiale despre semne, aşa acum ați comunicat dvs. Ce
este disponibil pentru oamenii obișnuiți în ziua de
azi? În cel mai bun caz, sunt dicţionare de simboluri,
cărţi cu conţinut dubios, în interpretarea „masonilor”
cu privire la dichisurile învăţăturilor oculte. Oamenii
de ştiinţă se disociază de astfel de interpretări, deoarece înţeleg ce stă la baza acestor publicaţii. În acelaşi
timp, ştiinţa a acumulat deja un material foarte bogat
despre simbolurile şi semnele grafice specifice culturilor arheologice străvechi de pe diverse continente şi
din diverse vremuri. Multe dintre semnele ritualice
magice, considerate importante în cultura spirituală a diferitelor popoare, sunt identice. Dar, până în
prezent, savanţii nu au reuşit să le descifreze în întregime. Acum înţeleg de ce. Chiar şi ce ne-ați spus
în această privinţă mi-a oferit o înţelegere complet
diferită asupra imaginii lumii şi asupra cunoştinţelor
despre om. Citind lucrări despre simbolurile grafice
ale culturilor arheologice, articole despre etnografie,
folclor, mitologie şi cosmogonie în reprezentarea diverselor popoare, am ajuns la concluzia că savanţilor
le lipseşte exact această verigă. Tocmai acea cheie de
descifrare a semnelor pentru a conecta, înţelege şi a
citi aceste date unice, care sunt bogăţia spirituală a
omenirii.
Rigden: Da, din păcate, în ciuda abundenţei de
semne şi simboluri străvechi în societatea modernă,
multe dintre cunoştinţele despre ele au fost într-adevăr pierdute de către oameni – acesta este un fapt.
Dar nu este o supriză. Problema este în oameni, în
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societatea însăşi: începând cu un individ şi dorinţele
sale dominante, şi terminând cu priorităţile societăţii
omeneşti. Să ne uităm doar la istoria omenirii: războaie constante, o luptă permanentă pentru putere
religioasă şi politică şi, cel mai rău, ascunderea de
către majoritatea oamenilor a Cunoştinţelor spirituale
adevărate, care duc la Libertatea reală a Personalităţii şi la eliberarea Sufletului. De ce au fost ascunse
Cunoştinţele primordiale de majoritatea? De ce au
fost distorsionate dincolo de orice recunoaştere şi apoi
interpretate de către mintea împotmolită în gândirea
materialistă? De ce a fost eradicată această informaţie
din conştientul noilor generaţii şi lăsată uitării timp
de milenii? Pur şi simplu, deoarece aceste Cunoştinţe
primordiale au făcut posibilă pentru oameni dezvoltarea spirituală pe cont propriu, independent de aceiași
politicieni şi preoţi, care, până în ziua de azi, s-au tot
autointitulat „intermediari” între oameni şi zei. Aceste
Cunoștințe i-a făcut pe oameni liberi, independenți de
structurile puterii politice și preoțești, și le-a permis
națiunilor să se unească în mod independent. Până
la urmă, este foarte dificil să controlezi oamenii liberi
spiritual, cu atât mai mult să încerci să impui asupra
lor discordie, teamă, agresivitate şi alte instrucţiuni
de la rațiunea Animalică.
Anastasia: Sunt complet de acord cu dvs. că problema este într-adevăr în oamenii înşişi şi în societatea
pe care aceştia o formează, ca şi în prevalenţa dezacordurilor şi a fragmentării în relaţiile dintre oameni.
Chiar dacă luăm detalii. De exemplu, uitându-ne la
cercetarea ştiinţifică privind semnele străvechi, chiar şi
un studiu superficial al problemelor propuse în aceste
lucrări te pune pe gânduri în ceea ce priveşte zidul de
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obstacole artificiale care trebuie înfruntate de către
cei care încearcă astăzi să ajungă la esenţa adevărului. În ce condiţii trebuie să-şi facă munca oamenii de
ştiinţă, să spunem, în etnologie, etnografie, arheologie
şi istoria antică? Totul se face din pur entuziasm şi
pentru salarii mizere. Pe lângă asta, în munca lor, ei
se confruntă cu numeroase obstacole birocratice sau
financiare, lipsă de organizare şi coordonare în atragerea de specialişti din discipline înrudite, în vederea
unei explorări mai în profunzime a diverselor chestiuni. Sau, deseori, se confruntă pur şi simplu cu conspiraţia tăcerii, aşa cum se numeşte în lume „tabu-ul
ştiinţific”, în anumite subiecte sau descoperiri.
Ca să nu mai menţionăm situaţia de la nivel global,
când, în multe cazuri, obstacolele sunt create artificial
pentru a împiedica accesul la anumite informaţii sau
descoperiri arheologice unice, care, în realitate, sunt
ascunse de oameni. Firesc, toate acestea nu se întâmplă fără implicarea anumitor structuri interesate. O
astfel de informaţie fie nu este adusă în atenţia comunităţii ştiinţifice mai largi, fiind lăsată în depozitării
să strângă praf, fie artefacte semnificative sfârşesc în
colecţii private, sau chiar sunt îndepărtate complet de
către serviciile secrete şi dispar ca prin minune. Probabil că cineva este foarte speriat că această informaţie va
zgudui ideologia şi fundaţia puterii cuiva, acestea fiind
profitabile pentru controlarea naţiunilor contemporane.
Deci, toată stima pentru acei oameni de ştiinţă care,
în ciuda tuturor obstacolelor, continuă să lucreze cu
abnegaţie în acest domeniu al ştiinţei şi să informeze
naţiunile despre descoperirile semnificative care distrug iluzia „sălbăticiei” popoarelor din vechime şi care,
uneori, depun mărturie în favoarea priorităţii valorilor
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şi cunoştinţelor spirituale din acele vremuri îndepărtate. Dar cu toate acestea, încă se pune întrebarea: de
ce societatea în sine rămâne tăcută? Până la urmă,
societatea este cea care ar trebui în primul rând să fie
interesată de trecutul său spiritual, în vederea înţelegerii şi determinării corecte a vectorul viitorului său.
Rigden: Este tăcută, deoarece conştientul majorităţii oamenilor a fost în aşa fel procesat cu stereotipurile
gândirii materiale consumeriste, într-o aşa măsură,
încât persoana obişnuită nu poate nici măcar să înţeleagă modul de formulare a întrebării în sine. Când
gândirea sa este orbită de astfel de instrucţiuni şi şabloane, pur şi simplu nu înţelege de ce, de fapt, aceste
profesii ştiinţifice ar trebui să fie o prioritate mai mare
pentru societate şi stat decât, de exemplu, profesia de
nanotehnologist, care face cercetări la nivel atomic şi
molecular, sau cea de analist financiar, sau de fizician
care se ocupă cu noi tipuri de arme? Dar problema este
că toţi cercetătorii pe care i-ai menţionat mai sus, din
astfel de profesii care „nu sunt respectate” în multe ţări
şi care au legătură cu studierea antichităţii şi a culturii
diferitelor popoare, prioritar, stabilesc ca super-obiectiv
(pe lângă adresarea chestiunilor ştiinţifice curente) nici
mai mult, nici mai puţin decât reconstruirea tuturor
aspectelor vieţii spirituale a societăţii! Şi cui dintre
cei care sunt la putere i-ar plăcea asta? Până la urmă,
dacă masele ar şti cu certitudine ce anume urmăreau
oamenii obișnuiți la fel ca ei, cu mii de ani în urmă,
ce fel de viziune asupra lumii şi ce cunoştinţe sacre,
spirituale aveau, cum se perfecționau şi cărui lucru îşi
dedicau vieţile, atunci va apărea întrebarea: unde se
îndreaptă omenirea modernă şi de ce aceste Cunoştinţe
au fost ascunse de majoritatea timp de milenii?
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Până la urmă, prin ce este omul de astăzi diferit
de omul din trecut? Diferenţa este doar într-o uşoară schimbare a condiţiilor externe de existenţă, dar
problemele interne, lupta dintre natura Spirituală şi
natura Animalică au rămas aceleași! Mai mult, o astfel de muncă ştiinţifică la scară largă în vederea reconstrucţiei componentei spirituale a vieţii societăţii
implică decriptarea înţelesurilor esenţiale sacre şi a
motivelor cheie, creatoare de simboluri, din diferite
culturi și perspective asupra lumii. Şi asta înseamnă că ea presupune obţinerea de dovezi ştiinţifice în
sprijinul importanţei rolului pe care practic unele şi
aceleaşi semne şi simboluri l-au avut pentru diferite
popoare ale lumii, în diferite epoci de formațiuni sociale, indiferent de cât de îndepărtată şi izolată era
locaţia acestor popoare pe diverse continente.
Semne şi simboluri au existat în societatea umană
încă de la început. Ele sunt încă prezente în lumea
modernă, indiferent de faptul că cei mai mulţi oameni
nu le înţeleg sensul şi puterea de influenţă pe care o
exercită. Tu însăţi ştii deja foarte bine, datorită experienţei meditative, cum unele semne şi simboluri
afectează fizica lumilor vizibilă şi invizibilă. Semnele
şi simbolurile sunt cheile către tezaurul spiritual al
societăţii umane; acesta este un cod pentru procesele complexe care dezvăluie secretele controlării fizicii
avansate, ca şi noi orizonturi de cunoaştere ştiinţifică.
Anastasia: Da, ştiind asta, înțelegi ce puteri posedă
fiecare om atingând anumite nivele de desăvârșire a
propriului sine. Însă, asta impune, de asemenea, o
mare responsabilitate.
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Rigden: Fără îndoială. Dar oamenii rămân oameni;
chiar având Cunoştinţele despre puterea şi despre importanţa semnelor şi a simbolurilor, în timp, le-au
distorsionat, au adăugat ceva, şi le-au complicat la
discreţie. Ca rezultat, ce ştiau unii oameni la începutul
mileniului şi alţii la sfârşitul acestuia, era clar diferit
ca sens şi calitativ diferit în conţinut. Dar, din când în
când, aceste Cunoştinţe erau reînnoite în societatea
omenească. Unele culturi dispăreau, luându-şi
„secretele sacre” cu ele în mormânt, în vreme ce altele,
dimpotrivă, se formau și înfloreau din rămăşiţele
cunoştinţelor generaţiilor anterioare. Deci, prezenţa
acestor Cunoştințe în forma lor primordială a fost
întotdeauna actuală pentru oricare dintre popoarele
care locuiau în diferite părţi ale globului, deoarece nu
doar oferă o cheie către cunoștințele strămoşilor lor,
dar şi extinde considerabil propria lor cunoaşterea în
domeniul autodesăvârșirii spirituale.
În lumea modernă, pot fi găsite întregi sisteme de
simboluri şi semne tradiţionale, „proprii” oricărei
naţiuni. Însă, Cunoştinţele primordiale cu privire
la acestea s-au pierdut. Chiar și denumirile înseși
ale simbolurilor și semnelor, astăzi, în interpretarea
semantică nu mai sunt legate de cunoștințele sacre
despre om. Ele reprezintă, în cea mai mare parte,
o noţiune a unei anumite valori în ştiinţă şi au, de
asemenea, un înţeles condiţionat de zi cu zi, care
caracterizează o manifestare sau alta a lumii materiale.
Anastasia: În general, semnele sunt prezente astăzi
şi continuă să lucreze, doar că oamenilor le lipsesc
Cunoştinţele despre ele.
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Rigden: Perfect adevărat. Acesta este rezultatul la
care a ajuns omenirea. Nu numai Cunoștințele s-au
pierdut, dar chiar şi înţelesul semantic al cuvintelor,
care, per ansamblu, desemnează anumite simboluri și
semne. Iată un simplu exemplu. Să luăm, de exemplu,
cuvântul „символ” (simbol), care este folosit în viaţa
de zi cu zi de către populaţia vorbitoare de limbă rusă.
Este împrumutat din limba greacă. Dar cum a apărut
în Grecia antică?
În Grecia antică, exista un astfel de cuvânt, „shma”,
însemnând „semn”, „stindard”, „semn ceresc”. Ar
trebui menţionat faptul că, în culturile străvechi
ale regiunii Egee (înainte chiar de apariţia Greciei),
în mod special după ce locuitorii respectivi au venit
în contact cu oamenii din Orient (de exemplu, cu
locuitorii Anatoliei (acum teritoriul Turciei) şi cu
egiptenii antici, care dezvoltaseră „scrierile sacre”
şi cunoaşterea ocultă), multe din cunoaşterea lumii
invizibile erau explicate prin intermediul alegoriilor,
accesibile ca înţeles locuitorilor unei anumite localităţi.
De exemplu, procesul şi rezultatele unei meditaţii în
comun a unui grup de oameni care lucrau cu semne
(sau pentru o anumită plasare a unui semn activ care
influenţa masele) erau explicate iniţiaţilor nou-veniţi,
pur şi simplu prin folosirea de asocieri pe care aceştia
le puteau înţelege cu uşurinţă. Aria de influenţă pe
care o acoperea semnul era comparată asociativ cu
aruncarea de către pescar a unei plase de pescuit
în mare (meseria de pescar fiind foarte populară în
zilele acelea). Li se spunea că, dacă semnul era plasat
într-un anumit loc, de exemplu, într-o cameră, templu
sau în piaţă, el va influenţa oamenii din acel spaţiu,
373

