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Colecția „Filocalie Carpatină”, ce va purta supra-
titlul „Memoriile unui isihast”, dorește să păstreze vie 
în atenție amprenta inconfundabilă a memoriei unui 
model filocalic carpatin, care înscrie deplin în sine 
tușa tare a unui specific autohton isihast, deschis 
iscusit, însă, înspre interferențele spirituale ale vremii, 
dar desfășurat neamestecat, nescăzut, apologetic  
într-un caracter propriu, icono-grafiat după măsura 
unei asemănări dense, intense, dăruite recunoașterii 
chipului unei mărturii hristice actuale, vrednice de 
cinstire, după prezența sa iconică, exprimată cristalin, 
insolit, multiform de avva Ghelasie Isihastul.   

Memoriile isihaste ghelasiene, ca semințe filocalice 
din rodire specific carpatină, sunt (a)semănarea paternă 
ce cheamă consistent, destins, la multiplă și largă 

(a)semănare filiativă întru și după un chip purtător al 
acestei moșteniri de caracter carpatin, care se oferă 
mărturisitor spre împărtășire și (re)naștere înfloritoare 
celor ce-i recunosc, prin gestul deschiderii lor pricepute, 
adâncul descoperit al așezării isihiei autentice, lămurite, 
îmbiat prin iconizările sale personaliste.  

Prin „Memoriile unui isihast” Filocalia Carpatină 
își arată, de acum mai apăsat, pecetea profundă, certă, 
reală, nepieritor întrupată după liniile unei iconări 
clare, ferme, într-o urmă-trăsătură de neșters, ca 
memorie-icoană vie –  înveșnicită întruchipare-gest a 
căii-rostirii isihasmului carpatin, iconic-euharistic. 

 
Neofit 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 
Apariţia în 1990 a volumului „Memoriile unui Isihast” semnat de 

părintele Ghelasie Gheorghe a surprins prin noutatea şi densitatea 
stilului, precum şi prin bogăţia referinţelor şi conexiunilor teologice şi 
culturale, odată cu puterea de cuprindere a unei remarcabile sinteze 
patristice. Până în anul 2003, anul mutării la Domnul a părintelui de la 
Frăsinei, Colecţia Isihasm a scrierilor sale a continuat să se îmbogă-
ţească cu noi şi noi texte, opera sa având să fie reeditată în anii ce au 
urmat la editura Platytera, ca un monument de literatură creştină, 
adevărate pagini de Filocalie carpatină. 

Această viziune amprentată iconic şi liturgic după specificul duhov-
niciei româneşti se arată ziditoare şi tot mai rodnică în contextul 
eclezial şi cultural actual. Între numeroasele contribuţii la adâncirea 
înţelegerii creştine în acord cu Tradiţia Bisericii stau o personologie şi o 
triadologie de o mare subtilitate mistică, prelungite în cheie hristologică 
şi modulate pneumatologic într-o antropologie şi o cosmologie iconice. 
Ne sunt de asemenea înfăţişate repere ale realităţii originare a creaţiei 
faţă în faţă cu adaosul unui mod al Căderii ce a marcat înstrăinarea 
creaţiei de Dumnezeu şi de propria taină. Acurateţea ortodoxă a 
acestei abordări este adeverită de consistenţa sa dialogic-liturgică, ce 
scoate în prim-plan chipul fiinţei şi al comuniunii din diversitatea 
uneori bulversantă a reflectărilor energetice. 

Taina iconologică se reliefează în lumina învierii lui Hristos, cu 
accente deopotrivă paradisiace şi eshatologice. Resorturile unei logici 
antagoniste ce a scindat în sine creaţia, aruncând în uitare chipul 
trinitar al fiinţei create şi modurile comuniunii sale cu Dumnezeu şi 
întreaga creaţie, sunt confruntate cu cele ale logicii iconice, ce impune 
actualizarea potenţialului logosic al creaţiei prin relaţia vie cu Hristos. 
Căci Fiul lui Dumnezeu întrupat este Cel ce dă chip creaţiei, înscriind-o 
în iconomia mântuirii, sau a desăvârşirii sale filiale în unire cu Dumnezeu. 
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Încercările şi suferinţele însele, cu tot ocolul Căderii, sunt valorizate 
prin prisma unei asimilări duhovniceşti a sensului iconomiei dumne-
zeieşti, ce lucrează spre a întoarce răul în bine, trezind conştiinţa 
umană ca pe un suspin al chipului după Arhechip. Răul de viaţă al făp-
turii, ce o închide în orizontul morţii, este depăşit prin recursul iconic la 
Viaţa ce a copleşit moartea, deschizând orizontul transfigurării creaţiei. 

Miza răului este crearea unei realităţi de adaus, ce parazitează firea 
creată bună de Dumnezeu, generând anti-chipuri cu memorial contrar 
condiţiei euharistice a creaţiei, conţinuturi intenţionale orientate spre o 
autosatisfacţie sau autodivinizare iluzorie, sfârşind în nimicnicia golului 
de împărtăşire cu cele dumnezeieşti. Taina isihiei stă tocmai în expe-
rierea realităţii de suflet dincolo de sfera energiilor prin activarea 
condiţiei euharistice în mediul iconic al vieţii în Hristos şi în Biserică. 
În miezul relaţiei de iubire cu Dumnezeu şi a comuniunii cu făpturile 
Sale omul îşi descoperă chipul, cuprinzător al creaţiei. 

Având în atenţie miezul trăirii creştine ce este experierea 
anticipată a tainei împărăţiei lui Dumnezeu, sau a alipirii fiinţei create 
la Trupul înviat al lui Hristos, isihasmul concentrează intenţional în 
gestul său de aşezare înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune şi închinare 
viziunea creştină a împlinirii creaţiei în icoana iubirii Sfintei Treimi. 

Remediul la starea de alienare stă în ridicarea deasupra valurilor 
fenomenale în seninul conştiinţei luminate de har, acolo unde umbrele 
iluziilor şi înşelărilor sunt risipite de soarele dragostei dumnezeieşti 
împărtăşite. În locul unirii cu Sfânta Treime, care este inima omului, 
sau omul în întregimea sa făcut icoană, întreaga creaţie îşi află unita-
tea vie şi nădejdea părtăşiei la slava fiilor lui Dumnezeu. 

Scoţând din vistieria sa „vechi şi noi” ca un adevărat iconom al 
darurilor lui Dumnezeu, Părintele Ghelasie ne transmite o icoană 
carpatină a revelaţiei divine, zugrăvită prin insuflările harului de care 
viaţa sa a fost în mod fericit pătrunsă. 
 

FLORIN CARAGIU 
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MEMORIILE UNUI ISIHAST 

 
 
 
 

Isihasmul, Trăirea Tainică a Sufletului şi a Corpului! 
Mistica Ortodoxă Creştină. Mistica este Taina Realităţii. 
Încercăm o Relatare despre această Taină. Cine va avea răbdare 
să parcurgă această modestă lucrare, va găsi unele date despre 
această Trăire Deosebită. Isihie-Pace-Linişte! 

Multora li se va părea prea multă Religie. În general se 
neglijează adevăratul Sens al Religiei: de Taină a Realităţii 
Însăşi. Tot mai mult se înclină spre Taine şi Miracole golite de 
Taină-Religie. Se acceptă în ultimă instanţă şi Religia dar fără 
un Dumnezeu în Sine, doar în Sens Convenţional Divin. Se 
vrea un Divin fără Religie în Sine. Creştinismul este Religia cea 
mai Vie, pentru că are un Dumnezeu de Maximă Religiozitate. 
Pe mulţi îi supără aceasta. Religia prin Mistică devine şi un fel 
de Ştiinţă a Sufletului dincolo de Minte. Isihasmul este Trăirea 
Creştină a Celor ce vor să o guste din plin.  

Noi nu facem aici nici Filosofie, nici Teologie, nici Ştiinţă, 
dar Mistica le implică într-un fel pe toate, ca Realitate Integrală. 
Teologia are Adevăruri de Credinţă unanim acceptate de Auto-
ritatea Bisericească, generală. Mistica are multe Teolegumene şi 
Păreri Teologice, care însă nu contrazic Teologia, ci îi lărgesc 
Orizontul de Deveniri. Isihasmul a întâmpinat de-a lungul 
Istoriei chiar Opoziţia Teologiei Oficiale, din graba unei 
Evaluări de Suprafaţă a Realităţilor Mistice. Şi noi aici facem o 
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Relatare despre Isihasm, care va părea multora, grăbiţi să ia 
Atitudine, nu prea în concordanţă cu ceea ce se predă oficial... 
De aceea, oferim Relatarea Unui Isihast, ce nu înseamnă părerea 
generală a Isihasmului în Sine, ci a unui Oarecare. Memoriile 
unui Oarecare Isihast, care aşa a Văzut, a Simţit şi a Trăit. 
Dacă va fi folositor şi altora este Bine, de nu, rămâne o 
Consemnare Subiectivă, ce merită uneori să o cunoşti şi pe 
aceasta, ca Evidenţiere.  

În acest Sens îndrăznim să publicăm această Lucrare ce 
multora va părea ceva nou, sau o Invenţie, sau celor şi mai 
dogmatici, chiar o Aberaţie. Isihasmul are o Valoare în sine care 
pentru noi, cei de astăzi, prezintă o Importanţă deosebită. Este 
deplorabilă Neglijenţa şi Nepăsarea pentru Dezbaterea acestei 
Tematici care nu este în sine doar Teorie ci are Valori Practice 
de care avem tocmai Nevoie. Sunt puţine Materiale în acest 
sens. Mai mult, Lumea de astăzi este destul de străină de 
Metafizica Misticii Creştine, sau datorită unei Culturi prea 
Laice are Inaccesibilităţi faţă de cea Creştină. Aşa este Nevoie de 
Relatări cu Deschideri cât mai largi, care Întâlnesc Valorile şi cu 
cele Necreştine. Mistica Modernă nu poate fi închisă doar în 
proprii Realităţi ce omoară pe Toate Celelalte.  

Noi încercăm o Relatare despre Mistica Isihastă în această 
Deschidere de Întâlnire şi Prietenie cu Toţi care aspiră sincer 
spre Divin şi Puritate. Mulţi nu sunt capabili de Comuniune, 
dar Esenţa Misticii este tocmai Comuniunea. Cine are răbdarea să 
parcurgă această modestă încercare, nu va fi dezamăgit. Este un 
text cam greoi, mai ales la început, dar nu vă împiedicaţi, treceţi 
mai departe până la sfârşit şi apoi spuneţi-vă Părerea. 

În această succintă relatare se încearcă, de fapt, un fel de 
„Dicţionar Isihast”. Se tot vorbeşte de Isihasm, dar nu se găseşte 
o traducere clară a termenilor Isihaşti, ca să se poată vorbi şi 
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comunica într-un limbaj special Isihast. Aşa în această lucrare 
noi încercăm o definire a termenilor şi noţiunilor de bază, ce fac 
posibil un limbaj specific Isihast. Multora „Memoriile Unui 
Isihast” li se vor părea ermetice şi inaccesibile. Însă cei interesaţi 
în mod deosebit de Isihasm vor găsi aici ca într-un dicţionar tot 
ce este mai de bază referitor la Isihasm.  

Prima noţiune şi nucleul celorlalte este conceptul de 
Persoană-Chip de Dumnezeu şi Chip de Suflet în Creaţie, care 
de nu este înţeles în sens Isihast, nu se va putea vorbi de o 
mistică specifică Isihastă. Apoi celelalte noţiuni, ca Spirit-
Conştiinţă, Duh-Fiinţă-Minte-Raţiuni-Corp în sine şi trup fizic 
etc. Fără stabilirea în sens Isihast nu se poate vorbi de o trăire 
practică şi chiar de o învăţătură specific Isihastă. Fără stabilirea 
limbajului Isihast, nu se poate face o comunicare cu Isihasmul şi 
nici o deschidere a Isihasmului de convorbire cu alte practici 
terapeutice sau mistice.  

Isihasmul nu poate fi închis în proprii realităţi de netradus 
altora. Poate ar fi mai popular un dicţionar strict al Isihasmului, 
dar noi încercăm o prezentare dublă, ca învăţătură şi ca stabilire 
de termeni totodată. Aşa noi aici nu facem teologie sau filosofie în 
sensul obişnuit, ce pentru dogmatici este o alertă şi un pericol. 
Încercăm o deschidere în sens Isihast a problemelor de fond, care, 
este drept, sunt comune şi misticii. Am dori să se treacă de la 
început peste unele contrarii mai mult presupuse decât reale. 
Nu intenţionăm să facem o teologie sau o filosofie în plus, 
încercăm o prezentare a sensurilor specifice Isihaste, ca o 
învăţătură şi totodată o stabilire de termeni Isihaşti, ca limbaj 
propriu Isihast.  

Încă nu s-a stabilit de comun acord în general limbajul pur 
Isihast. Noi prin această modestă lucrare facem un început şi o 
deschidere în acest sens, încât chiar dacă mai avem greşeli, sunt 
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scuzabile ca oricărui început. Noi nu facem dogmă ci o des-
chidere sinceră de convorbire despre Isihasm şi dintre Isihasm şi 
celelalte practici de acelaşi ideal. Un dicţionar este greoi şi prea 
didactic,  de aceea adoptăm o prezentare combinată învăţătură-
limbaj.  

Isihasmul este mistică şi mistica trece dincolo de evaluări zise 
raţionale. Însă o mistică sănătoasă nu este distructivă şi nici 
contrară, ci în dublă constructivitate, lărgind raţiunile şi 
totodată, depăşindu-le în supra-realitatea dincolo de raţiuni. 
Desigur se pot găsi obiecţii la tot pasul, noi însă ne adresăm 
celor cu adevărat sinceri şi doritori, nu de vânătoare de greşeli, 
ci de deschideri în tainele realităţii. Cei ce vor taina vieţii să se 
descalţe ca Moise în faţa rugului învăpăiat de Revelaţia Divină. 
Doar aşa vor primi iniţierea cea adevărată. 
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I 
 

O chilie veche şi părăsită de Mânăstire. Are uşa ruptă, 
geamul spart, pereţii înnegriţi. Este totuşi ceva nepă-
mântean aici... De când am intrat în Mânăstire, această 
Chilie nebăgată în seamă mă atrage. Spun cei de aici că mai 
mulţi au încercat să stea în ea. – Aşteaptă pe cineva?... Acest 
gând îmi dă un fior ciudat. Am să o fac Chilia mea. Nu sunt 
venit de mult timp în Mânăstire, nu ştiu prea multe despre 
Tainele Monahale. Alegerea mea pentru viaţa călugărească 
este pentru mine însumi o Taină. Când m-am hotărât să 
intru în Mânăstire a fost un moment pe care încă nu mi-l 
explic. M-am mirat chiar cu câtă uşurinţă am făcut-o. 

 

II 
 

Prima noapte. O vibraţie pare să devină tot mai vie. Aş 
vrea să dorm, dar o pulsaţie necunoscută mă ţine treaz. 
Nu simt nici teamă, nici nelinişte. Este altceva... Parcă 
intru într-un spaţiu nefiresc. Închid ochii. Imaginea can-
delei de la Icoană îmi rămâne un timp în mijlocul frunţii. 
Pulsaţia se amplifică între ochi. Nu vreau să o simt aici în 
cap. Avva Arsenie mi-a spus clar: 

„Fereşte-te să zăboveşti în cap... cei mai mulţi nu fac 
nimic din călugărie dacă rămân nişte cerebrali... Caută să 
cobori totul spre inimă... nu te grăbi... opreşte-te undeva 
mai jos de gâtlej... ţine Mintea acolo până când de atâta 
nemişcare începe să-i vină somn... leagănă-ţi Mintea în 
murmur uşor de rugăciune”... 

Acum sunt în Chilia Pustnicului Neofit. Nu se ştie prea 
mult despre el. Era ca o nălucă şi călugării îl lăsau în pace. 
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Se zice că privea lung adesea şi apoi cădea într-un fel de 
vedenie pe care numai el o ştia. A avut câţiva ucenici. 

Toţi au stat în această Chilie. De vreo câţiva ani stă 
părăsită. Ce mi se pare ciudat este peretele cu Icoana zugră-
vită pe zid. Este o Icoană cu Maica Domnului şi Pruncul în 
braţe. Candela pusă de mine îi dă o Lumină de Taină 
Ancestrală. 

Nu pot dormi. Peretele cu Icoana mi se întipăreşte tot 
mai mult în ochi. Parcă văd în dosul Icoanei ceva. Mă 
scol... Pipăi mai bine peretele şi uimit descopăr o firidă... 
Mâinile îmi tremură. Găsesc o Carte. La lumina candelei 
citesc: „Memoriile unui Isihast. Icoană-Modele-Tipare”. 
 

1. 
 

Încep să citesc. „Învăţături-Cult-Morală”. Taina!... Taina 
este originea şi izvorul a toate. O singură Icoană în Trei 
Modele Absolute este originea şi Baza întregii Existenţe. 
Icoana este Chipul-Dumnezeu, Modele sunt Treimea şi 
restul sunt Tipare şi Sisteme de Realitate. Cea mai mare 
greşeală este că noi, Creaţia, ne vedem Sisteme de 
Realitate şi nu ca Chipul-Icoana lui Dumnezeu. Taina este 
Icoana-Chipul-Persoana-Iubirea lui Dumnezeu Tatăl din 
care purcede Sfântul Duh şi se Naşte Fiul-Logosul. Taina 
Isihastă Filocalică. Taina este totalitatea Absolută. 
                                             

2. 
 

Taina este Icoana-Chipul Lui Dumnezeu Tatăl. Tatăl este 
Unica şi Totala Icoană din care iese Treimea, ca Modele 
Absolute şi Harul-Raţiunile-Energiile Divine, ca Tipare şi 
Sisteme. 
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Icoana Tatăl este Taina-Taină. 
Sfântul Duh este Modelul-Religia-Taină. 
Fiul este Prototipul Teologia-Taină. 
După Căderea din Rai se uită de Chipul-Icoană-Tată. 
Ca Perfecţiune sunt trei Taine într-o singură Taină-Taină. 

Taina Trinitară este Taina Isihastă. Unii vor o Teologie 
exclusivă, alţii o Religie Cult-Morală. Taina Isihastă este 
Taina acestora nedespărţită şi neamestecată. 

 

3. 
 

Taina Isihastă-Filocalică este Taina Trinitară-Integrală. 
Taina Isihastă este Taina Icoanei şi Taina Împărtăşaniei 

Liturgice. Fără Taina Icoanei şi a Împărtăşaniei nu se poate 
înţelege Taina Creştină. Icoana-Chipul Tatălui Dumnezeu, 
Taina în Sine Însăşi, se corelează după căderea Creaţiei cu 
Icoana Chipul lui Hristos, Restabilirea Creaţiei Căzute.  
În Taina Icoanei Hristos-Împărtăşanie se întâlnesc Teologia 
şi Religia. În această Taină se unesc cele două Icoane 
Dumnezeu şi Creaţia. Totul este în vederea şi în sensul 
acestui ultim Act de Unire a Creaţiei cu Dumnezeu. În Taina 
Icoanei Împărtăşanie-Hristos, Chipul necreat Dumnezeu se 
Uneşte cu Chipul de Creaţie într-o unitate fără Amestecare. 
Toată Taina este prin Hristos. Nu simpla Persoană Hristos, 
ci Hristos Cel Taină Împărtăşanie. Hristos Restabileşte 
Creaţia Căzută şi tot El o Uneşte cu Dumnezeu Tatăl, 
Taina-Taină. 

Creaţia este Creaţie şi niciodată nu va putea ajunge la 
Deofiinţa cu Dumnezeu. Prin Hristos se ajunge totuşi la 
acest Imposibil, fără Amestecare. În Hristos Împărtăşanie 
cele Două Firi Creaţie-Dumnezeu se Unesc fără amestecare 
şi fără despărţire. 
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4. 
 

Taina Isihastă este în primul rând Trăire. Isihasmul este 

trăirea Tainică Creştină. Începe cu Rugăciunea Lui Iisus. 

Nu doar simplul Nume al Lui Iisus, ci ca Icoană-Prezenţă-

Persoană. Iisus Hristos este chemat şi rugat să intre în 

inimă, unde să înceapă El Însuşi Trăirea Tainică. Noi 

suntem Creaţie Căzută, Hristos a restabilit Creaţia. El este 

Creaţia Restabilită şi totodată este Chipul lui Dumnezeu 

Însuşi. Hristos este şi Dumnezeu şi Om într-o Singură 

Persoană. El deja a făcut Unirea Tainică Dumnezeu-Om şi 

Om-Dumnezeu. El este Modelul Tainei.  

Prin Taina Lui Hristos ajungem şi noi la Taină. 

Cheamă-L în inima Ta să-ţi descopere Taina. În Inimă, 

Iisus îşi face Altar unde El Însuşi liturghiseşte Liturghia 

Cerească. Coboară Mintea în Inimă şi acolo nu gândi ale 

tale, ci jertfeşte-o pe Altarul Inimii şi lasă-te în Liturghisirea 

lui Hristos. Ochii Minţii să-L vadă pe Iisus ca Persoană 

Icoană, ca prezenţă dincolo şi peste înfăţişare, ca prezenţă 

directă. Prin slăbiciunea Minţii am căzut din Rai, crezând 

amăgirea Şarpelui-Diavol.  

Mintea cu Inima să se roage Lui Hristos, Arhiereul Care 

slujeşte jertfa Minţii. Cine nu îşi pune Mintea ca pe o 

Prescură în Mâna lui Hristos Liturghisitorul nu trăieşte 

Taina Isihastă. Începutul este Prefacerea Minţii trupeşti în 

Icoană. Dar ce se întâmplă?... În Mâna Lui Hristos Mintea-

Prescură se face o Istorie întreagă... 
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III 
 
Citesc fără să mă opresc la cuvinte. Nu înţeleg prea 

multe. O Taină nefirească mă străbate. Mă opresc. Simt 
capul golit de toate. Surprinzător... Pulsaţia din frunte a 
dispărut. Eram aşa de obişnuit cu ea. Un alt Spaţiu mi se 
deschide. Dacă până acum parcă toate vibrau undeva în 
mine, acum [se deschide] un altceva, mai larg, ce nu vine 
din afară, ci care iese şi totodată mă străbate ca o deschi-
dere nefirească din piept. Acum nu mai vibrează, nu mai 
pulsează. Un ceva plin din mine se deschide. Simt pieptul 
plin de ceva, un ceva care dă pe afară, care este chiar la 
câţiva metri dincolo de mine... dar nu se mişcă aşa cum ştiu 
eu. Nu vibrează, e altceva, se întinde dens-greu un plin 
nemaipomenit... corpul mi se pare aşa de uşor, liniştit... 
Corpul care este totuna cu Mintea îmi este gol, nici o 
vibraţie nu este în el... şi totuşi Corpul este întreg. 

Acest dens-greu este dincolo şi prin Corp, Mintea tace, 
priveşte din corp la acest dens ce curge de undeva din 
Mine. În acest greu dens inimaginabil, Mintea şi Corpul 
par ca un fulg. Ce plăcut! Mintea care este totuna cu Corpul 
pluteşte şi tace, priveşte... Plinul, greul, densul din piept se 
întinde... E aşa de dens, un viu greu, dar de o transparenţă 
uimitoare. Am impresia că Inima a stat din bătaie de atâta 
densitate ce nu mai permite nici o pulsaţie. Mi s-a părut că 
mă sufoc, dar dintr-o dată m-am luminat cum nu pot 
spune. În loc de suflare parcă am altceva... Un viu în sine, 
un viu plin... 

Nu mai ştiu de unde văd, de unde privesc... Văd din 
acest dens greu şi cu mintea din Corp... Mintea este complet 
goală... Inima a stat din bătaie... şi totuşi sunt conştient, 
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am o simţire nefirească... Dacă vreau să gândesc o pot face 
destul de uşor... dar nu are rost. Densul, plinul, greul este 
totul... mintea şi simţirea din Corp mi se par aşa de puţin... 
Greul, Densul, Viul are ceva dincolo de minte şi simţire şi 
peste acestea... Dens, Greu, Transparenţă vie... nici o vibra-
ţie... Ce să mai vibreze în acest dens de fier nefiresc...  
În loc de mişcare este o transparenţă inimaginabilă, o clari-
tate nemaipomenită... vezi dintr-o dată totul... şi, mai 
mult, se întrevede o Lucire orbitoare în şi dincolo de 
această transparenţă... Mintea închide ochii... Inima stă pe 
loc... Mă sperii... am murit?... Nu! Corpul este întreg îl simt 
în acest dens greu ce îl străbate... Corpul pluteşte ca un 
fulg în acest dens nemaipomenit... Citisem undeva că Sufle-
tul poate ieşi din Corp şi Corpul rămâne greu şi imobil, iar 
Sufletul poate umbla cum doreşte... aici este altceva... 
Corpul pluteşte ca un fulg, se mişcă dintr-o dată întreg 
fără nici o vibraţie... 

În Corpul tăcut stă Mintea goală ca o formă pe dinăuntru 
şi pe dinafară... Nu are nevoie să gândească, vede prin 
transparenţa Viului dens mai ceva decât printr-un ochean... 
Încerc să mă mişc... ce uşor sunt când într-o parte când în 
alta, nu este nevoie să gândesc, doar să mă uit... Unde 
privesc acolo sunt deodată şi Corp şi un Ceva ce sunt eu 
însumi... şi ce transparenţă nemaipomenită... Evit să pri-
vesc prin el... Dacă aş privi prin această claritate simt că s-ar 
întâmpla ceva ce mă înspăimântă... Nu!... Încă nu!... Este 
ceva nefiresc... un complex de vină mă opreşte. Niciodată 
n-am simţit-o aşa de adâncă. Vină... Da! Un păcătos 
ordinar să privească până în adâncurile lui Dumnezeu... 
Am impresia că s-ar întâmpla ceva deosebit...  
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Este un Cineva acolo-dincolo... Aproape că-L văd, dar 
nu îndrăznesc să mă uit la El... Cum să mă întâlnesc cu 
Acela... Ar fi ceva de neiertat... şi totuşi acolo trebuie să 
ajung... Această întâlnire este totul. Greul, Densul, Plinul 
parcă mă sufocă... Corpul pluteşte ca într-o desfătare în 
acest dens în care Eu sufăr... Nu mai ştiu cum să iau 
legătura cu Corpul... Corpul a uitat de mine... Îl pătrund, 
curg în el, dar habar nu are, parcă nu mă simte... Aş vrea 
să-l lovesc, strig la el... Este prea uimit de desfătarea lui... 
Pluteşte ca un fulg şi parcă şi-a găsit mişcarea lui ade-
vărată. Mintea îmi este goală... Inima nu mai bate... sau 
poate bate, dar în acest dens nu se mai aude... Parcă sunt 
oprit  în mine însumi. Să mă uit dincolo de mine nu 
îndrăznesc, corpul nu mă mai simte...  

Stau şi aştept. Aud ceva!... O cântare... Densul din mine 
se mişcă într-un mod nefiresc, dintr-o dată totul şi pe 
dinăuntru şi pe dinafară şi peste acestea, de nedescris... 
Parcă vorbesc cu mine însumi... Vorbesc cu Altcineva şi cu 
Un Altul... şi Eu Sunt toată această vorbire... Şi Eu ca un 
întreg parcă mă mişc în mine însumi prin Aceşti Trei ce 
sunt tot Eu... Şi prin mine Întreg străbate un Ceva de care 
mă feresc să-L văd... Sufocarea devine insuportabilă... 
Vreau să ies din această stare. Strig odată furios... Rămân 
uimit. Mintea din Corpul meu se pune în mişcare. Aşa va 
să zică, voi şti ce să fac... Îmi mângâi Mintea trecându-mi 
supărarea... Mă deştept. Atinsesem candela cu fruntea. Era 
întuneric. Pipăi la piept. Este Cartea. Deci n-am visat. 
Aprind candela. Mă întind puţin în pat. Somnul mă fură 
până când toaca de Utrenie bate sacadat. Am Manuscrisul. 
Îl bag în sân şi merg la Biserică. 
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5. 
 
Citesc în continuare „Memoriile unui Isihast”. 
– „Dumnezeire este Persoană. Este Icoană, Perfecţiune 

Absolută. Persoana care nu este Icoană nu este Perfec-
ţiune. Chipul fără Persoană nu are sens. Persoana Icoană 
Absolută înseamnă Dumnezeire. Persoana fără Icoană nu 
mai este Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl este Icoana-Persoană 
Absolută, din care se Naşte Treimea şi în care se Unesc 
toate. Icoana Persoană Tatăl este Odihna şi Totalitatea 
Absolută. Din Icoana Persoană Tatăl iese Taina şi în El se 
întorc toate Tainele. Realitatea Absolută este viul Absolut. 
Dumnezeu este Persoana ca Esenţă. Persoana este Esenţa 
Spiritului Însuşi. Dacă Spiritul nu este în Esenţă Persoană, 
Spiritul poate fi chiar un principiu Spiritual. De aici 
amestecul filosofiei Greceşti dintre Spirit şi Raţiuni.  

În sens pur Creştin, Persoana este însăşi Originea 
Spiritului, din care se naşte Spiritul. Dacă nu ar fi Persoana, 
Spiritul ar fi un principiu Divin. Persoana Tatăl este 
înaintea Dumnezeirii, naşte Dumnezeirea. Taina Isihastă 
este Taina Icoanei Persoanei. Nu este altă denumire mai 
Tainică ca denumirea de Icoană. Icoana şi Taina sunt tot 
una. Hristos Restabileşte Creaţia Căzută şi din păcătoasă o 
preface în Icoană. Icoana este Perfecţiunea. Fără Icoană nu 
este Restabilirea Creaţiei. Taina Creaţiei este Drumul prin 
Icoana lui Hristos spre Icoana Tatăl. Cine nu înţelege Taina 
Icoanei nu înţelege nimic din Taina în Sine. Dumnezeu este 
Treime de Persoane Icoane şi Har Energii Raţiuni Divine. 
Creaţia este Suflet Icoană şi Corp Energii Raţiune de Suflet. 
Taina Creaţiei este Taina Icoanei Suflet Creat în Taina 
Icoanei Dumnezeu Creator. 
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Trăirea Isihastă este Taina Icoanei. Se începe cu 
Prefacerea Hristică a Minţii şi a Inimii în Icoană. Hristos 
este chemat în Inimă ca să prefacă şi Mintea şi Inima unite 
în Rugăciune în Icoană. Fără prefacerea în Icoană nu există 
trăire Isihastă. Icoana este însă şi Rugăciunea. Fără Icoană 
nu este Rugăciune, ci contemplaţie Metafizică. Icoana nu 
este sens-semn-simbol, ci este Persoană. Numai Persoana 
se Roagă. Fără Icoană şi Persoană nu este Rugăciune. 
Trăirea Isihastă este Rugăciunea Tainică prin Taina Icoanei. 
Trăirea Isihastă începe cu zugrăvirea Icoanei Lui Hristos 
în Inimă din vopselele Minţii şi uleiul Inimii. Începe zugră-
virea Tainei Icoanei şi aşa începi trăirea Tainică Isihastă. 

 

6. 
 
Icoană şi Modele! 
Ni s-ar părea că Modelul este Originea. Aici este Taina. 

Icoana Chipul este Unicul şi esenţa Modelului. Modelul se 
naşte din Icoană, altfel Modelul ar fi un Principiu. Icoana 
înseamnă Persoană şi atunci Modelul este tot Persoană. 
Persoana Tatăl este Originea Dumnezeirii. Dacă n-ar fi 
Tatăl întâi, Dumnezeirea ar fi un principiu Divin şi nu 
neapărat Persoană. Persoana este Chipul şi Dumnezeirea 
este Asemănare. Persoana-Icoana-Chipul Absolut este 
unica Totalitate Absolută, care are în sine deja Modelul 
Treimic, ca posibilitate de Treime în afara Propriei 
Persoane. Treimea de Persoane este Dezvăluirea acestei 
Potenţe Treimice a Chipului-Persoanei. Persoana este 
Totalitatea în Trei Permanenţe Proprii. 

Persoana: 
– Chip – Persoană – Viu – Icoană 
– Faţă – Fiinţă – Viaţă – Model 
– Asemănare – Dumnezeire – Existenţă – Prototip 
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Icoana Persoana este Triadă de Sine şi în Sine. Este 
Totalitatea tuturor Modelelor şi Tiparelor de existenţă. 
Persoana Tatăl este astfel Originea Treimii de Persoane. 
De n-ar fi Persoana Triadă Proprie, Dumnezeirea nu ar fi 
Treime, ci o Singularitate sau orice Multiplu. Persoana este 
Comuniune Treimică Absolută Tatăl Dumnezeu. 

Persoana Icoana Tatăl este Originea tuturor Modelelor 
Arhetipale pe care noi le numim Icoanele Mistice. 
Persoana este Sufletul în sens Creştin. Aşa Sufletul este o 
comuniune Treimică de Sine: 

– Chip – Conştiinţă – Subiect 
– Faţă – Fiinţă – Duh 
– Asemănare – Sine – Spirit 
Corpul-Trupul este prelungirea Sufletului, Raţiunile de 

Suflet, după cum Dumnezeu este Treimea de Persoane, iar 
Harul-Raţiunile Divine prelungesc în afară Dumnezeirea. 

 

7. 
 
Din Persoană ies şi se întorc toate. Creaţia este Transpu-

nere de Dumnezeu total într-o nouă Realitate de Creaţie. 
Trăirea Tainică Isihastă porneşte de la cunoaşterea ta ca 
persoană. Cu Dumnezeu nu poţi vorbi decât ca Persoană. 
După Căderea din Rai noi ne-am pierdut tocmai identita-
tea de proprie Persoană. Sufletul nostru este însăşi Persoana. 
După cădere ne umbrim Sufletul cu Trupul-Corpul. Corpul 
energiile de Suflet vor să înlocuiască Sufletul. 

Noi nu mai suntem întâi Suflet şi apoi Corp. Trebuie să 
ne întoarcem la Chipul de Rai când Sufletul ne este 
adevărata Realitate. Persoana Tatăl este totodată Iubire 
Absolută. Ca să-ţi trezeşti conştiinţa Propriei Persoane 
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caută să înţelegi ce este Iubirea. Icoana Iubirii Tatălui este 
Fiul Său Iisus Hristos. Cheamă-L pe Hristos în Inima ta ca 
să dezvăluie chipul iubirii în tine. Doar Icoana Hristos va 
trezi în tine conştiinţa iubirii. Rugăciunea „Doamne Iisuse” 
din Inima ta este împletirea iubirii tale cu iubirea lui 
Dumnezeu. Împletirea de Iubiri este Taina. Isihasmul este 
această Taină Hristică. Fără Hristos, trăirea Tainică nu mai 
este Icoană, nu mai este Isihasm.  

