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O NOUÃ POARTÃ

Aº dori sã încep cu o istorioarã.
A existat odatã un pictor, care a trãit acum câteva

secole. Dorinþa lui era sã realizeze un portret cu adevãrat
sublim, din care sã emane divinitatea, din ochii cãruia sã
iradieze pacea infinitã. De aceea, artistul nostru a început
sã caute pe cineva a cãrui faþã sã exprime ceva din lumea
de dincolo, din lumea transcendentã.

El a cãlãtorit pretutindeni în þarã, mergând din sat în
sat, din pãdure în pãdure, în cãutarea unei asemenea
persoane. Dupã multã vreme, a întâlnit un pãstor din munþi
a cãrui privire era plinã de inocenþã ºi de luminã. Faþa ºi
trãsãturile sale comunicau într-adevãr promisiunea unui
cãmin celest. Era suficient sã-l priveºti o singurã datã pentru
a te convinge cã Dumnezeu sãlãºluieºte în fiinþa umanã.

Artistul i-a fãcut portretul tânãrului pãstor. Succesul
sãu a fost atât de mare încât milioane de copii ale tabloului
sãu s-au vândut în întreaga lume, chiar ºi în cele mai
îndepãrtate þãri. Oamenii se simþeau binecuvântaþi numai
atârnând portretul în casele lor.

Dupã circa 20 de ani, când artistul nostru a mai
îmbãtrânit, prin minte i-a trecut o altã idee. Experienþa vieþii
l-a învãþat cã nu toþi oamenii sunt niºte zei; tot în ei
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sãlãºluieºte ºi diavolul. De aceea, i-a venit ideea sã picteze
un portret care sã reflecte principiul demoniac din om,
gândindu-se cã cele douã tablouri se vor completa reciproc,
alcãtuind împreunã o fiinþã umanã adevãratã.

A pornit aºadar la drum, cãutând un om care sã fie un
adevãrat demon. A intrat în crâºme ºi în cazinouri, în
spitalele de nebuni ºi în bordeluri, cãutând portretul ideal
care sã reflecte focul iadului, cu trãsãturi cu adevãrat
malefice, urâte ºi sadice – imaginea perfectã a pãcatului.
Pictase deja imaginea divinitãþii; dorea sã portretizeze acum
imaginea rãului încarnat.

Dupã o îndelungã cãutare, artistul nostru a întâlnit în
sfârºit un prizonier într-o închisoare. Omul comisese ºapte
crime ºi urma sã fie spânzurat în câteva zile. În ochii sãi
ardea cu adevãrat focul iadului. Pãrea o încarnare desãvârºitã
a urii. Faþa sa era cea mai urâtã pe care o vãzuse vreodatã.
Fãrã sã mai stea pe gânduri, artistul a început pe loc sã-l
picteze.

Când portretul a fost gata, el a adus primul sãu tablou,
cel care prezenta o faþã divinã, ºi l-a aºezat alãturi, pentru
a realiza contrastul. Din punct de vedere artistic, era greu
de decis care dintre ele era mai reuºit decât celãlalt; ambele
erau niºte capodopere. Pictorul a rãmas multã vreme
contemplându-le. Atunci, a auzit un geamãt. S-a întors ºi
l-a vãzut pe prizonier plângând.

– De ce plângi prietene? l-a întrebat el cu blândeþe.
Aceastã imagine te tulburã?

Puºcãriaºul i-a rãspuns:
– În tot acest timp mi-am propus sã ascund un anumit

lucru de tine, dar acum nu mai pot. Este evident cã nu-þi
dai seama cã primul tablou este tot al meu. Ambele portrete

sunt ale mele. Eu sunt pãstorul pe care l-ai întâlnit cu 20
de ani în urmã. Cum sã nu-mi deplâng decãderea? Am
cãzut din rai în iad, din starea de divinitate la starea de
demon.

Nu ºtiu cât de adevãratã este aceastã poveste. Cert este
cã orice om are douã laturi: una divinã ºi alta demoniacã.
În orice om existã posibilitatea raiului ºi cea a iadului.
Florile beatitudinii pot creºte în oricine, dar tot el poate
cãdea ºi în mlaºtinile urâþeniei. Oamenii oscileazã în
permanenþã între aceste douã extreme. Ei le pot atinge pe
amândouã, dar marea majoritate sfârºesc prin a eºua pe
malul iadului. Foarte puþini sunt cei fericiþi care ºtiu sã îºi
transforme viaþa într-un paradis.

Ce putem face pentru a deveni la fel ca portretul omului
care iradia divinitate? Aº dori sã-mi încep conferinþa de
astãzi cu aceastã întrebare. Cum poate deveni viaþa omului
un paradis, o armonie, un parfum? Cum pot cunoaºte
oamenii nemurirea? Cum pot pãtrunde ei în templul
divinitãþii?