allatra.tv

Anastasia Novîh „AllatRa”

aproximativ vorbind, ca o plasă fixată într-o anumită
parte a mării, în timpul pescuitului.
Pe scurt, în vremurile străvechi, se foloseau alegorii de acest fel, pe care oamenii acelei epoci le puteau
înţelege. Astăzi, desigur, toate acestea pot fi explicate
oamenilor, folosindu-se exemple moderne. De exemplu, influenţa anumitor semne şi simboluri poate fi
comparată cu un receptor radio care operează la o
frecvenţă predeterminată şi care distribuie unde radio la anumite distanţe, sau cu lumina unui felinar,
care luminează o anumită parte a străzii. Şi chiar şi
atunci, acestea tot vor fi alegorii, deoarece oamenii
moderni sunt, de asemenea, foarte departe de înţelegerea fenomenelor legate de procesele care au loc în
alte dimensiuni.
Ca urmare, exact datorită unei astfel de comparaţii
asociative, care era răspândită în societăţile secrete,
cuvântul „to sumbolon” a apărut în vocabularul de zi
cu zi al oamenilor (care, aşa cum spune, aud sunând,
dar nu ştiu de unde vine), iar acest cuvânt a început
să aibă înţeles de o practică de grup a câtorva pescari
aruncându-şi plasele când pescuiesc. Ei bine, este
aceeaşi poveste de când lumea: cei care nu ştiu nimic
despre latura spirituală a chestiunii, pun întotdeauna
egal între înţelesul cunoştinţelor despre care au auzit, şi obiectele şi fenomenele lumii materiale, în baza
înţelegerii lor materiale. Dar, în acelaşi timp, acest
cuvânt „to sumbolon” a continuat să fie folosit de către
oamenii iniţiaţi în cunoaştere. Ca rezultat, împreună
cu cuvântul mai vechi „shma” (însemnând semn, stindard, semn ceresc), cuvântul „simbol” a ajuns să fie
folosit cu următoarele înţelesuri: „conexiunea dintre
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invizibil și vizibil”, „localizarea realității invizibile printr-un semn vizibil, sensul secret al acestuia fiind înţeles doar de un anumit grup de oameni”. Iar mai târziu,
„simbolul” a înlocuit complet acest cuvânt străvechi.
Este, de asemenea, important să ştim cum reacționează Arhonţii la creşterea, în rândul oamenilor,
a popularităţii cunoştinţelor care vin din societăţile
secrete spirituale. Voi folosi încă o dată cuvântul „simbol” ca exemplu. Când acest cuvânt a început să câştige importanţă în rândul populaţiei, exact cu sensul
său primordial, „masonii” au intervenit în chestiunea
respectivă. Ei au început să înfiinţeze pe teritoriul
Greciei breslele lor diverse, corporaţii, societăţi, religii, partide, şi să-şi plaseze semnele şi simbolurile lor
ca semne publice distinctive ale acestor organizaţii.
Au început „să murdărească” cuvântul „simbol” cu
înţelesul semantic de chestiuni omeneşti obişnuite, şi
să-l folosească în diverse aspecte ale vieţii de zi cu zi:
înţelegeri diplomatice, bilete la teatru, numele inelelor
cu sigiliu ale judecătorilor atenieni, şi ca denumire a
unei părţi din cotizația de membru. Ecouri ale acestor
„perversiuni” pot fi găsite şi astăzi. Ca rezultat, înţelesul primordial al cuvântului „simbol” a ajuns să fie
uitat şi a început să dispară din folosirea de zi cu zi.
Însă, destul de interesant, cuvântul „simbol” a
intrat în limba rusă exact cu înţelesul de „semn”. Iar
cuvântul „semn” („znak” – nota traducătorului) a ajuns
în limba rusă din cuvântul din slavona veche „a şti”
cu sensul de a cunoaște şi de a avea informaţie despre ceva (rusă și ucraineană veche – „znati”, slovenă – „znáti”, cehă veche – „znáti”, poloneză – „znac”
ș.a.m.d). Adică, acest cuvânt „znati” („a şti” – nota
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traducătorului), era clar oricărui slav, indiferent de
diferenţele existente în limbi. De fapt, într-un anumit
sens, el reflecta perfect înţelesul original al cuvântului
grec „simbol”.
Deci, ăsta este doar unul din numeroasele exemple
de transformare a cuvântului care înseamnă semn şi
simbol. Iar de fapt, fiecare popor avea propriile definiţii
pentru „semn” şi „simbol”, dar nu orice naţiune din
ziua de azi îşi aminteşte semnificațiile lor originale.
Dacă oamenii ar şti aceste înţelesuri originale, ar fi
surprinşi de cât de similare ca sens sunt acestea la diferite popoare care, în vechime, trăiau la distanţe considerabile unele de altele şi erau separate de oceane.
În mod clar, este dificil pentru oameni să avanseze în
cunoaşterea chestiunii simbolurilor şi a semnelor, fără
a avea baza primară a Cunoştinţelor, datorită cărora
situaţia poate fi observată de-a lungul mileniilor. Dar
asta se poate corecta. Așadar, există câteva semne
active care sunt prezente constant în societatea umană,
indiferent dacă generaţia actuală de oameni ştie despre
ele sau nu. Există, de asemenea, cunoștințele de bază
despre alte semne şi despre simbolism. Din cele mai
vechi timpuri, acestea ultimele erau purtătoarele
anumitor cunoştinţe codificate despre fiinţa umană,
structura sa energetică, şi, de asemenea, despre
abilităţile acesteia în lumea invizibilă, inclusiv cea
principală – eliberarea spirituală.
Din vremurile străvechi, semnele şi simbolurile de
bază erau plasate potrivit unor anumite scopuri, în
funcţie de utilitatea lor: în unele cazuri, scopul era
transmiterea Cunoștințelor, în vreme ce în altele,
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semnele erau plasate ca un element de influenţă directă asupra celui care le privea. Când scopul era
transmiterea Cunoştinţelor, semnele şi simbolurile
erau aplicate sub forma unui „sigiliu”. Voi explica folosind un exemplu simplu. Când persoana se uită la
fotografia sa, partea dreaptă a fotografiei corespunde
mâinii sale stângi, în timp ce partea stângă a fotografiei corespunde mâinii sale drepte. Este acelaşi lucru
pe sigiliu, când priveşti originalul şi îl compari cu amprenta acestuia. Acelaşi principiu se aplică semnelor
legate de transferul Cunoştinţelor, în mod special cele
care desemnează Entitățile dreaptă şi stângă.