Isihasmul este Taina Icoanei lui Hristos, Chip de Icoană 
Iubire de Dumnezeu Tatăl. După Cădere, din Persoane  
ne-am prefăcut în individualităţi de Corp Energii. Prin 
păcatul Adamic noi întunecăm Chipul de Dumnezeu şi 
din Iubire Icoană devenim ură-răutate. Ura-conflictul este 
Anti-Chip de Dumnezeu, Anti-Icoană. Trăirea Isihastă 
începe cu prefacerea Anti-Icoanei Minte-Inimă decăzută în 
Icoană Inimă-Iubire. Cheamă-L pe Iisus în Inima ta, El este 
Icoana Iubirii Dumnezeieşti. El îţi va arăta care este acest 
Chip de Icoană ce l-ai uitat datorită păcatului. 

Inima este uşa corpului spre Suflet. Numele lui Iisus 
Hristos şi Numele de Iubire sunt aceleaşi. Roagă-te cu 
mintea golită şi în Numele Lui, Iisus va preface Inima ta în 
Iubire. Roagă-te cât mai mult timp, dacă poţi chiar neînce-
tat, până când în Inima ta începe să apară Iubirea. Aceasta 
este cea mai grea deschidere. De aici încolo totul merge 
uşor. 

 

8. 
 
Persoana Tatăl este Totalitatea Absolută. În Persoana 

Absolută este închiderea şi deschiderea Absolută, viul 
Absolut. Unul Absolut este Persoana. Persoana este 
cuprinderea Absolută a Multiplului Treime Absolută. 
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Unul Absolut este Totalitatea Unică a Multiplului Absolut. 
Unul este totodată Multiplul, fără să se rupă, fără să se 
Amestece şi fără să se Despartă. Persoana Tatăl face 
deschiderea Absolută a Absolutului Însuşi. Treimea de 
Persoane Dumnezeieşti este Evidenţierea Persoanei Tatăl 
care se deschide pe Sine în Treime de Persoane dincolo de 
propria Persoană, fără să fie altceva.  

Este un singur Dumnezeu în Trei Persoane, în deofiin-
ţimea Persoanei Tatăl Dumnezeu. Treimea de Persoane nu 
sunt Trei Stări ale Unei Singure Persoane, ci Trei Persoane 
distincte şi reale. Şi Persoana în Sine nu este Totalitate de 
Trei stări de Sine, ci este Totalitate comuniune de Trei 
Permanenţe de Sine ce nu se amestecă ci se întrepătrund. 
Arhetipurile Treimice ale Persoanei Tatăl se concretizează 
în Treimea de Persoane Dumnezeieşti. Persoana este 
Totalitate-Comuniune de Triadă Proprie din Sine şi de la 
Sine. Unul Absolut este Persoana Absolută. „Eu Sunt Cel 
ce Sunt”, zice Domnul în Scriptură. Eu (Persoana) Sunt 
Persoana (Cel ce Sunt). Persoana este Totalitatea Absolută 
Viul Absolut, mai mult decât un principiu Absolut. 

Persoana este proprie determinare de Sine. Persoana 
Tatăl Dumnezeu este astfel Absoluta Determinare de Sine. 
Dacă ar fi de la început Treimea separată ar fi Trei 
Dumnezei-Trei Absoluturi. Unicul Absolut este însă 
Totalitatea Absolută de Triadă de Sine, ce nu mai este 
Multiplul de Absoluturi, ci Unul Absolut care are în El pe 
Multiplul fără să iasă din Unul. Taina Persoanei este că 
Unul este totdeauna prezent peste Triada Proprie care este 
umbrită de Unul Subiect. În Treimea de Persoane, Treimea 
primează peste Propria Persoană.  

Şi tocmai pentru că primează Treimea peste Propria 
Persoană, Persoanele Treimice nu se separă între Ele, ci se 
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întrepătrund în Unica şi Totala Persoană Tatăl, care la 
rândul Său nu Se opreşte în Propria Persoană, ci trece 
totodată în celelalte Persoane. Aşa Unul este totodată Trei 
şi Trei totodată Unul fără amestecare, fără despărţire în 
întrepătrundere. Persoana este Unitatea Absolută care 
niciodată nu se poate rupe nici schimba. Este Viul ce nu se 
termină niciodată pe Sine, rămânând acelaşi Viu deplin 
chiar dacă se transpune în nesfârşite Deplinuri. Viul nu 
este Mişcare Raportare căci ar fi polarizare-imperfecţiune. 
Viul nu se raportează la alt Viu, ci se transpune în alt Viu. 
Multiplurile Vii nu se raportează între ele ca Mişcare, ci se 
regăsesc în fiecare ca Totalitate Unică de Viu Absolut.  

Mişcările Treimice de Persoană nu sunt unele faţă de 
altele, ci unele în altele, nu ca raportare ce le-ar separa, ci 
ca Iubire-Unire Împărtăşire, până la contopirea în Unul 
Absolut, fără să se desfiinţeze multiplul Absolut. Noi după 
căderea din perfecţiune considerăm Multiplul ca pola-
rizarea lui Unul până la contrarii. Polarizarea este ruperea 
lui Unul în bucăţi, nu multiplicarea lui Unul deplin. Dacă 
Unul este Singularitate Unul, chiar de Unul se multiplică 
pe Sine ca Unul, Multiplul Absolut nu este Treime Absolută. 
Aşa Dumnezeu nu ar mai fi neapărat Treime. 

Aceasta înseamnă că Unul Absolut este Totalitate de 
Treime Proprie de Sine şi în Sine, care ca Unitate Absolută 
când se multiplică ca Treime nu trece de Trei ca multiplu 
căci ce trece de Trei se întoarce imediat în Unul Totalitate 
Absolută. Persoana ca Arhetip de Treime Proprie deter-
mină Arhetipul Modelul Absolut de Treime de Persoane. 
Aici s-au încurcat filosofii. Unul Absolut nu este Singula-
ritate Unul, ci Totalitate Treimică Unul, care este Persoana 
Icoana-Chipul Absolut. Această Unicitate Chip-Persoană 
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dă Perfecţiune şi Multiplului ieşit din Chipul Absolut. Aici 
este originea Tainei.  

Persoana are Taina Unului Multiplu Propriu şi Multiplul 
are Taina Persoanei. Unul nu poate ieşi din Sine dacă este 
Unul Singularitate. Unul Totalitate de Comuniune Treimică 
Proprie este Viul Absolut ce poate comunica cu Sine şi 
dincolo de propriul Viu, putându-se Multiplica tot ca Viu 
fără să fie contrazicere de Sine. 

Multiplul este pe Modelul Unului Totalitate şi aşa este 
tot perfect ca şi Unul. Multiplul este Chipul Treimii 
Unului. Multiplul nu mai este Polarizare-Raportare-Deter-
minare, ci Iubire deschidere spontană a Totalităţii Unului 
Absolut. Această taină o are şi Creaţia ca Transpunere. De 
aici s-a ajuns la un fel de Gramatică Tainică. Persoana 
Absolută Tatăl este tot limbajul Arhetipal al Modelelor 
Dumnezeieşti pe care noi le denumim Icoane. Persoana 
este comuniune de Treime proprie şi determinare proprie 
de Sine. Fără Triadă de Sine nu este Persoană şi nici limbaj 
de Persoană. Limbajul este pe Arhetipurile Persoanei. 
Limbajul este de la Origine Întreg şi total. Persoana deter-
mină gramatica. Gramatica este pe Modelele Persoanei. 
Persoana este Triadă Proprie în Modele Triadice de Sine. 

 
– Chip – Persoană – Icoană – Viul 
– Faţă – Fiinţă – Model – Viaţa 
– Asemănare  – Dumnezeire – Prototip – Existenţa   
 
– Esenţa – Entitatea – Conştiinţa – Deofiinţa 
– Evidenţa – Duhul – Fiinţa – Înrudirea 
– Influenţa – Spiritul – Sinele – Firea 
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– Totalitate – Voie – Odihnă – Cuprindere 

– Unitate – Libertate – Mişcare – Întindere 

– Egalitate – Alegere – Repaus – Destindere 

 

– Pace – Identitate – Sublim – Iubire 

– Linişte – Beatitudine – Transfigurare – Dragoste 

– Tăcere – Întrepătrundere  – Transpunere – Dăruire 

 
– Vedere – Împărtăşire – Frumos 

– Privire – Comuniune – Bun 

– Concretizare – Comunicare – Armonie 

 

Acesta este limbajul Persoanei Absolute-Tatăl Dumnezeu. 

Pe Modelele Acestui limbaj se vorbeşte de la Treimea 

Dumnezeiască până la ultima formă de Creaţie. Dumnezeu 
Tatăl este Persoana Absolută în Sine care îşi are Chipul 

Propriei Persoane. Din El iese şi se Naşte Treimea de 

Persoane, pe Modelele Absolute din Propria Persoană. 

Chipul rămâne El Însuşi Tatăl. Faţa Tatălui se Transpune 

prin Purcedere ca o altă Persoană Sf. Duh. Asemănarea 

Tatălui se Transpune prin Naşterea altei Persoane Fiul. De 

aici SfântaTreime de Persoane. Sfântul Duh şi Fiul nu sunt 
părţi de Tatăl, ci Totalităţi de Tatăl în transpunere Chip de 

Modele de Tatăl. Tatăl este Chip-Chip, Persoană-Persoană. 

Sfântul Duh este Faţa-Chip, Persoana Faţă. Fiul este 

Asemănarea-Chip, Persoana Asemănare. Aşa Propria 

Triadă a lui Dumnezeu Tatăl se Transpune într-o Treime 

de Persoane ce nu sunt altceva decât Dumnezeu, Treime 

de Deplinuri ca şi Tatăl, ca Persoane de Sine ce ies din 
Tatăl şi sunt în Deofiinţimea Persoanei Tatăl. 
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Deofiinţa este Persoana Însăşi, originea Dumnezeirii. 
Persoana este Tatăl Dumnezeirii. Nu Dumnezeirea Naşte 
Persoana (căci ar fi Devenire), ci Persoana Naşte Dumne-
zeirea. Fiul şi Sfântul Duh au Deofiinţimea Persoanei 
Tatăl. Sfântul Duh este Persoană-Duh-Fiinţă. Fiul este Per-
soană-Spirit-Sine. Tatăl este Persoana-Persoană, Entitate-
Subiect, Icoana-icoană. Persoanele Treimii se Cuprind 
reciproc. În Persoana Tatăl Arhetipul Absolut al Treimii se 
Unesc Sfântul Duh şi Fiul, nu ca părţi de Tatăl, ci ca Chip 
de Tatăl în Transpunere de modele de Tatăl. Sfinţii Părinţi 
ne-au lăsat Tainele Dumnezeirii. Noi aici ca trăire Tainică 
Isihastă lărgim nişte semnificaţii dincolo de cele obişnuite. 
Persoana ca simplă Unitate de Spirit face mai mult filoso-
fie dacă nu-şi desvăluie limbajul Său de adânc de Persoană. 

Trăirea Tainică Isihastă este Taina Persoanei ce o face 
deosebită şi Specifică. 

 

9. 
 
Persoana este însuşi limbajul Absolut. Modelele Triadice 

ale Persoanei Tatăl Dumnezeu sunt Permanenţele Veşnice 
ce nu se schimbă în Mişcările lor, ci se Transpun în alte 
Moduri de Realitate. 

Limbajul este însăşi Mişcarea în care Modelele Triadice 
se Transpun tot în Modele Triadice, dar în Moduri diferite. 
După Căderea din Rai s-a uitat de Chipul Persoană, de 
Treimea de Persoane şi de Harul Divin până la amesteca-
rea şi confundarea lor. Persoana şi Modelele Sale Triadice 
sunt dincolo de calităţi. Sfântul Duh este Chipul în exce-
lenţă al Duhului Tatălui. Fiul este Chipul în excelenţă al 
Spiritului Tatălui. Dar fiecare Persoană din Treimea 
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Dumnezeiască este Deplină Persoană ca Transpunere de 
Totalitate Persoană Tatăl. Fiecare Persoană are însă sensul  
de Deplinătate a Unui Model de Persoană Tatăl. Persoana-
Sfântul Duh este Persoana-Duh-Fiinţă care este totodată 
comunicarea directă şi Transpunerea Duhului Tatălui. 
Persoana Fiului este Persoana-Spirit-Sine, Transpunerea şi 
comunicarea directă a Spiritului Tatălui. Astfel Persoanele 
Treimice sunt Deofiinţă prin Persoana directă a Tatălui 
din care ies şi în care se Unesc Sfântul Duh şi Fiul ca 
Înrudirea şi Firea Tatălui, până la întrepătrundere, fără să 
se  amestece. Şi noi ca Suflet suntem la fel. Sufletul nostru 
este Chip de Persoană care are în sine Triada Modelului 
Tatăl. Şi Sufletul nostru, deşi Unul, este în Sine comuniune 
de Trei Permanenţe ce sunt mai mult decât calităţi, ce nu 
împart Sufletul, ci îl Multiplică ca Proprie Treime de Sine. 
Aşa şi Sufletul nostru are: 

 
– Persoană – Chip – Conştiinţă 
– Duh – Faţă – Fiinţă 
– Spirit – Asemănare – Sine 
 
Ca trăire Tainică Isihastă, trebuie să te sileşti să-ţi 

trezeşti Sufletul tău cel aproape uitat. Coboară Mintea în 
Inimă şi roagă-te Persoanei-Icoanei Lui Iisus. Sufletul tău 
va începe să se simtă pe sine. Primele raze ale Iubirii îţi 
vor trezi Conştiinţa-Chipul de Persoană. Primele mişcări 
spre Dumnezeu îţi vor Deştepta Duhul de Suflet. Primele 
înţelegeri dincolo de Raţiuni îţi vor deschide ochii 
Spiritului de Suflet. Sufletul-Persoana ta cea adevărată în 
Unire cu Iisus va începe să se Împărtăşească de Dumnezeu. 
Acum începe Rugăciunea directă de Suflet. 
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10. 
 
Persoana este Totalitate Deplinătate-Comuniune-

Determinare de Sine. Asta înseamnă că natura Persoanei 
este Însăşi Persoana. Spiritul este de Natură Persoană, nu 
Persoana este de Natură Spirituală. Nu Spiritul Determină 
Persoana, ci Persoana Determină Spiritul. Spiritul trebuie 
să fie în primul rând Persoană. Treimea este din Persoane-
Ipostasuri nu din simple Spirite. Natura nu se confundă 
cu firea. Firea este asemănarea Chipului şi nu Chipul 
Însuşi, este ceea ce se naşte din Chip-Natură. Natura este 
însăşi Persoana. Persoana este Totalitate-Deplinătate de 
Triadă Proprie: 

 
– Chip – Deofiinţă (Natura) – Persoana 
– Faţă – Înrudire – Fiinţa 
– Asemănare – Fire – Dumnezeirea 
(vezi Triadele Persoanei cap. 8) 
 
Din aceste Triade ale configuraţiei Persoanei, se vede 

legătura dintre Natura Deofiinţă şi Fire, Deofiinţa ca 
Unitate şi Firea ca diversitate-Modalitate. Persoana trebuie 
văzută prin Chipul Persoanei Lui Dumnezeu Tatăl. 
Persoana nu este Unitate de Calităţi de spirit, care sunt 
Energii  Raţiuni Chip de Har. În Persoană nu sunt Calităţi-
Atribute-Raţiuni, ci sunt Modele Permanenţe de Persoană, 
Realităţi directe de Persoană. Persoana este Sufletul direct, 
comuniune de Sine ca Subiect-Duh-Spirit proprii.  

Raţiunile-Calităţile nu sunt Modele nici Permanenţe de 
Persoană, ci sunt Har Energii care ies din Mişcarea 
Modelelor Permanenţelor ca Tipare-Închideri de Modele. 
Modelele Permanenţele sunt deschideri de Persoană în 
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Sine, tot ca realităţi Depline de Persoană. Modelele-
Permanenţele nu Determină Persoana ci sunt Transpuneri 
Depline într-un alt Mod de Persoană. Calităţile Atributele 
Raţiunile sunt ieşiri Energetice de părţi  de Mişcare ale 
Modelelor-Permanenţelor de Persoană. Firea nu este 
rezultatul calităţilor-părţilor de Natură Persoană. Firea 
este Naştere Deplină ca asemănare de Natură Persoană. 
Persoana este Natura-Esenţa Spiritului-Fire. Firea este 
Model Asemănare de Natură. Persoana Tatăl Dumnezeu 
Natura Absolută naşte Firea. Persoana ca Triadă: 

 
– Chip – Persoană – Deofiinţă – Esenţă-Natură 
– Faţă – Fiinţă – Înrudire – Evidenţă-Înclinare 
– Asemănare – Dumnezeire – Fire – Concretizare-Fire 
 
Deci Persoana este însăşi Esenţa. Persoana-Chipul-

Deofiinţa-Esenţa-Natura sunt Originea Înclinării şi Firii, 
care sunt Modele-Permanenţe Depline de Persoană, nu 
simple Calităţi-Atribute-Raţiuni de Persoană. Persoana 
este Subiectul în Sine, Cel ce este pe bază Proprie de 
Subiect. Subiectul nu este Produs Rezultat a ceva, ci Acela 
care produce totul. Persoana este însuşi Subiectul. 
Persoana-Subiectul determină Totul. Subiectul se Autode-
termină, încât Persoana-Subiectul este mai mult decât 
Firea. Persoana Tatăl Dumnezeu este Subiectul Absolut, 
este Natura Absolută a Dumnezeirii Însăşi. Dumnezeirea 
Firea este urmarea Persoanei Natură. Noi de obicei con-
fundăm Natura cu Firea, Chipul cu Asemănarea, Persoana 
cu Dumnezeirea, Esenţa cu Sinele. Taina Persoanei este 
Dumnezeu Tatăl. Este Taina Unului ce are în Sine Multiplul 
şi Taina Multiplului care este Dezvăluirea Totalităţii Unului. 
Persoana-Subiectul este Unul Totalitate, este Natura 
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Absolută în care este în Potenţă Firea Multiplul. Subiectul 
Persoana este Absoluta determinare de Sine şi prin Sine 
Însăşi, Subiect prin Subiect. Subiectul este Unul Absolut, 
Viul Transcendental. Dacă nu este Subiectul Origine, Firea 
nu poate fi neapărat Subiect. Firea este rezultatul 
Subiectului-Natură. Aşa Subiectul este totodată şi Fire şi 
Sine, ce îşi determină Propriul Sine-Fire. 

Raţiunile-Calităţile-Atributele nu au ce căuta în Sine-
Fire, ele fiind produse Energetice ale Mişcării Firii. 
Persoana în Sine Însăşi este Triadă de Sine în Sine. 
Modurile Triadice din Sine, în schimb, nu ies dincolo de 
Subiect. De aceea o singură Persoană Absolută este o 
Incompletă Realitate. Astfel, Persoana Tatăl Triadă Proprie 
se deschide în Treime de Persoane care, la rândul lor, sunt 
tot Persoane Triade de Sine, ca egalităţi-Persoane. Ca să 
înţelegem Treimea trebuie să ştim clar Persoana ca Triadă 
de Sine şi în Sine Propriu. 

Subiectul Persoana este Propria Sa Natură şi totodată 
Originea Modurilor Sale de Persoană-Subiect. Persoana 
Subiectul îşi determină Modurile Sale Triadice de Subiect. 
Persoana Subiectul, deşi este Unitate de Treime Proprie, 
nu este rezultatul Treimii Proprii. Persoana Subiectul îşi 
determină şi Propria Sa Treime de Sine, ca deschidere de 
propriu Subiect-Persoană în Propria Fire. Astfel Persoana 
Subiectul este Însăşi Conştiinţa. Subiectul-Persoana-
Conştiinţa îşi determină Propria Natură şi Fire. Nu Natura 
şi Firea o fac să fie Persoană, ci Persoana-Subiectul-
Conştiinţa se autodetermină. 

Persoana Subiectul Conştiinţa sunt Deplinul total de la 
Început care rămâne Acelaşi Permanent, chiar dacă se 
multiplică pe Sine ca Transpunere de Sine în Moduri 
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diferite de Realitate. Persoana Subiectul Conştiinţa este 
totodată şi dincolo de ele, Natură-Înrudire-Fire-Interior-
Sine-Exterior. Persoana Subiectul-Conştiinţa îşi determină 
Propriul Duh-Fiinţă ca evidenţă de Subiect-Persoană şi 
Propriul Spirit-Sine-Concretizare de Subiect-Persoană. 
Natura Naturii este Persoana. Duhul-Fiinţa este eviden-
ţierea Naturii de Persoană. Sinele-Spiritul-Firea este 
concretizarea Naturii de Persoană.  

Subiectul-Conştiinţa este Însăşi Persoana Una care se 
deschide ca Sine Subiect în Trei Moduri de Sine: ca Sine-
Sine, Subiect de Conştiinţă Subiect, ca Fiinţă-Duh, Evidenţă 
de Conştiinţă de Subiect, ca Sine-Fire-Spirit, Concretizare 
de Conştiinţă de Subiect. Dar Persoana Dumnezeu Tatăl 
nu este doar deschidere de Sine în Sine, ca Moduri de 
Subiect Propriu, ci purcede şi naşte încă două Persoane 
egale-depline cu Sine, pe Sfântul Duh şi Fiul, ca Deschi-
dere dincolo de Propria Persoană. Dacă ar fi rămas la 
singura Deschidere de Sine s-ar fi limitat la Propria 
Persoană. Dar deschizându-se pe Sine ca Transpunere de 
Proprie Persoană şi în Treimea de Persoane, atunci este 
Perfectul Absolut. Totodată cuprinderea Absolută şi 
Deschiderea Absolută fără să fie Un alt Dumnezeu deşi 
sunt Trei Persoane-Dumnezeu, fără să se amestece şi fără 
să se despartă. 

De aici Taina Unului ca Multiplu şi Multiplului ca 
Unul, a Unului în trei şi Treiul în Unul. Unul, deşi Triadă-
Persoana în Sine, ar rămâne Singularitate fără Treimea de 
Persoane, ca Multiplu. Triadele din Propriu Unul Persoană 
sunt Arhetipurile Treimii ca Prefiguraţie a Multiplului 
Treimii de Persoane. Persoana Absolută Tatăl Dumnezeu 
are Trei deschideri: în proprie Persoană ca Triada Proprie, 
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în Treimea de Persoane peste Propria Persoană, în Har 
Energii-Raţiuni de Treime de Persoane. Creaţia este 
Deschiderea deodată a celor Trei deschideri de Dumnezeu 
ca Multiplu de Însuşi Transcendent Total, într-o Deschi-
dere de Un Alt-Transcendent. Noul Transcendent Creat 
este Transpunerea Transcendentului necreat într-o nouă 
Natură Creată. Căderea Creaţiei Creează şi Un Anti-
Transcendent. 

 

IV 
 
În timp ce citesc îmi aduc aminte brusc de un vis din 

copilărie. Caut o Carte pe care o ştiu... pe care de câteva 
ori am şi găsit-o... parcă şi acum o văd... O Carte veche cu 
nişte coperţi înnegrite cu litere mărunte... Am aceeaşi 
senzaţie ciudată acum când citesc. Găseam Cartea şi totuşi 
nu o aveam. Acum o am, nu mai visez. Trebuie să-l întreb 
pe Avva Arsenie. L-am rugat să vină astăzi până aici. 
Chilia Pustnicului Neofit mi se pare din ce în ce mai 
nefirească. Icoana pictată direct pe zid este totul... Este o 
Prezenţă aşa de tare şi are ceva aşa de pătrunzător... Parcă 
în această Icoană este ceva ancestral... Este înnegrită de 
vremuri, aproape ştearsă... Dar  Chipul, dincolo de înfă-
ţişare este aşa de Prezent, încât îl simt şi îl văd mai mult 
decât cu ochii. De când am venit în Mânăstire Icoana nu 
prezintă ceva neobişnuit pentru mine. În Biserică mă 
închin la Icoane, le sărut, fac închinăciuni înaintea lor. Dar 
această Icoană de aici îmi descoperă altă realitate a Icoanei. 
Parcă această Icoană este legată de Manuscrisul pe care  
l-am găsit în firidă. Citesc şi privesc din când în când la 
Icoană. Parcă curge ceva din această Icoană. Soseşte Avva 
Arsenie. Răsuflu uşurat. 
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V 
 
– Să nu-ţi închipui că este ceva miraculos, îmi repetă 

Avva Arsenie. Este, într-adevăr, ceva ciudat cu această 
chilie. L-am cunoscut pe ultimul ucenic al Pustnicului 
Neofit pe care îl chema Arsenie. Acest Arsenie îmi spunea 
adesea că îl visa des pe Neofit. De fiecare dată parcă era 
schimbat cu totul... Zicea că după ce îl visa pe Neofit, 
câteva zile parcă vedea totul dublu... L-am găsit odată pe 
Avva Arsenie într-o astfel de stare. Sta întins în pat 
spunându-mi că nu poate să se ridice, că simte că trece 
prin pământ în jos. Am crezut că aiurează... Privea lung de 
parcă nu mai vedea, sau vedea altceva. L-am întrebat 
insistent ce vede. Nimic, îmi zicea, doar că lumea mai este 
şi altceva decât aşa cum ni se pare în mod obişnuit.  

Acest Arsenie ori se scrântise, ori ajunsese la ceva înalt. 
Odată m-a chemat să-l spovedesc. M-a prins de Epitrahil 
şi a zis: „Să mă dezlegi să trec din lumea aceasta. Dacă ai 
şti ce este dincolo de lumea aceasta ai dori să vii cu mine. 
Dar mai stai. Eu merg la Avva al meu Neofit. Azi dimi-
neaţă mi-a spus că mă aşteaptă.” După ce l-am împărtăşit 
s-a luminat într-un zâmbet lung, aşa de lung...  

Ce vedea el aşa teribil nu ştiu. „Ce vezi, Avva 
Arsenie?”, îl întrebam. „Ei! Ce o să vezi şi sfinţia ta, dar 
mai aşteaptă puţin. Ai văzut vreodată totul dintr-o 
singură privire? Asta văd. Mai mult ce să-ţi spun... Mi-e 
teamă de lumina aceea Tare şi de Cel ce este în această 
Lumină. Dacă nu am să ard de atâta Lumină... Doamne! 
Doamne!...”. Această scurtă relatare mă tulbură. Şi eu am 
avut în această noapte o astfel de stare”, mărturisii eu. „Ai 
grijă, îmi zice Avva Arsenie. Este aici un ceva... Toţi care 
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au stat în această chilie îl imită pe acest Pustnic Neofit. 
Fiule, am să vin mai des pe aici. Ai grijă!” 

 

VI 
 
După plecarea  Părintelui Arsenie parcă şi eu aş fi dorit 

să ies afară... Este aici un Duh căruia îi simt prezenţa tot 
mai mult. Icoana! Tot Duhul de acolo vine. Parcă aş vrea 
să o acopăr cu ceva. Parcă în jurul meu nu este decât 
Icoana. Parcă sunt în Icoană, mă mişc în Icoană şi Icoana 
parcă are un ochi ce mă vede permanent... şi acest ochi nu 
mai este o simplă privire... Un ceva nemaipomenit. De 
felul meu sunt un cerebral. Chiar când mă rog o fac din 
cap, din minte. Am ceva între ochi aşa de tare de parcă fac 
totul de aici. Şi acum altceva. Un ceva de Duh de Icoană 
îmi străpunge gâtlejul şi pieptul Inimii. Am impresia că-n 
orice moment se poate deschide o lumină, ca un alt Ochi. 
Duhul acesta de icoană ia locul Ochiului meu de Minte. 
Exact cum zicea acel Arsenie, un fel de dublare...  

Cealaltă faţă a realităţii este aşa de tare, însă nu anu-
lează pe cea obişnuită. Nu pot uita ce am simţit în noaptea 
trecută. Corpul în acel Dens de Suflet era neschimbat, doar 
că îl vedeam mai transparent şi mai gol. Mi se părea ca un 
fulg de uşor. Cel mai ciudat mi s-a părut că mintea este 
legată de Trup, iar conştiinţa este altceva. Mintea mi se 
părea ca o formă pe dinăuntru şi din afara Corpului... ca o 
vedere, o simţire şi o mişcare a Corpului... un ceva curios, 
de amestec între minte şi corp, care totuşi parcă nu se 
amestecau. În acel Dens greu viu plin eram separat de 
Minte-Corp, ca dincolo şi altceva decât Mintea. Parcă eram 
dublu... Are dreptate acel Arsenie... Şi eu ştiu de acum ce 
este acel dublu al realităţii. 
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11. 
 
Citesc în continuare Manuscrisul „Memoriile unui 

Isihast”. 
„Pentru trăirea Tainică Isihastă totul este Taină de 

Persoană. Dacă nu înţelegi ce este Persoana nu poţi înţe-
lege ce este Isihasmul. Mulţi vor o trăire directă, doar ca 
Metodă de Rugăciune, ca să descopere ea însăşi totul. 
Roagă-te cât mai mult timp cu Mintea în Inimă. Acum 
când Sufletul-Persoana Ta a început să capete conştiinţă 
de sine, Rugăciunea devine dublă, una a Minţii şi a Inimii 
de Corp şi una a Sufletului direct. Tot mai mult Sufletul 
începe să copleşească Mintea care ea însăşi intră într-o 
beatitudine de Suflet, necunoscută până acum. Mintea 
începe să cunoască dulceaţa Sufletului. Mintea descoperă 
o altă Mişcare de Minte, nu în forme de gânduri şi simţiri 
concretizate până la corp fizic, ci într-o contemplaţie de 
Lumină de Suflet, ce o învăpăiază într-o claritate uimi-
toare. Mintea tace, se destinde şi totuşi o vedere de Minte 
extraordinară şi mai mult se conturează. Mintea stă şi 
vede. Nu mai este nevoie să gândească, vede totul direct. 
Şi, mai mult, este atrasă de Sufletul abia trezit. Mintea 
vede că Sufletul îi este Originea din care iese ca mişcare în 
afară. Una este Mintea gânditoare şi alta este Mintea 
vedere. Intelectul are şi el Triada sa proprie: 

 
– Minte  – Voinţă – Vedere – Informaţie 
– Sentiment – Simţire – Apropiere – Energie 
– Raţiune – Gândire – Răspândire – Masă Fizică. 
 
Mintea trebuie să stea în Inimă fără gândire răspândire, 

să fie Minte simţire ca Inimă şi Minte vedere ca Minte-
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Minte. Corpul este şi el Un întreg unitar de Triadă Proprie 
de: 

– Corp-Individualitate 
– Formă 
– Manifestare. 
Mintea este Harul Sufletului. Corpul este manifestarea 

Sufletului, pe Tiparele Triadice de Suflet. Aşa şi Corpul 
este: 

– Minte-Minte, Individualitate 
– Minte-Simţire, Formă Energetică, Suflare 
– Minte-Gândire, Manifestare, Raţiuni de Corp Fizic. 
Trupul-Corpul este astfel Minte concretizată. Noi suntem 

ca Realitate Întreagă Suflet şi Corp, după cum şi 
Dumnezeu este Treime de Persoane şi Har-Raţiuni-Energii 
Divine. Sufletul este Chipul Treimii de Dumnezeu, Chipul 
Persoanei-Tatăl. Corpul este Chipul Harului-Energiilor 
Divine. Harul Divin este Raţiunea Divină ca prelungire a 
conştiinţei Subiectului Dumnezeiesc. Harul-Raţiunile Divine 
sunt ieşire din Mişcarea Persoanelor Treimice. Şi Corpul 
nostru este prelungirea de Suflet, ca Raţiuni Energetice de 
Suflet. Corpul nostru nu este un adaos la întâmplare ca să 
convieţuiască cu Sufletul. 

După Căderea din Rai noi ne transpunem tot centrul de 
greutate în Corp şi aşa uităm de Suflet. Trebuie să refacem 
Realitatea din Rai. Coboară Mintea în Inimă şi cheamă pe 
Domnul Iisus să trezească Sufletul. După ce s-a trezit 
puţin, începe recunoaşterea reciprocă Suflet-Corp. După 
Căderea din Rai, Corpul a devenit contrar Sufletului. 
Taina Isihastă începe cu întâlnirea şi împăcarea Suflet-
Corp. Mintea este lumea fizică corporală. Corpul-Mintea 
trebuie să coboare în Inimă, lângă Uşa Sufletului şi să 
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strige: „Vino, Suflete al meu, de laudă pe Domnul.” Mintea 
îl ia de ajutor pe Iisus Dumnezeu să facă împăcarea Corp-
Suflet. El Hristos a împăcat lumea cu Dumnezeu. El ştie şi 
Taina împăcării noastre. Roagă-L pe Iisus să împace 
Sufletul cu Corpul. Trăirea Isihastă nu cultivă Energiile de 
Corp, ci mişcările direct de Suflet. Energiile Corp nu sunt 
antrenate spre Complexul Energetic Corp, ci în orientare 
continuă de Suflet. Trăirea Tainică Isihastă nu face Magia 
Energetică a Corpului, ci trece dincolo în Taina de Suflet-
Chip de Dumnezeu. 

 
12. 

 
Harul nu este ieşire directă din Persoanele Treimice, ci 

din mişcarea Persoanelor ca Energii de Mişcare. Aici s-au 
încurcat mulţi căzând în Panteism. Persoanele Treimice au 
Mişcări Proprii de Persoană, de Deplinuri şi nu de părţi 
Energetice. Din aceste Mişcări pure de Persoană ies în 
mod Miraculos nişte Energii de Mişcare ce sunt tocmai 
Harul. Harul nu este rupere ieşire de Persoană, ci Energii 
produse de Mişcările Persoanelor, ca prelungire-Ecou-
Inerţie de Mişcare. Acestea se traduc ca Energii-Raţiuni 
Divine necreate. Aceste Energii de Mişcări de Persoană ies 
doar după ce Persoana deja S-a mişcat, nu ca programare-
determinare de Mişcare. Persoana programează, deter-
mină Raţiunile. Nu Persoana este datorită Raţiunii, ci 
Raţiunea este datorită Persoanei. Nu pot exista Raţiuni 
fără sursă personală.  