De regulã, viaþa noastrã pare sã o ia în direcþia opusã.
În copilãrie ne aflãm cu toþii în paradis, dar pe mãsurã ce
creºtem ne afundãm din ce în ce mai tare în iad. Aparent,
începând din copilãrie noi intrãm într-o spiralã descendentã.
Lumea copilãriei este plinã de inocenþã ºi de puritate, dar,
treptat, noi o apucãm pe calea ipocriziei ºi a vicleniei. La
vârsta bãtrâneþii, noi suntem deja epuizaþi, nu numai din
punct de vedere fizic, ci ºi spiritual. Nu numai corpul nostru
devine slab ºi infirm, ci ºi sufletul nostru. Considerãm însã
cã acesta este procesul firesc al vieþii ºi mergem mai departe.

Religia pune la îndoialã aceastã stare de lucruri. Ea
afirmã cã greºim undeva, de vreme ce ajungem din rai în
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iad. Lucrurile ar trebui sã stea chiar pe dos. Cãlãtoria
noastrã ar trebui sã ne conducã de la suferinþã la fericire,
de la întuneric la luminã, de la mortalitate la nemurire.
Aceasta este unica aspiraþie realã ºi profundã a fiinþei:
aceea de a atinge nemurirea, de a trece din întuneric în
luminã, din neadevãr în adevãr.

Pentru a putea face aceastã cãlãtorie cãtre adevãr avem
însã nevoie de un rezervor de energie. Este necesar sã ne
conservãm energia, sã acumulãm suficient combustibil
pentru a ne putea înãlþa cât mai mult. Paradisul nu este
pentru cei slabi. Adevãrul vieþii nu poate fi cunoscut de cei
care îºi risipesc energia, devenind lipsiþi de putere. Oamenii
lipsiþi de energie nu pot face aceastã mare cãlãtorie. Este
nevoie de multã energie pentru a escalada aceste înãlþimi.

Cheia cãlãtoriei spirituale este conservarea energiei.
Cel care doreºte sã cunoascã marile înãlþimi spirituale trebuie
sã dispunã de foarte multã energie. Din pãcate, noi suntem
slabi, o generaþie bolnavã, care îºi risipeºte continuu energia.
Devenim din ce în ce mai slabi, pânã când în interiorul
nostru nu mai rãmâne decât un mare gol.

Cum ne pierdem aceastã energie?
Principalul canal prin care se pierde energia este sexul.

ªi cine doreºte sã îºi piardã energia? Nimeni, dar actul
sexual aduce cu sine o anumitã împlinire, iar fascinaþia
acesteia este atât de mare încât omul este dispus sã îºi
piardã energia. În momentul orgasmului se produce o
anumitã experienþã, de dragul cãreia omul este dispus sã
plãteascã orice preþ.

Dacã am putea trãi aceastã experienþã prin alte mijloace,
mai puþin costisitoare, noi nu am fi dispuºi sã ne pierdem
niciodatã energia prin intermediul sexului. Existã însã vreo

altã cale prin care putem atinge aceastã experienþã, prin
care sã putem pãtrunde în profunzimile ultime ale fiinþei
noastre, prin care sã atingem apogeul vieþii, prin care sã ne
putem bucura, fie ºi numai pentru o singurã clipã, de pacea
ºi beatitudinea supremã a sinelui nostru?

Dacã vom descoperi o asemenea cale, ea va produce
o adevãratã revoluþie în viaþa noastrã. Oamenii îºi vor
întoarce atunci spatele în faþa sexului ºi vor sta cu faþa
direct cãtre supraconºtiinþã. Odatã cu aceastã revoluþie, în
faþa lor se vor deschide noi porþi.

Dacã nu vom fi capabili sã le arãtãm oamenilor o nouã
poartã, ei vor continua sã se miºte în acelaºi cerc repetitiv,
distrugându-se singuri. Aºa cum este înþeles sexul la ora
actualã, el nu permite deschiderea unei alte porþi.
Dimpotrivã, a condus omul la un adevãrat dezastru. Natura
i-a înzestrat pe oameni cu o poartã: sexul, dar învãþãturile
care cu circulat de-a lungul secolelor au închis aceastã
poartã, fãrã a deschide alta în schimb. În absenþa unei noi
porþi, energia omului este nevoitã sã se învârteascã într-un
cerc închis. Neavând pe unde sã iasã, ea se sufocã,
conducând omul la nebunie. El încearcã sã redeschidã cu
forþa poarta naturalã a energiei sexuale; mai mult, din cauza
presiunii excesive, aceasta spulberã în calea ei toate zidurile
cu care a fost înconjuratã, curgând prin prima spãrturã pe
care o întâlneºte în cale. Ea ajunge sã curgã astfel de multe
ori pe cãi nenaturale. Acesta este unul din marile blesteme
care apasã asupra umanitãþii: în faþa ei nu a fost deschisã
o nouã poartã, iar cea veche a fost închisã.