Figura 16. Imagine mostră a unui simbol de bază
destinat transferului de Cunoştinţe.
Partea dreaptă şi partea stângă sunt după
principiul „sigiliu”.

Şi dacă era cazul unor semne şi simboluri destinate
exercitării unei anumite influenţe asupra persoanei
care le privea, acestea erau plasate în perfectă
concordanță cu părţile efective. De exemplu, dacă era
necesar să fie activată Entitatea dreaptă a omului,
atunci era plasat semnul sau simbolul corespunzător
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în faţa părţii drepte a persoanei care le privea, şi aşa
mai departe. Erau multe alte nuanţe, deja inventate
de către oameni, despre cum să fie citite aceste semne:
de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga, de
jos în sus sau invers. Dar ăsta este deja specificul
tradiţiilor locale ale diferitelor popoare străvechi; deşi
şi acesta, la rândul său, se baza pe anumite informaţii.
Dar nu vorbim despre asta acum.

Figura 17. Imagini mostre ale simbolurilor şi ale
semnelor destinate activării Entităților laterale:
1) un semn simbolic de activare a Entității drepte (arcul mic
corespunde Entității drepte a persoanei care se uită la
semn);
2) un semn de activare a Entității stângi (arcul mare corespunde Entității stângi a persoanei care se uită la semn).

Să examinăm cunoştinţele de bază despre cele patru Entități ale omului şi despre Suflet, care erau cunoscute oamenilor din cele mai vechi timpuri. Iniţial,
reprezentarea omului obişnuit era sub forma unei
cruci echilaterale cu un cerc în centru (o versiune
simplificată era pur şi simplu o cruce echilaterală). Linia
orizontală a crucii reprezenta legătura cu materia, în
timp ce linia verticală însemna conexiunea cu lumea
spirituală, sau mai degrabă, indica prezenţa elementelor din lumea spirituală în om şi posibilitatea înălţării
spirituale. Din acest motiv, de fapt, diverse popoare au
asociat ulterior linia orizontală cu elementul pământ,
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cu lumea materială (pământească) (mişcarea spre interior), şi, de asemenea, cu timpul (ca mişcare dinspre
trecut spre viitor), cu un vector (vest-est), şi cu o linie
care separa Cerul de Pământ. Iar linia verticală era asociată cu elementele foc şi aer şi cu direcţia lor iniţială de
jos în sus, dinspre sfera materială spre cea spirituală.
Cele patru vârfuri ale unei cruci echilaterale și
cercul interior (cele patru Entități de bază şi Sufletul) desemnau principalele elemente din structura
umană, care întruchipau planul cel mai important:
crearea de condiţii pentru alegerea Personalităţii
între lumea materială şi cea spirituală.

Figura 18. Simbolul fiinţei umane – o cruce
echilaterală cu un cerc.
Pe schema simbolului (în tipul „sigiliu”) sunt reprezentate:
în centru – simbolul Sufletului (cercul), pe cele patru laturi
ale sale – principalele Entități ale omului.

Cercul este un simbol străvechi al Sufletului sau al
unei manifestări din lumea Spirituală (inclusiv a unei
Fiinţe Spirituale; un simbol al prezenţei lui Dumnezeu, o reprezentare a „sunetului sacru Ra”); o circumferinţă care, în mod simbolic, încapsula şi conţinea
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în sine o parte din marele Vid. Având în vedere că
Sufletul este antimaterie pură, adică, o forţă care vine
din lumea spirituală, atunci, în înţelegerea gândirii
materiale, este Nimic. Câteodată, era reprezentat ca
un punct în centrul unui cerc, simbolizând energia
concentrată din lumea spirituală (în unele cazuri, asta
era reprezentarea pentru stadiul iniţial de dezvoltare
spirituală, trezirea). Iar cercul în sine simboliza puteri
spirituale, o caracteristică a Sufletului în sensul de
perfecţiune, integritate, permanenţă, veșnicie, o desemnare a lumii spirituale, a Existenţei care nu are
nici început, nici sfârşit.
Mai este un fapt remarcabil. În structura umană,
Sufletul este înconjurat de învelişuri de informaţie
(subpersonalităţi). Dar toate acestea sunt, de asemenea, încapsulate într-un „înveliş” constând în energia
vitală a omului – Prana. Prana este cea care este un
fel de interfaţă între energia Sufletului şi lumea materială. În mitologia popoarelor lumii, în mod special
acolo unde erau reflectate astfel de cunoştinţe sacre
(spirituale) despre om, deseori, era trasată o paralelă
asociativă între energia Prana şi caracteristicele înflăcărate ale Soarelui. De aici, reprezentarea Sufletului
sub forma unui disc solar.