După Căderea din Rai, Creaţia încearcă să facă din 
Raţiuni o independenţă. Raţiunile sunt informaţii de Per-
soană. Raţiunile nu reconstruiesc Persoana, ci dau informaţii 
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de Mişcările Persoanei. Calea Raţională nu este o cunoaştere 
a Realităţii în sine, ci o cunoaştere despre Mişcările acestei 
Realităţi. După căderea din Rai Creaţia intră într-o 
transformare de sine. Modelele Arhetipale Dumnezeieşti din 
Creaţie se dublează de nişte Modele imperfecte proprii 
Căderii, ce învăluiesc pe cele primordiale până la uitare. 
Fondul nostru actual este Dualitate Arhetip-Antiarhetip. De 
aceea are mare importanţă raportarea Realităţii la cele două 
Chipuri, de Rai şi cel după căderea din Rai. Nu trebuie să 
vedem pe Dumnezeu rupt de Harul Său, dar nici să 
amestecăm Harul-Energiile cu Persoana. 

Filosofia Greacă amestecă Spiritul cu Energiile Sale 
Raţionale, golind Corpul de orice urmă de Raţiune. 
Orientalii Purifică Sufletul până la izolare de orice Raţiuni 
Energii, în schimb desacralizează Corpul până la iluzii de 
intelect Raţiuni. Căderea din Rai ne-a rupt Totalitatea 
treimică a Realităţii până la contrarii. După Cădere, Creaţia 
se ramifică în direcţiile ruperilor Modelelor Treimice. 
Harul este de mare importanţă în trăirea Tainică Isihastă. 
Harul ca Energii de Mişcare Dumnezeiască este chiar 
Substanţă Divină Necreată care nu se confundă cu Reali-
tatea în Sine Persoana Dumnezeu. Harul este Energie 
Intelect Divin. De aici Totalitatea Treimică Har: 

– Minte-Voinţă Harică 
– Sentiment-Simţire Harică 
– Raţiune-Gândire Harică. 
Energiile Substanţiale Divine sunt Raţiunile ce stau la 

baza Creaţiei ca prelungire a Arhetipurilor din Treimea 
Dumnezeiască. Energiile Divine nu sunt simple energii 
moarte, impersonale, ci sunt un fel de Intelect Divin ce nu 
se confundă cu Persoana în Sine Dumnezeiască Care este 
Subiect-Duh-Spirit, Originea acestor Raţiuni Energetice. 
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Harul Divin este şi El Un Viu Transcendental, Necreat, ca 
ieşire pură din Transcendentul Dumnezeiesc. Aşa Harul 
Divin sunt Raţiunile în Sine Divine, ca prelungiri în afară 
de Subiect-Duh-Spirit, Persoana Dumnezeiască.  

La fel şi noi, Creaţia. Sufletul-Chip de Persoană se 
prelungeşte cu Energii de Suflet ce sunt tot Vii, Minte-
Raţiuni de Suflet ce se manifestă de la pure informaţii 
Raţionale până la formele fizice-Corporale. Realitatea 
noastră Adevărată este Sufletul-Chip de Persoană 
Dumnezeu care se prelungeşte cu Raţiunile Energetice-
Corp-Chip de Har Divin. Raţiunile Harice Divine sunt 
Prelungirea Modelelor directe ale Triadelor de Persoană. 
Raţiunile sunt Tiparele de afară ale Mişcărilor Modelelor 
Triadice de Persoană, nu Modelul însuşi. Harul este 
Intelect Divin ce nu se poate confunda cu Subiectul-
Duhul-Spiritul Persoanei Dumnezeieşti.  

Modelele Triadice (vezi Triadele de Persoană cap. 8) 
sunt întotdeauna Deplinuri-Transpuneri de Moduri de 
Persoană pe când Raţiunile sunt doar o Manifestare a unei 
singure Mişcări de Persoană. Raţiunile sunt întotdeauna în 
afara Deplinului de Persoană, ca nişte atribute parţiale 
care nu pot defini propriu-zis Întreaga Persoană. Deplinul-
Persoana nu poate fi împărţită în Calităţi-Atribute, fiindcă 
este dintr-o dată toate Calităţile şi Atributele. Harul-
Raţiunile Divine nu definesc Persoana, ci Mişcarea 
Mişcărilor de Persoane. Mistica de Raţiuni Intelect este 
doar o Mistică Energetică şi nu o întâlnire directă cu 
Dumnezeu. Creaţia fiind Creaţie nu poate fi niciodată 
Deofiinţă cu Dumnezeu. Totuşi, Creaţia, ca transpunere de 
Dumnezeu Deplin în Realitate tot Deplină dar de Creaţie, 
are totuşi identitatea de Asemănare Chip cu Dumnezeu, 
fără să se amestece. 
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13. 
 
Creaţia! Dumnezeu Creează direct Personal. Creaţia 

este perfectă. Din Dumnezeu Cel Perfect nu poate ieşi ceva 
imperfect. Creaţia se desparte de Creator şi astfel îşi 
dublează Chipul, pe lângă cel Perfect de Creaţie, adău-
gând pe cel de cădere imperfect. 

Chipul Perfect nu se amestecă cu cel imperfect şi astfel 
Perfecţiunea nu este atinsă. După Căderea Creaţiei, Chipul 
Perfect este dat Uitării şi noi luăm ca bază Chipul 
Imperfect polarizat bine-rău. Să nu considerăm Chipul 
decăzut imperfect ca Realitate în Sine. Noi am ajuns să nu 
mai putem despărţi binele de rău, pentru că le înţelegem 
doar prin raportare reciprocă: Binele faţă de Rău şi Răul 
faţă de Bine. Chipul Dual Polarizat este Chipul Căderii. 
Chipul Perfect nu se Împarte. Începutul Creaţiei este 
Chipul Perfect de Dumnezeu.  

În Rai Creaţia Nou-Născută era Perfectă. Trebuia doar 
să crească în Conştientizarea acestei perfecţiuni, ca fiind 
Creaţie şi nu Realitate prin Sine însăşi, [Creaţie care] deşi 
are Conştiinţă, nu este conştientă de Propria Conştiinţă. 
Creaţia primeşte totul gratuit de la Creator şi trebuie să ia 
în primire acest Dar de Naştere. Căderea Creaţiei din 
Chipul de Rai Perfect este oprirea acestei Conştientizări a 
Conştiinţei Pure de Creaţie. Astfel, Conştiinţa Pură de 
Naştere-Creaţie este oprită pe loc şi peste ea se adaugă o 
Conştiinţă decăzută-nearhetipală. Nu Chipul Perfect de 
Creaţie se rupe-polarizează. Chipul Decăzut Anti-Arhetipal 
se adaugă peste Chipul Arhetipal Perfect. De aceea trebuie 
să vină Hristos să scoată din Umbră chipul Arhetipal, să-l 
readucă la Conştiinţă-Memorie.  
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Prin Hristos, Dumnezeu intervine în Creaţia Căzută. 
Hristos se face Creaţie şi astfel Creaţia însăşi se sileşte pe 
sine să se întoarcă la Chipul Perfect. Dacă Dumnezeu ar fi 
intervenit fără Hristos Dumnezeu şi Creaţie, ar fi silit 
Creaţia, fapt ce nu era după Perfecţiunea Dumnezeiască. 
După Cădere noi avem dublă Conştiinţă: de Arhetip 
Perfect şi de Antimodele de Cădere. Scriptura relatează pe 
scurt Facerea Lumii. S-a văzut că Dumnezeu este Treime 
de Persoane, iar Harul este Energiile Raţiunile Necreate. 
Harul este comun întregii Sf. Treimi. Sfântul Duh îşi 
asumă direct Mişcarea Harului total. Harul este: 

– Minte-Voinţă – ale Întregii Treimi 
– Sentiment-Simţire – ale Întregii Treimi 
– Raţiune-Gândire – ale Întregii Treimi. 
Harul întreg, deşi iese din mişcările Întregii Treimi 

Dumnezeieşti este Mişcat apoi direct de Sfântul Duh ca 
purtător al Harului. Fiul Hristos, după căderea Creaţiei, îşi 
asumă direct Restabilirea Chipului de Rai. Sfântul Duh nu 
este însuşi Harul şi singurul Izvorâtor de Har, ci întreaga 
Treime Izvorăşte Harul, iar Sfântul Duh îl ia asupra Sa 
direct ca Purtător şi Mişcător de Har, întrucât şi în Treime 
Sfântul Duh este Mişcarea. Tot ce ţine de Sfinţenie şi 
lucrarea Energetică Divină, este astfel legat de Mişcarea 
Proprie a Sfântului Duh, care în numele Întregii Treimi se 
Mişcă şi lucrează cu Harul Întregii Treimi. Mintea-Voinţa 
Harică este Chipul Energetic direct al Tatălui. Sentimentul 
Simţirea este Chipul Energetic direct al Sfântului Duh. 
Raţiunea-Gândirea este Chipul Energetic direct al Fiului. 
Sfântul Duh, purtând şi Mişcând Întreg Harul, poartă şi 
Mişcă totodată Mintea-Simţirea-Gândirea Întregii Sf. Treimi, 
Tatăl, Sfântul Duh şi Fiul. 
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Scriptura ne relatează Actul Creaţiei. Se are impresia că 
Dumnezeu Creează întâi Trupul-Corpul şi apoi Sufletul. 
Din cele de mai sus se vede că Dumnezeu este întâi 
Persoană şi Treime şi apoi Har-Energii. Deci, Dumnezeu 
lucrează întâi ca Persoană şi apoi prin Har-Energii. 

În Creaţie Sufletul este Corespondentul Persoanei 
Dumnezeieşti, iar Corpul este corespondenţa Harului-
Energiilor. Dumnezeu Creează întâi Sufletul ca să poată 
apare Corpul-Chipul Energetic al Sufletului. Dumnezeu 
de fapt creează şi Sufletul şi Corpul deodată, dar nu ames-
tecat. Harul nu poate lucra înaintea Mişcării Persoanei 
Dumnezeieşti, căci Harul iese din Mişcările Persoanei. În 
Creaţie, Sufletul este pe Modelul Persoanei, iar Corpul 
este pe Modelul Harului. 

Dacă n-ar fi fost Harul, Dumnezeu ar fi făcut Creaţia 
doar ca Suflet şi ar fi trebuit să treacă un timp îndelungat 
în care Sufletul să-şi construiască Corpul său, ca o evoluţie 
de Corp, ce nu este după Logica Creştină. Corpul nostru 
nu este străin de Sufletul nostru, ci este pe baza Modelelor 
Triadice ale Sufletului nostru. Mişcările Sufletului nostru 
dau Viaţă Energetică Corpului nostru. 

Scriptura ne relatează o Creaţie completă de la început, 
ca Suflet şi Corp. Dumnezeu întâi se mişcă ca Persoană şi 
numai datorită Mişcării se produc apoi Energiile Raţiunile 
Harice. Astfel se Creează întâi Sufletul, căci fără Modelul 
Suflet, Corpul nu poate fi Creat, neavând suport. În Scriptură 
se trece direct la Crearea Corpului după ce Dumnezeu 
deja a conceput Sufletul ca Model în Conştiinţa Sa. 
„Dumnezeu a zis, să facem Om după Chipul şi Asemănarea 
Noastră (Fac. 1, 26)”. Apoi după ce se termină Creaţia, 
Scriptura ne relatează un amănunt: „Domnul Dumnezeu a 
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făcut pe Om din ţărâna pământului, i-a Suflat în nări su-
flare de Viaţă şi Omul s-a făcut astfel Suflet Viu” (Fac. 2, 7). 

Sufletul este Realitatea de bază. Dumnezeu îl are în 
Conştiinţa Sa ca Model şi după ce se Creează şi Trupul 
înrudit cu Natura prin ţărâna Pământului, Dumnezeu 
Suflă acest Suflet deja Creat şi îl uneşte cu Corpul. Suflet 
Viu, cum zice Geneza, are înţeles de Mişcare de Suflet în 
Corp-Trup. Harul-Energiile Divine sunt tot Transcendent, 
încât poate acţiona şi pe Sufletul şi pe Corpul Creaţiei. La 
crearea Corpului Harul-Energiile Divine se corelează chiar 
substanţial, dând Corpului Chip de Har-Raţiuni Divine. 
De aceea, după căderea Creaţiei, Corpul, despărţindu-se 
de Har, îşi pierde Tiparele Raţiunilor Divine până la 
ruperea sa de Suflet, până la moarte. Aşa, după cădere, 
până nu restabilim Raţiunile Divine în Corpul nostru, nu 
putem restabili Chipul de Rai.  

Şi în Corp după cădere s-au adăugat Tipare Energetice 
Antihar, Antiraţionale ce ne fărâmiţează Energiile Corp 
până la distrugere. Harul sfinţeşte şi Sufletul şi Corpul 
nostru, dar mai ales în Corp, care este Chipul direct de 
Har, acţionează direct şi substanţial. Harul după Creaţie 
face o înglobare de Totalitate Dumnezeu-Creaţie, fără 
amestecare. Harul-Raţiunile Divine, deşi sunt prelungire 
de mişcare Personală Dumnezeu, însoţesc deodată toate 
mişcările Persoanelor Treimice, şi în prezenţă Harică astfel 
Dumnezeu Creează Totul. Chipul de Har ca  Raţiuni 
Divine intră în toate formele de Creaţie şi astfel face o 
legătură Harică între Creaţie şi Dumnezeu. Creaţia este în 
spaţiul Haric.  

Ca Realitate în sine sunt Trei Modalităţi de Spaţiu într-un 
acelaşi Spaţiu al Absolut care este însăşi Persoana 
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Absolută Dumnezeu. Este Spaţiu Persoană Dumnezeu, 
este Spaţiu Treime de Persoane şi este Spaţiu al Harului, 
toate în Unicul Spaţiu Persoană Absolută Dumnezeu, 
toate fără amestecare nedespărţite, în întrepătrundere.  

Nu este vorba de planuri, că ar fi niveluri străine de 
Perfectul Absolut. Este vorba de Spaţii egale în întrepătrun-
deri, în Moduri de Spaţiu ale unicului Spaţiu Dumnezeu 
Unul. Creaţia este la fel un Mod de Spaţiu Propriu care, 
fiind în Spaţiu Haric, este totodată în totalitatea Modurilor 
de Spaţiu Haric, este totodată în totalitatea Modurilor de 
Spaţiu Dumnezeu fără amestecare. Harul este Spaţiu Divin 
ce înglobează şi întrepătrunde Spaţiul Treimic Dumnezeu 
şi Spaţiul Creaţiei. Sunt Spaţii de Lumi coexistente-
întrepătrunse, nu în niveluri separate, ci în Moduri de 
Realităţi deosebite într-un acelaşi spaţiu Absolut. 

 

VII. 
 
Citesc, recitesc... mai mult dus de un ceva fără înţeles. 

Avva Arsenie intră pe neobservate în chilie. 
– Domnul să fie cu tine, Fiule! Ce citeşti? Memoriile unui 

Isihast... De unde ai acest Manuscris, pentru Dumnezeu?... 
Ştii al cui este? Al unui Neofit, ucenic al pustnicului 
Neofit. Arsenie de care ţi-am povestit, l-a urmat în această 
chilie. La Arsenie am văzut acest Manuscris, iar când a 
murit nu s-a mai ştiut de el. Şi eu l-am citit. Mi s-a părut 
greoi... Teologie, Filosofie Mistică, de toate... Venise chiar 
un profesor de teologie pe la noi în Mânăstire care, după 
ce l-a citit şi el, a spus că este ceva care şi pe el îl depă-
şeşte... Pesemne este ceva tradiţional Mistic, mai puţin 
cunoscut... Arsenie îl citea şi el mult... şi alţii au mai 
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încercat să îl citească, dar nu pricepeau mare lucru... Acest 
Arsenie mai povestea fraţilor învăţăturile din acest 
Manuscris, dar mie mi se păreau mai mult fantastice decât 
reale... Pustnicul Neofit a adus în Mânăstirea noastră 
Duhul Rugăciunii aceleia zise Isihaste, a Minţii în Inimă. 
Aşa de mult o ridicau în slăvi încât pe unii îi supăra. Acest 
Arsenie mai avea încă un caiet cu nu ştiu ce scrieri 
filocalice... În Mânăstirea noastră au încercat mulţi să facă 
această Rugăciune Isihastă... Toţi ucenicii pustnicului 
Neofit se ţineau în mod deosebit de această practică... Dar 
cum ai găsit acest Manuscris?... 

Îi povestesc întâmplarea. 
– Firida după Icoană? Nu înţeleg. Se repede la perete. 

Pare nedumerit. Mă apropii şi eu şi cu un deget apăs uşor 
într-o crăpătură şi deschid o uşiţă pe care este pictată 
direct Icoana. Aici am găsit-o. 

– Dar cum ţi-a trecut prin cap să cauţi aici? 
– Icoana!... Icoana aceasta mi se păruse de la început 

suprafirească, parcă avea o privire tare şi lungă. 
– Da! Pare o Icoană aparte deşi este aproape ştearsă. Ştii 

cine a pictat-o? Tot acel Neofit care a scris Manuscrisul, 
ucenicul pustnicului Neofit. Se zice de acest Neofit că a 
umblat mult prin toate Mânăstirile din ţară, a fost şi la 
muntele Athos şi la Ierusalim, ştia multe, chiar şi limbi 
străine. Aici, în Mânăstirea noastră, l-a întâlnit pe pust-
nicul Neofit. Cât era de deştept, acest pustnic l-a dat gata. 
Toată ştiinţa lui s-a topit. Pustnicul Neofit nici el nu era un 
prost, se zice că a fost fiu de boier. Nu se ştie cum a intrat 
în Mânăstire, unde a stat puţin, că s-a făcut pustnic şi a 
stat într-o peşteră mulţi ani. Apoi a venit în Mânăstirea 
noastră. Se zice că era foarte ciudat, avea ceva nefiresc... 
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Privea uneori lung-lung şi parcă uita de el... sta în loc chiar 
câte o zi întreagă. Dar era senin la faţă şi blând, slab ca o 
stafie, mânca doar buruieni şi seminţe. Nu prea stătea de 
vorbă. Dacă venea cineva la el îl privea întâi lung şi apoi 
pe unii îi punea pe un scăunel să se roage cu Mintea în 
Inimă. 

Aşa a fost cu acest Neofit cărturarul. L-a pus să se roage 
cu Mintea în Inimă. Se zice că a sărit arţăgos, că el nu 
poate aşa ceva, că Mintea trebuie să stea în cap... Aşa s-au 
ciorovăit până s-au certat. Până la urmă, pustnicul Neofit 
a învins şi Neofit cărturarul s-a făcut ca mielul. Mai mult, 
a rămas aici în Mânăstire. Atât de mult îl iubea pe Avva al 
lui pustnicul Neofit, încât la moartea pustnicului trei zile a 
stat la mormântul lui. Spunea Avva Arsenie că l-au găsit 
călugării leşinat. L-au luat şi l-au dus aici în chilie, unde a 
mai stat leşinat încă o săptămână. După ce şi-a revenit, 
parcă a devenit un altul. Îl imita pe Neofit întru totul şi 
Arsenie l-a urmat la fel. Era frate foarte tânăr şi uneori 
mergea pe la pustnicul Neofit. După moartea lui Neofit 
cărturarul, acest Arsenie îi ia locul în această chilie. Nu 
după mult timp a murit şi acest Arsenie şi se părea că s-a 
terminat cu ucenicii pustnicului Neofit. Acum ai venit 
frăţia ta. Ai grijă!... Sincer să-ţi spun toţi mi s-au părut cam 
ciudaţi. Înţeleg şi eu Rugăciune, nevoinţe călugăreşti, dar 
ce fac aceşti Neofiţi pare ceva neobişnuit. Stări fantastice... 
nu ştiu ce vedenii... stări dincolo de obişnuit... Eu cel puţin 
sunt un călugăr de mijloc. Trăiesc regula Mânăstirii, par-
ticip regulat la Slujbele Bisericii, nu mă cred mai deştept 
decât alţii... Aceşti Neofiţi parcă sar undeva dincolo de 
normal. Sunt călugări buni, mai mult decât evlavioşi... dar 
fantasticul acela de Rugăciune a Minţii în Inimă, de nu 
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ştiu ce trăiri dincolo de real... eu unul nu prea înţeleg, nu 
pot intra în spaţiul lor... am o reţinere, poate din neputinţa 
de a-i urma. Frăţia ta înţelegi ceva din acest Manuscris? 

– Într-adevăr, este greoi. Eu însă îl înţeleg în altfel. Un 
alt ceva mă leagă de ceea ce spune aici. Trăiesc nişte stări, 
aşa cum spuneai, un fantastic neobişnuit... Mai mult este 
un Duh decât o învăţătură; aici este altceva, este un Duh 
de Taină. Dacă Isihasmul este acest Duh de Taină, eu 
încep să-l pricep. 

– Fiule, eu nu ştiu ce să mai zic. Ai căzut cam direct în 
acest Duh. Nu ştiu cum ai s-o scoţi la capăt. Trebuia întâi 
să treci prin ceva mai obişnuit şi apoi eventual... să ajungi 
şi la aceasta. Eu unul nu ştiu să te povăţuiesc. 

– Avva Arsenie, te rog să-mi fii Duhovnic, să fii alături 
de mine. Într-adevăr, am căzut cam direct în acest Duh, 
dar nu mai pot să ies. 

– Domnul să fie cu tine, fiule! Icoana de aici să-ţi fie 
ocrotitoare. De aceea pe semne a fost pictată direct pe 
perete ca să rămână permanent aici. 

– Da! Duhul de care vorbim iese din această Icoană. 
Este Însuşi Duhul Icoanei. Aceşti Neofiţi ce au trecut pe 
aici sunt într-adevăr ai Duhului Icoanei. 

– Fiule, deja vorbeşti ca Neofiţii... Eu unul nu pot merge 
mai departe... 

 

VIII 
 
O linişte tare şi densă cuprinde chilia. Candela la fel 

parcă îngheţase într-o lumină tare şi tăcută. Din Icoană 
parcă se întinde Acel Greu-Dens-Plin, ca o realitate în care 
este realitatea noastră obişnuită... un ceva nefiresc mă 
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cuprinde, mă străpunge... Ce uşor îmi este Corpul... Ce 
uimitor... Mintea se lărgeşte, parcă se desface dintr-o 
încordare pe care nu o sesizasem... Un gol plăcut se face 
toată Mintea… Corpul şi Mintea devin un gol uşor plu-
titor… Densul-Greul-Plinul mă apasă… Aud trecător o 
vibraţie, o pulsaţie, ca o Inimă ce bate totul dintr-o dată, 
care apoi se topeşte în acest Dens-Plin-Greu… 

O transparenţă nemaipomenită … Se vede totul dintr-o 
dată… Curios că lumea nu mi se pare fantastică. Lumea 
toată se face un gol pe care nu-l pot descrie… Parcă văd 
totul, îmi văd şi creierii în cap, îmi văd şi măduva din 
oase… Văd sângele în vine cum parcă a rămas şi el în 
loc… Tot ce este în Minte şi Corp se alege ca un ceva gol 
prin care pătrunde acest Dens-Greu-Plin… Se întinde acest 
Greu-Dens-Plin, se întinde zdrobitor şi într-o claritate de 
neînchipuit. Ai vrea să te mişti şi parcă nu are rost. Totuşi 
acest Greu-Dens-Plin se Mişcă totul dintr-o dată pe 
dinăuntru, pe dinafară, peste acestea... 

Sufletul-Persoana, zice Manuscrisul. Acest Dens-Greu-
Plin sunt eu Sufletul… Eu vorbesc, mă mişc… Extraordinar! 
Mişcarea aici este vorbire. Nu Idei-Cuvinte, ci dincolo de 
acestea… O vorbire ce sunt eu şi totuşi cu nişte transpu-
neri ale mele ce sunt tot Eu… Sufletul comuniune-vorbire 
de sine… Mă mişc ca vorbire… Această vorbire sunt chiar 
Eu însumi… Eu sunt conştiinţa… Conştiinţa este vorbire… 
O vorbire în mine de Eu-Duh-Spirit… Acest Dens al Meu 
sunt Eu într-o mişcare vorbire de Eu-Duh-Spirit, fără să 
fiu împărţit… Dacă n-aş fi Eu şi Duh şi Spirit în acest Eu-
Mine, parcă aş fi o Conştiinţă Îngheţată, fără să pot vorbi… 
Eu sunt Eu-Duh Spirit şi totuşi un singur Eu-Vorbire… 
Greul-Densul-Plinul sunt Eu Însumi, sunt Eu-Vorbire, 
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Sufletul-Persoana-Chip de Dumnezeu… Conştiinţa-Eu!… 
Aş vrea să gândesc ca înainte în idei, cuvinte… dintr-o 
dată Golul din Corp se mişcă… Extraordinar!… Iese ceva 
din mine ca o prelungire… Parcă Eu curg şi mă prefac în 
Corp fără ca Eu să mă amestec… Corpul începe să se mişte 
într-un mod fantastic… Mintea!… Mintea-Eu credeam că 
este însuşi Sufletul… Acum Mintea este însuşi Corpul, ca 
o formă pe dinlăuntrul şi pe dinafara Corpului… Mintea 
Începe să se mişte în Gânduri-Idei… Eu cel Dens-Greu-
Plin îmi văd gândurile, îmi văd Mintea… Mintea iese ca o 
vibraţie dincolo de mine… Eu nu sunt vibraţie, sunt 
vorbire, Dens-Greu-Plin, vorbire Eu-Duh-Spirit… 

Mintea scoate în afară vorbirea de Suflet şi o face 
Corp… Eu parcă am uitat să vorbesc în Mine, nu mai ştiu 
să vorbesc… Văd doar gândurile Minţii cum ies în vibraţii 
din nişte murmure din Mine Eu-Duh-Spirit… Văd Mintea 
cum se mişcă într-o pulsaţie de gânduri ce undeva… 
undeva… Extraordinar!… Undeva, în centru, Gândurile se 
fac ca o pulsaţie… E Inima… Da!… Inima este Locul unde 
vibraţiile Minţii se prelungesc din vorbirea de Suflet şi se 
fac bobiţe de Sânge… gânduri făcute Trup circulă parcă 
prin tot corpul… Sângele sunt gânduri de Minte prefăcute 
în lichid colorat… Inima din Corp bate uşoară şi Sângele 
curge din ea ca nişte scânteioare într-o rază de lumină 
roşie, ce se încolăceşte şi pătrunde prin tot Corpul… 

Greul-Densul-Plinul mă sufoc... Corpul însă este uşor 
ca un fulg, pluteşte… În mine Greul-Plinul-Densul simt o 
apăsare insuportabilă… Parcă aş vrea să nu mă mai văd, 
să mă ascund în mine însumi, să mă pierd în Corp… dar 
trec dincolo de el… Mă simt ca un agăţat în mine însumi… 
Prin acest Greu-Dens-Plin curge, de asemenea, o lumină 



52 

ca şi Sângele prin Corp… Această Lumină mă apasă 
groaznic… Mă apasă această Lumină de care îmi este 
teamă… Dintr-o dată, o Lumină de la Icoana din perete 
mă străpunge… Îmi revin… Avva Arsenie stă lângă mine 
îngrijorat. 

– Fiule, cred că eşti bolnav. Trebuie să te muţi din 
această chilie. Neapărat trebuie să ieşi de aici. Deja este 
prea mult şi prea repede… Ce Duhuri or fi aici?… N-aş fi 
bănuit aşa ceva… Doamne, Maica Domnului!… amândoi 
ne închinăm cu privirea către Icoana din perete ce ne 
învăluieşte cu Duhul ei tare… 

 

14. 
 
Citesc în continuare Manuscrisul. „Logica perfectului 

nu admite imperfectul. Perfectul nu se poate rupe, nu poate 
să devină şi imperfect. Imperfectul este Iluzie-Închipuire ce 
nu există în sine. Pentru Creştini, Răul-Imperfectul este 
urmarea Căderii din Rai. Binele şi Răul este Pomul Căderii 
din Rai. Căderea Creaţiei începe cu Îngerii. 

În Rai (Icoana Creaţiei întregi), Îngerii căzuţi-Demonii 
erau izolaţi în Şarpele şi Pomul Binelui şi Răului. Dumnezeu 
nu creează un Pom special ca să încerce pe Om. Îngerii au 
fost creaţi înaintea Naturii şi a Omului. Îngerii sunt primii 
care cad din Chipul Perfecţiunii. Pomul Binelui şi Răului 
din Rai este imaginea Reală a căderii Îngerilor, o creaţie 
străină şi proprie a creaţiei însăşi. În Rai (Creaţia Totală) 
toate erau Creaţia lui Dumnezeu Însuşi, afară de Pomul 
Căderii, care era creaţia Îngerilor căzuţi. Toată Creaţia 
Raiului era verde-înflorită-luminoasă, doar Pomul Căderii 
era uscat fără frunze şi flori, doar cu trei mere lucioase şi 
fantomatice. 
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Dumnezeu avertizează pe Adam să nu repete căderea 
Îngerilor. Mâncarea din acest Pom al Căderii era să nu se 
împărtăşească de otrava căderii, să nu repete păcatul 
Îngerilor căzuţi, să nu se lase furaţi de iluzia imperfec-
ţiunii, ruperii în Bine şi Rău. Omul cade şi el, dar nu 
creînd Răul ca Îngerii căzuţi, ci preluând, mâncând Răul 
deja creat de căderea Îngerilor. Îngerii cad prin gândirea-
crearea răului. Omul cade mâncând, preluând pe cel 
diavolesc. Imperfectul Răul Omului este astfel după 
Modelul Răului Diavolesc.  

De aici Mistica prin care orice Rău este asociat cu un 
diavol, sau pe un tipar diavolesc. De aici Demonologia 
căderii şi imperfecţiunii. Perfectul este Chip de Dumne-
zeu. Imperfectul-Răul este Chip Diavolesc. Răul nu este 
ruperea perfecţiunii în polarizarea Bine-Rău. Creaţia prin 
cădere inventează acest străin Rău, ca adăugire a unui 
Chip de cădere, ca Antichip.  

Realitatea Dumnezeiască, deşi în Modele-Diversitate de 
Sine, nu este Polarizare contrarie. Perfectul şi imperfectul 
nu pot sta alături. Absolutul este Perfectul Absolut, încât 
Imperfectul-Răul nu este ca realitate în sine, ci un adaos 
străin de Antiperfect. De aceea, Răul este Păcat, nu simplă 
Polarizare, Răul este o Creaţie a Creaţiei, o închipuire a 
Creaţiei, care se face Antichip de Creaţie adevărată. Creaţia 
este Transpunerea Realităţii Absolute Dumnezeieşti într-o 
Realitate nou Creată, care nu este contrară celei Dumne-
zeieşti. Creaţia se desparte de bună voie de Dumnezeu, ca 
o pretinsă libertate Independenţă de Sine şi aşa îşi adaugă 
un Nou Chip care acesta se Polarizează ca Bine şi Rău. De 
aceea Răul este maltratarea Binelui, de unde suferinţa 
până la moarte. 
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„De veţi mânca din Pom veţi muri” (Fac. 3,3). Creaţia 
este Perfecţiunea Creată pe Arhetipul Icoanei Perfecţiunii 
necreate. Nu sunt două Perfecţiuni ci una singură în dublă 
deschidere de Sine. Perfecţiune este Persoana însăşi. 
Semnul căderii este Suferinţa. Creaţia se desparte de Mo-
delele Perfecţiunii Creîndu-şi noi Modele Anti-Dumnezeu. 
Şi Dumnezeu fiind Însuşi Iubirea, Căderea este astfel 
Antiiubire, adică Ură. Ura în sine nu are realitate căci nu 
poate distruge Perfecţiunea, dar devine Realitate prin 
suferinţa Realităţii afectate de Ură. Ura în sine este 
suferinţa de sine. Cine urăşte, suferă el primul. Suferinţa 
este glasul Iubirii Maltratate. 

Cine urăşte îşi chinuie propriul său Sine-Iubire. Ura 
este Autochinuire, autosuferinţă. Drama căderii nu este că 
se creează Anti-modele Dumnezeieşti, ci că se produce 
suferinţa ca strigăt al fondului său de Iubire Maltratată. 

Nimic nu-l atinge pe Dumnezeu Cel de Neatins ca 
strigătul suferinţei. Îngerii cad că nu mai Iubesc Total pe 
Dumnezeu. Libertatea este Mişcarea nestingherită a fon-
dului Perfect. Persoana  înseamnă Iubire Absolută. Iubirea 
înseamnă Comuniune Absolută. Comuniunea înseamnă 
Triadă de Sine şi Treime în afară de Sine. Din aceste 
Modele-Arhetipuri ies Energiile Harice. Perfecţiunea ne-
creată este Totalitate. Perfecţiunea creată este „Prin şi În” 
această Totalitate-Perfecţiune necreată. Creaţia fiind 
condiţie de Creaţie poate ieşi din Perfecţiune nu prin 
chipul său de Perfecţiune, ci printr-un Model de adaos şi 
confecţionat. Aşa, imperfecţiunea este o aberaţie pe care o 
încearcă Creaţia doar în propria ei Realitate de Creaţie. 
Imperfecţiunea nu a existat, ci este inventată de Creaţie. 

Astfel se poate scăpa de imperfecţiune. Creaţia a încer-
cat o indepedenţă faţă de Creator, ca un fel de neutralitate. 
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Dar acest neutru depărtându-se de Dumnezeu se Polari-
zează pe Sine ca Perfecţiunea dublată de chipul căderii. 
Dacă Creaţia ar fi rămas la simpla neutralitate, ar fi desfă-
şurat fondul său de Naştere Creaţie. Dar, prin cădere, 
Creaţia nu rămâne aici, ci intră într-o rupere de Sine,  
într-un chip de adaos antagonist Chipului Adevărat. 
Drama căderii este în suferinţa Polarizării ca Bine şi Rău şi 
Maltratarea Chipului de Perfecţiune de către Chipul 
Imperfect. Aşa noi, ca trăire Tainică Isihastă, trebuie să 
dăm la o parte Chipul de adaos al căderii, astfel încât 
Chipul Adevărat să reintre în Propriile Sale Mişcări. De 
asemenea, şi în Corpul Creaţiei Căzute, Tiparele de adaos 
Antiharice trebuie date la o parte, ca Chipul Haric Raţional 
Divin să se oglindească în Corpul-Trupul Creaţiei. 

                              

15. 
 
Adam cade şi ca Suflet şi ca Trup. Ca Suflet acceptă 

despărţirea de Dumnezeu (ca neascultare) şi ca Trup cade 
prin Mâncarea Energetică din acel Rod al Căderii, care îi 
afectează Corpul cu Energii Antiharice, Antiperfecţiune 
Corp. Mărul din Pomul Căderii din Rai este cu Adevărat 
„Cutia Pandorei”, care odată muşcat desfăcut, răspândeşte 
în Corp acele Energii demonice cu tot complexul diavolesc.  