Aºa se explicã de ce m-am opus dintotdeauna
învãþãturilor care propagã duºmãnia faþã de sex ºi suprimarea
acestuia, care au fãcut mult rãu umanitãþii. Din cauza lor,
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sexualitatea nu numai cã s-a acumulat excesiv în fiinþa
umanã, dar a apucat-o pe cãi perverse. Care este însã
remediul? Poate fi deschisã o altã poartã?

Am afirmat mai devreme cã experienþa trãitã în
momentul orgasmului este alcãtuitã din douã elemente:
ieºirea în afara timpului ºi starea de dincolo de ego. Timpul
dispare ºi egoul se dizolvã. În absenþa egoului ºi a timpului,
omul trãieºte o scurtã revelaþie a sinelui sãu real. Acest
moment glorios nu dureazã însã prea mult timp, dupã care
omul cade din nou în starea sa obiºnuitã. Din pãcate, în
timpul acestui proces el pierde foarte multã energie
bioelectricã.

Mintea tânjeºte dupã aceastã experienþã. Ar vrea sã o
retrãiascã din nou ºi din nou. Pe de altã parte, momentul
este atât de efemer încât de-abia îl trãim cã ºi dispare, fãrã
sã lase în urma sa o amintire clarã a experienþei trãite. Tot
ce rãmâne în urma lui este o obsesie, un impuls, o dorinþã
de a retrãi experienþa, iar oamenii cad pradã acestei dorinþe,
pe care o urmãresc întreaga lor viaþã. Din pãcate, ei nu pot
trãi aceastã stare mai mult de o singurã clipã.

Aceeaºi stare poate fi atinsã însã ºi prin meditaþie.
Existã douã modalitãþi prin care omul poate avea acces

la starea de conºtiinþã supremã: sexul ºi meditaþia. Sexul
este calea naturii – îl experimenteazã inclusiv animalele ºi
plantele, nu numai oamenii. Atât timp cât ne limitãm sã
urmãm calea naturii, nu suntem mai presus de animale.
Adevãrata umanitate începe în ziua în care deschidem cea
de-a doua poartã. Pânã atunci, cu greu ne putem numi fiinþe
umane. Nu suntem oameni decât cel mult cu numele. Pânã
atunci, centrul vieþii noastre coincide cu centrul vieþii
animalelor, al naturii. Pânã când nu vom reuºi sã ne ridicãm

deasupra acestuia, pânã când nu vom reuºi sã-l transcendem,
vom trãi la fel ca animalele. Deºi ne îmbrãcãm ca oamenii,
deºi vorbim un limbaj ºi avem aparenþa exterioarã a unor
oameni, pe nivelele profunde ale minþii noastre noi nu
suntem nimic mai mult decât niºte animale.

Aºa se explicã de ce, la cea mai micã ocazie de a se
manifesta, animalul din noi iese la suprafaþã. Când India ºi
Pakistanul s-au separat, am putut vedea cu ochii liberi
animalul care zace în oameni. Am putut vedea de ce sunt
capabili oamenii care se roagã în moschei ºi care recitã
Gita în temple. Ei pot face crime, violuri, pot incendia,
nimic nu pare sã le mai stea în cale. Aceiaºi oameni care
se roagã în moschei ºi în temple violeazã acum femei. Ce
s-a întâmplat cu ei?

Dacã aici, în aceastã salã, ar avea loc o revoltã, oamenii
ºi-ar pãrãsi imediat aparenþa umanã ºi animalul din ei ar
ieºi la ivealã. Animalul din interiorul omului este oricând
gata sã fie eliberat din cuºcã. În mijlocul mulþimii, al
revoltelor colective, omul gãseºte cea mai bunã ocazie de
a renunþa la haina strâmtã a umanitãþii sale ºi de a uita de
sine. În mijlocul mulþimii, el capãtã curajul de a-ºi dezlãnþui
animalul interior, pe care a reuºit pânã atunci sã îl menþinã
într-o oarecare mãsurã sub control. De aceea, cele mai
hidoase crime care s-au petrecut vreodatã pe suprafaþa
pãmântului sunt cele fãcute de mulþimi, nu cele individuale.
Când este singur, omul se teme sã nu fie vãzut, sã nu fie
etichetat drept un animal, dar în mijlocul mulþimii el îºi
pierde identitatea. Acum face parte integrantã dintr-o masã.
Nu mai existã o persoanã cu un nume, ci doar o mare
mulþime. Acum, tot ce face omul face în numele mulþimii.
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