Figura 19. Simbolul Sufletului şi al lumii
spirituale – cercul.
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Cercul semnifică, de asemenea, distincția dintre
cele două sfere (materială și spirituală). Dacă se referea la cunoștințele despre om, atunci indica informații
despre Suflet, care se afla într-o stare intermediară,
ca să spunem așa.
Câteodată, împreună cu un cerc, erau reprezentate
elemente care îl dinamizau: de exemplu, aripi, petale
de lotus, raze, şerpi încolăciţi, sau limbi de flăcări.
Astfel de imagini pot fi găsite în simbolurile sacre ale
culturilor Tripolie, ale Indiei antice, Egiptului antic,
ale culturilor străvechi mexicane, sumeriene şi ruseşti. Asta semnifica evoluţia spirituală a omului sau
indica Cunoştinţele spirituale (Învăţături) introduse în
această lume de către o Fiinţă din lumea spirituală.
Arăta, de asemenea, direcţia mişcării dinspre interior spre exterior, caracteristica puterii Sufletului care
împinge Personalitatea spre o alegere şi spre căutarea
de căi spirituale în vederea eliberării din captivitatea
materiei. Deseori, în miturile cosmologice, anticii includeau schema generală a lumii într-un cerc. În acest
caz, asta arăta creaţia (formarea) lumii materiale de
către lumea spirituală.
Anastasia: Da, cunoștințele despre semnificația sacră a cercului este înregistrată în simbolurile și semnele nu numai ale picturilor rupestre, și ale picturilor
murale de pe pereții caselor, dar și de pe obiectele arheologice: sculpturi sacre, veșminte ritualice, ceramică, și așa mai departe. Ele au fost, de asemenea, păstrate în arhitectura clădirilor vechilor temple și ale
locuințelor simple (corturi și iurte). Acte ritualice tradiționale ale unor anumite credințe reflectă, de asemenea, aceste cunoștințe. De exemplu, mersul ritualic
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într-un cerc în jurul unui anumit teritoriu sau clădire,
performarea de dansuri în cerc (dansuri ritualice circulare în jurul unui centru invizibil sau în jurul focului, al unui loc sacru; rotirea șamanilor și a dervișilor),
șederea solemnă a înțelepților într-un cerc pentru a
comunica, unde centrul cercului este gol (nu este ocupat cu nimic) și ca simbol al naturii Spirituale.

1
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3
Figura 20. Simbolul creşterii spirituale şi
a Cunoştinţelor spirituale – un cerc cu elemente
care oferă dinamică:
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1) chakra Ajna – o reprezentare condiţională din practicile
spirituale ale Indiei antice a chakranului localizat în centrul frunţii („Cel de-al treilea ochi”), în forma unui cerc cu
două petale de lotus (de culoare azurie) cu reprezentările
adiacente ale forţelor Allat (triunghiul cu un vârf în jos şi
semnul „AllatRa”);
2) discul solar înaripat (Egiptul antic) – un simbol al Cunoştinţelor spirituale trimise din „Cer” (simbolul zeilor solari ai diferitelor popoare, de exemplu, Ahura Mazda în Zoroastrism,
asirianul Așur, babilonianul Șamaș şi, de asemenea, una
dintre reprezentările zeului antic egiptean Ra);
3) un exemplu de simbol solar sacru, care era tipic pentru
transferul cunoştinţelor în vremurile străvechi (perioada
paleolitică). Ornamentul este făcut dintr-un anumit număr
de „seminţe”. Simbolizează structura generală: spaţiul celor şapte dimensiuni inclus într-un cerc, unde, dincolo de
cerc, sunt 72 de „grăuncioare”, însemnând numărul per
ansamblu al dimensiunilor din Univers; înăuntrul cercului,
sunt şapte forme piramidale cu „mănunchiuri” constând
din şapte „grăunţe”, încoronate de o structură constând din
cinci „seminţe” (cea din centru şi patru „seminţe” situate în
formă de cruce în jurul ei). În centrul imaginii, este „o floare
cu şapte petale” (o stea cu şapte colţuri), a cărei centru fiind
tivit cu 33 de „grăunţe”, în vreme ce fiecare parte a petalei
este constituită din 6 „grăunţe”.

Rigden: Apropo, în timpurile străvechi, oamenii
își construiau orașele în mod similar; adică, plasau
clădiri în interiorul lor, exact într-un cerc, lăsând, de
asemenea, centrul orașului gol (fără construcții) sub
forma unei piețe circulare. Mai întâi de toate, un astfel
de plan de construcție avea un sens sacru profund.
Anastasia: În mod evident, orașelor moderne le lipsește asta, deși exemple arheologice de astfel de clădiri
străvechi au ajuns până în zilele noastre. De exemplu,
cu mii de ani în urmă, acest principiu era folosit
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pentru construirea așezărilor civilizației tripoliene, la
intersectarea Dunării cu Niprul. În mod similar, au
fost ridicate și orașe construite după modelul anticului Arkaim din Ural. De exemplu, așa-numită de către
arheologi cultura Sintașta, – „Țara Orașelor”, care a
fost descoperită de arheologi pe teritoriul Rusiei (regiunea Chelyabinsk, regiunea Orenburg, Bashkortostan și nordul Kazahstanului).

1

2

Figura 21. Planuri de orașe antice amplasate în cerc:
1) O copie a unei fotografii aeriene a așezării Tripolie, Petreni
(R. Moldova);
2) Amplasare schematică a orașului Arkaim (sudul munților
Ural, Rusia).

Rigden: Exact așa. Dar hai să ne întoarcem la vechiul simbol al ființei umane – o cruce echilaterală cu
un cerc în centru. Liniile crucii desemnează condițional cele patru Entități ale omului: Entitățile laterale
(liniile orizontale venind dinspre centru), Entitatea
posterioară (linia verticală care coboară dinspre centru), și Entitatea frontală (linia verticală care urcă
pornind din centru). Așa cum am spus deja, în comparațiile asociative, caracteristicile acestor Esențe au
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fost atribuite anumitor forțe din spațiu, de exemplu,
cele patru elemente, cele patru vânturi sezoniere, și,
de asemenea, cele patru puncte cardinale. Aici, trei
forțe erau de regulă strâns interconectate sau aveau
caracteristicile negative ale Entităților posterioară
și laterale. Iar a patra era cea care conducea, foarte deosebită în proprietățile sale, având caracteristicile pozitive ale Entității frontale. Toate aceste forțe
erau, de asemenea, reprezentate printr-o cruce, care
este simbolul sacru al ființei umane, ca una a cărei
structură combină spiritul și materia. Linia verticală
a crucii era asociată cu solstițiul, cu mișcarea spre
lumea spirituală, cu aspirația omului spre prevalența
naturii Spirituale în propriul sine. De aceea, pe capul
zeilor sacri din tradițiile religioase ale popoarelor antice ale lumii, era reprezentat deseori un disc solar, ca
simbol al supremației naturii Spirituale și al Cunoștințelor introduse din Lumea Spirituală. Linia orizontală indicând Entitățile laterale era numită aleatoriu
axa echinocțiilor, fiind asociată cu mișcarea Soarelui
(atunci când Soarele traversează ecuatorul ceresc la
echinocțiile de primăvară și de toamnă).
Anastasia: Da, asta se poate observa chiar și acum,
pe monumentele culturii antice. De exemplu, un basorelief foarte interesant a fost păstrat în vechiul oraș
persan Persepolis (acolo există și numele mai vechi al
acestuia, care, tradus din limba persană, înseamnă
„tronul lui Jamshid”). Este reprezentarea unui simbol al sărbătorii zoroastriene a Anului Nou (Navruz),
pe care popoarele persane (iraniene) și cele turcice o
celebrează în concordanță cu calendarul solar. Deci,
cel mai interesant lucru este că acest simbol este un
taur (Entitatea dreaptă) și un leu (Entitatea stângă),
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„luptându-se unul cu altul pentru eternitate”. În timpurile străvechi, se credea că, în anumite zile ale anului, puterile lor deveneau egale.
Rigden: Așa este. Exact din acest motiv, mai târziu,
oamenii au început să conecteze aceste simboluri cu
zilele echinocțiului solar în natură. Deși toate astea
au un mesaj primar diferit... Înțelesul secret al cunoștințelor despre cele patru entități ale omului s-a introdus, de asemenea, și în noțiunile echivalente crucii.
Anastasia: Majoritatea oamenilor moderni asociază
crucea doar cu o religie mondială – creștinismul. La
rândul lor, preoții acestei religii fac tot ce le stă în putință să împiedice oamenii să fie interesați în ceva mai
mult. Până la urmă, crucea este un simbol foarte vechi
și a apărut cu mult înainte de apariția acestei religii.
Imagini ale crucilor și ale modificărilor acestora sunt
cunoscute din perioada paleolitică. De exemplu, un
simbol al crucii a fost găsit pe monumente datând din
timpul societății primitive. Să luăm, de exemplu, imaginile din Peștera Chauvet (Franța), care sunt vechi de
douăzeci de mii de ani și care au fost păstrate foarte
bine datorită microclimatului peșterii.
Rigden: Și chiar și atunci, ar trebui precizat că
aceste descoperiri au fost făcute destul de recent. Și
cât de multe astfel de locuri mai există, care nu sunt
încă cunoscute omenirii în ziua de azi! Dar astfel de
artefacte sunt valoroase numai atunci când oamenii
înțeleg semnificația primordială a simbolurilor și nu
doar admiră „arta uimitoare a strămoșilor”, conectând
aceste reprezentări cu concepte ale minții umane, impuse de către diferite religii.
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Diverse variațiuni ale crucii indicau simbolic informație suplimentară față de interpretarea de bază.
De exemplu, dacă vârfurile crucii aveau trei sfere, asta
arăta tridimensionalitatea lumii în care se afla omul,
sau reprezenta o caracteristică numerică a fenomenelor care erau reprezentate pe cruce sub forma unui
semn suplimentar. Dacă partea de jos a crucii, care
corespundea Entității posterioare, era alungită (așa
numita cruce lungă sau crucea latină), asta însemna
fixarea atenției, concentrare pe Entitatea posterioară
(suferință continuă, o rememorare a trecutului, care
împovăra Sufletul, stimularea sentimentului de vinovăție și ranchiună). Și, după cum înțelegi deja, dacă
persoana se află într-o stare a naturii Animalice, o
astfel de activare a Entității posterioare este, de fapt,
o stimulare permanentă a depresiei, fricii și a auto-vinovăției.