În Corpul lui Adam şi Eva, din momentul mâncării din 
Pomul căderii intră cu adevărat toate Tiparele Raţionale 
Demonice. Corpul Adamic devine astfel din lăcaş şi Chip 
al Harului Divin, lăcaş al mişcărilor diavoleşti. Harul se dă 
la o parte şi aşa Adam şi Eva se văd goi. Pe acest gol de 
Trup încep să încolţească seminţele Energetice Diavoleşti. 
Aşa Trăirea Isihastă în restabilirea Corpului Decăzut cere 
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înlăturarea Tiparelor Demonice. Creaţia Căzută se aso-
ciază cu aceste Modele-Tipare de cădere. De aici Trăirea 
Tainică Isihastă, ca ieşire din păcatul Căderii, prin reve-
nirea la Modelele Dumnezeieşti, ca Suflet, şi la tiparele 
Harice ca Trup-Corp, totodată ca eliberare de Modelele şi 
Tiparele Antiharice. Creaţia nu devine imperfecţiune prin 
Esenţa sa de Creaţie Perfectă, ci printr-o străină şi contrară 
confecţie de adaos ca Chip Decăzut. Creaţia prin Propriul 
său Chip Perfect nu poate cădea şi atunci inventează un 
nou Chip pe care şi-l asociază. 

Aşa restabilirea Chipului de Decădere se face prin 
despărţirea de acest Chip de adaos-Antichip. Păcatul-Răul 
nu există ca esenţă, el se adaugă, se asociază, fiind astfel 
posibilă o eliberare de Păcat. 

Căderea este Tipar al Răului Demonic ce se transpune 
apoi şi în Natură şi la Om. Orice formă Rea are Tipar Rău. 
De aici Mistica formelor până la Mistica Numerelor. 
Numerele imperfecte sunt considerate rele-nefaste, chiar 
sub influenţa directă a Energiilor demonice.  De aici Magia 
Astrelor. Unele Astre intrând sub stăpânirea unor Spirite, 
întipăresc tendinţe bune sau rele. De aceea, Trăirea Tainică 
Isihastă pune un accent deosebit pe rememorarea Modelelor 
Treimice Dumnezeieşti în Suflet şi rememorarea Raţiuni-
lor Divine Harice în Corp, ca singurele care pot, efectiv, să 
dea la o parte Modelele şi Tiparele Demonice ale Căderii. 
Trăirea Tainică Isihastă este astfel prin Hristos ca Model 
de Suflet şi prin Harul Divin ca Tipar de Corp. 

Fără acţiunea directă a lui Hristos şi a Harului, noi, cei 
căzuţi, tot ce vrem să facem este incomplet şi parţial. 

Creaţia este Perfecţiunea în Potenţă ce are un urcuş de 
creştere în asemănarea cu Dumnezeu Creatorul Său. 
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Creaţia este în sine Conştiinţă, dar nu este total Conştientă 
de fondul său de Naştere Creaţie. Creaţia iese din ce n-a 
fost, i se dă ce nu a avut, primeşte în Dar Totul. Creaţia 
este astfel Sămânţă-Existenţă-Chip, Existenţă ce creşte 
fondul său de Naştere-Creaţie. Realitatea în sine este: Viul-
Viaţa-Existenţa; simbolic, Pomul Florile-Rodurile-Seminţele. 
Existenţa creată este Chip Model de Existenţă Sămânţă.  

Aşa Creaţia trebuie să crească fondul său de Sămânţă 
Creată, în care este deja Tot Pomul, să ajungă Chip de 
Dumnezeu Total (Pomul). Creaţia Chip de Existenţă nu 
evoluează în Pom, îl are deja ca informaţie în sine însăşi. 
Creaţia actualizează în Mod de Creaţie Modelele şi 
Tiparele Dumnezeieşti. Dumnezeu Se transpune în Creaţie 
ca Model Arhetipal, pe care Creaţia apoi îl creşte în Mod 
Propriu de creaţie, nu ca Evoluţie de Creaţie, ci ca dez-
văluire de dublu Chip, de Dumnezeu şi de Chip de 
Creaţie. Mai mult, Dumnezeu Necreat nu se imită pe Sine, 
ci efectiv Creează un Nou Model de Creaţie ca alternanţă a 
Modelului său, ca nesfârşite posibilităţi de proprie deschi-
dere. Creaţia este astfel şi o Operă de Creaţie, ca Modele şi 
Tipare noi. 

În Creaţie Dumnezeu Se Regăseşte pe Sine în toată 
Deschiderea Sa, după cum şi Creaţia, de asemenea, se 
regăseşte pe sine în Dumnezeu prin toată configuraţia sa 
de Creaţie. Creaţia nu este o simplă imitare a lui Dumnezeu 
ci şi o Operă de Creaţie a Lui Dumnezeu. Creaţia pare tot 
aşa de bine Deschidere de Dumnezeu cât şi Reconstituire 
de Dumnezeu, de unde confuzia unei evoluţii de Creaţie 
spre Chip de Dumnezeu.  

Creaţia nu este evoluţie-devenire în Dumnezeu pentru 
că şi Creaţia este Totalitate Chip de Dumnezeu în complex 
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Propriu de Creaţie, ca transpunere de Chip Dumnezeiesc. 
Acest Propriu al Creaţiei dă impresia de Evoluţie, care în 
fond nu este, fiind sens de Creştere şi Modalitate proprie 
de Creaţie. De aceea şi Creaţia este Chip de Fiu creat care 
Multiplică pe Dumnezeu nu ca simplă Reproducere, ci 
totodată ca existenţă de Sine ce răspunde în mod Propriu, 
ca atitudine proprie faţă de Creator. De aceea Dumnezeu 
Se Regăseşte pe Sine în Creaţie şi totodată găseşte în 
Creaţie o Nouă Existenţă cu care poate comunica Real ca şi 
cu un Partener.  

Comunicarea Lui Dumnezeu cu Creaţia Sa nu este doar 

o simplă recunoaştere a Creaţiei în Dumnezeu, ci este şi o 

Coexistenţă de Dublă Realitate de Sine, ca Iubire reciprocă 

fără amestecare, ca Împărtăşire. În Creaţie, Dumnezeu îşi 

Transpune toată Beatitudinea Sa Dumnezeiască, iar Creaţia 

se împărtăşeşte de acest Sublim. Dumnezeu în Creaţie Se 

Odihneşte şi Creaţia la fel în Dumnezeu îşi găseşte odihna. 

„Că Sfânt Eşti, Dumnezeul nostru, şi întru Sfinţi Te 

Odihneşti”, zice cântarea. Şi Creaţia este un Viu Propriu, 

dar nu prin sine însăşi, ci prin Viul Creator Dumnezeu. 

De aceea, Viul Propriu de Creaţie despărţit de Viul 

Dumnezeu se consumă pe sine până la distrugere-moarte. 

În Creaţie se găsesc concomitent Realitatea Dumnezeiască 

şi Realitatea Proprie de Creaţie. 

Pe mulţi îi derutează această dublă existenţă 

Dumnezeu-Creaţie, ajungând până la amestecarea Dum-

nezeirii cu Creaţia, sau asumând o parte celeilalte, până la 

falsificarea Chipului Real, atât al Lui Dumnezeu cât şi al 

Creaţiei. 
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16. 
 

Păcatul!… Persoana este Taina deschiderii în sine propriu 
şi în afară de sine. Păcatul este o slăbire a caracterului 
personal de Creaţie, ce se traduce prin Antiiubire. Hristos 
este Chipul Iubirii Dumnezeieşti Unit cu cel al Creaţiei. 
Dacă este o zisă libertate a Creaţiei de a fi sau a nu fi în 
unitate cu Dumnezeu, mai este şi o supralibertate de a fi 
liber şi de orice libertate, ce este tocmai Iubirea. De aceea 
este o deosebire de Mod între Iubire-Dragoste-Dăruire. 
Această Triadă Proprie Persoanei se deschide în Treimea 
de afară într-o Multiplicare ca Moduri diferite. Iubirea 
rămâne Arhe-libertatea-voia totală. Dragostea rămâne 
Libertatea-calea Deschiderii. Dăruirea rămâne Alegerea-
Concretizarea Deschiderii. Persoana: 

– Iubire – Voie – Arhelibertate 
– Dragoste – Libertate – Deschidere-Libertate 
– Dăruire – Alegere – Direcţia-Sensul-Alegerea. 

Astfel, Păcatul este schimbarea sensului în mişcările 
Persoanei. Totala Alegere este Dăruirea. Prin Dăruire 
Totală, Alegerea nu mai este contrazicere şi nici ruperea 
Deplinului ca Polarizare. Alegerea Contrară este Nedă-
ruirea care devine Antiiubire. Aşa: Triada Păcatului. 

– Păcat – Antiiubire – Excluderea Întregului 
– Greşeală – Antidragoste – Excluderea unui Mod de mişcare 
– Vină – Antidăruire   – Excluderea Modului firesc de mişcare. 

De aici se vede că Alegerea, dacă nu este după Firea 
Mişcărilor, nu mai este Libertatea Dragostei şi nici Unirea 
în voia Iubirii Totale. De aceea căderea porneşte de la 
Suflet şi se răsfrânge în Corp. Mâncarea din Pomul Oprit 
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este actul final al Căderii Sufleteşti, al Căderii din 
Alegerea firească prin asocierea cu Antiiubirea în locul 
Dragostei, până la despărţirea de Dumnezeu, ce este 
Păcatul în sine. 

 

17. 
 
Iubire-Agape-Eros. 
Realitatea Dumnezeiască este Una Totalitate, Persoana 

Absolută, care este totodată Chipul Dumnezeu Tatăl. Tatăl 
este Originea Originilor, din care ies şi se Nasc Toate, în 
care se întorc Toate, în care se regăsesc Toate. Chipul 
Dumnezeu Tatăl rămâne Acelaşi ca Deofiinţime a 
Totalităţii, de la Persoana Însăşi până la Har-Energii, până 
în Creaţie, ca Filiaţie de Creaţie.  

Noi, Creaţia, deşi nu suntem Deofiinţă cu Dumnezeirea 
ca Realitate în Sine, suntem totuşi Deofiinţă ca modele şi 
Tipare, Transpunere de Dumnezeu în Natură de Creaţie. 
De aici posibilitatea unei Uniri-Mistici-reale între Creaţie 
şi Dumnezeu, fără să se cadă în Panteism. Amprenta 
Unicului Dumnezeu este Deschiderea Tuturor posibilităţi-
lor fără Amestec şi fără Despărţire. Totul este din Dumnezeu 
Unul, chiar dacă Chipul Său Unul se Transpune în nenu-
mărate Modalităţi de Realitate. Modurile Unicului Unul 
nu sunt Polarizări-Contraziceri de Unul, ci Transpuneri de 
Unul în alte Feţe de Unul, fiind Unul şi Multiplul totodată 
şi neamestecat. 

Căderea Creaţiei aduce un deranj în această Armonie 
Perfectă, prin Conştiinţa de Adaos-Decăzută. Dumnezeu 
Unul rămâne Unul. Dumnezeiasca Treime rămâne Treime. 
Harul-Raţiunile-Energiile Divine rămân Energii. Dar toate 
sunt Acelaşi Dumnezeu în Sine, de Sine şi pentru Sine. 
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De aici, Iubirea-Agape-Eros. Acestea nu sunt acelaşi 
fapt ca Modalitate, deşi au acelaşi Chip Unic de Realitate 
în Sine. 

Iubirea este Unitatea Absolută, Chipul Unicului 
Dumnezeu ca Unul. Agape este Unitatea Treime ca 
Treime, ca Modalitatea Unului în Multiplu, ce nu contra-
zice pe Unul. Eros este Unitatea Har-Energii-Raţiuni, ca 
prelungire-Ecou-Inerţie de Iubire şi Agape Unite. Astfel, 
nu se mai pot confunda, fiind Trei Moduri distincte care 
nu se Amestecă şi nu se despart. Pe Dumnezeu nu-L poţi 
Reduce la Treime sau la Har, ci toate sunt totodată 
neamestecate şi nedespărţite.  

La fel, Iubirea-Agape-Eros nu se pot Reduce între ele la 
un singur Mod, ci fiecare rămâne ca Realitate proprie, dar 
nu în contrazicere, ci în întrepătrundere. Iubirea este 
Chipul lui Dumnezeu Unul, Taina în Sine. Agape este 
Chip de Treime, Evidenţiere de Taină. Eros este Chipul 
Harului-Chip de Iubire Energetică. Iubire-Agape-Eros 
sunt Trei Moduri de iubire ale aceleiaşi Iubiri. Dacă le 
desparţi, le falsifici, dacă le amesteci, le denaturezi.  

Iubirea este Adâncul Persoanei în Sine, Agape este 
Adâncul de Dragoste între Persoane, iar Erosul este 
Adâncul de Atracţie Energetică. Iubirea este Iubire în Sine. 
Agape este Iubire-Dragoste-Dăruire, ce se traduce şi se 
prelungeşte în Eros ca Atracţie-Afecţiune-Simpatie. 
Sufletul este Chip de Agape, Beatitudine-Transfigurare-
Transpunere, Împărtăşanie-Comuniune-Comunicare.  

Se fac multe confuzii. Se amestecă Iubirea cu Trăirile 
Energetice ale Erosului, până la confundarea lor vulgară. 
Erosul este iubire Energetică ce este valabilă doar în Corp, 
în Suflet fiind Agape, iar ca Unire Totală fiind Iubirea-
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Iubire. Deşi au acelaşi sens al iubirii, fiecare Mod este 
specific unui anume Spaţiu de Realitate. Erosul de Energii 
are sens de a se reîntoarce în Agape de Suflet din care a 
ieşit. Mulţi cad într-un adevărat Misticism Erotic, în care 
Energiile Erotice se confundă cu Înseşi trăirile de Suflet.  

Noi, ca Realitate, suntem Suflet şi Corp şi aşa cele două, 
Iubire Agape şi Eros sunt net diferite, chiar dacă sunt în 
legături şi influenţe reciproce. De aici Taina Căsătoriei în 
Creştinism. Creştinii sănătoşi le înţeleg rostul specific şi 
aşa le unesc în Binecuvântarea Divină. Iubirea este 
Integratoare. Agape este deschidere în Triade de Suflet-
Persoană şi în comunicarea de Suflet Persoane. Eros este 
prelungirea de Agape de Suflet în Corp Energii. Iubirea 
este Unitatea Absolută. Agape este Triada: 

– Iubire – Persoană – Chip 
– Dragoste – Fiinţă – Faţă 
– Dăruire – Dumnezeire – Asemănare. 

Erosul este la fel Triadă: 

– Eros-Atracţie – Individualitate 

– Împărtăşire-Afecţiune – Formă 

– Sex-Simpatie – Manifestare. 

Ca Suflet, noi suntem Model de Dăruire. Fiecare Suflet 

este aspectul Înfăţişarea Dăruirii sale de Suflet, ca Rod-
Asemănare a Iubirii Sale de întreagă Persoană. Corpul 

fiecăruia este Aspect înfăţişare a prelungirii Dăruirii Sale 

de Suflet, ce se traduce şi mai corect ca Individualitate 

Proprie. Dăruirea de Suflet este firea Iubirii. Aşa firea 

Dăruire de Suflet dă Firea de Individualitate Corp, ca 

manifestare de fire. Astfel, Corpul nostru este Prelungire 

de Moduri de Mişcare Suflet. Sufletul este Agape: 



 

63 

– Iubire-Împărtăşire 
– Dragoste-Transfigurare 
– Dăruire-Transpunere. 

Trupul este Energie-Eros: 

– Atracţie-Eros 
– Afecţiune-Transmitere 
– Simpatie-Sex. 

Şi acestea sunt apoi denaturate după Cădere ca 

– Desfrâu 
– Mâncare-consum 
– Curvie 
ca Trup-Corp, iar ca Suflet: 

– Ură-Păcat-Antiiubire 
– Ucidere-Greşeală-Antidragoste 
– Autodistrugere-Vină-Antidăruire. 

Şi, ca încununare, Erosul Decăzut duce la Moarte, iar 
Agape trece în suferinţă Iad. Sufletul nu este Minte-
Sentiment-Gândire, ci este dincolo de acestea ca: 
Conştiinţă-Subiect, Duh-Fiinţă, Spirit-Sine. 

Mintea-Voinţa, Simţirea, Gândirea sunt Prelungiri 
Energetice ale Triadei de Suflet. Erosul este Complexul 
Energetic Corp ce nu se poate Confunda cu Agape de 
Suflet. Confuziile din unele Mistici, că Sexul este de fapt 
Toată Energia Trăirii mistice sublimată în Spiritual, nu 
sunt adevărul Trăirii Isihaste. Se pierde din vedere că 
Energia Corp nu este o realitate de sine şi în sine, ci este 
ieşire din Agape Suflet, ca Prelungire de Dragoste de 
Suflet în afară, ce nu are Raţiunea să stea în Corp, ci să se 
întoarcă iarăşi în Agape-Suflet. 

Energia eros dacă devine independentă de Agape-
Suflet, se denaturează în desfrâu. Erosul este o stare 
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provizorie a Dragostei Agape de Suflet, în Realitatea fizică 
Energetică, care de nu se întoarce în Suflet- Agape, devine 
Anti-Agape, devine Pervertire-Desfrâu. Prejudecata unora 
că se sublimează Energiile Eros în ceva presupus Spiritual 
de Agape-Suflet, este o eroare de fond. Pilda Fecioarelor 
nebune spusă de Mântuitorul Hristos este Revelatoare. 
Poţi sublima Energiile Sex ca Feciorie, dar dacă nu intri la 
Nunta Mirelui, la Agape de Suflet, degeaba. Fecioarele 
nebune nu au Ulei în Candelele lor. Candela este Erosul-
Corpul, Uleiul este Dragostea de Suflet-Agape. Fără 
Uleiul-Agape nu este posibilă Lumina Iubirii ca Nunta-
Ospăţul Ceresc. 

De aici Taina Căsătoriei în Creştinism. Erosul este lo-
godna. Nunta este Agape care se prelungeşte în Unire Eros. 

Erosul, dacă nu trece prin Agape familie în Lumina-
Copii devine un Eros nebun, fără Uleiul Dragostei 
adevărate. Erosul ca Realitate în sine şi de sine nu există ca 
sens. De se face ca Realitate de Sine devine Desfrâu Anti-
Agape. De aici Monahii şi Asceţii trec peste Eros direct în 
Agape şi Iubire, nu sublimând Erosul în Agape, ca trăirea 
Erosului ca Agape, ci sărind direct peste Eros, totodată 
înlesnind ca Erosul să treacă direct înapoi în Sufletul 
Agape, de unde iese, fără ocolişul Sex-Corp. Cei care trec 
Mistica prin Energiile Eros-Sex nu fac Mistica Agape, ci 
Mistica Profană de închipuită Spiritualitate. De aici 
Aberaţiile până la Vulgarism din unele Mistici ce au aşa 
zisele practici Erotice-Spirituale, care sunt în fond o per-
vertire Mistică. Complexul apariţiilor fantomatice şi din 
Mistica Creştină ca Eros sunt rezistenţa Energiilor Eros de 
a se întoarce în Suflet. 

Trăirea mistică Isihastă nu cochetează cu Energiile Eros, 
nici nu le pune la proba Transformării în Dragoste 
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Sufletească, ci pur şi simplu sare peste ele lăsându-le în 
gol şi aşa de la sine se întorc în Suflet neconcretizându-se.  

Trăirea Isihastă nu este o Mistică Energetică, nu foloseşte 
energiile Corp ca trăire, ci sare permanent şi intenţionat 
peste acestea, în grija continuă de a nu se înşela şi amăgi 
de magia Energetică ca falsă trăire de Suflet. După 
Căderea Creaţiei, Corpul devine Realitatea de Bază şi aşa 
Erosul Corp nu mai este Erosul normal de Chip şi Har, ci 
decade în Tipare Demonice, intrate în informaţiile Minte 
de la mâncarea din Pomul Binelui şi Răului. Energiile 
noastre de Corp sunt mai mult în Mişcarea Anti-Har, de 
unde consumul exagerat de Energii Corp până la Auto-
distrugere-Moarte. Erosul nu are Sens să devină desfătare 
permanentă în Realitatea Corp, ci să treacă prin Corp pe 
care să-l antreneze în orientarea de Suflet-Agape. Taina 
Căsătoriei este tocmai orientarea Erosului Corp în Sensul 
său de Familie Copii, care, odată avut, să se întoarcă în 
Sufletul Agape de unde a ieşit. Erosul fără Agape-Familie 
Copii şi fără întoarcerea în Agape Suflet, în Aureolarea 
Iubirii Totale, devine un Eros desacralizat. De aceea Perver-
tirile Sex sunt cele mai Demonice Decăderi ale Erosului; 
oprirea Erosului în desfătarea doar de Corp îl rupe de 
Suflet-Agape şi aşa intră în proprie Pervertire ca Desfrâu.  

De aici amplificarea Erosului Sex ca înlocuire de Agape-
Suflet. Erosul Sex are sens şi raţiune doar ca Taină 
Căsătorie, ca împlinire Familie, altfel este înjosirea 
Dragostei-Agape de Suflet într-o Energie desacralizată. 
Erosul are sens şi raţiune de a fi purtător de Agape-
Familie-Copii, până la Agape cu Dumnezeu. De aceea 
Decăderea Erosului în Desfrânare Corp este totodată des-
părţirea Creaţiei de Raţiunile Divine Har, până la înstrăi-
narea Creaţiei de Dumnezeu. 
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18. 
 

Asceza Isihastă! Suflet-Corp… Corpul devine Realitatea 
Primă după căderea din Rai. Corpul refuză Sufletul în care 
îşi are rădăcinile. Corpul îşi arogă dreptul de indepen-
denţă şi autonomie. Corpul vrea Propriul Rai, vrea şi un 
Dumnezeu Propriu. Corpul se crede şi Chip de Dumnezeu. 
Dar ce iluzie!… Suferinţa!… Ce arătare cumplită!… Acum 
începe Taina Reîntoarcerii. Până aici Creaţia visează, 
suferinţa o trezeşte. Plăcere-Desfătare-Beţie şi deodată Iad. 
Creaţia fuge de Dumnezeu în visul libertăţii şi ajunge într-
o adevărată robie. 

Fiul Risipitor şi Desfrânat vrea să se Reîntoarcă Acasă… 
Este murdar, gol, seminebun, sălbăticit… şi totuşi cu un 
ultim zvâcnet de viaţă se reîntoarce Acasă. Îşi reaminteşte 
cum a plecat, cum a călcat în picioare Iubirea Tatălui, cum 
a luat cu forţa moştenirea sa de Fiu, cum şi-a făcut de cap 
în desfrâu şi beţii, până s-a vândut şi rob, ajungând păzi-
tor de porci. Nu! Nu se poate!… Slugă!… Sub legi, bătăi, 
Umilinţă!… El, Fiul, ajunge slugă la porci… Acasă!… Hai 
acasă!… Slugă, ce oribil!… Din Fiu, slugă!… Înapoi 
Acasă!… Cu orice risc Acasă!… Înapoia Mea, Satana!… 
Nu mă înfricoşez!… S-a trezit în mine o putere nemaipo-
menită… Acasă!… Ştiu că drumul înapoi este mai compli-
cat. Slugă, Stăpân, Legi ce oribil!… Fiu, Tată, ce minunat!… 
Gata!… Locul meu este Acasă. Voi deveni din slugă, Fiu. 
Iluzii… S-a terminat cu Roşcovele voastre de care îmi vine 
greaţă… Acasă cât mai repede!…  

Aceasta este Asceza Creştină. Este altceva decât renunţa-
rea la cele lumeşti. Asceza Creştină este Drama Conştiinţei 
Personale. Conştiinţa este condiţia de Fiu de Dumnezeu. 



 

67 

Căderea este Condiţie de Rob. Asceza este Dublu Aspect, 
trezirea Conştiinţei şi zbaterea Conştiinţei, ca Drum al 
Crucii. Asceza este deznodământul Căderii, în care Suferinţa 
este glasul Conştiinţei Maltratate, iar Crucea: Steagul de 
Eliberare. Nu mai este simplu eroism peste plăcerile lumii, 
ci Conştiinţa adâncă a Identităţii de sine Maltratată de 
condiţia de Cădere. Fac Asceză doar cei treziţi la 
Conştiinţă. Însăşi condiţia de Rob este o Asceză-restricţie 
continuă. De aici o contra-Asceză voită-liberă de Fiu. 

Între cele Două Asceze de Rob şi Fiu este Crucea. 
Crucea este Asceza liberă de ieşire din condiţia de Robie. 
Paradoxal Crucea este Anti-Asceză Robiei. Crucea este o 
Asceză scurtă, dură împotriva robiei, care este o Asceză 
îndelungată şi lentă. Astfel Asceza îşi are originea în 
Căderea Creaţiei. Creaţia Căzută intră în Robie. Stăpânirea 
lumii devine apăsătoare şi grea, de unde nostalgia 
Eliberării. 

Crucea este astfel puterea Conştiinţei Eliberării din 
Robia Căderii. Semnul Crucii nu este semnul suferinţei 
Robiei, ci al puterii şi al Eliberării de Robie. Paradoxal, 
Crucea este Antisuferinţă, Steagul Învierii. Prin Cruce se 
opreşte extinderea suferinţei robiei. 

Miracolul Crucii este Învierea. Dacă n-ar fi Învierea, 
Crucea suferinţa ar fi o veşnică robie. Învierea rezolvă 
Unirea contrariilor. Sluga devine Fiu şi Stăpânul devine 
Tată. Învierea preface Căderea în Icoanele Fiu şi Tată care 
nu mai sunt contrare. Crucea este întretăierea contrariilor 
din care iese Învierea. Transfigurarea în Icoane. Robul 
devine Fiu. Chipul decăzut se preface în Icoană. Crucea 
este Înfierea. Nu simpla purificare. Dacă Tatăl nu-l va 
primi pe Rob ca Fiu, în zadar este toată Purificarea 
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Ascezei. Asceza este Conştiinţa trezită a identităţii de Fiu. 
Fără aceasta nu se poate prezenta în faţa Tatălui şi nici nu 
va ajunge la întâlnirea cu Tatăl. Asceza este în vederea 
întâlnirii cu Tatăl. Fiul decăzut face asceză ca Smulgere 
din Propria mizerie. Întâlnirea cu Tatăl este dincolo de 
Asceză, ca ospăţ Ceresc-Împărtăşire. Asceza Creştină este 
în corelare cu Iubirea. Asceza este Conştiinţa trezită, iar 
Iubirea este sensul acestei Conştiinţe. Asceza însă rămâne 
la poarta Casei şi Iubirea intră înăuntru. Unii cred că este 
de ajuns Asceza, iar alţii că este de ajuns Iubirea. Ca 
realitate, ele merg împreună. Trăirea Isihastă are în vedere 
înfierea, în Crucea lui Hristos se întâlnesc Două Conştiinţe, 
a Lui Dumnezeu Însuşi care vine spre Creaţie şi a Creaţiei 
căzute ce se ridică spre Dumnezeu. Asceza Creştină este 
astfel sub semnul chemării Lui Dumnezeu prin Hristos. În 
Cruce este îmbinarea dintre Puterea Directă a Lui Dumne-
zeu şi voinţa Proprie a Creaţiei. Asceza este să vrei, nu atât 
să renunţi. Să vrei înseamnă libertate de Fiu. Dacă nu ai 
Conştiinţă de Fiu, nu poţi să vrei. De aceea Taina Mân-
tuirii este Taina venirii Fiului Lui Dumnezeu Însuşi 
Hristos, care aduce Puterea Voinţei. Asceza Creştină nu 
este metodă-tehnică, ci Pocăinţă, Conştiinţa reîntoarcerii 
de la starea de robie la starea de Fiu. Asceza Isihastă nu 
este simpla urmare a Crucii lui Hristos, ci transfigurarea 
Crucii ca Icoană a Înfierii. Învierea este începutul Icoanei, 
că Învierea produce Miracolul Icoanei, de prefacerea 
Robului în Fiu. Datorită Învierii este posibilitatea Icoanei. 

Icoana este Fire Dumnezeiască pe care o câştigă Creaţia 
Înviată. Chipul lui Dumnezeu înseamnă Icoană. Prin 
Înviere, Robul devine Icoană Fiu. Hristos ca Icoană a 
Tatălui Dumnezeu se face pentru prima dată Icoană 
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Împărtăşanie „la Cina cea de Taină” dinaintea Răstignirii. 
El, Fiul lui Dumnezeu, ca Icoană a Tatălui Dumnezeu, este 
totodată Icoană de Creaţie, ca Fiu Creaţie. Asceza Creştină 
este astfel Mistica Împărtăşaniei şi a Învierii ca Icoană. 
Creştinismul începe cu Miracolul peste Fire „Să iubeşti şi 
pe duşmanul tău”. Tâlcul acesta este cu adevărat Tainic. 
Miracolul începe cu trezirea Conştiinţei de Fiu, care se 
loveşte însă de duşmani, de împotrivitorul. Prin despăr-
ţirea de Dumnezeu, Creaţia se face duşmană. Noi avem în 
adâncul nostru blestemul duşmăniei. Creştinismul începe 
cu prefacerea duşmăniei în Iubire. Fiecare din noi avem 
Antiiubirea căderii. Revenirea la starea de Fiu este 
Conştiinţa Iubirii. Logica Iubirii exclude tot ce este altceva 
decât iubirea. Robul înseamnă Ură şi transformarea Robului 
în Fiu se face prin suprafirescul Iubire. Icoana înseamnă 
Iubirea Lui Dumnezeu. Cine Iubeşte pe Dumnezeu se 
preface în Icoană. Întoarcerea lumii la Chipul perfecţiunii 
de Rai se face prin schimbarea Firii Urii în Fire Iubire. 
Creştinismul vine cu Icoana Iubirii. Icoana înseamnă 
Unirea contrariilor. Omenescul se Uneşte cu Dumnezeiescul 
prin supra-Firescul Iubire. În faţa acestui supra-firesc, te 
poţi Închina. Creştinismul vine cu Biruinţa Iubirii. Puterea 
Lui Dumnezeu înseamnă puterea Iubirii. Când ai Iubire în 
tine, ai Puterea Lui Dumnezeu.  

Cea mai distrugătoare forţă este ura. Ura este 
Maltratarea Iubirii. Suferinţa este Maltratarea Conştiinţei. 
Înrobirea este produsul acestor Maltratări. Ura nu poate fi 
învinsă decât de Iubire. Ura este Anti-Firesc. Iubirea este 
Supra-Firea. Creaţia nefiind Conştiinţa prin sine însăşi, ci 
prin dăruire de Naştere Creaţiei, trebuie să-şi ia în primire 
şi să Conştientizeze acest Fond, care sunt Modelele 
Arhetipale Dumnezeieşti şi Tiparele Harice. 
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Creşterea Creaţiei este Dublă Conştientizare, atât a sa 
de Creaţie cât şi a Lui Dumnezeu Însuşi. Acesta este 
Psihismul Transcendental al Creaţiei. Căderea Creaţiei 
vine cu un adaos de al Doilea Psihism de Realitate Căzută, 
contrară celei Arhetipale, care are tendinţa de a deveni 
Conştiinţa de Bază. Şi aşa Conştientul Ancestral Arhetipal 
este dat la o parte şi se înlocuieşte cu un nou Psihism în 
formare continuă, contrar celui primordial. Conştiinţa de 
adaos este din Modele Anti-Arhetipale care sunt în esenţă 
polarizate şi contrare până la conflict continuu. De aici 
drama Căderii ca antagonism dintre Chipul Primordial şi 
Chipul de adaos Anti-Arhetipal. Acest Chip conflictual 
trebuie prefăcut în Chipul neconflictual ca Iubire. 

Acum începe Asceza. Căderea este un Cerc vicios al 
conflictului. Ieşirea din conflict este Crucea în vederea 
Miracolului Învierii, care este prefacerea în Icoană a Unirii 
contrariilor. Asceza Creştină este astfel întrepătrunderea 
Dumnezeu-Creaţie în care miracolul Dumnezeiesc cople-
şeşte pe cel de Creaţie. Creştinismul începe cu un adevărat 
şoc, cu Iubirea pe care nu poţi să o ai, cerându-ţi-se să o ai 
peste fire. Aici nu mai este vorba de o simplă morală, ci de 
o Taină în Sine, Suprafirescul mistic, Taina Transfigurării. 
Taină înseamnă Realitate peste fire, peste Propria Realitate. 

Asceza Creştină nu se opreşte la forţe-Energii Magice. 
În Creştinism Magia-Putere este înlocuită cu Duhovnicia. 
Magia este forţă Energetică, iar Duhovnicia este şi mai 
mult decât aceasta, este prezenţă şi mişcare de Persoană, 
Comunicare Inter-Personală. Energiile în ele însele sunt 
impersonale şi de aceea trebuie stăpânite şi conduse. În 
Trăirea Isihastă se pune bază întâi pe Duhovnicie, pe 
comunicarea dintre Persoane şi apoi pe Energiile care ies 
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din Mişcările Persoanelor. Suprafirescul Ascezei Isihaste 
nu constă în Magia Energetică, de Forţe Miraculoase, ci 
este asceză directă de Totalitate de Persoană ca Subiect-
Conştiinţă, ca întâlnire Personală cu Persoana Dumnezeu. 
Asceza Isihastă este Transfigurare de Persoană Căzută, în 
Icoană. Asceza este în sensul Trans-Firii Icoanei. Iubirea 
este Trans-Firea, iar trezirea la Conştiinţă este Asceză.  

Creştinismul vine cu Iubirea peste Fire, Iubirea duşma-

nului. Nu ţi se cere propriu-zis să-l iubeşti dacă nu poţi, ci 

să accepţi Iubirea duşmanului, această acceptare având în 

ea însăşi puterea ce preface Ura în Icoana Iubirii. Asceza 

Isihastă începe cu Asceza de Suflet, cu această Iubire de 

acceptare-primire, care se face ea însăşi putere de Taină. 

Să crezi că Robul se poate preface în Fiu, că Ura se poate 
Transfigura în Icoana Iubirii. Creştinismul vine cu Revela-

ţia Arhetipurilor. Cine nu revine la  Modelul Transcendental 

de Conştiinţă-Iubire, nu-şi recapătă demnitatea de Fiu. 

Conflictul din tine şi din afară este condiţia Căderii. Prefă 

totul în Iubire şi ai prefăcut Căderea în Icoană. 

Psihopatia conflictului este Model şi Tipar Diavolesc 

din care trebuie să ieşi neapărat. Nu este altă cale decât 
Iubirea. Şi Diavolii în faţa Iubirii îşi pierd puterea. Noi 

prin primirea Iubirii peste Propria noastră înţelegere 

reintrăm în Taina Realităţii. 

