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Beneficiile muncii interioare / individuale! – Partea 1
Ezoterismul este stiinta veche care impune realitatea lucrurilor din antichitate in zilele
noastre!
Alchimia, fizica, matematica, cercetarile vechi, muzica, medicina sunt doar cateva ramuri pentru
care generatii intregi au trudit sa le dezvolte prin experimente, trairi si intelegeri.
Astazi, suntem produsul celor dinaintea noastra si a felului in care iei au lucrat cu ei insisi.

Cei de maine vor fi produsul celor ce astazi muncesc cu ei insisi.
Daca omul nu ar munci cu el insusi, rezultatele celor din jurul sau cat si ale lui insusi, ar fi in
defavoarea progresului naturii, asa cum si o ghinda nu poate deveni stejar daca nu este condusa
sau ajutata de mediu.
Munca interioara este descrisa minunat in filozofia greaca unde cele mai multe dintre virtuti sunt
dovedite prin munca interioara a unora ca Platon, Socrate, Epictet, Aristotel si altii.
Marcus Aurelius, Seneca pe de alta parte au dovedit prin filozofia romana. Meister Eckhart, Fra
Angelico, Sf. Francis de Assisi, au dovedit prin viata calugareasca in crestinismul medieval al sec
14 si 15.

Virtutile fac parte din ezoterism.
Ele sunt ascunse, in om prin atitudinea si comportamentului fiecaruia.
Nimeni din exterior nu poate vedea ce fac decat prin fapte.
Insa in mine se pot produce 2 lucruri:
1. Sa ma comport prin obisnuinta / mecanica
2. Sa ma comport prin constienta / virtute interioara
Ambele moduri sunt invizibile.
Al doilea mod este observat din exterior, doar de cei care o fac.
Cei de la punctul 1 nu pot vedea pe cei de la punctul 2. Doar cei de la punctul 2 pot vedea si 1 si 2.
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Ierarhia este pastrata si aici ca si in natura.
Niciun rang inferior nu poate vedea sau sti de cel superior.
Cum un mineral, nu stie ca exista o planta, iar o planta nu stie ca exista un caine, iar un caine nu
stie ca exista un om, asa cum nici omul nu stie mai sus decat el ce este.
Virtutea este un mod de a putea ajunge sa intelegem prin propria experienta, nivelurile superioare
ale Universului.
Sunt multi autori care descriu aceste nivele superioare, ca Teofan Z?vorâtul, Dionisie Areopagitul,
Scarlat Demetrescu, Sfintii Parinti din Filocalii si asa mai departe.
Aceste nivele oricat de frumos sunt povestite, noi nu avem inca limbajul lor, nici nu putem vedea,
auzi sau simti ceva de la ei.
Singurul limbaj de comunicare este constienta sau virtutea.
Adica puterea de vedea / simti / trai doar pentru ce este in fata ta, si asta sa o faci cat de bine poti.
Restul de pareri si speculatii intelectuale lasa loc doar imaginatiei sa umble indepartandu-se de ce
este de fapt aici si acum.

Continuare Partea a Doua

?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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