Figura 22. Crucea alungită sau latină.

Anastasia: Cât despre asta, credincioșilor creștini li
se impune să poarte această formă particulară a crucii, chipurile ca simbol al suferințelor lui Iisus. Deci
asta înseamnă că, în loc de Iubirea pentru Dumnezeu,
oamenii sunt prinși în mod indirect în gânduri despre
propriile suferințe, trecut și moarte? Altfel spus, cu
acest simbol, este activată negativitatea în oameni,
legată de nimic altceva decât propriul trecut? Deci, de
fapt, asta nu înseamnă nimic altceva decât o stimulare
a activării Entității posterioare.
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Rigden: Acesta este exact unul dintre elementele pe
care le-am discutat deja; mă refer la manipulările cu
semne în temple. Iar în acest caz, nu se pune accent
numai pe Entitatea posterioară. Ca regulă, spatele
unei astfel de cruci are următoarea inscripție în litere
latine: INRI (Iesus Nazarenus, Rex Iudaeroum), care
înseamnă Iisus din Nazaret, regele iudeilor.
Anastasia: Înțeleg, chiar forțează în subconștientul
credincioșilor supremația unui anumit popor asupra
lor... Și de ce nu există niciun simbol al Sufletului aici,
al Dragostei pentru Dumnezeu?
Rigden: (zâmbind): Ei bine, după cum vezi, când
persoana deține Cunoștințele, începe să pună întrebări
„incomode” pentru preoții aflați la putere. Cum pot ei să
afișeze un astfel de simbol, dacă scopurile și obiectivele,
potrivit cărților lor mărețe, sunt complet diferite? Vorbesc despre salvarea Sufletului doar în teoria destinată
maselor, dar în realitate, vezi și tu ce se întâmplă.
Anastasia: Da, din păcate, în practică, contrar teoriei, nimeni nu a abolit sclavia – pur şi simplu au prefecţionat-o şi au camuflat-o bine ca libertate democratică,
creând astfel doar o iluzie de libertate şi egalitate.
Rigden: Voi spune chiar mai mult. Aşa cum am
menţionat deja, crucea latină, ca simbol al creştinismului, a fost introdusă în secolul al IV-lea e.n, când
Învăţătura lui Iisus a fost transformată în religie, iar
aceasta a devenit religie de stat. Apropo, în genealogie,
crucea latină marchează de obicei sfârşitul unei persoane, data morţii. Deci, în creştinism, pe lângă această cruce lungă menită să fie purtată de către
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credincioşi, există, de asemenea, aşa-numitele „cruci
patriarhale”, cu şase şi cu opt vârfuri, cu două sau trei
bare suplimentare care, ca regulă, barează Entitatea
frontală. Ele sunt purtate de către arhiepiscopi şi cardinali. Conceptul general al acestei religii interpretează
prezenţa aceste bare superioare ca un bord (placă) pentru „titlul” mai sus menţionat al lui Iisus în abrevierea
latinească (INRI). Şi dacă semnul avea şi o bară oblică
în partea de jos, pur şi simplu i se explica credinciosului, în contextul material al interpretării religioase, că
aceasta era chipurile o bară pentru picioarele lui Iisus.

1

2

3

Figura 23. Cruci patriarhale:
1) Crucea patriarhală – o cruce cu şase vârfuri şi cu două
bare;
2) Crucea ortodoxă – o cruce cu opt vârfuri, cu o bară superioară şi cu o cruce oblică mai jos (renunţarea la trecutul
omenesc);
3) Crucea papală – trei bare orizontale simbolizează puterea
materială în lumea tridimensională. În toate cazurile, bara
superioară, care barează Entitatea frontală, formează o
cruce echilaterală; adică, deasupra linii lungi orizontale,
este o cruce echilaterală – simbolul fiinţei umane (a puterii
omeneşti).