Trăirea Isihastă începe cu primirea directă a Lui Iisus în 

Inimă. Persoana este Deschidere-Primire, nu Raţiuni-

Considerente. Cine este capabil să treacă peste Raţiuni-

Considerente, acela începe să aibă vederea de Persoană, 
vederea de Taină. Aşa ţie, celui ce doreşti practica Isihastă 

două lucruri îţi trebuiesc de la  început până la sfârşit: 
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primirea Lui Iisus în Inima ta şi vederea peste Raţiuni-

Considerente a Realităţii.  

Primeşte Iubirea să lucreze în tine şi sileşte-te să vezi 
totul numai prin Primire şi Iubire. Mintea ta doar aşa va 
putea să stea liniştită în Inimă, ca într-o desfătare a Odihnei 
în Iubire şi în Primire-Deschidere de Proprie Fire, care 
începe să-şi reamintească de Firea-Sufletului, ce este Iubire 
şi Primire directă de Realitate. Lasă-te deschis Tainei 
Primirii şi Iubirii peste Fire şi vei găsi Iniţierea Sfântului 
Duh. Însuşi Iisus Hristos vine în Inima ta cu Plinătatea 
Sfântului Duh. Aceasta este Asceza Trăirii Isihaste. 

 

19. 
 

Taina Mişcării. După Căderea Creaţiei se confundă 
Mişcarea cu Manifestarea lumii imperfecte. Dar Creaţia 
Perfectă şi ne-căzută avea totuşi Mişcare, Mişcări de 
Permanenţe, de Întrepătrundere, nu de Amestec şi de 
fărâmiţare. Mişcarea Creaţiei Perfecte, aşa cum a ieşit din 
Mâna Lui Dumnezeu, este pe Modelul Arhetipal al 
Mişcărilor Treimii Dumnezeieşti. Transcendentul Creştin 
este Treime, nu singularitate Sine-Spirit şi aşa este posibilă 
o Mişcare Transcendentală a însuşi Transcendentului. 
Dumnezeu Tatăl Totalitatea Deplină, Perfectul Absolut se 
Mişcă în două Moduri deodată, ca Purcedere-Ieşire în şi 
din Sfântul Duh şi ca Naştere în şi prin Fiul. Acestea sunt 
Arhetipurile tuturor Mişcărilor. Mişcare de tip Transce-
dental nu este un consum, nefiind Energie, ci în Ampli-
ficare Dublă ca Purcedere-Ieşire în Mişcare şi ca Naştere-
Transpunere în Mişcare. Ca Transcendent Creştin Treime 
nu există sensul de Nemişcare. Nemişcarea înseamnă 
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singularitate sau Moarte. Moartea este Nemişcare şi 
Inexistenţă, sensuri care nu au Realitate în Sine după 
Logica Creştină. Treimea Dumnezeiască este: 

– Tatăl – Persoana – Viul – Subiectul-Entitate 

– Sfântul Duh – Fiinţa – Viaţa – Duhul 

– Fiul – Dumnezeire – Existenţa – Spiritul 
 
– Chipul – Conştiinţa – Iubirea  – Odihna 
– Faţa – Fiinţa – Dragostea – Mişcarea 

– Asemănarea – Sinele – Dăruirea  – Repausul. 

Chipul Tatălui Dumnezeu este Odihnă din care Iese-

Purcede Sfântul Duh-Mişcarea în Sine şi totodată Naşte ca 

Transpunere în Fiul-Repaos. Apoi Repaosul se întoarce 
prin Mişcarea Sfântului Duh în Originea şi Baza Tatăl-

Odihna, Totalitatea. Aşa această Trinitate Transcendentală 

este „Perpetuum Mobile” al Realităţii Absolute. Mişcarea 

în Trinitate nu este Rupere-Consum de Sine, ci Purcedere-

Ieşire şi Naştere-Transpunere de Sine, ca Dublă Perma-

nentizare de Sine, ca Amplificare de Sine. Viul Tatălui nu 

Se Rupe pe Sine, se Amplifică, se Permanentizează în 
Triada de Sine, ca limbaj vorbire de sine şi în Treimea de 

Persoane ca limbaj-vorbire dincolo de Sine. Mişcarea ca 

Origine este vorbirea de Sine şi dincolo de Sine. Limbajul 

şi Mişcarea au Originea în Vorbirea Transcendentală. Viul-

Odihna este Pacea Transcendentală, Dumnezeu Tatăl. 

Viaţa-Mişcarea este Liniştea Transcendentală, Sfântul Duh. 

Existenţa-Repaosul este tăcerea Transcendentală, Fiul-
Logosul. Paradoxal, Fiul-Logosul este limbajul Vorbirii 

Tatălui. Fiul-Logosul Este Cuvântul Păcii-Odihnei Tatălui 

prin Mişcarea-Linişte a Vieţii Chipului Sfântului Duh. 
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Fiul-Logosul este Repaosul-Concretizarea-Cuvântul 

Vorbirii Tatălui. Liniştea-Viaţa Sfântului Duh este Suflarea 

Păcii-Odihnei Tatălui. Acestea sunt Vorbire-Limbaj-

Transcendent, care în sensul nostru înseamnă Mişcare. Şi 

Creaţia are acelaşi Chip de vorbire chiar dacă se transpune 

în alte Modele şi Tipare de Creaţie. Sufletul este vorbire de 

Odihnă-Linişte-Repaos, care apoi se prelungeşte în Trup-

Corp, în aceleaşi Corespondenţe de Odihnă-Pace ca Minte 
de Corp, de Linişte-Mişcare de Suflare de Corp, de Repaos-

Tăcere de Trup de Corp. Trăirea Tainică Isihastă nu este 

simplă contemplare Metafizică, ci este Limbaj Transcen-

dental, direct de Suflet Persoană, atât ca trăire de proprie 

Realitate cât şi dincolo de Propria Realitate.  

Mişcarea Mistică Isihastă este vorbirea în Chipul 

Tatălui şi în Limbajul Cuvântului-Fiului Tatălui. Numele 
lui Iisus Hristos este Cuvântul Absolut în care este Toată 

Vorbirea Realităţii Absolute Tatăl Dumnezeu. Un singur 

Cuvânt Nume Iisus Hristos este Întregul Limbaj Absolut, 

Deplina Mişcare care este Treime în Sine şi peste Sine care 

este Tatăl, Sfântul Duh şi Fiul, Odihnă-Mişcare-Repaos, 

Pace-Linişte-Tăcere. Un singur cuvânt IISUS este Tota-

litatea Absolută, Mişcarea Vorbirea Absolută, Dumnezeu 
şi Creaţia într-o Unire-Comuniune-Totală. Unul Absolut 

în Multiplu Absolut fără Amestecare, fără Despărţire. 

Taina Trăirii Isihaste este Taina acestui Singur Nume, 

Vorbire-Mişcare Absolută într-un singur Cuvânt IISUS. 

Dacă în Inima ta vorbeşte şi se Mişcă acest Absolut Nume 

înseamnă că Dumezeu şi Creaţia S-au întâlnit în Trăirea 

Tainică Absolută. 
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20. 
 
După Cădere noi pierdem Memoria Realităţii Ade-

vărate. Toate interpretările le facem prin Ochii Căderii. 
Creaţia în Sine este, de asemenea, Trinitate de Creaţie, ca 
Trei Creaţii egale în Deofiinţimea Chipului de Creaţie, ce 
face din Creaţie o Totalitate Unică, după cum şi Dumnezeu 
este Unul şi Totodată Treime. Astfel, Creaţia este Trinitate 
de Creaţie: Îngeri-Natură-Om. Creaţia este Chip de Dum-
nezeu Asemănare în Potenţă, în Creştere (nu evoluţie) la 
asemănarea de răspuns propriu de Creaţie. „La început a 
fost Cuvântul… şi toate prin El s-au făcut din ce s-au 
făcut” (Ioan 1, 1-3). 

Fiul Cuvântului Îşi asumă Creaţia ca Realitate în Sine. 
Fiul prin voia Tatălui ia Totul de la Tatăl şi prin Mişcarea 
Sfântului Duh Transpune Întreaga Treime într-o Nouă 
Realitate şi Natură de Creaţie. 

Dumnezeu ca Realitate în Sine este Unul şi Treime de 
Persoane în Strălucirea necreată de Har-Raţiuni-Energii. În 
Creaţie aceasta se Transpune ca Dualitate Suflet-Corp. 
Sufletul este Chip de Treime Dumnezeiască, iar Corpul 
este Chip de Har-Energii-Raţiuni Divine. 

Sufletul este Chip de Persoană, iar Corpul este Chip de 
Individualitate. Creaţia este Chip de Dumnezeu în 
Totalitate. Se consideră că Omul este scopul în Sine al 
Creaţiei, Raţiunea-necesitatea Creaţiei. Alţii definesc 
Omul ca produs al Creaţiei, ca un Rod al Naturii, al unei 
evoluţii de Natură. De la Filosofie-Ştiinţă şi chiar Religie, 
părerile asupra Creaţiei sunt un amestec de frânturi de 
adevăruri, de Memorii rupte ale Căderii, nemaiştiindu-se 
Icoana Integrală a Realităţii. Fiul lui Dumnezeu Cel Care a 
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Conceput Creaţia vine cu Arhetipurile. Fiul şi Sfântul Duh 
au Modelat Creaţia, iar Tatăl aprobă „că este Bună”. Întâi 
se creează Îngerii-Chipul Corespondent al Fiului, apoi 
Natura-Chipul Corespondent al Sfântului Duh. 

Fiul Zice, Sfântul Duh Făptuieşte, Tatăl confirmă că 
„este Bună”. Urmează Crearea Omului. Omul este încunu-
narea Creaţiei. Omul este Chipul Corespondent al Tatălui. 
Aici Tatăl intervine direct. Tatăl Odihna şi Sublimul 
Absolut este  Totalitatea. Şi Omul va fi la fel în Creaţie. 
Conştiinţa Absolută este mai mult decât Gândire, este 
Vederea Totală, Gândirea-Harul este o urmare a Vederii, 
Conştiinţa Absolută este Vederea Absolută. Prelungirea 
de Conştiinţă este Harul-Raţiunea-Gândirea.Tatăl îl vede 
pe Om în Sine şi apoi îl gândeşte în afară. Fiul Zice: „Să 
facem Om după Chipul şi Asemănarea Noastră” şi apoi 
tace. Sfântul Duh este gata să Făptuiască Vederea Tatălui.  

Tatăl îl ştie pe Om. Chipul Omului este Chipul Său. 
Tatăl are deja pe Om în Sine. Tatăl se vede pe Sine şi 
vederea Tatălui o transpune în Creaţie ca Chip de Om. 
Tatăl ia Ţărână din Pământ (ca înrudire cu Natura, Ţărâna 
fiind Firea Naturii). Omul este Unirea Întregii Creaţii. Nu  
Omul evoluează din Natură, ci Natura se întregeşte în 
Om, Chipul Tatălui Omul este Unitatea Treimei Creaţiei. 
Chipul de Treime este Chipul de fond al Omului. Creaţia 
nu este o simplă Transpunere, ci este şi o Operă de 
Creaţie. Semnul de Operă este o pereche de Reproducere. 
Reproducerea este o Prelungire, o trecere în afară a ceea ce 
este în Realitatea în Sine. Adam este Chipul Tatălui. 

Tatăl nu este Singularitate, Adam nu poate fi Singu-
laritate. Aici nu este Sensul de necesitate, este Sensul de 
Deschidere în Sine şi în afară de Sine, ca trăire spontană de 
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Realitate. Necesitatea nu este Trăire, este menţinere în 
Realitate, ce nu se poate concepe în Realitatea Absolută. 
Noi vedem Realitatea prin Ochii Căderii, ca luptă pentru 
existenţă în primul rând, Căderea fiind Rupere. 

Realitatea în Sine nu are nevoie să-şi menţină existenţa, 
fiind o existenţă veşnică. Trăirea nu este o necesitate în 
Sens de existenţă. Trăirea este deschiderea de existenţă, ca 
Mişcare de  Sine în Beatitudine de Sine. Trăirea de Unul 
Singur nu este Trăire. Persoana înseamnă Subiect-Trăire. 
Conştiinţa este Totalitate de Trăire. Iubirea este Totalitate 
de Comuniune de trăire. Dumnezeu în Creaţie extinde Mo-
delul Său de Trăire. Fiecare Creaţie este Treime Proprie. 

Dumnezeu nu face din Creaţie un Servilism. Căderea 
ajunge la acest Mod inferior. Adam este Chipul Tatălui, 
Bărbatul este Chipul Omului Creat. Chipul de Om şi 
Chipul de Bărbat sunt acelaşi fapt. Om şi Bărbat este 
Creaţie şi Dumnezeu totodată, dar neamestecaţi. 

Omul este Chipul direct al lui Dumnezeu, iar Bărbatul 
este Chipul direct al Omului de Creaţie. Tatăl este Chipul 
direct al Dumnezeirii în Sine şi Chipul Tatălui este 
Deofiinţa Treimii. La fel Chipul Omului este Chip de 
Creaţie şi Deofiinţa Întregii Creaţii. Chipul de Bărbat este 
Chipul de Om Creat în Sine. Dumnezeu Tatăl este 
Realitatea Totală în Sine şi în afară de Sine. Creaţia este o 
Supradeschidere de Dumnezeu, dincolo de Raţiune, ca 
Supraconştiinţă de Dumnezeire. Creaţia nu este o nece-
sitate de evidenţiere de Dumnezeu, care are Propria Sa 
evidenţiere ca  Treime şi Har. Creaţia este Desfătarea Lui 
Dumnezeu. Creaţia este tot Un fel de Dumnezeire Tota-
litate, dar Creată şi prin Dumnezeirea Necreată. În Creaţie 
Dumnezeu Se Regăseşte pe Sine şi totodată găseşte în 



78 

Creaţie un Partener Egal care îl face pe Dumnezeu în 
Comuniune cu o altă Totalitate, chiar dacă El a Creat-o. 
Îngerii în Comuniune cu Natura şi Omul sunt Creaţia 
Totală. Omul uneşte Cerul cu Pământul, pe Îngeri cu 
Natura, pe Dumnezeu chiar cu Creaţia Sa. Totalitatea 
Chip Bărbat este Chipul Omului Creat ca Totalitate. Omul 
în Sine este Dublu Chip, Chip de Dumnezeu ca Om şi 
Chip de Om creat ca Bărbat. 

Bărbatul nu este sens de Sex. După Căderea din Rai, 
Chipul de Bărbat este asociat cu sensul de Sex, până la 
umbrirea Chipului de Creaţie rupt de chipul de Dumnezeu. 
Bărbatul este Chipul de Om integral, Chip de Dumnezeu 
Tatăl. Om înseamnă Dumnezeu Creat, iar Bărbat înseamnă 
Om Chip de Dumnezeu fără să se amestece şi fără să se 
despartă. Om înseamnă Chip de Dumnezeu Transpus în 
Creaţie, nu Dumnezeu Însuşi, cum vor unii să susţină. 
Bărbat înseamnă Chip de Om în sine. Bărbat mai 
înseamnă Împărat. Aşa Chipul de Om Bărbat este Chipul 
Integral de Creaţie. De aceea şi Fiul lui Dumnezeu Hristos 
Se Numeşte pe Sine Fiul Omului. Iisus Hristos este Unirea 
Egală şi Totală a Chipului Lui Dumnezeu şi a Chipului 
Omului. Aşa Persoana lui Hristos este o Dublă Realitate ca 
Fiu al Lui Dumnezeu şi Fiu al Omului.  

Om-Bărbat este în Creaţie Dublu Chip, Chip de 
Dumnezeu şi Chip de Om în Sine. Astfel şi Creaţia ca 
Realitate de Sine are Modelele Realităţii Dumnezeieşti şi 
Totodată este o deschidere proprie în posibilităţi proprii 
de complexitate de Creaţie. Bărbatul este Chipul Omului, 
Chip de Dumnezeu. Femeia devine astfel Chipul direct al 
Creaţiei-Creaţiei. Dumnezeu este Realitate prin Sine 
Însuşi, de la Sine Însuşi, care Se Autodetermină, ce nu are 
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nevoie de altceva, având totul dintr-o dată. Dumnezeu 
Unul şi Treimea ca Multiplu, cât şi ca Har Energii 
Necreate ca manifestare dincolo de Sine, este Totala des-
chidere a Însuşi Absolutului. Creaţia este o Suprarealitate 
pe care o face Dumnezeu din Splendoare de Sine, ca 
Supra-deschidere de Sine, ca Desfătarea lui Dumnezeu în 
afară de Sine.  

Misticile Necreştine introduc Creaţia în Dumnezeu şi îl 
fac pe Dumnezeu Însuşi Creaţie, ca un Panteism forţat. De 
ce Dumnezeu să nu poată să Creeze şi ceva ce nu este El? 
Creaţia, deşi este ceva ce nu este Dumnezeu, este însă prin 
Dumnezeu care o Creează şi aşa Creaţia nu poate fi mai 
mult decât Creatorul Său. Creaţia de este mai mult decât 
Creatorul Său înseamnă că Însuşi Creatorul este mai mult 
decât Creaţia, că El o Creează. Este aici Taina Creatorului 
care se deschide pe Sine şi peste Sine. Dumnezeu când 
Creează nu ia din Sine Substanţă de Creaţie. Creează o 
Substanţă nouă de Creaţie şi în aceasta se Transpune pe 
Sine şi chiar mai mult decât Sine, ca înfăţişări noi de 
Creaţie. 

Chipul Său de Creator rămâne însă ca suport şi bază. 
Creaţia este frumosul Lui Dumnezeu dincolo de Dum-
nezeu. Frumosul lui Dumnezeu Însuşi este Tatăl din Care 
ies şi în Care Se întorc Toate Deschiderile de Frumos. 
Frumosul Tatăl se Transpune în Frumosul Bun Sfântul 
Duh şi în Frumosul Armonie Fiul. În Creaţie este Dublă 
Transpunere. 

Frumosul Absolut Tatăl este Chipul de Model al 

oricărei forme de Creaţie. Şi, totodată, se împleteşte cu 

Frumosul Chip al Creaţiei în Sine, ca Frumos de Creaţie. 
Aşa în Creaţie este Dublu Chip. În Dumnezeire este Un 
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Singur Chip În Sine, Chipul Tatălui, Deofiinţimea aşa încât 

chiar dacă sunt Persoane diferite ca Sfântul Duh şi Fiul, 

Chipul Tatălui este acelaşi Chip în Fiecare, în Transpunere 

diferită de Modele de Tatăl. Sfântul Duh este Chip Faţă a 

Tatălui, iar Fiul este Chip Asemănare a Tatălui. În Creaţie 

este Dublu Chip. Este Chipul Model de Dumnezeu ca 

Arhetip ce se Transpune într-o nouă Realitate de Creaţie, 

ce este Deofiinţimea Virtuală a Creaţiei cu Dumnezeu, ca 
Chip de Dumnezeu. Şi mai este şi Modelul pur de Creaţie 

pe care Dumnezeu îl Creează dincolo şi în afară de Sine.  

Aşa Chipul de Dumnezeu Pur în Creaţie este Chip de 

Bărbat, iar Chipul de Creaţie-Creaţie este Chipul de Femeie. 

Femeia este alternanţa Chipului de Tatăl Dumnezeu, în 

Creaţie. În Dumnezeire, Realitatea începe cu Tatăl. În 

Creaţie, Realitatea deşi începe cu Chipul de Dumnezeu 
care Creează, Chipul propriu de Creaţie este Mama. Adam 

este Chip de Bărbat, Chip Pur de Dumnezeu. Eva este 

Chip de Femeie, Chip Pur de Creaţie. 

Dacă Dumnezeu ar fi Creat numai pe Om-Bărbat, 

Creaţia ar fi o imitare pură de Dumnezeu. Prin Chipul de 

Femeie-Mamă Dumnezeu Creează şi o Operă de Creaţie. 

Chipul Pur al Creaţiei în Sine este Chipul de Femeie-
Mamă. Realitatea Dumnezeiască Tatăl este Toată Dumne-

zeirea. Realitatea Creată Mamă este Toată Creaţia în Sine. 

În Creaţie Bărbatul este Supra-Chipul de Dumnezeu, ca 

Chip suport şi de Bază prin care Chipul de Creaţie 

Femeie-Mamă există de fapt. Creaţia nu poate exista fără 

Dumnezeu, că este Creată de Dumnezeu şi Dumnezeu o 

susţine. Aşa Chipul de Bărbat este Chipul lui Dumnezeu 
în Creaţie care susţine Creaţia Chip de Femeie-Mamă. 
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Creaţia în Sine ca Chip de  Sine este astfel Chip de 
Femeie Mamă, ca alternativa Chipului de Tatăl Dumnezeu 
Creatorul. Tatăl este Chipul lui Dumnezeu. Mama este 
Chipul de Creaţie. Creaţia fiind Transpunere de 
Dumnezeu Total în Noua Realitate de Creaţie înseamnă că 
Chipul Total de Creaţie, ce este Chipul Mamă, este în 
egalitate cu Chipul Dumnezeu Tatăl fără să se amestece.  

Tatăl este Dumnezeu. Mama este Creaţia. Aşa Creaţia 
are Dublu Chip: Chip Pur de Dumnezeu ce se Transpune 
ca Chip de Bărbat; Chip Pur de Creaţie ce se Transpune ca 
Chip de Femeie-Mamă. Astfel când vorbeşti de Creaţie ca 
Proprie Realitate de Creaţie vorbeşti în Chipul de Mamă. 
Creaţia nu are în Sine Tată, ci doar Mamă, Creaţia fiind 
prin Dumnezeu Creatorul Chip de Tată. Dumnezeu nu are 
Chip de Mamă, fiind prin Sine Însuşi, fiind astfel doar 
Tată. Împletirea Dumnezeu-Creaţie ne dă nou Chipul 
Dublu de Creaţie ca Tată-Mamă, ca Bărbat-Femeie. 

Astfel Chipul Bărbat-Femeie, Masculin-Feminin nu este 
Chip de Sex în sine, ci Chip de Realităţi în Sine. Sexul este 
o deschidere, o prelungire în afară a fondului Dublu de 
Creaţie. De aici se înţelege de ce Maica Domnului este mai 
mare decât Îngerii şi Mama Întregii Creaţii, ca Chip al 
Creaţiei în Sine, singurul care poate întrupa pe Fiul Lui 
Dumnezeu Cel Întreg. Creaţia ca Realitate în Sine este 
Chip de Mamă-Femeie, nu de Bărbat. În Creaţie nu există 
Chip de Tată, Chipul de Bărbat fiind Chipul lui Dumnezeu 
Creatorul, ce Naşte Creaţia în care Se Transpune. 

În Dumnezeire, Tatăl nu are nevoie să se Unească cu 
cineva, că El este Chipul Total în determinare Proprie de 
Sine. Creaţia devine Creaţie prin Tatăl Dumnezeu şi aşa 
Creaţia prin Dumnezeu ia Fiinţă. În  Creaţie, Chipul de 
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Mamă trebuie să se Unească cu Chipul de Tatăl Creatorul 
ca să existe. 

Creaţia nu poate exista prin Sine Însăşi, ci prin Crea-
torul Dumnezeu. Creaţia în Sine este doar Chip de Mamă. 
Dumnezeu în Sine nu are alt Chip decât de Tatăl. Creaţia 
în Sine are Deofiinţimea Mamei. Bărbatul este Supra Chipul 
Creaţiei, ca Chip de Dumnezeu Tatăl, ce face unirea cu 
Deofiinţimea Creaţie-Dumnezeu. Femeia fără Ipostasul de 
Mamă este Chip de Creaţie ruptă de Dumnezeu Creatorul 
Său. Femeia este în Sine pururea Fecioară şi totodată 
pururea Mamă. Fecioria înseamnă Frumosul de Sine al 
Creaţiei. Mama înseamnă Unirea Frumosului de Creaţie 
cu Frumosul Dumnezeiesc Tatăl. 

Căderea Creaţiei din Chipul de Rai modifică această 
Realitate Perfectă, făcând din Frumosul Feciorie Simplă 
Femeie-Desfrâu, fără Chipul de Mamă. Când Chipul de 
Femeie se Uneşte cu Chipul de Mamă îşi regăseşte Chipul 
de Feciorie-Frumos pierdut. Fecioria-Frumosul de Creaţie 
este legătura directă cu Chipul de Mamă în Sine, nu ca 
Sex, ci ca deschidere Creaţie în care Chipul lui Dumnezeu 
se Transpune în Creaţie. Femeia în desfrâu fără Copil este 
pierderea şi batjocorirea Fecioriei-Frumosului de Creaţie. 
După Căderea Creaţiei, se intră într-o fărâmiţare şi o rupere 
de Proprie Realitate. Fecioria-Frumosul după Cădere are 
Dublu sens: ca Feciorie-Frumos de Creaţie, păstrarea 
integrităţii faţă de desfrâul creaţiei decăzute, şi ca Feciorie 
în stare de mamă copii.  

Frumosul de Creaţie după Cădere a devenit ţinta 
batjocoririi şi a degradării. Diavolul este desfrâul oribil al 
Spiritului până la denaturarea sa în întunericul Diabolic. 
Natura îşi pierde Frumosul tot prin Tiparele Diavoleşti. 
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Omul la fel, prin asociere cu desfrâul diavolesc, ajunge 
până la degradare şi întunericul Minţii ca Orbire. Păcatul 
în Suflet este Anti-Iubirea de Dumnezeu. Păcatul în Corp 
este Anti-Feciorie. De păcat se foloseşte Sexul ca să se 
amplifice, să devină un Eros de sine Anti-Haric, Anti-
Feciorie. Chipul de Feciorie este Chipul de Copil şi de 
Tânăr. După pierderea fecioriei şi Natura şi Omul se 
schimbă la înfăţişare într-o degradare până la Urîţenie. 
Memoria Fecioriei Creaţiei sunt Copiii şi Tinerii. Căderea 
Creaţiei aduce acest adaus Urât al degradării Fecioriei. 
Chipul de Rai Fecioresc dacă nu ar fi fost Căderea nu ar fi 
fost distrus. 

În mod normal, cele Două Chipuri Feciorie-Mamă 
rămân împreună, neamestecate şi nedespărţite. Această 
Taină este din plin în Chipul Maicii Domnului care, deşi 
Mamă, este Pururea-Fecioară. Desfrâul Căderii schimbă 
Chipul de Mamă în Chip de degradare-Antifeciorie, 
Antifrumos de Creaţie”. 

 

IX 
 
Zăbovesc tot mai mult pe cele citite în Manuscris. Mi se 

par prea concentrate sau poate, neavând eu cunoştinţele 
potrivite, simt nevoia de reflectări suplimentare. Mi se par 
un alt fel de punct de vedere, parcă un alt sistem de 
gândire. Cunoştinţele mele sunt contrariate de multe 
afirmaţii ce nu se mai potrivesc cu cele ştiute. 

Sistemul Trinitar de gândire îmi este străin. Găsesc 
multe explicaţii la nedumeriri vechi. Nu pricepusem până 
acum de ce noi să fim Dualitate Suflet-Corp, şi ce rost au. 
Nu ştiam bine în ce constă Căderea şi ce a produs-o de 
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fapt. Nu mă gândisem niciodată la intimităţile Sufletului, 
până la adâncul său ca Realitate în Sine. Citind aici, viaţa 
mi se deschide într-un Univers de realităţi vaste şi adânci, 
chiar în Taine fantastice care sunt totuşi Reale. Viaţa de 
Mânăstire capătă alt chip, nu de simplu capriciu de viaţă 
retrasă şi Ascetică, de bună voie. Idealul de Monah îmi 
pare acum o aspiraţie spre esenţele Realităţii, un adânc de 
trăire ce depăşeşte uşuraticele experienţe lumeşti. Chipul 
lumii obişnuite este cu adevărat un Real incomplet şi 
denaturat. Da!… Mai este şi Chipul cel adevărat, Chipul 
de Taină al Lumii, care paradoxal nu-l desfiinţează pe cel 
obişnuit, chiar dacă este cu totul altceva. Eu credeam că 
Lumea Sufletului arde şi topeşte Lumea Trupului, că nu 
mai rămâne nimic din Chipul Trupesc. Vedeam o contra-
dicţie maximă între Suflet şi Corp. Ce interesant!…  

Sufletul şi Corpul sunt în Unire şi Înrudire… Corpul 
este prelungire de Suflet, o Realitate de Suflet ce iese în 
afara Sufletului… Sufletul Chip de Dumnezeire… Sufletul, 
ce realitate extraordinară!… Un Dens-Greu-Plin… de care 
îmi este frică şi pe care totuşi îl doresc nespus. Ce realitate 
extraordinară este Sufletul! Eu doar l-am întrevăzut… Ce 
va însemna să încerc să vorbesc cu Sufletul, cum zice acest 
manuscris… Ce va însemna să intru în legătură cu alte 
Suflete şi cu Dumnezeu Însuşi?… Va trebui să învăţ 
limbajul Sufletului, prin Cuvântul Hristos care este limba-
jul Dumnezeiesc… Numele Lui Iisus!… Numele Cuvânt în 
Sine, ce are în Sine toată Vorbirea Cerească şi Pământească. 

Citisem că la Indieni este un Cuvânt, Aum, care este 
vibraţia întregului Univers şi chiar vibraţia Divină. Acum 
înţeleg şi mai mult acest Nume Iisus. Iisus este mai mult 
decât vibraţie… Vibraţia este prelungire a unei Realităţi 
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dincolo de Vibraţie… Iisus este Dumnezeu Persoană, ca o 
Permanenţă din care ies apoi Vibraţiile… Iisus nu este o 
Vibraţie de Minte, este o Realitate în Sine… Iisus! 

Numele ce are în Sine toată Vorbirea Dumnezeiască şi 
Vorbirea Creaţiei… Vorbirea este altceva decât Vibraţiile, 
altceva decât Energie… 

Neofiţii ce au trecut prin această chilie practicau 
Rugăciunea Isihastă prin Numele lui Iisus. Isihasmul! 
Taina Rugăciunii Lui Iisus… Isihasmul Taina Icoanei… 
Numele lui Iisus este Icoana de Suflet. Şi Icoana Maicii 
Domnului de aici din chilie, ce Realitate neobişnuită… 
Parcă toată Taina acestei chilii este Taina acestei Icoane…  

Mă apropii mai mult de Icoană. Niciodată nu m-am 
gândit să privesc atent o Icoană. În Biserică mă închin la 
Icoane, le sărut, în sensul unor legături cu Realităţile 
Divine pe care le reprezintă Icoanele. Sensul Icoanei eu îl 
credeam în reprezentarea Icoanei, ca Acel ceva dincolo de 
zugrăvire şi Icoană ca atare. Aici este altceva… Icoana nu 
mi se mai pare o simplă reprezentare pentru Minte, ca să 
ajung la sensul dincolo de Icoană… Icoana de aici este o 
Prezenţă aşa de tare şi vie, ca o Realitate în Sine pe care o 
simt şi o văd cu nişte ochi adânci din mine…  

Nu!… Realitatea are dublă înfăţişare, una aparentă 
pentru ochii noştri obişnuiţi de Corp, şi o alta Vie-Prezenţă 
care este Icoana în Sine, Chipul adevărat al Icoanei. Nu!… 
Această Icoană nu este Idol ca zugrăvire şi lemn devenit 
Dumnezeu. Zugrăveala-lemnul-zidul rămân ceea ce sunt, 
dar totodată peste acestea este Realitatea aceea Dumne-
zeiască, ca Realitate în Sine ce nu se amestecă cu lemnul, cu 
zidul… dar se leagă una cu alta… Idolul este o Dumnezeire 
a însăşi zugrăvelii şi zidului… aici este altceva… Este acel 
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ceva dincolo de zugrăvire şi zid, o prezenţă tare şi vie, ce 
este prin zid şi zugrăveală, dar nu se amestecă, zugrăveala 
şi zidul Transfigurându-se prin prezenţa de dincolo de 
zugrăveală… Prezenţa, acel Real suport este Icoana în Sine… 

Icoana Maicii Domnului de aici din perete… O văd Real 
cu Pruncul Iisus în braţe… O Transparenţă nefirească mi 
se deschide undeva în minte… pare un infinit pe care însă 
îl pot cuprinde cu mâna… de nedescris… Eu însumi parcă 
mă văd tot aşa de infinit, deşi paradoxal, mă pot cuprinde 
cu mâna… Icoana!… Simt în ea o prezenţă care este tot-
odată doar aici ca o cuprindere, dar în fond un necuprins 
ce curge în acest cuprins Icoană… Maica Domnului cu 
Pruncul Dumnezeiesc în braţe… Acest Prunc dă Icoanei 
acel ceva Tainic dincolo de obişnuit… Da!… Toată Taina 
Maicii Domnului este Pruncul Iisus din braţele Ei… Dacă 
nu ar avea pe Pruncul Iisus la Piept, Maica Domnului 
parcă nu ar mai avea această Taină adâncă… Maica 
Domnului prin Pruncul Iisus este mai presus de Creaţie… 
Parcă aud cântarea Îngerească a Heruvicului: „Ceea ce eşti 
mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de 
asemănare decât Serafimii”… Lumina Candelei dă Icoanei 
o Supra Realitate… Pruncul Iisus parcă iese de undeva din 
însăşi Inima Maicii Domnului… Braţele Maicii Domnului 
mi se par nişte braţe Atotcuprinzătoare, de parcă ţine în 
braţe tot Absolutul. 

Rămân uimit!… În braţele Maicii Domnului parcă sunt 

toţi Pruncii Existenţei… Dintr-o dată încep să-mi curgă 

lacrimi din ochi… Undeva printre nenumăraţii Prunci mă 

văd şi eu în braţele Maicii Domnului, alături de Pruncul 

Dumnezeiesc… Mă văd un Copil speriat… Fruntea mi se 

atinge de Pruncul Iisus… O străluminare mă străbate până 
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dincolo de mine… Îmi revin… Îmi este teamă să mai stau 

în faţa Icoanei Maicii Domnului… Icoana mă priveşte tare 

şi pătrunzător… Privirea Pruncului Iisus din braţele Maicii 

Domnului îmi străpunge Inima… Simt o arsură Supra-

firească şi o şoaptă de undeva din adânc… Numele lui 

Iisus… Inima mea şopteşte Rugăciunea Doamne Iisuse… 

Aici în inimă nu este acea vibraţie pe care eu o simt de obicei 

în frunte… Aici în inimă este altceva… O Transparenţă 
nefirească şi un Plin-Dens îmi cuprinde tot pieptul de la 

gât până la Inimă… Simt că mi se opreşte respiraţia… O 

curgere luminoasă Densă-Plină vine de undeva din mine 

însumi şi dincolo de mine, un viu Plin-Dens… Trag aer 

forţat în piept… Se aude Toaca de la Biserică. Vecernia 

Mare, mâine este Duminică. Mă închin în faţa Icoanei şi 

plec spre Biserică. 

