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Î?i binecuvântezi sau î?i blestemi problemele?
Unul din programele ?i tiparele înv??ate de când eram mici era s? facem ce fac ?i p?rin?ii, în
privin?a modului în care reac?ion?m la problemele vie?ii. Modul de r?spuns obi?nuit era s? se
supere într-un fel sau altul pe ceea ce li se întâmpla la momentul respectiv.
Fiecare stare interioar? a noastr? este o stare care „vine”, nu este o stare generat?.
Starea care „vine” este o formare – programare emo?ional mental?, astfel ea nu este con?tintizat?
– dorit?.
Programele actuale au dobândit putere prin repeti?ia lor continu?.
Fiecare program dobândit este din în ce mai bine zidit, odat? cu trecerea timpului ?i repeti?ia lui.
Sup?rarea este un program care apare, nu este generat din voin?a noastr?.
Oricine poate testa: în trafic, când ?ip? ?eful, când suntem min?i?i sau în?ela?i ?i în multe alte
situa?ii de via??. În realitate, aceste lucruri apar?in acelor oameni ?i nu nou? – dar prin programele
dobândite de r?spuns noi ne sup?r?m.
Astfel, am ajuns s? ne form?m mersul st?rilor interioare.
Totu?i, unul din secretele vechilor obiceiuri cre?tine, egiptene, hinduse, persane st?tea în dou?
aspecte (Non Identificarea ?i Binecuvântarea) care pentru acele vremuri au fost benefice. Aceste
lucruri se pot vedea în scrierile lor.
„Îndep?rtându-m? în secret de non-zeu, fiind un zeu ?i privind înainte eu merg spre nemurire.” –
Textele hinduse, Rig Veda
„Fii sigur de asta, du?manul imaterial este mai feroce decât cel material.”– Filocalia, Ponticus
Evagrius
„?i-a dat la o parte dorin?ele ?i a c?utat adev?rul.” - Chuang Tzu
În zilele de azi binecuvântarea se acord? doar la mul?umiri când ne este bine. În trecut era
folosit? mai ales când un lucru r?u sau o stare rea venea asupra oamenilor, ea fiind un înv???tor
pentru ace?tia.
Identificare este fenomenul de fascina?ie pe care un om îl are asupra unui lucru, cuvânt, gând,
gest sau alt om. Non Identificarea era aten?ia bine p?strat? a omului însu?i la el însu?i, cât ?i la
fenomenul din jurul s?u, simultan. Astfel ap?rea situa?ia unde omul se putea separa de orice
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situa?ie negativ? ?i a transforma ?i binecuvânta ceea ce i-a fost dat.

?coala Ezoteric? înseamn? supraeforturi c?tre libertate, în?elegere ?i trezire.
Începe lucrul asupra sinelui prin cur??area ?i repararea ma?in?riei umane.
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