Acum, să analizăm interpretările simbolismului crucii, ascuns de mase, care exista cu mult înainte de
apariţia religiei creştine. De exemplu, în Egiptul antic,
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erau populare astfel de reprezentări ale crucii, cunoscute astăzi drept crucea Tau şi crucea Ankh. În cunoştinţele secrete, crucea Tau însemna, folosind limbajul
modern, viaţa umană în lumea materială, o manifestare a emoţiilor şi a gândurilor, iniţiată de către Entitățile laterale şi posterioară. În vreme ce crucea Ankh
combina deja două elemente: cercul dominant şi o cruce Tau, atârnând din el. Crucea Ankh simboliza omul
perfect; cu natura Spirituală dominând în el, prevalenţa Entității frontale asupra celorlalte trei Entități şi dominaţia spiritualului asupra materialului. De aceea,
crucea Ankh era plasată în mâinile vechilor zei egipteni,
ca un simbol spiritual, un semn de imortalitate, de
viaţă eternă. Crucea Ankh era cunoscută, de asemenea, ca „o cheie a vieţii”, „cheia către energie”, „cheia
către renaştere”, a transformării spirituale. Aceste semnificații erau legate de simbolismul unei anumite etape
a practicilor spirituale, când avea loc înflorirea sinelui
persoanei, tranformarea calitativă a omului într-o Fiinţă Spirituală complet diferită. Mai mult, Cunoștințele despre această cruce şi despre simbolismul său existau nu numai în Egiptul antic (Africa), dar şi în Europa,
Asia şi America antice.
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Figura 24. Crucea Tau şi crucea Ankh:
1) Imagini mostre ale crucii Tau;
2) Imagini mostre ale crucii Ankh.
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Deci, când o cruce echilaterală era plasată pe o
cruce Tau, asta însemna puterea omului asupra Entităților în lumea tridimensională, în timp ce calităţile
omeneşti (natura Animalică) dominau în el. În timpurile străvechi, un astfel de simbol era de obicei folosit
în magie, divinaţie, vrăjitorie, vindecări, şi aşa mai departe. Dacă o cruce echilaterală era în interiorul unui
cerc şi plasată deasupra crucii Tau, însemna moartea
persoanei dominată în timpul vieții de material (natura Animalică predomina): simplu spus, acest simbol
însemna plecarea spre „reîncarnare”. Dar existau şi
alte semnificații...
Anastasia: Deci înseamnă că crucile patriarhale
sunt, de fapt, o cruce omenească echilaterală deasupra crucii Tau, un simbol al puterii asupra lumii materiale prin magie. Este şi bararea Entității frontale;
deci, asta înseamnă că este o respingere a spiritualului în favoarea materialului.
Rigden: Absolut corect. Iar bara din partea de jos
a crucii înseamnă un refuz al trecutul omenesc şi
dedicarea propriei persoane slujirii. Numai că întrebarea rămâne deschisă: „Slujirea cui?” Un răspuns
la asta se regăseşte în sensul semnului dominant din
acest simbol. Cât despre crucea lungă cu indicaţia
celor trei bare ca fiind trepte care duc în sus, ceea ce
astăzi de numeşte „crucea papală”, din vremuri străvechi, un astfel de semn se folosea pentru a-l indica
pe cel care urmărea puterea asupra lumii tridimensionale, atunci când era vorba despre simbolismul
unui individ. Însă, aceste detalii „delicate” nu sunt,
desigur, dezvăluite credincioşilor. Asta se întâmplă în
parte, deoarece oamenii din grupul ierarhic superior
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le ascund şi, parţial, pentru că preoţii obişnuiţi, care
aderă la interpretarea tradiţională a acestei religii, nu
sunt conştienţi de această informaţie. Iar interpretarea tradițională, formând conceptul general al acestei
religii, este în esență o tâlcuire inventată pentru a
explica acest simbol antic maselor.
Poate, voi da un exemplu simplu pentru o mai
bună înţelegere. Dacă întrebăm un credincios, care
poartă o cruce în sân, ce simte când îşi aminteşte de
ea, vede reflexia acesteia pe propriul corp în oglindă,
sau o atinge, putem auzi atunci răspunsul, care este
standard în astfel de cazuri. Persoana va spune că, la
momentul respectiv, îşi aminteşte suferinţele lui Iisus
Hristos din timpul crucificării şi că are un sentiment
de vinovăţie şi de proprie păcătoşenie personală. Un
astfel de răspuns este tipic pentru aproape toţi credincioşii acestei religii. Observă că, în acel moment,
aceştia nu îşi amintesc învăţătura lui Iisus, predicile
şi îndrumarea Sa, nu se gândesc la salvarea Sufletului lor, la Dragostea faţă de Dumnezeu, ci au un
sentiment de vinovăţie şi suferinţă şi experimentează
teamă. De ce? Pentru că, în structura lor energetică,
Entitățile posterioară şi dreaptă devin active. Acesta
este un exemplu grăitor al modului în care lucrează
semnele şi simbolurile (influenţă la nivelul subconştientului) şi cum le folosesc preoţii în sistemul lor,
pentru a controla masele. Nu este de mirare că aceştia
ascund de oameni Cunoştinţele primordiale. Altfel,
dacă oamenii ar şti de ele, ar începe să pună întrebări,
„incomode” pentru liderii religioşi. De exemplu, de ce
ei (credincioşii) poartă un simbol care le stârneşte un
sentiment de vinovăţie, îi duce spre depresie la nivelul subconştientului, stimulează suferinţă şi amintiri
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negative despre trecut, în vreme ce conducătorii religioşi poartă un simbol de putere asupra lumii materiale? Până la urmă, prin definiţie, ambii, în credinţa
lor, ar trebui să tindă spre Dragostea lui Dumnezeu,
salvarea Sufletului şi către lumea Spirituală.
Anastasia: Da, când începi să pricepi cu ce fel de
semne şi simboluri te înconjoară aceştia din toate părţile, apare înţelegerea motivului pentru care Mintea
materială domină societatea, chiar şi în locuri unde
oamenii încearcă să găsească o evadare spirituală.
Rigden: Am spus deja asta de multe ori şi voi repeta şi acum: schimbarea situaţiei se află în mâinile
oamenilor înşişi; totul depinde de alegerea dominantă
a fiecărei persoane. Dar să ne întoarcem la subiectul
semnelor celor patru Entități. Dacă crucea echilaterală era un simbol al omului obişnuit, atunci crucea în diagonală (crucea întoarsă) şi variaţiile sale
(deseori cu un cerc în centru) se refereau la o Personalitate care înaintează pe calea Cunoaşterii şi
care este conştientă de informaţia sacră despre fiinţa
umană şi despre practicile meditative referitoare la
cele patru Entități. Subliniez, la o persoană care deţine
Cunoștințe; însă cum le foloseşte (cu ce dominantă în
conştient) este alegerea sa personală.
Dar, de cele mai multe ori, în textele sacre, simbolul crucii în diagonală (sau variaţiile sale) arătau
spre Cunoştinţele despre structura energetică a omului, Entitățile sale, şi interconectarea cu dimensiuni.
Dimensiunile erau reprezentate condiţionat ca un
număr de trepte ale unei piramide trunchiate sau ca
o scară, detalii ale unor ornamente (boboci de lotus
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Figura 25. O cruce în diagonală echilaterală, cu un
cerc în centru, este un simbol al Cunoştinţelor despre
cele patru Entități ale omului şi Suflet.
Crucea în diagonală este un simbol al progresului
în cunoaştere şi o diviziune condiţionată a spaţiului
în câmpuri (zone) de influenţă a Entităților; cercul este
reprezentarea Sufletului: Interpretarea tiparului
simbolului este arătată de tipul „sigiliu”.

sau petalele acestora, contururile munţilor, linii în
zig zag), cercuri în interiorul unui cerc, linii mici,
grăunțe şi puncte. Ca regulă, ele erau în număr de
3, 4, 5, 6 şi 7. Un număr de 3 elemente identice ale
unui simbol indica, de obicei, spaţiul tridimensional.
4 – trei dimensiuni plus cea de-a patra, timpul, şi
putea servi şi ca un simbol pentru cele patru Entități. 5 – reprezenta spaţiul în cinci dimensiuni,
dar, în general, această cifră era asociată cu steaua
în cinci colţuri, ca unul dintre simbolurile principiului feminin, un semn al forţelor Allat, manifestate într-a cincea dimensiune. 6 însemna a şasea
dimensiune, care este cea mai înaltă posibil pentru
o persoană cu dominanta materială, dimensiune de
unde aceasta poate influenţa lumea materială, într-o
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stare modificată a conștientului. Iar prezenţa a şapte
elemente identice într-un desen însemna a șaptea dimensiune, indicând o persoană perfectă şi structura
lumii până la cea de-a 7-a dimensiune sau conceptul
de „rai”, „Nirvana”, „eliberarea Sufletului”. Câteodată,
8, 9, 12, 13 şi 33 sau 72 semne condiţionale erau
reprezentate lângă indicaţia simbolică a celei de-a
şaptea dimensiuni, arătând către cunoştinţele despre
Univers. Astfel de informaţii sacre erau înregistrate
deseori în ornamentele de pe obiectele ritualice, veşminte sau clădiri sacre.
Variaţiunile crucii în diagonală erau destul de diverse: o cruce în diagonală sub forma a patru triunghiuri conectate, cu un cerc în centru, cercuri centre
ale unor spaţii triunghiulare, cruci trifoi (înguste în
centru şi extinse spre margini), şerpi încolăciţi în
forma unei cruci, şi aşa mai departe.

Figura 26. Variaţiuni ale crucii în diagonală
cu marcarea spaţiilor celor patru Entități.
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Figura 27. Indicaţia simbolică a evidenţierii lucrului
cu cele patru Entități:
1) Folosită ca o referinţă la un simbol al celor şase dimensiuni;
o indicaţie a cunoştinţelor sau a practicilor spirituale; blocarea sau activarea activităţii Entităților laterale ale omului, în
funcţie de reprezentările adiacente suplimentare;
2) Exemple de reprezentări condiţionate cu semne ale lucrului
în meditaţie cu o Entitate sau alta;
3) Fiecare dintre simboluri indică prevalenţa sau dominaţia
Entităților laterale în om;
4) Simbolul în forma sa reflectă activarea Entităților laterale,
care se manifestă ca presiune dinspre exterior către interior şi se reflectă în starea omului senzaţii de împovărare,
negativitate şi oprimare (simbolul indică deformarea reală
a spaţiului personal, care are loc în timpul acestui proces);
5) Simbolul are acelaşi înţeles ca şi cel anterior, dar într-o
reprezentare schematică diferită.
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Dacă era necesar să se indice sau să se evidenţieze
activarea, dominaţia sau blocarea uneia dintre Entități sau lucrul specific cu aceste Entități, atunci asta
se marca cu un semn suplimentar în zona corespunzătoare a crucii în diagonală.
Anastasia: Poate merită subliniat faptul că simbolurile sacre sau magice, desemnând cunoştinţele
sacre despre un popor sau altul, sunt cele despre care
vorbim... În general, se poate spune că principalele
simboluri ale celor patru Entități sunt triunghiuri şi
emisfere care se ating între ele, dar, practic, nu se
intersectează.
Rigden: Absolut. Și nu doar simple triunghiuri sau
emisfere. Ca regulă, acestea sunt triunghiuri echilaterale, cu trei laturi care indică tridimensionalitatea
spațiului, din care Observatorul (Personalitatea) își
începe calea de dezvoltare spirituală. Două triunghiuri
așezate orizontal cu vârfurile atingându-se simbolizează Entitățile dreaptă și stângă.