 

X 
 

Duhul din Icoană s-a lipit de Inima mea… Rugăciunea 
de acum iese de undeva din interior. Avva Arsenie m-a 

avertizat că nu este bine ca în grabă să introduci Mintea 

direct în Inimă… Aşa a auzit de la Neofiţi… Trebuie mai 

întâi să cobori Mintea mai jos de gâtlej şi de aici să se 

roage cu numele Lui Iisus. Iisus este numele Cuvântul 

Total în care sunt cuprinse şi Cerul şi Pământul şi 

Dumnezeirea şi Creaţia fără amestecare. Acest nume este 

ca o sămânţă care de vei reuşi să o creşti se face Pomul de 

Muştar de care vorbeşte Evanghelia. Mintea coborâtă mai 

jos de gâtlej începe tot mai mult să se golească de vârtejul 

de gânduri…  



88 

Numele Lui Iisus se dezvăluie tot mai mult într-o 
prezenţă tot mai vie, mai plină. Însăşi Persoana Reală a 
Lui Iisus se face o Icoană tot mai clară în care tu te mişti şi 
trăieşti. Parcă aici Iisus pune la cale ceva coborând tot mai 
mult spre Inimă. Mintea golită de cele din afară se umple 
de Icoana-Prezenţa Lui Iisus. Parcă Iisus îţi ia Mintea în 
Mâinile Sale ca pe o Prescură ca să săvârşească o Liturghie 
parcă special pentru tine. În Mâinile lui Iisus Mintea simte 
o bucurie nespusă. 

În Minte-Prescură pulsează aceleaşi bătăi de Inimă… 
Inima bate şi Mintea aceleaşi bătăi le are… Mintea ascultă 
bătăile Inimii ce şoptesc Numele Dumnezeiesc Iisuse, 
Iisuse… Inima bate ca un clopot Suprafiresc. Mintea însăşi 
se miră cum poate sta aşa de golită de gânduri, de 
imagini, de închipuiri. Inima bate şi ca Inimă şi ca Minte. 

Această bătaie pare să fie tot mai rară şi mai atâncă… 
Dincolo de ea este o şoaptă într-un alt mod decât bătaie… 
suflu… Este o întindere un viu de nedescris prin care se 
vede dintr-o dată totul… În care totul se mişcă, dar nu ca 
Mişcare cum ştim noi… Ca o întindere vedere, ca o 
vorbire care nu se aude, dar este aşa de vie de face mai 
mult ca orice auz… O Vedere-Vorbire ce nu se amestecă, 
de undeva din adânc, mai mult decât o suflare, ca o 
întindere, o Transparenţă necuprinsă, deşi o poţi ajunge 
cu mâna… Este un viu în sine ce iese şi vine de undeva şi 
dincolo de sine, ce nu se desparte de sine, ce se întinde, ce 
creşte… Mă umple aşa de tare de simt că nu mai suport… 
Mintea-Prescură în Mâinile Domnului Iisus pare o bobiţă 
goală, dar în mii de culori… Culorile acestea ale Minţii 
încep deodată să picure în gânduri ce se fac în inimă 
picături de Sânge… Fiecare scânteioară colorată murmură 
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o cântare a ei… Scânteioarele de Sânge parcă fiecare are 
câte un ochi în care se vede o întreagă istorie… Mă îngro-
zesc… Bobiţele de Sânge ce picură din Minte parcă sunt 
Eu cu o întreagă lume ce parcă se dezvăluie… Trec toate 
prin Mâna Lui Iisus şi parcă picături de lacrimi curg din 
Ochii Lui Iisus ce se amestecă cu bobiţele mele de Sânge… 
Îmi revin. Îmi căzuse Manuscrisul din mână. Îl deschid  
să-l citesc în continuare… Urmează partea a doua. Duhul 
Icoanei din perete parcă mă priveşte tot mai adânc… 

 

21. 
 
Continui citirea Manuscrisului „Trăirea Isihastă directă”. 
„Ştim că suntem Suflet şi Corp. Sufletul este Conştiinţă-

Duh imaterial. Corpul este Materie-energie. Limbile după 
căderea din Rai s-au încurcat. Dumnezeu este Persoană-
Duh-Spirit. Scriptura ne revelează Realitatea. Viu este 
Domnul Dumnezeu. Viul-Persoana în Sine este Dumnezeu 
Tatăl. Duhul este Viaţa ce iese-purcede din Viul Absolut, 
este Sfântul Duh. Unde este Duh este Viaţă. Viul-Persoana 
în Sine Tatăl se Transpune pe Sine în Sine şi în afară de 
Sine, în două Deschideri de Sine, ca Duh-Viaţă-Fiinţă şi ca 
Spirit-Sine-Existenţă. 

Viul-Persoană este: 

– Viul-Subiect-Conştiinţă 
– Viaţă-Duh-Fiinţă 
– Existenţă-Spirit-Sine. 

Sufletul este Chip de acest Viu, este Chip de Persoană 
Tatăl, ca Triadă în Sine, ca Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă, 
Spirit-Sine. 
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Trăirea Tainică Isihastă este Trăirea Tainică de Persoană. 
S-a văzut ce este Persoana. Sufletul nostru este Chip de 
Persoană, Chip de Dumnezeu. Sufletul este Microtreime 
Creată ca Sine şi apoi în afară de Sine. Sufletul nostru este 
Totalitate-Unitate de Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă, Spirit-
Sine, dar nu amestecate şi nici despărţite. Sufletul are 
aceste Componente nu ca însuşiri-funcţii, ci ca Permanenţe 
de Sine, ca Realitate în Sine. Să încercăm să gândim şi să 
vedem Trinitar. Metafizica Creştină este Trinitară. Unitatea 
Eu-Conştiinţă defineşte Treimea de Sine-Multiplul şi 
Multiplul-Treime defineşte Unitatea, în filosofia Creştină. 
Fără această vedere permanentă a Treimii ca Unul şi a 
Unicului ca Treime nu se poate defini nimic în Sens 
Creştin.  

Sufletul este astfel Microtreime proprie. Corpul este, de 
asemenea, Microtreime Energetică, ce iese din Mişcările 
Microtreimii de Suflet. Sufletul este Persoana. Corpul este 
individualitatea. Unitatea Suflet-Corp este Personalitatea. 
Corpul-Individul este o prelungire-ecou-inerţie energetică 
a Mişcărilor de Suflet, ca a Doua Realitate, aşa zisă Umbră 
a Sufletului. Corpul nu este simpla materie, cum ne-am 
obişnuit să-l considerăm. Şi Corpul este o Totalitate 
Energetică, în Chip Trinitar, ca Tipar de Suflet în realitate 
energetică. Şi Corpul este un Viu Energetic, dar care 
depinde de Viul de Suflet pe care îl prelungeşte în Starea 
Energetică. 

Eul-Conştiinţa de Suflet ca Mişcare Pură dă Energie 
Minte-Informaţie. Duhul-Fiinţa ca Mişcare de Suflet dă 
Sentimentul-Simţirea de Corp, Energia. Spiritul-Sinele ca 
Mişcare dă Raţiunile-Gândirea ce se Concretizează ca 
Trup Fizic. 
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Noi credem că Mişcarea este Energie. În Microtreimea 
Suflet este Mişcare, dar nu ca Energie, ci ca Permanenţe 
mai presus de Energie, care acestea mişcându-se produc 
Energie. În Suflet mişcările nu sunt prin consum de 
Energie, ci prin producere de Energie. Astfel, Corpul este 
produsul Mişcărilor de Suflet. Doar dacă în Suflet este 
Mişcare, Corpul nostru are Energie şi Realitate, altfel 
slăbeşte şi moare. Corpul este Vorbirea-Mişcare de Suflet 
prelungită în afară ca Energii, în întreit aspect: 

– Minte-Voinţă-Informaţie 
– Sentiment-Simţire-Suflu Vital, energie 
– Raţiune-Gândire-Trup Fizic, Masă-Materie. 

După căderea din Rai, Creaţia îşi umbreşte Sufletul-
Persoana şi se concretizează tot mai mult ca Trup-Corp, ca 
Individualităţi, de unde confuziile că noi suntem neapărat 
Fiinţe Fizico-Biologice. Din cele de mai sus se înţelege că 
Realitatea de bază este Sufletul. Noi trebuie să ne 
Redescoperim Sufletul. Corpul este doar Semnul, este 
Umbra, este Realitatea de prelungire, ca Energie în veşnică 
relativitate, ca Ecou al Mişcărilor de Sulet ce sunt în fond 
Trăirea de Sine. Corpul a uitat Limbajul Sufletului. Trebuie 
rememorat Limbajul de Suflet, schimbat cu Limbile tot 
mai deformate ale Căderii. Cu Dumnezeu nu putem Vorbi 
cu adevărat decât cu Sufletul. Doar dacă Sufletul Vorbeşte 
în Cuvintele Cereşti şi Mintea Corpului nostru va repeta 
ca un Ecou aceleaşi Modele. Corpul este ca o maşinărie, pe 
baza Informaţiilor de Suflet.  

După Cădere, Corpul refuză Sufletul şi cu Memoriile de 
Suflet se crede un timp el însuşi ca Realitate în Sine, dar 
Energiile îi scad şi dintr-o dată se întrerupe Ceva şi Corpul 
devine Inert… şi-a terminat prelungirea. Mistica vrea să 
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găsească Legătura cu Sufletul, până nu se termină Energia. 
Sufletul este adevăratul Izvor de Energie. Dacă se ia câte 
oleacă de Energie din jur, aceasta nu este suficientă. De 
aici tinderile spre Misterele dincolo de Corp… Dar Sufletul 
nu se dezvăluie decât la Chemări şi Cuvinte Tainice.  

Trebuie învăţat Limbajul Sufletului. Trebuie trezită 
Memoria de Suflet, ca apoi Mintea de Corp să le poată 
repeta. Adevărata Memorie nu este în Mintea Corpului. 
Corpul este şi el o Memorie proprie de Corp, dar aceasta 
nu este Memoria Fiinţei întregi. Corpul îşi schimbă şi îşi 
preface mereu Memoriile. Sufletul are Memorii Permanente, 
acele Modele Arhetipale care sunt aceleaşi chiar dacă se 
transpun în mişcări diferite. Memoriile de Suflet unii le 
confundă şi le amestecă cu aşa-zisele Raţiuni. Aici Mistica 
cu Filosofia nu se înţeleg. Sufletul este Superior Raţiunilor, 
este Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă, Sine-Spirit, ce nu se Mişcă 
prin Raţiuni, ci prin aceste Permanenţe Triadice, care sunt 
Deplinuri-Totalităţi ale tuturor Raţiunilor deodată, din a 
căror Mişcare ies ca Energii-prelungiri Raţiunile, ca Minte 
de Corp. Permanenţele de Suflet sunt Deplinuri, nu 
Raţiuni-fragmente de o anumită Mişcare de Suflet.  

În Suflet sunt Modele-Deplinuri Totalităţi care acestea 
se prelungesc ca Tipare Raţiuni. Modelele sunt doar în 
Suflet, iar Raţiunile sunt doar în Corp. Harul-Energiile-
Raţiunile Divine sunt deosebite de Raţiunile Creaţiei, fiind 
ele însele Creatoare de Creaţie. Harul poate acţiona şi pe 
Modelele de Suflet ale Creaţiei, ca Legătură dintre 
Modelele Dumnezeieşti şi Modelele de Creaţie, fără însă 
să se confunde cu acestea. În schimb, în Corp Harul se 
Întipăreşte direct şi total, Unind totodată Chipul de 
Creaţie cu Chipul de Dumnezeu.  
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Sufletul trebuie să reînveţe Limbajul Modelelor de 
Suflet, ca Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă, Spirit-Sine, care apoi 
să se prelungească în Limbajul Tiparelor de Minte-Corp, 
ca Minte-Simţire-Raţiune Trup Fizic. Aici începe Ştiinţa 
Isihastă. Este un Cuvânt Tainic ce Trezeşte Limbajul 
Modelelor de Suflet. Sufletul este Mut, dar Mintea 
Corpului prin Numele Tainic al Lui Iisus va da Sufletului 
Primul Cuvânt Cheie ce îi va dezlega Graiul. Mintea să 
coboare în Inimă-Uşa Sufletului şi acolo să Strige acest 
Cuvânt Tainic şi Sufletul va recunoaşte Cuvântul Ceresc şi 
i se va trezi Memoria. Însăşi Mintea îşi va aduce aminte de 
Limbajul Harului Divin şi aşa cu Pocăinţă îşi va recu-
noaşte Păcatul despărţirii de Suflet. Dumnezeiescul Nume 
al Lui Iisus va da dublă trezire şi schimbare. Numele 
Tainic este Grăuntele de Muştar ce de va creşte, se va face 
Pom mare în care toate Cuvintele Dumnezeieşti vor veni 
să glăsuiască. 

 

22. 
 
Insistăm mult pe stabilirea Relaţiilor. De nu le definim 

clar, confuziile ne dau aceleaşi erori. 
Sufletul este Chip de Dumnezeu, Unitatea cea mai 

Unitară posibil, dar ca Treime în Sine şi de Sine. Noi nu 
definim Sufletul ca simplu aspect Spirit cu atribute 
Raţionale. Ca Mistică Creştină aceasta este prea puţin şi 
nespecific. Sufletul este Chip de Dumnezeu, Triadă în 
Sine, ca Eu-Subiect, Duh-Fiinţă, Spirit-Sine. Aceste Moduri 
Suflet nu sunt Aspecte calitative, ci Moduri Permanente-
Deplinuri, ce definesc şi sunt Sufletul în Sine. Unii se vor 
contraria. Sufletul are un Eu Conştiinţă Permanent, are 
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totodată un Duh-Fiinţă tot ca Permanenţă totodată cu Eul 
şi, de asemenea, un Spirit-Sine la fel Permanent. În Trăirea 
Isihastă se vorbeşte adesea de Duhul Sufletului, de Spiritul 
ca şi de Vederea Sufletului tocmai în acest sens de Conştiinţă 
ca mai presus de Raţiunile Minte-Corp. Mulţi se încurcă 
până la confuzia dintre Spiritul de Suflet şi Raţiuni, dintre 
Mintea-Conştiinţă de Suflet şi Mintea de Corp…  

Cel mai confuz este amestecul dintre Duh şi Spirit. Nu 
sunt totuna, ci două Modele-Permanenţe deosebite, dar nu 
străine, ca analogie-corespondenţă de Sfântul Duh şi Fiul-
Spiritul din Treimea Dumnezeiască. Sufletul este Chip de 
Dumnezeu şi are astfel aceeaşi configuraţie-Model. Fără 
această menţiune ca Duh şi Spirit, ca Modele Permanente 
şi neamestecate, Trăirea isihastă nu este înţeleasă în 
adevăratul sens Creştin.  

Filosofia greacă şi-a pus mult amprenta pe învăţătura 
Creştină, dar nu a putut să acopere Fondul de Bază ce este 
tocmai Treimea. Mistica Isihastă fără Treimea de Suflet nu 
este o Trăire pur Creştină şi nici specifică faţă de celelalte 
mistici. Sufletul este Chip-Vorbire, Chip-Cuvântător. Fără 
Triadă în Sine Sufletul nu poate vorbi. Fiul-Hristos este 
Cuvântul direct al Vorbirii Tatălui. Dumnezeu este Vorbire 
ca Persoană Triadă în Sine şi ca Treime de Persoane. Tatăl 
este prefiguraţia Treimii ca Totalitate de Treime ce iese şi 
se naşte din Sine. Treimea de Persoane este Vorbirea Tatălui 
Dumnezeu şi această Vorbire este Modelul Limbajelor 
până în Creaţie. Sufletul nostru este Chip de Limbaj 
Dumnezeiesc. Trăirea Isihastă este acest Limbaj de Rai 
uitat prin Cădere. De aceea Mistica Isihastă este prin 
excelenţă Rugăciune. Fără acest sens de Limbaj-Vorbire nu 
este înţeles Modelul Rugăciunii.  
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Rugăciunea Isihastă nu este în alte Mistici. Rugăciunea 

Isihastă fără înţelesul de Suflet Chip de Dumnezeu Treime 

se confundă cu Rugile-Meditaţiile Transcendentale din 

alte Mistici. Rugăciunea Isihastă are un Sens şi un specific 

propriu, ce nu se poate confunda cu nimic. Şi acesta este 

Chipul Treimic de Suflet Persoană-Vorbire în Sine şi în 

afară de Sine. Limbajul de Suflet în Sine este Vorbirea Eu-

Duh-Spirit, fiind prelungit în Vorbirea de Minte-Simţire-
Raţiune din Corp-Trup. Fără această Totalitate Persona-

litate Vorbire-Limbaj, nu se poate defini Trăirea tainică 

Isihastă. Cu Dumnezeu nu se Vorbeşte prin părţi-frag-

mentate de realitate. Rugăciunea Isihastă este Vorbire în 

Cuvinte Dumnezeieşti. Fără Limbaj de Model Dumnezeiesc 

nu este Isihasm. Isihie nu înseamnă Linişte oarecare, ci 

paradoxal înseamnă Vorbire Dumnezeiască.  
Isihasmul nu este Tăcerea Transcendentală a Misticilor 

necreştine, ci este din contră Vorbirea Dumnezeiască care 

înseamnă tăcere totală a tot ce este altceva. Isihie înseamnă 

paradoxal Vorbirea necontenită cu Dumnezeu, faţă de 

care ce poate fi mai Liniştitor?… Isihie înseamnă Vorbire, 

nu Tăcere. Când ai învăţat să vorbeşti ai învăţat să te Rogi, 

ai învăţat să te Linişteşti. Tăcerea nu este Liniştire, ci 
Oprire pe loc. Liniştirea este Transfigurare-Odihnă-Incan-

taţie Dumnezeiască. Tăcerea este Pustiu. Liniştea este 

Plinul-Viul-Beatitudinea în Incantaţie. Rugăciunea Isihastă 

este Incantaţie-Vorbire necontenită, ce este Isihia-Liniştea 

Cerească. Cine nu descoperă Sublimul Vorbirii Pline 

necontenite, ca Viul Absolut ce este Liniştea Absolută nu 

Tăcerea Absolută, nu va înţelege Isihasmul. Isihasmul este 
Rugăciune-Vorbire în Sine şi în afară de Sine. 
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Sufletul are deja în Sine Limbajul Dumnezeiesc. Acest 
Limbaj de Suflet îl are în vedere Isihasmul, Vorbire de Eu-
Conştiinţă, Duh-Fiinţă, Spirit-Sine, acesta apoi prelungit în 
Corp-Trup ca Minte-Simţire-Raţiune. Căderea Creaţiei 
falsifică Realitatea. Sufletul îşi creează un Grai artificial, 
din Iubire-Dragoste-Dăruire în Ură-Duşmănie-Despărţire. 
Un Chip Contrar de Suflet apare ca o Fantomă. Această 
Fantomă se leagă ca un parazit de Suflet până la o aparentă 
substituire. Fantoma are alt Limbaj… Limbile se încurcă. 
În Corp, de asemenea, Fantoma de Suflet îşi întinde 
tentaculele şi Mintea de Corp îşi pierde Chipul de Har 
Divin şi un nou Subconştient apare, ca o altă Memorie a 
unui Grai tenebros. După Cădere, Creaţia Vorbeşte Două 
Limbi Contrare, până când chiar o uită pe cea adevărată. 
Aici intervine Mistica. Vrea redescoperirea Limbajului 
ancestral… Face Tăcere totală, opreşte orice Grăire, ca 
Sufletul să-şi recapete Memoria… Vagi amintiri incomplete 
şi amestecate par să revină… Dar Creaţia fără Auzul 
Vorbirii lui Dumnezeu Însuşi nu mai poate Vorbi. 

Creaţia Ruptă de Dumnezeu, fără aceleaşi Cuvinte 
Arhetipale nu mai leagă Cuvintele Dumnezeieşti. Fantoma 
mereu pândeşte cu Limbile de Şarpe ce pictează Anti-
Limbajul. Aici este Taina Isihasmului de Siguranţă, luând 
Cuvintele Directe din Dumnezeu pe care le pune în Suflet, 
să le grăiască până când i se va deschide Memoria. 
Cuvântul Iisus este Însuşi Fiul-Cuvântul Dumnezeiesc, 
care are în Sine Tot Limbajul adevărat. Fără acest Cuvânt 
Arhetipal nu este Dezlegarea Graiului de Suflet. Isihasmul 
nu este Tehnică-Metodă Mistică, ci Mistică în Sine, Grăirea 
Unui Nume-Cuvânt, ce este Sămânţa Vorbirii Totale. 
Isihasmul nu este Tăcere Transcedentală, este Grăire 
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Mistică a Numelui Iisus, Grăire neîncetată, nu ca Metodă-
Tehnică de Deschidere a Transcendentului, ci ca o Coborâre 
a Însuşi Transcendentului-Dumnezeu, care El Însuşi Se 
Deschide pe Sine, în Deschiderea Sa Deschizându-ne apoi 
şi Noi, ca Chip de Transcendent-Dumnezeu. 

Numele Iisus nu este Vibraţie de Minte ce deschide 
Vibraţiile ancestrale, ci este în primul rând Transcendent 
Însuşi care Coboară în Unire Mistică în Creaţie, în această 
Coborâre-Unire Sufletul Creaţiei reintrând în Modele 
Arhetipale şi în Tiparele Harice Divine, ca Restabilire. 
Mistica Isihastă nu este Deschidere de Propriu Transcen-
dent, ci este Deschiderea Transcendentului Însuşi care 
Coboară în Noi şi în care apoi ne Deschidem şi propriul 
nostru Chip de Transcendent Creat, asemănător cu cel 
Dumnezeiesc, dar neamestecat şi nedespărţit. Misticile ne-
creştine, confundând Sufletul Creaţiei cu Însuşi Dumnezeu, 
cred că îşi Deschid propriul Transcendent, şi aşa fac 
Tăcere Totală în Propriu Sine, ca Absorbire în Sine…  

Mistica Isihastă nu este Tăcere Totală în Propriu Sine, ci 
tocmai invers, este Grăire-Vorbire Necontenită în Sine a 
Transcendentului ce se Deschide în Creaţie şi a Creaţiei ce 
se Deschide în Transcendentul-Dumnezeu. Fără acest 
înţeles de bază Mistica Isihastă se confundă cu celelalte 
Mistici, până la amestecare. Fondul Creştin îi dă un Sens şi 
o altă Faţă atât ca exterior cât şi ca Interior. Trăirea Isihastă 
este această Vorbire Dublă, Mistica Dublă, Dumnezeu-
Creaţie şi Creaţie-Dumnezeu. Fără acest Dublu Permanent 
Mistica Isihastă este golită de Esenţa sa. Şi chiar mai mult, 
este o Dublă Mistică Suflet-Corp. Trupul-Corpul, deşi 
trăim în el ca Realitate pregnantă după căderea din Rai, 
este confuz şi golit de Conţinutul său de Fond. Corpul, s-a 
văzut, este Prelungirea Energetică a Mişcărilor de Suflet.  
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Dar Scriptura ne relevă şi un Aspect al Corpului ca mai 
mult decât simplă prelungire. În Corp  Dumnezeu îşi 
Deschide toate Posibilităţile de Creaţie-Creaţie. Într-un fel, 
Suflet-Corp este Chip de Dumnezeu şi Creaţie, Chip de 
Bărbat-Femeie. Sufletul este Chip de Dumnezeu prin 
excelenţă, iar Corpul are Chip de Creaţie prin excelenţă. 
Sufletul este doar Chip de Bărbat. Corpul este Amestec de 
Chip de Bărbat-Femeie. Eva este ieşită din Corpul lui 
Adam. Orice Om, fie Bărbat sau Femeie este deja Căsătorit, 
Sufletul fiind Bărbatul, iar Corpul fiind Femeia. Şi această 
Căsătorie este Mistica Unirii Dumnezeu-Creaţie. 

Dezvăluirea acestei Mistici este Crearea Evei ca Mamă 
din Adam, ca Mama Copiilor lui Adam. Nu Adam se 
împarte în Două, ca Androginul ce se diferenţiază ca Sex. 
Adam rămâne acelaşi Adam-Bărbat-Chip de Dumnezeu şi 
doar Partea sa de Corp-Chip de Creaţie este Luată ca 
Plămadă a Unui Chip Pur de Creaţie, ca Eva-Femeie-
Mamă, care şi ea este doar ca Trup Sens-Destin de Creaţie-
Creaţie, ca Suflet şi ea fiind tot Chip de Adam-Om-Chip 
de Dumnezeu. Cine nu înţelege această Mistică a Chipului 
de Dumnezeu ce creând se Uneşte de fapt cu Creaţia 
Însăşi, nu pricepe nici Mistica Suflet-Corp, confundându-le 
cu Mistica Unirii Dumnezeu-Creaţie. De aici amestecul 
până la vulgar al Erosului-Sex în Mistică. 

Isihasmul separă net Mistica Pură Dumnezeu-Creaţie, 
de Mistica Chip Suflet-Corp, cât şi de Mistica Căsătoriei-
Familiei. Astfel, noi stabilim mai întâi Realităţile Pur 
Sufleteşti, apoi pe cele pur Corporale şi apoi Deschiderile 
lor în Complexul manifestărilor. În general, acestea toate 
se amestecă, se confundă între ele, până la erori funda-
mentale. Ca Mistică Isihastă, noi facem nişte pătrunderi 
chiar peste Teologia obişnuită. Ca practică, Isihasmul se 
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loveşte de realităţi dincolo de simplele înţelegeri. Toate 
Misticile pornesc de la Minte. Mintea se confundă cu 
Sufletul. În Isihasm Mintea trebuie să Tacă, doar să fie 
vehicul al unei alte Realităţi Superioare. Mintea este 
Memoria Corpului şi a Creaţiei în general, este Memoria şi 
Limbajul decăderii, este Vinovatul Orbirii şi Imperfecţiunii. 
Toate păcatele sunt puse în cârca Minţii. Prin Minte Corpul 
devine Realitate de bază după Cădere. Mintea devine 
însuşi Sufletul Corpului. Ce eroare! Mintea în Isihasm se 
smereşte de la început. Să Tacă, să îngenuncheze în Inimă şi 
să plângă… Mintea are în Sine tot Corpul. Mintea coborâtă 
în Inimă înseamnă mergerea Corpului ca să se întâlnească 
cu Sufletul. Inima este Uşa Sufletului. Mintea este adusă la 
Uşă, unde să Cerşească iertarea şi Împăcarea. Mintea este 
Desfrânatul ce se întoarce Acasă. 

Dar Mintea în Mistica Isihastă este tot Corpul, toată 
Creaţia cu toate înşelările şi îndrăcirile ei. Mintea este Eva 
ce se întoarce în Adam, coasta ce se pune la loc în Pieptul 
lui Adam. Mistica Isihastă nu mai este Căsătorie Mistică, 
nu mai este Vrajă-joc semiprofan. Mistica Isihastă este 
Cina cea de Taină. Ospăţul Ceresc-Împărătesc-Părintesc. 
Unirea Creaţie-Dumnezeu nu este Căsătorie, este mai pre-
Sus de aceasta, este Ospăţul-Împărtăşirea Transcendentală, 
Comuniunea-Iubirea-Beatitudinea Absolută, în care se 
absoarbe şi se Transfigurează totul. Mistica Isihastă este 
Ospăţul Greu-Total, nu patul nupţial ascuns-singularizat. 
Isihasmul nu este Mistică Energetică-feministă, ce tinde la 
Unirea cu Principiul său Masculin-Transcendent, ci este 
Mistică Adamică care absoarbe pe Eva-Energia Sa, ca 
repunerea Coastei la Loc, şi aşa Întreg, ca Transcendent de 
Creaţie să intre în Unire-Vorbire cu Transcendentul 
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Creator Dumnezeu. Sufletul este Adamul din noi, iar 
Corpul este Eva din noi. 

Sufletul este Eul-Duhul-Spiritul, care pe scurt este 
consemnat în Filocalie ca Duhul-Sufletul, iar Corpul este 
Mintea-Simţirea-Raţiunea, pe scurt Mintea-Eva-Creaţia în 
Sine. Adam cade din Rai prin Eva-Minte. Adam vrea să se 
întoarcă la Dumnezeu, dar Mintea-Eva îl opreşte. Adam  
s-a încurcat destul cu Eva-Mintea şi prin ea nu este nici o 
nădejde de reîntoarcere… Adam-Sufletul convinge pe 
Eva-Mintea să-l lase în pace, sau de nu, se desparte pro-
vizoriu de ea… Isihasmul nu începe cu Mintea, cu Mistica 
de Minte cum fac celelalte Mistici necreştine, ca Mistică de 
Corp ce să se Transforme în Suflet. Mintea-Corpul-Eva nu 
va fi niciodată convinsă să se întoarcă în Suflet. Aşa 
Adam-Sufletul Direct face Actul Întoarcerii la Dumnezeu. 

Isihasmul sare iniţial peste Corp-Minte-Eva, pur şi simplu 
le lasă în  Gol şi ca Suflet Direct porneşte pe Drumul Cerului. 
Sufletul se Refugiază în Inimă în care Mintea-Eva vine 
după el. Mintea-Eva în Inimă-Piept se preface în Coasta 
Adamică şi aşa Adam devine Omul Integral-Chip total de 
Dumnezeu. Acum începe adevărata Mistică Isihastă. 
Scriptura este atât Simbolică, cât şi reală. Acum Mintea 
începe şi ea să facă Mistică Isihastă. Mistica Isihastă a Minţii 
este doar în Inimă, nu în Cap, cum este la alte Mistici. 

 

23. 
 
Căderea Creaţiei, marea Ruptură în sine şi în afară de 

sine. 
Noi ne-am obişnuit cu Chipul căzut, până la acceptarea 

lui ca Realitate de fapt. Ce oribil!… Amestecăm Perfectul 
cu Imperfectul. Noi uităm de adevăratul Chip al Realităţii. 
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Noi cădem în Iluzia Realităţii de Adaos-artificial-închipuită. 
Ca Realitate în Sine, Creaţia este Model de Dumnezeu. 
Dumnezeu este Unul-Treime şi Har-Energii necreate. La 
fel, Creaţia concretizată este dualitate Suflet-Corp. Dar 
Creaţia mai este încă Ceva, este Model de Dumnezeu şi 
Model de Creaţie-Creaţie deja  împreunate. Creaţia nu este 
Imitaţie de Dumnezeu în altă Substanţă Creată. Este o 
Creaţie cu adevărat, ca Unirea Mistică între Dumnezeu 
Model şi Creaţie ce nu a mai fost şi aşa Chipul de Creaţie 
este un Chip aparte de Dumnezeu, dar nu Străin de 
Dumnezeu. Creaţia faţă de Dumnezeu este dublu Chip, 
Model de Dumnezeu şi Model de Creaţie în Unitate 
deplină. Şi acest Chip Dublu este Chipul care Comunică 
cu Dumnezeu. Dumnezeu în Creaţie este de două ori, 
odată ca Model Arhetipal şi încă odată ca Persoană ce 
Comunică cu Creaţia tot ca Persoană. Misticile necreştine 
recunosc Modelul Arhetipal al Creaţiei, confundându-se 
chiar cu acesta, dar uită de Adevărata Relaţie peste 
Modelul Divin, ca Două Realităţi Depline Faţă către Faţă. 

Mistica Isihastă pune bază pe această relaţie Inter-
Personală de Întreguri, Dumnezeu-Creaţie şi nu pe 
Mistica de Modele Divine din Creaţie. Şi Isihasmul are în 
vedere Mistica de Modele din interiorul Creaţiei dar prin 
Vederea Misticii propriu-zise, Relaţia Inter-Personală 
Creaţie-Dumnezeu. Prin cădere, Creaţia întâi se desparte 
de Dumnezeu ca Realitate Personală, de aceea este Păcat. 
După această despărţire apar nenorocirile Creaţiei Indepen-
dente, care înlocuiesc pe Dumnezeu cu Proprie Divinitate, 
inventând Noi Modele Anti-Arhetipale, ce dau Drama 
proprie a Creaţiei căzute. Îngerii cad primii. Ei inventează 
Anti-Arhetipurile, când Căderea este Model Diavolesc. Pe 
aceste Modele cad şi Natura şi Omul, deşi ca realitate 
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proprie, Creaţia este Realitate Integrală. Ca Realitate 
Integrală-Personală se Desparte de Creator. Dar Creaţia 
are în Fondul său Modele Dumnezeieşti pe care nu le 
poate distruge. Dumnezeu nu se poate Omorî. Creaţia 
intră în Nebunia Fugii de Dumnezeu, dar nu are unde să 
se ascundă… În Sine dă de Semnele-Modelele Dumnezeieşti. 
De aici practicile Mistice ale Găsirii lui Dumnezeu în 
Adâncul Sinelui, care sunt însă Insuficiente, căci în Sine nu 
te Întâlneşti cu Dumnezeu, ci cu Semnele-Modelele Sale. 

Aşa Creaţia Fuge de Dumnezeu şi Închide Ochii să  
nu-L mai Vadă. Cu Ochii închişi, Creaţia se închipuie doar 
pe Sine, îşi fabrică Închipuiri care să înlocuiască Modelele 
Dumnezeieşti… Aşa apar primele Modele de Adaos, 
înlocuitoare-contrarii celor primordiale. 

Un Nou Chip Fantomatic se plăsmuieşte din Tenebrele 
Închipuirii… 

În fond, este o Iluzie, dar Realitatea de Creaţie se 
asociază cu această Fantomă, se Identifică cu ea şi începe 
să se mişte, să trăiască pe noile Modele de adaos, jucând 
ca la Teatru o Piesă Străină şi Fictivă… În Suflet această 
Fantomă devine Înlocuitoare de Dumnezeu, ca Supra Eu, 
iar în Corp devine Înlocuitoare de Suflet ca Supra-Minte… 
Prin Cădere noi suntem nişte Pedepsiţi ai propriei 
Fantome şi ai Fantomelor Diavoleşti ce ne parazitează. 
Fantoma se face Voalul întunecat prin care nu mai vedem 
pe Dumnezeu şi nici propriul nostru Suflet.  

Veşmântul artificial al Chipului de Adaos se face tot 
mai stufos, până la un complex de Viaţă ce înlocuieşte 
Viaţa cea adevărată, dureros fiind că acesta este o 
Caricaturizare sadică a celei Reale… Aspectul de Creaţie 
Chip de Dumnezeu se umbreşte de Faţa hâdă a Căderii. 



 

103 

Masca-Faţa Căderii ne transformă din Chipuri-Icoane în 
Idoli-Măşti… Deosebirea dintre Idol şi Icoană este această 
Mască Hâdă ce se pune peste Chipul de Dumnezeu. Nu 
Chipul este Idol în Sine, ci Masca-Faţa Căderii. Dă jos 
Masca şi va rămâne Icoana. Chiar dacă este Păcătos, 
Chipul Căzut nu mai este Idol, dacă a lepădat Masca 
Diavolească… Chipul Păcătos, în Rugăciune şi în Laudă 
de Dumnezeu, nu mai are Mască Idolească şi începe să se 
Transfigureze în Icoană Chip de Dumnezeu, de Fiinţă-
Copil al lui Dumnezeu. Jos Masca!… Aceasta este Mistica 
Isihastă. Jos Idolul, să rămână Chipul de Creaţie cel adevă-
rat, care chiar de este Păcătos, în Apropiere de Dumnezeu 
se va Transfigura în Icoană Chip de Dumnezeu.  

Hristos Chipul Asemănării de Dumnezeu face Primul 
Pas şi Atârnă Masca Idolească pe Cruce şi Chipul Său de 
Om Înviat este Primul Chip Icoană. Crucea dă jos Masca 
de Idol. Crucea devine demascarea Idolilor. Crucea 
topeşte Iluzia Închipuirilor, Visarea Diavolilor, alungarea 
Fantomelor, stăpânirea Răului… Crucea este mai mult 
decât Icoană, este Făcătoarea de Icoane. Crucea naşte 
Icoana, dând jos Masca de Idol de pe Chipul Căzut, care 
astfel poate deveni Icoană. Orice Chip Creat de Mâna lui 
Dumnezeu este Icoană. Idolul este Caricaturizarea, 
Mascarea Chipului.  

Icoana nu înseamnă doar Închinare, ci în primul rând 
Iubire-Dragoste. Dumnezeu este întâi Tată şi apoi Stăpân. 
Cine vede în Icoană întâi Închinarea nu înţelege adevă-
ratul sens al Icoanei. Iubirea-Dragostea-Perfecţiunea-Chip 
de Dumnezeu Tată-Iubire Absolută, este Fondul Icoanei. 
În faţa acestora te poţi şi Închina. Şi noi, Creaţiile, suntem 
Icoane între Noi, altfel ne învrăjbim, ne facem idoli de 
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Stăpânire sau de Ură, de auto-divizare sau de împătimire-
autodistrugere. Mistica Isihastă este Mistica Icoanei. Cine 
Descoperă pe Dumnezeu ca Icoană-Iubire prin proprie 
Icoană şi prin Icoanele de Creaţie, acela ajunge la Trăirea 
Mistică Isihastă. 

Dar cât este de greu să dai Masca jos, să ieşi din jocul ei. 
Aici intervin Metodele-Tehnicile. Oprirea Jocului Închi-
puirii… până la Nostalgia Nemişcării. Ameţeala Jocului 
Măştii devine dureroasă, Sălbatică până la distrugere. 
Căderea este Jocul Măştii. Ieşirea din Cădere este Oprirea 
oricărei Mişcări?… S-a uitat de Mişcarea Vieţii Dumnezeieşti 
şi în aiureala Jocului Măştii nu se mai doreşte nimic, decât 
Repaosul… Iată Păcatul. Sufletul se prinde în Voia Jocului 
până se uită pe Sine şi se Identifică cu Masca… Dar 
Sufletul nu este însăşi Oprirea Jocului. Unii văd Sufletul în 
Oprirea oricărei Mişcări. Identifică Păcatul cu însăşi 
Mişcarea. Nu! Este o Mişcare pur Transcendentală şi o 
Mişcare Închipuită-Imperfectă. Mistica Isihastă este 
Mişcarea Dumnezeiască dincolo şi peste Mişcarea Decăzută 
a Jocului Măştii-Căderii. Mişcarea Dumnezeiască este 
Vorbire de Persoană şi între Persoane. Mişcarea Măştii 
este Joc cu Ochii închişi, în delirul unei Beţii de învârtire 
până la ameţeală, de Vis al unei Căderi în Comă…  

În Suflet, Eul-Conştiinţa Vorbeşte, Duhul-Fiinţa Glăsu-
ieşte, Spiritul-Sinele adună în cuvinte şi Memorie 
Vorbirea. Apoi, aceasta se prelungeşte în Corp, ca Energii, 
în Informaţii Minte, ca Sentiment-Simţire de Suflu 
Energetic, ca Raţiuni-Gândire în Concretizări de Forme 
Fizice. Toată Mişcarea este Însăşi Gramatica Sufletului, 
Model de Vorbire al Vorbirii lui Dumnezeu Însuşi. 
Căderea creează un Nou Limbaj Mască, Caricaturizat, 
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negativizat, polarizat. Iată Drumul greu al Misticii. Cum 
să mai identifici Limbajul adevărat, deosebindu-l de cel 
fals? Şi Anti-Limbajul are Mistica sa, până la Vraja-Ispită 
uneori de nerezistat… Beatitudinea Dumnezeiască este 
Compensată de o Beţie a Căderii ce pe moment pare să o 
egaleze… Doar amarul de greu după Beţie o diferenţiază 
de cea dintâi. 

Căderea este Desfătare şi Iad, nu ca cine ştie ce Taină a 
Realităţii. Doar Perfecţiune fără contrast este Taina reali-
tăţii Dumnezeieşti. Diavolul inventează şi o Taină duală 
Beţie-Iad, Model de Chip Fantomatic pe Tipar Diavolesc, 
fiind creatorul acestuia. Mistica Isihastă este astfel ieşirea 
din Modelul Dual Bine-Rău, din Limbajul Mască. Aici este 
Arta. Unii aşteaptă o Metodă până la Tehnică… Limbajul 
Măştii-Căderii este tocmai Tipar-Mecanisme-Tehnici-
Artificii… Astfel, Mistica Isihastă se Fereşte de Maşinării, 
fie ele de Minte… Diavolul este expert în acestea. 

Practica Isihastă privită mai atent este o Anti-Tehnică. 
Orice Tehnică nu mai este Isihasm. Isihasmul este Suflet 
Pur, care este Liber de orice Mecanism. Atenţie, să nu se 
falsifice Isihasmul cu Tehnicile Energiilor Corp. Isihasmul 
este o Trăire de Suflet Pur. Isihasmul nu este Metodă 
Mistică de la Corp la Suflet, ci de la Suflet însuşi spre 
Suflet, care apoi să se prelungească şi în Corp-Energii. 
Fără acest înţeles clar nu este Isihasm cu adevărat. 

Noi, după cădere, suntem Realitate Corp, iar ca Suflet 
undeva în umbră. Complexul Realităţii Corp se impune la 
tot pasul. Ca să ajungem la Suflet trebuie să trecem prin 
Corp. Tributul Corpului este aşa de mare. Misticile recurg 
la stratageme de păcălire şi de transcendere, chiar de o 
colaborare a Corpului. Se ajunge la o adevărată Ştiinţă a 
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tehnicilor Corp spre dezvăluirea Sufletului. Aceste tehnici, 
pe cât de miraculoase, se dovedesc pe atât de înşelătoare, 
până la o a doua confuzie. Chipul nu se lasă păcălit şi 
orice încercare se plăteşte scump. Creştinismul vine cu o 
nouă Deschidere. Corpul nostru nu mai are Voinţa depă-
şirii de sine. Hristos ia Asupra Sa Însuşi toată Voinţa. El 
însuşi se face Model de Om Restabilit. Mistica Isihastă pe 
această bază se arată o altă modalitate de reintrare în 
Chipul Real de Suflet. 

O Modalitate de a sări pur şi simplu peste Corp direct 
în Suflet. Pare o imposibilitate. O face însuşi Iisus Hristos. 
Corpul este adunat ca într-o Sămânţă în Minte. Mintea să 
se coboare în Spatele Numelui Lui Iisus, Corpul să fie 
adus ca un paralitic până jos în cămara Inimii şi acolo să 
stea ca un Bolnav-păcătos să-şi geamă decăderea. Sufletul 
îl va auzi într-un târziu. Mai mult, Iisus va deschide Ochii 
Sufletului, îi va reda Vorbirea de Suflet. Astfel Isihasmul 
nu mai este o Tehnică-Metodă, ci o Mistică în Sine. Nu 
metoda de a intra Mintea în Inimă este Mistica Isihastă, ci 
Puterea Numelui Lui Iisus de a lua în cârcă tot Corpul 
până în Inimă, unde nu Mintea face Minunea Luminării 
Sufletului, ci tot Iisus. Aici nu mai este Tehnică de Forţe 
Oculte proprii ce se pun în acţiune. Aici este Însuşi 
Dumnezeu care Lucrează.  

Dumnezeu nu mai este tehnică, ci Unire-Dragoste 
Transcendentală. Isihasmul nu mai este Tehnică Mistică, ci 
este Mistică-Mistică, Iubire Transcendentală. Am vrea Noi 
să ne credem Lucrătorii propriei noastre Iluminări… 
Isihasmul nu are încredere în această capacitate proprie şi 
aşa Sare peste Corp, peste Mistica Energiilor Minte-Corp 
ce este ca prim plan în Misticile ne-Creştine. Sunt unii care 
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vor să facă Dublă Mistică şi de Corp-Energii-Minte şi de 
Suflet direct ca Isihasm. Este o încercare, dar fără o 
Cunoaştere atentă şi temeinică a ambelor Mistici se ajunge 
la un Amestec şi mai Urât, până la falsificarea ambelor 
Mistici.  

De aceea, noi aici accentuăm specificul Misticii Isihaste, 
spre a nu fi confundată cu Misticile Energetice-Corp şi nici 
amestecată. Unii văd o Contradicţie până la excludere 
reciprocă, ce nu este normală. Corpul vrea El să facă 
Mistică spre Suflet, foarte bine, dar să nu încerce încă 
odată înşelarea de a se impune ca o realitate de bază. 
Obrăznicia Corpului este uneori depăşitoare. Sufletul, de 
asemenea, să nu urască Corpul până la excluderea oricărei 
realităţi de Corp. Echilibrul dintre Corp şi Suflet este 
adevărata Mistică. Mulţi cad în extremism. Adevăratul 
Isihasm nu este extremist. 

De fapt confuzia cea mai mare nu este între Suflet şi 
Corp, ca Realităţi, ci între Chipul de Suflet ca Perfecţiune 
şi Chipul Căderii dat întru totul pe seama Corpului. 
Teologic Creştin, Căderea începe de la Suflet şi apoi se 
prelungeşte în Corp. În Corp însă, Căderea se amplifică 
datorită Planului Corp pe care se Concretizează Căderea. 
Mistica directă a Sufletului aproape Uitat pare într-adevăr 
Neînţeleasă. Şi totuşi, Isihasmul susţine că aceasta este 
calea cea mai dreaptă. Chipul decăzut de Adaos din Suflet 
este Susţinătorul Decăderii şi al Corpului. Misticile ne-
Creştine nu deosebesc Realităţile de Suflet ca Realităţi în 
Sine, ci le consideră nişte Atribute-Principii Morale, de 
Suflet Virtual-Abstract, ce este greşit. Metafizica Creştină 
defineşte Sufletul ca Realitate Chip de Dumnezeu, ca 
Persoană Chip Trinitar de Sine, Realitate Transcedentală 
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Creată, care este Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă, Spirit-Sine, ca 
Unitate-Totalitate de Treime, Autodeterminare de Sine, nu 
ca Simple Calităţi, ci ca Realităţi-Permanenţe de Sine, 
aceasta apoi prelungindu-se de Calităţi-Energii-Raţiuni, ca 
Trup-Corp, ca Minte-Simţire-Gândire Corp Fizic.  

S-au văzut Modelele de Suflet, ca Limbaj (cap. 8). 
Aceste Modele de Suflet nu sunt Calităţi, ci Moduri Diferite 
ale unor Permanenţe care sunt Totdeauna Aceleaşi chiar 
dacă sunt Nuanţe de Mişcări diferite. Sufletul este Totali-
tatea Unitară a unei Treimi de Sine, ca  Eu-Conştiinţă, Duh 
şi Spirit, acestea Mişcându-se între Ele în Moduri diferite, 
rămânând aceleaşi Permanenţe, ca Eu-Duh-Spirit.  

În Corp-Trup, ca Minte-Simţire-Raţiune-Energii de 
Mişcări de Suflet, se poate Vorbi de Calităţi-Atribute. 
Corpul este Totalitatea Calităţilor-Atributelor de Suflet, 
care Concretizate devin Minte-Simţire-Raţiune Corp Fizic. 
După Cădere, Umbrindu-se Sufletul până la Uitare, Amin-
tirea de Suflet rămâne ca Atributele Sale Minte-Simţire-
Raţiune, iar Corpul se Reduce la Simplul Trup Fizic.  

Aşa de mult se amestecă Realităţile între ele, de nu le 
mai ştii din ce parte sunt. De aici şi confuziile Mistice. Fără 
o clarificare a Realităţilor, nu se poate vorbi ce este Sufletul 
şi ce este Corpul. Este uimitor cum se amestecă până la 
confuzie cu Conştiinţa, Spiritul, de asemenea, cu Raţiunea 
şi Gândirea, Eul cu un fel de totalitate de Raţiuni etc… 

 

24. 
 

Adam a fost Creat Suflet şi Corp. Unii văd în Creaţie o 
Manieră de Devenire, pe care alţii o fac chiar Evoluţie. 
Sufletul este chip direct de Dumnezeu. Dar Corpul este 
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mai mult decât Simplă prelungire energetică a Sufletului 
în afară de Suflet. Trupul-Corpul este o Taină în plus, 
Taina Creaţiei propriu-zise. Semnul de Creaţie-Creaţie nu 
este Sufletul, ci Corpul. Ca Realitate Corp ne definim clar 
că suntem Creaţie cu adevărat. Astfel, Corpul este de o 
importanţă deosebită, căci el ne reprezintă ca Chip real de 
Creaţie. De aceea Dumnezeu participă direct la Crearea 
Formelor Naturii, cât şi la Crearea Corpului Omenesc. 

Fiul-Cuvântul-Logosul ia Totul de la Tatăl şi Zice, 
Sfântul Duh Făptuieşte, iar Tatăl confirmă că este Bună. 
Creaţia este a Întregii Treimi. Chipul propriu zis de 
Creaţie este Corpul de Creaţie, nu Sufletul. Sufletul este 
Chip de Dumnezeu transpus în Realitate Creată. Corpul 
nu este Chip de Dumnezeu, ci Chip de Transpunere de 
Suflet Creat. 

În Creaţie nu Dumnezeu se Combină, ci Sufletul Creat 
cu Multitudinea de forme Create. Sufletul este Model de 
Dumnezeu în Creaţie, iar Dumnezeu este peste şi dincolo 
de Creaţie. Misticile ne-Creştine greşesc în considerarea că 
prin cunoaşterea Sufletului din Adâncul Creaţiei se 
cunoaşte Însuşi Dumnezeu. Sufletul este doar Semnul lui 
Dumnezeu şi Modelul Său. Dumnezeu se cunoaşte Direct 
de Către Sufletul de Creaţie, ca singurul apt de această 
cunoaştere. Corpul este Semnul Sufletului. Fără Suflet, 
Corpul este mort. Viaţa Corpului este Prezenţa Sufletului. 
Unii văd Corpul doar ca Materie Fizică. Mai mult, se consi-
deră că Materia Naturii este, în Fond, Creaţia. Erori majore! 

În fond, Materia nu Există ca Realitate de Sine. Corpul-
Energia-Materia sunt prelungiri energetice produse de 
Mişcările Sufletului. Doar dacă Sufletul se Mişcă în Sine şi 
în Afară de Sine aceste Mişcări produc Energiile de Suflet, 
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ce sunt în formă de Trei Stări, ca Minte-Informaţie Ener-
getică, ca Sentiment-Simţire-Suflu Energetic, ca Raţiune-
Gândire Energetică-Corp Fizic. Ca Mistică se menţionează 
că Raţiunea-Gândire niciodată nu este în stare Abstractă, 
ci întotdeauna ca Forme Concrete Fizice. Obişnuinţa de a 
Raţiona şi a Gândi Abstract nu este o realitate adevărată. 
Orice Raţiune şi Gândire este Legată organic de Forma sa 
Fizică-Energetică. O Raţiune, Un Gând, este totodată ceva 
Fizic, nu doar în corespondenţă, ci ca Esenţă chiar, ca o 
Sămânţă a Unei Forme Fizice reale.  

Ai Gândit deja, ai adunat energetic energii fizice reale. 
Puterile Energetice aici îşi au baza. Nu toţi au forţa con-
cretizării, dar în fond toţi facem adunări energetice fizice 
prin orice Gând şi Raţionament. Ce numim noi Abstract 
este altceva. Mintea-Informaţia este într-un fel o Abstracţie 
faţă de Gândire, dar şi Mintea este tot Energie, deşi în 
stare mai Subtilă. Abstracţia nu există. Abstracţia este 
plasarea unei realităţi în Irealitate, sau într-o posibilă reali-
tate sau irealitate. Dar şi aceasta este însă tot o Realitate, 
căci este ca Informaţie.  

Abstracţia este astfel o Închipuire de a Exclude sau a 
presupune o realitate, care este sau nu este. Abstracţia este 
însăşi Căderea. A Gândi Abstract înseamnă a rupe şi a 
fărâmiţa energia şi materia Mentală. De aceea primul pas 
al Misticii este de a opri Scurgerea Gândirii în Abstrac-
tizări fără Forme Concrete-Reale. Cea mai puternică Armă 
a Misticii, Concentrarea, este tocmai această ieşire a 
Gândirii din Inconsistenţa Abstractizării nedefinite şi 
refacerea Gândirii Integrale Obiective.  

Sufletul nu este Gândire, ci Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă, 
Spirit-Sine, Deplinuri de Persoană, ce sunt dintr-o dată 
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toată Gândirea-Raţiunea, chiar dacă sunt Moduri diferite 
de Transpunere. Această Totalitate de Deplinuri se pre-
lungeşte în producerea Energetică, în Minte-Simţire-
Raţiuni, ce sunt astfel Corpul propriu-zis. Fără această 
înţelegere a Realităţii nu putem defini realităţile Mistice şi 
nici în ce constă Realitatea de Creaţie-Creaţie. Sufletul este 
Model de Dumnezeire, iar Corpul este pe Tiparele Harice-
Raţiuni Divine. Noi, după Cădere nu mai percepem 
Modelele de Suflet, ci doar prelungirea acestora, de stare 
energetică, Raţiunile-Informaţiile Modelelor Dumnezeieşti. 
Aşa noi reducem realitatea de Creaţie la Simpla Materie şi 
pe aceasta golind-o de Esenţialul ei, Mintea-Raţiunile. 

În sens Mistic, Materia este Totalitatea Energetică, de la 
Energiile cele mai Subtile de Minte-Informaţie până la 
Energiile grosiere de Forme Fizice-Solide. În fond, nu 
există Materie ca Substanţă de Sine, Materia fiind Energie 
Provizorie ce iese din Mişcările Sufletului. Materia nu este 
o Realitate prin Sine însăşi, ci prin Suflet, de aceea Materia 
este Raţiune de Suflet Concretizată ca Realitate energetică. 
Mistica desacralizează Mintea, făcând-o una cu Materia, 
căci prin Minte se falsifică cel mai mult Realitatea, Mintea 
fiind Masca propriu-zisă ce ne înlocuieşte Chipul cel 
Adevărat. Dar, totodată, Mintea este Creaţia în Sine.  

Mintea-Creaţia aşa cum a ieşit din Mâna lui Dumnezeu 
este Frumuseţea Creaţiei lui Dumnezeu. Aşa Mintea este 
toată Creaţia Vizibilă-Corporală, de la Lumina Îngerească 
până la Materia Naturii şi Corpul Omenesc. Mintea-
Creaţia este Concretizarea Raţiunilor Harice în transpu-
nere de Creaţie-Creaţie. Creaţia nu este doar Materia 
Goală, este tot Complexul Minte-Raţiuni-Energii Cosmice. 
S-a văzut că însuşi Dumnezeu este Familie Transcendentală. 
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Creaţia este Transpunerea Sublimului Dumnezeiesc în altă 
Realitate, de Creaţie. 

Dumnezeu, chiar mai mult, amplifică Frumosul Divin 
cu un Nou Chip de Frumos Dublu, de Îmbinare Dumnezeu-
Creaţie. De aceea Natura şi Omul are Dublu Chip de 
Creaţie, ca Bărbat-Femeie. Bărbatul este Semnul de Chip 
direct de Dumnezeu în Creaţie, iar Femeia este Semnul de 
Chip direct de Creaţie. Creaţia este în Sine Îmbinare 
Dumnezeu-Creaţie. Această Îmbinare se traduce faptic în 
Dublul Chip al Creaţiei ca Bărbat-Femeie. Sexul nu are 
nimic de-a face cu acestea, fiind o realitate depărtată în 
alte sensuri de realitate. De aici Taina Familiei de Creaţie, 
care nu este produsul Sexului, ci al Sensului de Realitate 
în Sine. 

Creaţia despărţită de Dumnezeu ar vrea să se Multi-
plice doar pe Sine ca Familie de Creaţie, dar nu poate căci 
Creaţia nu poate exista prin Sine însăşi. De aceea, trebuie 
să intervină Principiul Creator de la Dumnezeu. Fără 
Dumnezeu, Creaţia nu poate exista nici o secundă. Şi 
Dragostea Lui Dumnezeu pentru Creaţia Sa se vede în 
Familia-Copii. Unde sunt copii este  Dumnezeu în Creaţie, 
iar unde nu sunt copii, Dumnezeu s-a depărtat. La fel în 
Natură, unde nu sunt Flori şi Verdeaţă, nu mai este 
Prezenţa lui Dumnezeu… Orice Naştere la Om şi în 
Natură este un Nou Act de Creaţie.  

„Tatăl Meu Lucrează şi Eu Lucrez”, zice Hristos în 
Evanghelie. Dumnezeu cel Treime Lucrează-Creează 
Permanent, tocmai prin Naşterea de Noi Creaturi. Unde 
nu este Verdeaţă şi Copii, este Prezenţă Diavolească. 
Căderea Creaţiei aduce Îmbătrânirea-Degradarea până la 
Moarte. Tânărul este Chip de Înger. Copilul este Chip de 
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Nouă Lucrare Dumnezeiască, Îmbătrânirea este Chip al 
Decăderii. Chipul lui Dumnezeu este Chipul de Bărbat 
Matur, iar Chipul de Creaţie-Creaţie este Chipul de 
Femeie Fecioară-Mireasă, ca Viitoare Mamă. Căderea 
Creaţiei falsifică toate aceste Chipuri, cu Masca Idolească a 
Unui Chip de Adaos caricaturizat. Creştinismul vine prin 
Fiul lui Dumnezeu Hristos, cu Icoana Chipului Uitat, 
totodată dând Jos Masca Decăderii prin Crucea Sa, prin 
Înviere Restabilind Adevăratul Chip de Rai. 

 

25. 
 

Pentru a avea Conştiinţa Realităţilor Mistice, trebuie să 
avem în vedere şi Originea noastră de Urmaşi ai lui 
Adam. S-a relatat despre Crearea lui Adam, care este 
Dublă Realitate, Suflet şi Trup, Chip de Dumnezeu şi Chip 
de Creaţie-Creaţie. Această Dihotomie se evidenţiază şi 
mai mult prin Dualitatea omului ca Bărbat şi Femeie, 
Adam şi Eva. Eva este tot Om Întreg, dar creată prin 
Chipul lui Adam, nu prin Chipul direct al lui Dumnezeu, 
ca Adam. Eva este Luată din Coasta lui Adam, carne din 
carnea lui, este Femeie, ce înseamnă Luată din Om (Fac. 2, 
21-25). Dacă Adam rămânea Singularitate Om, nu ar mai fi 
fost Creaţie, ci Imitaţie-Transpunere Simplă de Dumnezeu 
într-o Nouă Realitate. Aşa Dumnezeu îl Creează Dualitate 
Suflet-Corp şi peste proprie Realitate, încât îi Desparte 
Dualitatea şi în afară de  Sine, ca Bărbat şi Femeie, ca Doi 
Oameni Egali, dar ca Chip-Modalităţi diferite, în Sensuri 
Concrete de Realitate de Creaţie. Scriptura nu ne mai 
spune, dar şi la Crearea Evei a procedat la fel ca la Crearea 
lui Adam. A luat Ceva din Adam (Coasta-ţărâna) a 
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modelat alt Corp în care a Suflat încă Un Suflet Nou Creat. 
Dar Eva etse Chip de Om-Creaţie, nu de Chip de 
Dumnezeu Creat. Mistica celor Două Chipuri este Taina 
însăşi a Creaţiei. 

Omul ca Realitate în Sine este Taina Dualităţii Suflet-
Corp, iar ca Realitate dincolo de Sine este Taina Dualităţii 
Chip de Dumnezeu şi Chip de Creaţie şi încă mai mult 
este Taina de Familie de Creaţie, ca Tată-Mamă-Copil. În 
acest complex de Realitate trebuie avută în vedere şi 
Mistica. Este o Mistică pur Personală, una Inter-Personală 
şi una Cosmic-Transcendentală. Toate acestea sunt Adevă-
rata Mistică Integrală. Şi Isihasmul le are în vedere, cu deo-
sebit accent pe Comuniunea Totală. Misticile ne-Creştine 
subînţeleg pe Adam ca Principiu Cosmic, iar pe Eva ca o 
Concretizare, ca o Forţă a acestuia. Eva deschide pe Adam 
ca Realitate de Creaţie, Eva prin Adam deschide astfel 
Creaţia Lui Dumnezeu în Multiplicare de Creaţie. Adam 
fără Dumnezeu devine un Simplu Principiu de Creaţie.  

Astfel Metafizica Creştină este acest Dublu Chip al 
Creaţiei, de Dumnezeu îmbinat cu Creaţie. Hristos desă-
vârşeşte această Unire. Creaţia nu este complet Străină de 
Dumnezeu, nici nu se confundă cu Dumnezeu (ca în 
panteism). Creaţia este Miracolul Unirii Modelului de 
Chip Dumnezeiesc cu Chipul Nou Creat de Creaţie. 
Creaţia este Prefigurarea Întrupării Lui Hristos, care duce 
la Împlinirea Totală de Unire Personală, într-o creştere 
până la Asemănarea totală Creaţie-Dumnezeu, fără să se 
confunde sau să se amestece. Creaţia trebuie să Crească la 
Asemănarea de Dumnezeu, dar Cade şi aceasta o preia 
Întruparea Lui Hristos, care o Face cu adevărat. Dumnezeu 
se Uneşte cu Creaţia prin Chipul Său deja Transpus în 
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Creaţie şi prin Prezenţa Personală directă, dar şi Creaţia 
trebuie la fel să se Unească cu Dumnezeu ca Răspuns 
direct de Creaţie. Aceasta este Creşterea de care vorbeşte 
Scriptura. Creaţia însă se depărtează prin Cădere şi Hristos 
îi readuce Salvarea, făcând El ce nu a vrut Creaţia, 
deschizându-se astfel Drumul întrerupt de Cădere. 

Creaţia nu este ceva fix şi în limite. Taina Realităţii de 
Sine este Cuprinderea în Infinita Deschidere de Sine. 
Absolutul este acest paradox în care Cuprinderea este 
Infinită şi Infinitul poate fi Cuprins de Cuprinderea 
Infinită. Cuprinderea nu este Limitarea-încercuirea, ci 
Deschiderea-Vederea Infinită. Forma este o Cuprindere 
Energetică, care în sine nu este o Limitare, ci o Concen-
trare a Infinitului, Extazul-Transfigurarea Necuprinsului. 
Absolutul Infinit  este Cuprins de Dumnezeul cel Definit-
Treime, ca Transcendent al însuşi Absolutului Infinit, 
peste Absolut şi Infinit. Cuprinderea este Mişcarea 
Nemişcării Infinite, peste Nemişcare şi Însăşi Esenţa 
Nemişcării. Infinitul şi Nemişcarea în Fond nu Există, ci 
sunt Deschiderile Mişcării şi Cuprinderii Absolute.  

Astfel, Dumnezeirea este Treimea Absolută, ca Infinită 
Deschidere a Cuprinderii Tatălui Dumnezeu, căci tot ce 
trece de Treime se Cuprinde de Tatăl, din care iese Treimea 
şi aşa Treimea rămâne Permanentă Cuprindere a Necu-
prinsei Treimi-Deschidere de Tatăl Cuprinderea Absolută. 
Multiplul Lui Unul este Treimea şi tot ce trece peste 
Treime se înţelege în Unul din care a ieşit Treimea. În 
Creaţie, Multiplul nu este Cuprins Doar în Treime, ci este 
Deschidere de Multiple Treimi, ca multiplicări de Treime. 

Creaţia este Multiplul Tremii, nu al Unului ca în 
Dumnezeu. Copiii sunt Semnul cel mai Real al Creaţiei. 
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Creaţia în Sine este copil, este ceva Nou Născut-Făcut. 
Creaţia nu se poate Crea pe Sine, căci nu este de la Sine, ci 
este prin Dumnezeu. Doar Dumnezeu Creează. Creaţia se 
Deschide Creaţiei lui Dumnezeu. De aceea în Creaţie, 
copiii au Sens de Dublă Naştere-Creaţie. Întâi sunt Creaţie 
de Suflete, pe care o face însuşi Dumnezeu, apoi pe 
această bază Creaţia dă din sine Realitate de Creaţie, ca 
Trup-Corp, pentru Noul Suflet Creat. Creaţia este jumătate 
Transpunere de Dumnezeu şi jumătate Creaţie din Creaţie. 
Fondul Creaţiei este această Îmbinare, încât părerea unor 
Mistici că Interiorul Creaţiei este însuşi Dumnezeu, este 
doar pe jumătate  adevărată. Interiorul Creaţiei este Model 
de Dumnezeu Unit cu Model de Creaţie în Chip Unic de 
Creaţie. Ca să Cunoaştem pe Dumnezeu în realitate trebuie 
o întâlnire cu Dumnezeu dincolo de Interior, dar cu 
ajutorul Interiorului. 

De aceea, Isihasmul este o Mistică Trans-Personală şi 
Inter-Personală în Participare Personală şi reciprocă. Este o 
dublă Deschidere şi Dublu Răspuns, de Realităţi Integrale, 
Creaţie-Dumnezeu. Ţinând cont de aceste Realităţi, putem 
înţelege şi Originea noastră de Copii-Urmaşi ai lui Adam. 
„Împărăţia Lui Dumnezeu este Cunoaşterea de Dumnezeu”, 
zice Evanghelia. Hristos face Deschiderea întreruptă de 
Căderea din Rai. Astfel Isihasmul este Însăşi Taina Mistică 
a Lui Hristos. 

Adam este Creaţia Integrală. Noi, urmaşii lui Adam, 
suntem dubla Creaţie, o dată Creaţie de Suflet şi o alta 
Creaţie de Corp din Corpurile Părinţilor. Dumnezeu Creează 
Noi Suflete în  acelaşi Mod cum le-a Creat în Adam şi Eva, 
ca Suflete-pure Chip de Dumnezeu şi Chip de Creaţie. Dar 
pe noi, Urmaşii lui Adam, nu ne mai Creează Direct, ci 
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prin Părinţii noştri. Misticile ne-Creştine cred în Reîncarnare. 
Noi Creştinii interpretăm în alt Sens aceasta. Noi am vrea 
să fim Creaţii directe ca şi Adam şi Eva, să ne purtăm în 
spate propriile Păcate, nu pe ale altora, fie ei chiar Părinţi. 
Creaţia de nu Cădea ar fi avut Bucuria de a se Prelungi în 
Copii-Urmaşi. Căderea încurcă lucrurile.  

Noi trebuie să ne acceptăm Condiţia de Creaţie. Eu sunt 
Creaţia Lui Dumnezeu şi Urmaş de Creaţie. Dumnezeu 
mă Creează pentru că aşa Vrea. Eu sunt Creaţie şi aceasta 
după Voinţa Creatorului, nu după Voinţa mea. Eu trebuie 
să mă accept ca Fapt, că Sunt. Dar dacă sunt Creat după 
Voia Altuia, sunt în schimb Liber după Creaţie, să fiu 
propria mea determinare. Eu sunt o Creaţie Definită de 
Dumnezeu Creatorul meu şi de Părinţii mei. Eu sunt 
Model de Dumnezeu, Transpunere de Dumnezeu în Nou 
Chip de Creaţie. Eu, fiind Creaţie, trebuie să accept Reali-
tatea Celor care mă Creează.  

Aici este Frumuseţea şi Sublimul Creaţiei. Creaţia este 
Transpunere după Autorul ei, dar nu însuşi Autorul. 
Creaţia are limită de Creaţie, dar şi deschidere faţă de 
Creator. Creaţia nu poate opri pe Creator să nu Creeze. 
După Cădere poate Nega pe Creator. Creaţia nu poate să-şi 
aroge dreptul de a nu mai fi Creată. Viaţa în Sine are 
Logica Vieţii. Aici este Mistica. Viaţa este Bucuria Altei 
Vieţi. Viaţa care iese din Viaţă de nu este tot Bucurie de 
Viaţă nu merită să trăiască. Cine nu răspunde Vieţii, cel ce 
nu acceptă Viaţa indiferent de unde vine se face nevrednic 
de Viaţă. Viaţa nu se poate Refuza. De aceea nu există 
Moarte. 

Cei ce refuză Viaţa nu mor, ci se maltratează. Astfel 
trebuie să accepţi că eşti Părinţii Tăi. Tu şi Părinţii Tăi 
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sunteţi Una. Aceasta este Frumuseţea Copiilor şi a Părinţilor. 
Părinţii sunt Copiii lor şi copiii sunt Părinţii lor. Sunt tot 
Una. Aşa Realitatea Reîncarnării este în acest Sens. Nu 
este Reîncarnarea Unui Eu Singular ce nu a mai fost, ci 
Multiplicarea a ceea ce a mai fost, într-o Nouă Realitate de 
Creaţie. Viaţa în Dăruire de Sine este încă o Viaţă.  

Creaţia trebuie să se Identifice cu Creatorul şi Părinţii 
săi, nu-i plăcere de Sine Însuşi. Noi suntem Creaţia lui 
Dumnezeu şi Prelungirea Părinţilor noştri. Reîncarnarea 
Creştină are alte dimeniuni şi Sensuri. Noi am mai fost în 
Dumnezeu ca Modele-Chip şi în Părinţii noştri la fel, deşi 
Acum ne Naştem pentru prima oară, ca Noi Creaţii ale lui 
Dumnezeu şi ca Noi Copii ai Părinţilor noştri. Eu sunt o 
nouă Îmbinare de Dumnezeu ca Model cu Creaţia din 
Părinţii mei. Eu sunt Reîncarnarea de Nou Chip de 
Dumnezeu în Unire cu un Nou Chip de Creaţie al Părin-
ţilor mei. 