Figura 28. Simbolul Entităților dreaptă
și stângă în om.

Acesta este un fel de semn al infinitului, o revenire
constantă la aceleași dogme ale materiei, așa-numita
„stabilitate variabilă”. Aceasta este o dominație stabilă fie a Entității drepte, fie a Entității stângi (curgerea de forță egală dintr-o zonă de „prindere”, sau mai
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degrabă, de „vânătoare” a atenției omului, către altă
zonă) dacă, desigur, aceste două triunghiuri orizontale
sunt analizate în contextul vieții persoanei care nuși controlează gândurile. Dar asta este tipic anume
pentru lucrul specific Entităților laterale, atunci când
Personalitatea alege gânduri și emoții de la natura
Animalică. Dar dacă persoana atinge vârfuri în dezvoltarea sa spirituală, atunci Entitățile laterale își schimbă regimul obișnuit de lucru. Acestea devin ajutoare,
acea forță care, prin conexiunea cu alte dimensiuni,
ajută la cunoașterea diversității invizibile („infinitatea”
condiționată) a aceste lumi.
Iar triunghiurile orientate cu vârfurile în jos și în
sus sunt un caz special, care trebuie analizat mai
în detaliu. Două triunghiuri plasate vertical, ale căror vârfuri se ating simbolizează Entitățile frontală și
posterioară.

Figura 29. Simbolul Entității frontale a omului
este un triunghi cu vârful orientat în jos.
Simbolul Entității posterioare a omului este
un triunghi cu vârful orientat în sus.

În contextul Cunoștințelor originale despre cele
patru Entități ale omului, triunghiul orientat în sus
era un simbol al Entității posterioare, al trecutului
și al lumii materiale, vizibil manifestată. Nu este o
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coincidență faptul că oamenii vor asocia mai târziu
triunghiul cu o astfel de formă, în mod specific, cu
principiul masculin. Înțelesul său este departe de
ideea de măreție sau de asemănarea cu un munte
înălțându-se spre ceruri sau cu cele trei principii ale
construcției Universului (simbolul lui Dumnezeu).
Muntele este o imagine și un simbol separat, asociat
în principal cu conceptul de altă dimensiune. Iar
simbolul lui Dumnezeu, în forma unui triunghi cu
vârful orientat în sus, simboliza cele trei principii ale
construcției Universului: Dumnezeu (ideea), Lotus
(planul), și Allat (implementarea ideii și a planului).
Triunghiul echilateral orientat cu vârful în sus,
potrivit Cunoștințelor primordiale despre ființa umană, semnifică două momente. În primul rând, starea de început a omului: ca un Observator în lumea
tridimensională, înainte de dezvoltarea sa spirituală independentă; ca un obiect creat după „chipul și
asemănarea” lui Dumnezeu (Sufletul este încapsulat
inițial în persoană și sunt fixate trei condiții a dezvoltării sale spirituale: ideea spirituală, planul, și o implementare a ideii). În al doilea rând, dacă vorbim deja
despre procesul în sine de dezvoltare spirituală a omului (accentul deplasându-se către Entitatea frontală,
adică, spre triunghiul cu vârful orientat în jos), sau,
dimpotrivă, dacă vorbim despre persoana care este
împotmolită în materie și în care domină natura Animalică, atunci semnificația triunghiului de jos era cu
totul alta. În acest caz, triunghiul cu vârful orientat în
sus simbolizează nu numai Entitatea posterioară, dar
și agresivitatea lumii materiale (de aceea, era asociat
cu elementul foc în unele cazuri), mișcarea materiei
de la expansiune la contracție (dinspre exterior către
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interior), concentrarea pe Voința rațiunii Animalice și
puterea acesteia asupra ierarhiei piramidale a materiei. Altfel spus, triunghiul orientat cu vârful în sus
semnifică ce este bazat pe „pământesc”, material și
trecător, și ce tânjește după putere.
În Cunoștințele primordiale, un triunghi echilateral
cu vârful orientat în jos semnifică nu numai Entitatea frontală, cu ajutorul căreia persoana crește și se
dezvoltă spiritual. Din vremuri străvechi, acest simbol
a însemnat forța creatoare Allat; adică, deplasarea
spiritualului din punctul primar de implementare,
manifestarea planului Creatorului în sensul creației
și expansiunii permanente, către forma perfectă conținută în acest plan. Nu este o coincidență faptul că,
în vremurile străvechi, triunghiul cu vârful orientat în
jos era asociat cu simbolurile principiului feminin, cu
zeițele supreme care, în credințele diferitelor popoare, întruchipau funcțiile creatoare ale Marii Mame, ca
născătoarea întregii lumi, conexiunea cu mediul acvatic
(care era o asociere cu lumea spirituală). Potrivit Cunoștințelor sacre primordiale despre om, atunci când
Personalitatea alege natura Spirituală, în ea are loc o
manifestare a puterii creatoare Allat, sub forma unei
treziri spirituale, a unei stări extinse a conștientului
și a manifestării Iubirii spirituale. De aceea, în timpul
practicilor spirituale, persoana experimentează stări de
înțelegere a tot, omnisciență, Iubire atotcuprinzătoare
pentru întreaga lume. Tocmai aceasta este lucrul Entității sale frontale și o manifestare a puterilor Allat, care
restaurează și manifestă conexiunea Personalității cu
Sufletul. Ecouri ale acestor Cunoștințe se regăsesc în
tratatele sacre despre lume și om, în povestirile mitologice, imaginile și ritualurile multor popoare ale lumii.
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Anastasia: Apropo, în civilizația Tripolie, de exemplu, tocmai simbolurile a două triunghiuri plasate
vertical, atingându-și reciproc vârfurile, erau cele reprezentate deseori pe vasele ritualice, chiar cu indicarea direcției deplasării energiei în timpul practicilor
spirituale.
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Figura 30. Reprezentări antice ale cunoștințelor
despre om și procesele dezvoltării sale spirituale.
Desene pe ceramica ritualică a civilizației Tripolie
(mileniul VI – mileniul III î.e.n):
1) Cunoștințe generale despre structura omului (trei dimensiuni în triunghiul inferior, trei dimensiuni în triunghiul
superior, un simbol al cercului);
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2) reprezentarea unei persoane obișnuite;
3) reprezentarea unei persoane bune, care-și începe calea
spirituală (capul sub forma unui pătrat, o mână ridicată
și accentul, în triunghiul superior, este plasat pe Entitatea
frontală);
4) o siluetă în mișcare cu mâinile ridicate este una dintre reprezentările sacre ale practicii spirituale din timpul lucrului
cu Entitățile dreaptă și stângă;
5) reprezentarea unei practici spirituale, atingerea celei mai
înalte stări spirituale, și o conexiune cu cea de-a șaptea
dimensiune (pe cap, este un cerc cu șapte cercuri incluse,
în care cercurile superioare formează un triunghi cu vârful
în jos; direcția brațelor desemnează circuitul energiilor);
6) reprezentarea unei persoane care merge pe calea spirituală: este arătat că Entitatea frontală domină asupra
Entităților laterale și conduce persoana către o altă lume,
mai înaltă, prin puterea Allat (persoana se dublează și se
manifestă în dimensiuni mai înalte decât cea de-a treia).

Rigden: Da, aceste simboluri sunt prezente peste
tot, numai că majoritatea oamenilor nu le observă,
nu sunt interesați de ele, și nu le înțeleg, din cauza
absenței Cunoștințelor primordiale. De exemplu, în
India antică, un triunghi cu vârful în jos era folosit
ca un simbol al zeiței Shakti (o imagine asociativă a
manifestării puterilor Allat), pe care le-am menționat
deja. Iar pentru zeul Shiva (una dintre cele trei zeități
din mitologia indiană, care întruchipa, de asemenea,
forțele distructive), era un triunghi cu vârful în sus.
Iată un alt exemplu. Când grecii au vizitat malurile
estuarului triunghiular al marelui râu al Egiptului
antic, Nilul, au început să-l numească „delta”. Pentru
egiptenii antici, acest estuar, care oferea acces către
mare (ca și însuși râul dătător de viață), era comparabil cu lotusul sacru, cu un triunghi cu vârful în jos,
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întruchipând principiul feminin. În plus, baza deltei,
având canale multiple care duceau spre mare (mediul
acvatic), era asociată cu căile spirituale care, în interpretările sacre ale egiptenilor antici, erau asociate cu
o altă lume, cea spirituală. Multe dintre zeițele antice
egiptene, înzestrate cu funcțiile Allat, erau stăpâne
ale mediului acvatic sau erau conectate cu acesta și
cu lotusul. De aceea, și printre greci, delta a devenit
un simbol al principiului feminin, „poarta vieții”, în
ciuda faptului că, în sine, cuvântul este derivat din a
patra literă a alfabetului grec, a cărei formă este un
triunghi cu vârful în sus. Așadar, merită să ne uităm
mai atent măcar la istoria cunoscută a diferitelor
culturi, și multe informații interesante pot fi găsite.
Nici măcar nu menționez culturile de mult uitate, pe
care oamenii moderni nu și le amintesc, dar ale căror
descoperiri arheologice vor zgudui lumea în viitor,
prin prezența în ele a unor artefacte și cunoștințe
spirituale unice, dacă, desigur, această umanitate
va avea acest viitor.
Și câteva cuvinte în plus despre o variație a
simbolismului suprapunerii triunghiului cu vârful în
jos și triunghiului cu vârful în sus, larg răspândită în
rândul mișcărilor mistice, oculte și religioase din cele
mai vechi timpuri. Potrivit Cunoștințelor primordiale,
dacă triunghiul principal (cel de deasupra) în acest
simbol este orientat cu vârful în jos, reprezentat în
alb (principiul feminin divin, forțele lumii spirituale),
și dedesubt (îi poți vedea marginile) este un triunghi
cu vârful în sus în negru (principiul masculin, forțele
materiei), atunci asta înseamnă supremația lumii
spirituale și a forțelor creatoare Allat asupra lumii materiale în spațiul celor șase dimensiuni.
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Figura 31. Un simbol străvechi al supremației lumii
spirituale asupra lumii materiale.

Și dacă triunghiul cu vârful în sus este suprapus
peste triunghiul cu vârful în jos, asta înseamnă
dominația rațiunii Animalice, a lumii materiale
asupra celei spirituale, o influență magică asupra
materiei dintr-a șasea dimensiune cu dominația
naturii Animalice, uzul de către om al puterilor Allat
nu pentru eliberarea spirituală, ci pentru dobândirea
de putere în lumea materială. Un astfel de semn,
să spunem așa, cu un înțeles complet opus, ca
regulă, era plasat de către oamenii care urmăreau
puterea secretă asupra lumii tridimensionale și
slujirea Voinței și a scopurilor rațiunii Animalice.
Dacă semnul era reprezentat simplu, fără indicarea
triunghiului dominant, acesta se numea și „semnul
inversat”, deoarece triunghiurile Entităților frontală
și posterioară erau schimbate între ele, iar Entitățile
laterale erau dominante (cu reprezentarea lor ca
triunghiuri localizate în plan vertical). Însemna, de
asemenea, și tăierea rombului (unul dintre simbolurile transformării spirituale a omului). În timpurile
străvechi, acest simbol era folosit preponderent în
magia neagră.
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Figura 32. Semnul inversat

Anastasia: Acest simbol, apropo, este popularizat
acum intensiv în toată lumea, sub numele de „Steaua
lui David”, normal, cu o interpretare plauzibilă pentru
masele largi, a „uniunii perfecte dintre spirit și materie”, cu triunghiul dominant orientat cu vârful în sus.
Și după aceea, oamenii se întreabă de ce trăiesc într-o
„lume atât de nefericită”, unde este atât de multă mânie și agresivitate.
Rigden: Ei bine, cine este vinovat pentru faptul că
oamenii nu sunt interesați de mai mult decât ceea
ce li se impune de către Mintea materială. În timpurile străvechi, în Orient, acest semn era cunoscut ca
„stăpân al jinnilor”, un simbol magic al omului care
stăpânea materia cu ajutorul puterilor destinate pentru dezvoltarea spirituală. Dacă unul sau mai multe
triunghiuri cu vârful în jos erau plasate înăuntrul
unui triunghi mare cu vârful în sus, asta însemna
folosirea de către om a puterilor sale spirituale unice
în alte scopuri, adică, pentru obținerea unei anumite puteri în lumea materială. De exemplu, dacă
trei triunghiuri cu vârful în jos erau plasate într-un
triunghi cu vârful în sus, atunci asta însemna folosirea forțelor Allat de către Mintea materială pentru
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propriile scopuri, ca regulă, pentru dobândirea de
putere temporară în lumea tridimensională. Apropo,
trei triunghiuri cu vârful în jos simbolizau principiile
divine: ideea, planul și implementarea acestuia (îndeplinirea acestui plan). În vremurile străvechi, se
poate vedea că triunghiurile cu vârful în jos nu sunt
restricționate de nimic. Deasupra lor, era plasat un
al patrulea triunghi mare, cu vârful în jos, însemnând înaintarea omului către eliberare spirituală. Pe
scurt, folosirea corectă de către persoană a propriei
forțe vitale.
Anastasia: Vă rog, spuneți-le cititorilor mai multe lucruri despre emisfere. Și acestea sunt destul de
frecvente în ornamentele de pe obiectele ritualice și
pe artefactele străvechi, ca reprezentare condițională
a celor patru Entități.
Rigden: Da, pentru reprezentarea celor patru Entități, se foloseau, de asemenea, simbolurile semicercului, crescentului și al arcului, ca o anumită parte din
întreg. Acestea fiind spuse, arcele laterale, poziționate
vertical, erau simboluri ale Entităților laterale.
Arcul care semăna cu un crescent răsturnat sau
cu un vas pus invers simboliza Entitatea posterioară,
și de aceea, în simbolismul sacru al popoarelor, era
asociat cu trecutul lipsit de viață, și însemna, de asemenea, o învățătură „moartă”, orientată către material. Însă, semnul unui arc sau al unui crescent cu
coarne orientate în sus era folosit inițial pentru a desemna Entitatea frontală ca un simbol al manifestării
puterilor lumii spirituale – Allat. Asta, strict vorbind,
a dat naștere apariției reprezentărilor celorlalte
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Entități exact sub forma unor arce și emisfere distincte. Datorită unei astfel de reprezentări a Entității frontale și a semnului Allat, unele popoare și-au însușit
simbolul asociativ al unui bol ca un recipient spiritual, gata să fie umplut cu forțele creatoare Allat (sau,
în credințele strămoșilor, cu apă cristalină, aceasta
fiind o asociere cu lumea spirituală).

Figura 33. Reprezentare schematică a Entităților
umane ca arce.
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Figura 34. Reprezentare simbolică a Entităților
umane ca arce și crescente cu semnul Allat:
1) Crucea lunară (cunoscută și ca crucea Croissante) era un
simbol sacru frecvent printre popoarele antice ale nordului
Europei;
2) Modelul de pe un vas ritualic al civilizației Tripolie, cu o
cruce și crescente la vârfuri (mil. IV – mil. III î. e.n.);
3) Modele de arce pe un artefact al perioadei pre-creștine a
istoriei triburilor Vyatichi – triburi slavice, din estul Rusiei
Antice, care au trăit în bazinul râului Oka;
4) O farfurie ritualică a civilizației Tripolie cu semnul Allat
în centru;
5) semne pe ceramica civilizației Tripolie (din descoperirile
arheologice din apropierea satului Bernașivka, regiunea
Vinița, Ucraina);
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6) O pictură sacră făcută din nisip colorat al indienilor Navajo
(sud-estul S.U.A, America de Nord).

Anastasia: Ați menționat rombul ca unul dintre
simbolurile transformării spirituale a omului. Spuneți-ne, vă rog, măcar în general, despre simbolurile
cu formă pătrată: despre romb și despre pătratul în
sine. În ziua de azi, oamenii încurcă frecvent semnificația acestor simboluri, deoarece se bazează pe interpretările moderne ale cunoștințelor străvechi, care au
fost deja în mare măsură distorsionate și interpretate
la nivelul viziunii materialiste.
Rigden: Pătratul, în simbolismul Cunoștințelor
primordiale, este o bază condițională a structurii
umane în formă de piramidă, care unește toate Entitățile sale principale. În consecință, diverse popoare
asociau pătratul cu un simbol al Pământului, cu tot
ce este pământesc, cu uniunea celor patru elemente,
a punctelor cardinale, cu principiul masculin (în opoziție cu cercul, care servea ca simbol al principiului
feminin și al Cerului).
Continuarea urmează...
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