Eu am mai fost în Dumnezeu Creatorul meu şi la fel în 
Părinţii mei pe care îi prelungesc. Am mai Fost şi acum ca 
Nou Născut-Creat sunt şi ce nu am mai Fost. Eu sunt ceva 
Nou faţă de Dumnezeu şi de Părinţii mei, dar nu străin de 
Ei, fiind de Origine din Ei. Eu mă Reîncarnez pe Mine ca 
Părinţii mei şi prin naşterea mea accept ca Părinţii mei să 
fiu Eu. Eu cel de acum, n-am mai fost niciodată, dar am 
mai fost ca Părinţii mei pe care îi Iau acum ca Eul meu 
propriu. Eu sunt Reîncarnarea Lor fără să mă amestec cu 
Ei şi fără să mă despart. Eu mă Nasc şi Eu devin Ei ca Eul 
meu propriu, ca Un Nou Eu. Aceasta este Reîncarnarea 
Creştină.  

Misticile ne-Creştine uită după Căderea Creaţiei de 
aceste Realităţi Originare şi Primordiale. Căderea fiind 
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Refuzul şi Despărţirea de Dumnezeu atrage după Sine un 
Refuz pe toate liniile, reducând toate realităţile la proprie 
Realitate. Aşa Întruparea-reîncarnarea din Sensul de mai 
sus face o Reîncarnare de Eu propriu ce trece succesiv prin 
mai multe Vieţi. Dar această Reîncarnare de propriu Eu 
este inferioară ca Sens şi conţinut faţă de Măreţia-
Frumosul Preluării ca Taină şi Iubire a Propriilor Părinţi 
ca Propriu Eu. Părinţii mei nu au reuşit Desăvârşirea Vieţii 
şi prin ei înşişi nici nu vor reuşi. Aşa Eu, Copilul lor, îi 
Preiau în Mine Însumi ca să le continui Desăvârşirea, Eu 
Însumi Începându-mi propriul Drum de Viaţă, cu 
avantajul Lor de Creştere în Viaţă.  

Părinţii mei s-au Născut din Semnul Iubirii şi prin 
acelaşi Semn al Iubirii îi preiau ca propriu Eu, conti-
nuându-i pe ei, iar Eu Pornind de la Ei deja ca dintr-un 
Salt pe care altfel ar trebui să-l fac Eu şi pe care Poate Eu 
nu l-aş face nici cât Ei. Viaţa e Dăruire şi Eu ca Nouă Viaţă 
sunt Dăruirea Creatorului meu Dumnezeu şi a Părinţilor 
Mei. Şi aşa şi Eu ca Viaţă proprie mă Dăruiesc Lor, 
Preluându-i pe Ei ca propriul meu Eu. Egoismul din 
Misticile ne-Creştine de a Refuza pe Părinţi ca Preluare de 
propriu Eu este inferior Iubirii şi Dăruirii de acceptare a 
Continuităţii Părinţilor ca Propriu Eu. Părinţii rămân 
Părinţi şi Eu sunt Eu, neamestecaţi, dar Deofiinţă de Eu – 
este Sublimul Misticii din Reîncarnarea Creştină. 

Nu Părinţii mei se Reîncarnează prin Mine, ci Eu îi 
Reîncarnez, Multiplicându-i printr-un Nou Eu Prelungire 
din Ei, neamestecându-ne. Eu sunt Reîncarnarea lui Adam 
şi totodată încă Un Adam. Şi tot aşa copiii-Urmaşi. Copiii 
sunt Egali cu Părinţii şi peste Ei şi în Plus faţă de Ei. 
Căderea Creaţiei îşi Adaugă şi ea Chipul Decăzut de 
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Asociere-Străin şi parazitar. Mulţi ar Dori Reîncarnarea 
Calităţilor Părinţilor, dar Refuză Moştenirea Păcatelor Lor. 
Măreţia Reîncarnării Creştine este tocmai Preluarea 
Păcatelor Părinţilor, ca o Mântuire a Părinţilor de către 
Copiii lor. Incapacitatea de a fi Mântuitorul altora face 
Refuzul de a accepta Reîncarnarea Părinţilor în Tine.  

Noi suntem Urmaşii lui Adam cel Căzut, dar nu 
suntem numai Reîncarnarea Păcatelor Lui, ci a Întregului 
Adam. La fel Eu Prelungesc pe Părinţii Mei. Naşterea de 
Copii este însăşi această Întrupare. De nu ar fi fost 
Căderea, Copiii ar fi Reîncarnat-Întrupat pe Părinţi în 
toată Frumuseţea Lor. După Cădere, Copiii Restabilesc 
totodată pe Părinţii Lor. Copiii sunt Multiplicarea şi 
totodată Reîntruparea Părinţilor nu ca Pierdere-Absorbire 
în Copiii lor, ci ca Transpunere în Încă alte Creaţii. Creaţia 
lui Dumnezeu nu este din Singularităţi ce fac Cicluri de 
Reîncarnare, ci este Multiplicare de Creaţii Părinţi Chip de 
Dumnezeu Tatăl, care nu se Metamorfozează în alte 
Proprii Chipuri, ci se Transpun în Alte Chipuri de Sine, 
fără să se Piardă pe Sine, rămânând ca Sine şi totodată 
Transpunându-se în Alţi sine-Copii dincolo şi peste Sine. 
Aşa este totodată Reîncarnarea şi Naştere-Multiplicare de 
Sine, ca Multiplă Realitate-Permanentizare de Sine şi chiar 
mai mult ca Deschidere de Sine, peste Eul Propriu şi în 
Alte Euri Egale-Neamestecate şi nedespărţite.  

După Căderea Creaţiei, Dumnezeu mai acceptă 
Naşterea de Creaţii doar în Virtutea Copiilor Mântuitori ai 
Părinţilor Lor. Prin Copii Dumnezeu Intervine direct în 
Căderea Creaţiei, fără de care Creaţia s-ar rupe şi mai mult 
de Dumnezeu. La Fiecare Nou Copil Dumnezeu Creează 
Noi Suflete într-un Chip Special care să Intervină în 
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Restabilirea Căderii Părinţilor. Fiecare Suflet după Cădere 
are un Destin Propriu de a fi Mântuitorul Părinţilor Săi. 
Fiecare Copil Vine, se naşte ca un Mântuitor al Neamului 
Său.  

Noile Suflete-Copii sunt Noi Hristoşi care Vin nu 
numai să se Răstignească pentru Păcatele Lor, ci vin cu 
Realitatea Învierii-Mântuirii-Restabilirii. Vai de Părinţii şi 
Neamul ce nu au Copii sau  îşi Omoară Copiii, căci nu mai 
au Nădejde de Mântuire. Noi după Cădere nu suntem 
Capabili să ne Mântuim Singuri. Încearcă unii Călugări şi 
Mistici, dar sunt puţini. De aceea pentru Lumea Obişnuită, 
doar Copiii sunt Mântuirea. Părinţii nasc un Nou Hristos 
sau un Nou Iuda, Drama Căderii fiind în continuare. Dar 
Hristos Biruieşte şi Noul Iuda este şi Un Nou Apostol al 
Mântuirii. Prin Copii Dumnezeu Lucrează într-un Mod 
Tainic. Fiecare Suflet Nou Creat are de la Dumnezeu 
Puteri şi Capacităţi care să micşoreze Răul Căderii şi să 
Reînvie Nădejdea Mântuirii proprii. Fiecare Copil Reîntru-
pează pe Părinţi şi Neamul Său, venind cu un Nou Suflet 
Plin de Nădejdea Mântuirii. Copii care mor, care suferă de 
Boli de Naştere, sunt un Drum al Crucii Lui Hristos Rapid 
şi Scurt, dar Sufletul Lor de Mântuire este dat din Plin 
peste acei Părinţi ai Lor.  

În Creştinism, Suferinţa Copiilor este însăşi Suferinţa 
Lui Hristos, ca Mântuirea Părinţilor, şi cine adaugă sau 
provoacă o astfel de Suferinţă răstigneşte încă o dată pe 
Fiul Lui Dumnezeu. Şi în Natură Florile şi Verdeaţa sunt 
Întruparea Sfântului Duh în Natură. Hristos readuce pe 
Sfântul Duh din Plin în Creaţia Căzută. Aşa prin Mântui-
torul Dumnezeiesc Hristos toată Creaţia Reînvie. Copiii-
Florile-Puii Naturii sunt Concretizarea Reîntrupării Lui 
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Hristos în Creaţie. Noi, Creaţia ca şi Dumnezeu suntem 
Treime Nedespărţită. Fiecare suntem Eu Propriu, suntem 
ca Dumnezeu ca Chip de Suflet, şi suntem ca Părinţii 
Noştri ca Realitate de Creaţie. Fără această Mistică Trinitară 
nu ne înţelegem Realitatea noastră adevărată şi nici nu ne 
cunoaştem pe noi înşine şi nici pe Dumnezeul cel 
Adevărat spre care tindem ca Unire Totală. 

Eu ca Nouă Creaţie sunt în Veşnicie în Conştiinţa Lui 
Dumnezeu, din care ies ca Noua Creaţie. Eu ca Suflet sunt 
o Întrupare de Chip de Dumnezeu, transpus în Nou Chip 
de Creaţie. Eu sunt de la început odată cu Adam, ca Model 
de Adam, Reîntrupare de Chip Adamic, sunt Întruparea 
Părinţilor mei. Dar Eu sunt Creaţie proprie neamestecat cu 
ei, dar Înrudit cu Firea Lor ca Eul meu propriu. Eu sunt 
Întruparea Întregului Dumnezeu şi a Întregii Creaţii de la 
Îngeri-Natură până la Om. Nu sunt Evoluţia Lor, ci Întru-
parea Integrală a Lor. Fără să trec prin Ei, dar Preluându-i 
pe Ei, ca Eul meu propriu. Eu Întrupez totul, dar într-un 
Nou Mod-Chip doar al meu propriu şi aşa Eu sunt Totul 
dar şi numai Eu peste Totul. Eu am Totul ca Dăruire-
Iubire a Totului şi la fel Eu mă Dăruiesc Totului. Eu nu mă 
Confund cu Nimeni deşi sunt Totul, căci Eu sunt un Nou 
Chip-Mod de Totul, care nu am mai fost ca Eu, deşi Totul 
este din Veşnicie. Eu Reîntrupez Totul încă Odată, nu ca 
să îl Repet, ci ca să îl Transpun în alt Mod-Chip de Totul 
Copil-Bucurie Sublim de Totul. Eu am mai fost ca 
Dumnezeu, ca Adam, ca toată Existenţa, dar nu ca Eu al 
Meu, ci ca Eu al Lor. Acum sunt şi Eu al Meu, tocmai Acei 
care m-au avut pe Mine. Aşa Eu şi Ei Suntem Una, dar 
neamestecaţi şi nedespărţiţi. Ei au rămas Ei şi Eu M-am 
Născut ca Eu Personal, chiar dacă sunt tot Ei. Ei nu mai 
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pot fi doar Ei, căci sunt şi Eu care îi Transpun în Nou 
Chip-Mod de Eu, doar al Meu.  

Este foarte Frumos că Eu Cel doar eu sunt totodată şi 
Toţi Ceilalţi. Asta nu mă împiedică, ci mă face dintr-o dată 
mai mult decât Ei, ca peste Ei, dar nu rupt şi Străin de Ei. 
Această Bucurie a Vieţii Totale, fără amestecare şi fără 
despărţire, este Sublimul Sublimurilor. De aceea Viaţa este 
Dăruire şi Dragoste în Unica Iubire Absolută, Dumnezeu 
Tatăl din care iese şi se Întoarce Totul. Eu îmi asum 
Păcatele Lui Adam şi ale Părinţilor Mei, din Dăruire şi 
Dragoste, căci ei mă Nasc sub Semnul Iubirii, chiar dacă 
nu-l mai au Integral. Eu îi Reîntrupez pe Ei şi Eu Vin la 
Existenţă în Continuarea Lor şi îi Cresc pe Ei odată cu 
Creşterea Mea, care este Una. 

Aceasta este toată Mistica Isihastă. „Tu, Noule Născut, 
eşti Continuarea Lui Dumnezeu Însuşi şi a Părinţilor Tăi. 
Îi ai pe Ei şi vezi cum eşti ca Eu Personal…”. 

Nu mai pot Citi… Simt nevoia să mă opresc. Bate Toaca 
de Utrenie şi Eu am uitat să mă culc. Candela de la Icoană 
Pâlpâie uşor. Simt o Încrucişare cu Acel Ceva din Dosul 
Icoanei. Mă închin smerit şi merg la Biserică. 

 
26. 

 
Citesc în continuare Manuscrisul.  
„Nu facem aici filosofie, încercăm o definire a Realită-

ţilor ce sunt legate de Trăirea Mistică Isihastă. Se confundă 
Universalizarea proprie cu toată Existenţa, cu o Deper-
sonalizare, până la o Absorbire-Anihilare a Eului Personal. 
S-a uitat că fiecare dintre noi este tot Unul Deplin într-un 
alt Mod de Transpunere. Nu Eu Personal mă absorb în 
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totul Impersonal, ci Totul Personal se absoarbe în Mine 
Personal. Totul fiind şi Eu personal totodată, fără să des-
fiinţeze celelalte Euri care astfel m-ar desfiinţa şi pe Mine. 
Taina Persoanei e Taina Unului în Multiplu fără ameste-
care şi despărţire. Unul este Totalitatea Multiplului şi 
Multiplul nu este ruperea lui Unul, nici desfiinţarea lui 
Unul, ci Transpunerea lui Unul în Multipluri de Unul, în 
alte Moduri de Unul, fără să fie Alt Unul şi totuşi Multi-
pluri de Unul, tot Deplinuri ca Unul, egali, Unul fiind 
totalitatea Multiplului, şi Multiplul fiind Totalitatea 
Unului. Eu sunt Toţi în Focalizare de Conştiinţă Proprie, 
ca Eu Personal.  

Conştiinţa Eu este astfel însăşi Persoana Conştiinţa. Eul 
Personal nu este Parte de Conştiinţă Universală, ci un alt 
mod de Conştiinţă Totală, ca Eu Personal ce este doar al 
Meu. Uniformizarea Tuturor Modurilor de Conştiinţe-
Euri într-o Unică Conştiinţă Impersonală nu este o Adevă-
rată Conştiinţă, căci desfiinţând o Conştiinţă se desfiin-
ţează însăşi Conştiinţa desfiinţătoare. Conştiinţa Absolută 
Dumnezeu este un Eu Personal Absolut-Totalitate, care 
are în El Toate Eurile posibile, care odată deschise ca Euri, 
acestea nu mai pot fi anihilate-absorbite, ci sunt Comunitate. 
Eurile ce Ies din Eul Absolut nu sunt Scântei-fragmente de 
Eu Absolut, ci Multiplicări-Moduri Diverse ca Transpuneri 
de Eu Absolut Total, tot ca Euri Totale, dar în Alte Moduri 
de Eu, ce nu Contrazic Eul Total, ci îl transpun în Altfel de 
Euri-Conştiinţă, fără să fie Altă Conştiinţă, ci Moduri de 
Aceeaşi Conştiinţă, dar în focalizări diverse ca Euri 
Multiple, ce nu se mai pot Anihila, ci se unesc într-o 
Întrepătrundere de Conştiinţe, ca Unul în Multiplu şi 
Multiplul în Unul, fără amestecare.  
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Mistica Eului şi Eurilor de Conştiinţe nu este în 
Absorbirea-universalizarea într-o Conştiinţă Impersonală, 
ci în Transfigurarea Tuturor Eurilor ca Eu Conştiinţă 
Personală. Dumnezeu nu Devine El Însuşi ca Euri Perso-
nale în Multitudinea de Euri, ca Evoluţie şi invers, Eurile 
Personale ca Întoarcere în Eul Universal, ci Dumnezeu 
este de la Sine Totalitatea de Euri deja formate, încât 
Ieşirea acestor Euri nu este o Devenire-Desfăşurare, ci o 
Deschidere-Dezvăluire a Unului Totalitate, nu ca Com-
ponente de Unul, ci ca Multiplicare de Unul Totalitate în 
Moduri ale Modurilor Totalităţii Unul, ca Posibilităţi ale 
Unului de a fi Acelaşi Unul şi în Alte Moduri de Unul, nu 
doar de Unul Sec-Singular-Limitat de sine Însuşi.  

Multiplicarea Lui Unul tot ca Deplin Unul şi Egal îl 
evidenţiază pe Unul că nu este un simplu Unul ce 
Evoluează apoi ca Multiplu, ci este Unul ce are deja pe 
Multiplu în Sine, care apoi se Multiplică pe Sine ca 
Multiplu, nu Rupându-se pe Sine în Componentele Sale, ci 
Transpunându-se pe Sine tot ca Unul Deplin, dar în 
multiple Moduri de Unul, ca Posibilităţi de Unul, datorită 
Totalităţii Sale de Conţinere a Multiplului de Unul. Nu 
Unul Evoluează în Multiplu, ci Unul se Transpune pe Sine 
în Multiple Moduri de Unul, căci le are deja în Sine ca 
Mişcări de Interior de Unul, care nu mai sunt Multipluri 
de Unul, ci Totalitate de Unul-Unul, ca Limbaj al Unului 
Ce-L face pe Unul nu simplu Principiu, ci Viul-Eul 
Absolut, care pe cât este de Simplul Absolut pe atâta are 
Totalitatea de Limbaj Multiplu. 

Dumnezeu nu scoate din Sine Scântei de Euri care să 
facă Şcoală, să devină, să evolueze la Conştiinţa de Eu 
Personal… Fiecare Eu Personal nu are ce Evolua, căci este 
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Transpunerea deplină a deplinului deja, ca Noi Moduri 
Fii-Copii de Creaţie, care Moştenesc Totul, dezvăluind 
Fondul, nu Evoluându-l. Miracolul Eului Personal este că 
nu exclude celelalte Euri, fiecare Eu fiind, totodată, şi 
Celelalte Euri într-un Mod Propriu-Eu. Taina Eului Personal 
este că fiecare Eu este centrul Tuturor Eurilor şi totodată 
Anturajul tuturor, Propria Conştiinţă fiind Centrul Tău 
Propriu al Celorlalte Conştiinţe, care, la rândul lor, sunt la 
fel Proprii Centre de Conştiinţă, nu Excluzându-se unele 
pe altele, ci tocmai evidenţiindu-se Unele prin Altele, aşa 
fiind posibilă Propria Conştiinţă-Eu. 

Este uimitoare această deschidere şi Libertate a Eului 
Personal într-o Multitudine de Realităţi, care nu se limi-
tează ci, din contră, se evidenţiază ca Euri proprii. Fiecare 
Eu Propriu este Absolutul în Alt Mod de Realitate şi acest 
Alt Mod face de fapt Trăirea în Sine a Realităţii ca 
Deplinătate, alături de Multitudini de Trăiri, care doar în 
acest fel sunt Trăiri Reale şi nu Ficţiuni proprii. Şi mai 
mult, Fiecare Eu Trăieşte Trăirea Tuturor Eurilor, dar în 
Eu-Conştiinţă Proprie, ca o Unitate de Trăire a Unei 
Aceleiaşi Trăiri, dar în Moduri Multiple de Trăire, ca Eu 
Propriu. Eul Absolut se Transpune astfel în Multitudine 
de Euri, nu ca Repetare de Sine, ci ca Amplificare de Sine 
în Moduri diferite de Sine fără să se rupă sau să se 
înstrăineze de Sine, ca Taină a Permanentizării de Sine în 
Alte Moduri de Sine, ce nu te pierd, ci din contră, te 
concretizează. Aceasta este Mistica de Fond, ca proprie 
Realitate şi ca Realitate dincolo de Sine. Mistica Eului 
Propriu este totuşi această Proprie Reconstituire a 
Realităţii Totale ca încă o Realitate Nou-Născută ce o 
Multiplică. 
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Noile Avânturi de Viaţă nu sunt prin consumarea Vieţii 
Generale, ci prin Taina Vieţii care cu cât se Multiplică pe 
Sine cu atât se Menţine pe Sine. Viaţa prin Naşterea Unei 
alte Vieţi Egale cu Sine nu se consumă pe Sine ci, dimpo-
trivă, se face încă o dată aptă de o altă Naştere şi aşa mai 
departe fără încetare. Noua Viaţă-Copil nu este o Devenire 
de Realitate, ci tot o Deplinătate-Sămânţă, care Creşte-
Dezvăluie în alt Mod Realitatea. Descoperirea de Tine 
Însuţi ca Eu Propriu nu este o Devenire-Evoluţie la o 
Conştiinţă Proprie, ci este o Participare Proprie la Aceeaşi 
Realitate Totală. Aici este Taina Misticii, nu ca Devenire, ci 
ca Participare-Împărtăşire la Absolutul Realităţii, ce are în 
Sine Totul. Participarea la Ospăţul Transcendental este 
Mistica Isihastă, nu Devenirea în Transcendent pe care îl 
ai deja. Participarea Ta ca Transcendent la Împărtăşirea-
Ospăţul Tuturor Transcendentelor, ca Mistică-Comuniune 
a Multiplurilor Lui Unul, ce acum nu se Absorb în Unul, ci 
din contră, Participă în Mod deosebit Fiecare Însuşi ca Eu 
Propriu la Ospăţul ce este tocmai Întâlnirea Tuturor, 
această Întâlnire făcând Mistica Ospăţului.  

Evanghelia ne vorbeşte de Nunta Mirelui Hristos, pe 
care o face Dumnezeu Tatăl Fiului Său. Această Nuntă 
este Taina Lui Dumnezeu Însuşi, la care Participăm apoi şi 
Noi ca Nuntaşi. Astfel Noi nu suntem Baza Tainei, ci 
Mirele Fiul prin care şi Noi ne Împărtăşim de Taină. El, 
Fiul-Logosul este Taina Lui Dumnezeu Tatăl ce se Naşte 
înaintea tuturor Naşterilor. „La început a fost Cuvântul… 
şi prin El Toate s-au făcut” (Ioan 1, 1-3). El Fiul-Logosul 
este Chipul Naşterilor şi El Se Face Transpunerea Tuturor 
Deschiderilor Tatălui. Astfel, Hristos nu este doar Simplu 
Intermediar-Mijlocitor între Creaţie şi Dumnezeu, ci este 
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Însuşi Cel care se Transpune ca Model de Creaţie, ca 
Multitudine de Modele. Fiecare Cuvânt al Său, ce este în 
acelaşi timp Vorbirea Tatălui, se face Un Nou Model de 
Creaţie. Aşa Creaţia nu este o Devenire din Dumnezeu, o 
Evoluţie în multiple moduri de realităţi, ci este efectiv o 
Transpunere de Realitate Totală deja ca Un Cuvânt Întreg, 
ce se Face Realitate.  

Creaţia nu este o Formare de Cuvinte-Creaţii, ci o 
Transpunere de Cuvinte Veşnice, care în fiecare Creaţie 
Nouă se fac Euri Proprii, Copii Cuvinte ale Cuvântului 
Absolut, Logosul-Fiul Tatălui Dumnezeu. Cuvintele 
Limbajului Dumnezeiesc se Transpun şi în Afară de 
Dumnezeire ca Modele-Arhetipuri de o Creaţie peste şi 
Altceva decât Dumnezeirea, dar nu Străină şi Contrară. 
Aceste Cuvinte-Modele Arhetipuri nu Sunt Raţiunile din 
Creaţii, ci Arhetipurile Raţiunilor, care se Prelungesc în 
Tipare de Har-Energii. Aici este Măreţia Creaţiei. Creaţia 
este pe Baza Cuvintelor Dumnezeieşti ca Suflete-Chip 
direct de Dumnezeu (dar nu Însuşi Dumnezeu) şi pe 
această bază apoi este Corp-Energii-Raţiuni de Cuvintele 
Veşnic Dumnezeieşti. În Dumnezeu Baza Cuvintelor nu 
este Raţiunea ci Eul-Conştiinţa care Naşte Cuvântul-
Limbajul şi apoi Cuvântul naşte Raţiunea. 

Originea Raţiunilor este Eul-Conştiinţa şi Modelele 
Conştiinţei care sunt Cuvintele cele Veşnice se Traduc-
Transpun în Prelungire în afară ca Produs al Mişcării 
Cuvintelor, în Raţiuni-Energii ale Cuvintelor Veşnice. Aici 
este Mistica Isihastă. Nu Meditaţiile-Raţiunile Metafizice 
ale Mentalului-Intelect dau Cunoaşterea Veşnică, ci Înseşi 
Cuvintele Veşnice dincolo de Raţiuni, ce sunt Modelele 
Eului-Conştiinţei Logosului Hristos.  
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Isihasmul este Mistica Cuvântului Absolut Hristos, 
Cuvântul Integral al Tatălui Dumnezeu, care are în El 
toate Cuvintele Cele Veşnice, şi prin Acestea apoi Toate 
Raţiunile cele Veşnice-Harice-Energetice. De aceea Isihasmul 
nu este Discurs-Meditaţii-Raţiuni, ci Un Singur Cuvânt 
Iisus Hristos, care acesta are Taina Deplinului Limbaj 
Dumnezeiesc, ca apoi prin Limbajul Dumnezeiesc să se 
ajungă şi la Raţiuni-Energii de Realitate Corp. Fără acest 
Specific, Isihasmul este Falsificat şi confundat cu celelalte 
Mistici, care fac drumul Invers, prin Raţiuni-Mental spre 
Cuvintele Vorbirii de Dumnezeu.  

De aceea, Misticile ne-Creştine sunt ale Tăcerii Cuvintelor 
şi ale Mişcării Minţii Interioare, pe când Mistica Isihastă 
este tocmai invers, a Tăcerii Interioare-Isihie, şi paradoxal 
a Cuvântării totodată în Interior, nu prin Mişcări de Minte, 
ci prin Vorbire direct de Suflet, prin Singurul Cuvânt 
Absolut, ce este Logosul Iisus Hristos, care, Crescând din 
Grăuntele de Muştar, se face Pomul cel Veşnic al Vorbirii 
Totale ce Cuprinde toate Vorbirile posibile. Aşa Mistica 
Isihastă este Tăcere de Minte-Raţiuni-Energii, în 
Cuvântare-Rugăciune Neîncetată de Suflet-Chip-Model de 
Cuvânt Veşnic. Sufletul este Cuvântul Creat, iar Corpul 
este Raţiunea-Energia Cuvântului Creat. Cuvântul este 
Eu-Conştiinţă, iar Raţiunea este Minte concretizată în 
Trup-Carne şi Oase. Sufletul-Cuvântul are Taina Prelungirii 
ca Minte-Raţiuni şi Mintea are Taina Prelungirii Sale ca 
Trup-Carne-Oase. 

Aceasta este Mistica Creaţiei. După Cădere, noi pierdem 
memoria Realităţilor noastre, amestecându-le până la de-
formare şi distrugere. Aşa noi trebuie să descurcăm mai 
întâi Limbile Încurcate. Hristos Cuvântul Pur Dumnezeiesc 
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este singurul care ne poate reda Cuvântul-Limbajul nostru 
ca Cel care L-a Creat şi în care avem Originea. Nunta 
Fiului Hristos este Însuşi Limbajul Dumnezeiesc, iar 
Ospăţul Nunţii este Participarea Creaţiei la Acest Limbaj, 
ca Împărtăşire. Noi suntem Transpunere în Mod Propriu 
al Nunţii Lui Hristos, pe care de o vom Trăi în Noi înşine 
ca Eu-Conştiinţă, vom fi Noi Hristoşi. Fără Mistica Lui 
Hristos Însuşi, Noi nu avem Mistică Proprie. Noi suntem 
Noi Hristoşi ca Euri Proprii, care prin Unicul Hristos-
Logosul-Fiul Lui Dumnezeu participăm la Nunta şi 
Ospăţul Ceresc făcut de Însuşi Tatăl Dumnezeu. Noi 
Transpunem pe Unicul Hristos în Noi Moduri de Hristos, 
ca Euri-Conştiinţe Proprii şi aşa prin Unicul Hristos Noi 
suntem de fapt Nunta-Limbajul Lui Hristos, dar transpus 
în Moduri de Euri Proprii, ca Noi Realităţi de Creaţie. 

Misticile ne-Creştine consideră că Noi Înşine suntem în 
Esenţa Dumnezeu Însuşi, că trebuie să devenim conştienţi 
de această Esenţă. Se pierde din vedere că Noi nu suntem 
Dumnezeu Însuşi, ci Noi Moduri de  Transpunere de 
Dumnezeu, ca Euri Proprii Create, care prin Participare la 
Modul de Dumnezeu suntem şi Noi Dumnezeu, dar nu 
Însuşi Dumnezeu, ci Alături şi prin Dumnezeu, ca o Altă 
Esenţă de Creaţie, ce se Împleteşte cu Esenţa Creatoare 
Dumnezeu, fără să se amestece, participând Una la Alta ca 
Eu Propriu, ca Taină-Mistică de Transfigurare. Noi, Creaţiile 
suntem Moduri Diferite de Transpunere de Dumnezeu, în 
Euri-Esenţe create ce avem astfel pe Dumnezeu ca Mod 
Arhetipal, nu ca Eu în Sine ce este Eu de Creaţie.  

Eul Dumnezeu este Eu-Esenţă Dumnezeu, iar Eul 
Creaţie este Eu-Esenţă de Creaţie; ele se Împletesc prin 
Participarea Reciprocă fără să se amestece şi fără să se 
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anihileze, ci mai mult făcând un fel de Schimb de Trăire, 
Creaţia Trăind Împărtăşirea Esenţei de Dumnezeu şi 
invers. Creaţia nu este Străină de Esenţa Dumnezeiască, 
fiind Model al acestei Esenţe, dar ca Esenţă Nouă de 
Creaţie, întrucât Participarea este Posibilă, fără ameste-
care. Mistica Isihastă este Participarea reală la Esenţa 
Dumnezeiască, dar nu confundarea şi amestecarea cu 
aceasta, Esenţa de Creaţie rămânând Creaţie, dar Împăr-
tăşindu-se de Esenţa de Primire, ca Eu Propriu al Eului 
Dumnezeu, rămânând Eul Propriu ca Iubire prin Înlocuirea 
Mea cu Eul Dumnezeu.  

Trăirea Isihastă nu este Depersonalizarea Eului Propriu 
în Eu Dumnezeiesc, ci Dăruirea Eului Propriu Lui 
Dumnezeu şi Acceptarea Eului Dumnezeu ca Eu Propriu, 
ce se Concretizează în Acea Taină de Supra-Personalizare, 
în care sunt totodată Două Persoane şi Două Euri, în care 
Eul Celuilalt este luat din Iubire ca Eu Propriu, în care nu 
este astfel anihilarea vreunuia, ci Permanentizarea Unuia 
prin Celălalt, rămânând Amândoi în Unitate neameste-
cată.  

Şi astfel, Iubirea este cu adevărat Iubire, nu ca Pierderea 
Unuia în Celălalt, ci ca Trăirea Celuilalt ca Eu Propriu în 
cea mai Intensă Conştiinţă Proprie. Iubirea este Dublă 
Conştiinţă, este Trăirea totodată a Două Euri care prin 
faptul că sunt Două este Trăire-Iubire. 

Iubirea are Taina Unului în Multiplu, care este Taină 
doar dacă este Multiplu în Taina Unului. Dumnezeu şi 
Creaţia fiind doar Două Esenţe deosebite Trăiesc Taina-
Mistica Participării Reciproce, ca Iubire. Şi chiar mai mult, 
Iubirea dintre Persoanele Dumnezeieşti, care este Iubire 
de Aceeaşi Esenţă-Deofiinţă, se Împleteşte cu Iubirea de 
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Esenţă de Creaţie, ca o Supra-Iubire. Creaţia este mai mult 
decât Iubirea Deofiinţă, este Dublă Iubire, Împletire şi cu 
Cea dintre Esenţe Deosebite, ceea ce dă o Participare 
Dublă de Iubire. De aceea, Iubirea dintre Dumnezeu şi 
Creaţie este o Supra-iubire Reciprocă, o Iubire prin Iubire 
Proprie, ca Supra-Iubire peste Propria Iubire 

După Căderea Creaţiei noi suntem Dublă Realitate, cea 
creată şi cea de Adaus artificială-decăzută. Am încercat 
până aici să facem o descifrare a Realităţilor. Aşa ca 
Realitate Noi suntem Suflet-Chip de Dumnezeu, suntem 
Corp-prelungire de Suflet şi peste această Realitate 
Normală mai suntem o Închipuire-Fantomă de Suflet 
Artificial şi un Corp la fel de Artificial. Configuraţia 
noastră în acest aspect pare confuză şi derutantă. În 
general, le amestecăm pe toate într-un Chip Deformat. 

Şi, mai mult, transformăm întregul complex de trăire în 
Realitatea Corp-Minte, până la Uitarea Sufletului-
Transcendentului. În mod normal, Transcendentul este 
independent de Corp deşi nu străin şi rupt ca Realitate de 
bază, iar Corpul prelungirea acestuia. Frumuseţea şi 
măreţia Creaţiei este Întrepătrunderea până la Comuniune 
între Suflet şi Corp. Sufletul este Sursa Corpului, iar 
Corpul este Semnul Sufletului, podoaba şi Aura Sufle-
tului. Datorită Corpului, Sufletul rămâne ca Realitate 
Creaţie, ce nu se poate confunda cu Transcendentul 
Dumnezeu. Corpul ne dovedeşte că suntem Creaţie. De 
aici insistenţa Misticii Creştine, de delimitare netă între 
Esenţa Dumnezeiască, ca Fiinţă Dumnezeu şi între Esenţa 
de Creaţie ca Fiinţă-Natură Creată. Panteiştii văd Creaţia 
tot Dumnezeirea ce se desfăşoară pe Sine ca  Forme de 
Creaţie care apoi se adună de unde au ieşit. Metafizica 
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Creştină consideră aceasta o forţare artificială de a ne băga 
în Dumnezeu.  

Noi suntem Creaţie-Creaţie, Opera lui Dumnezeu şi de 
ce să ne simţim Inferiori că Suntem Creaţie?… De am fi tot 
Dumnezeu nu ar mai avea rost să ne Creeze, căci 
Dumnezeu nu Creează din Necesitate şi anumite Intenţii, 
ci din Beatitudinea Sa, ca Un Surplus de Dumnezeire. 
Creaţia nu este atât Gândirea lui Dumnezeu, ci Supra-
Deplinătatea Lui Dumnezeu. Gândirea se asociază şi se 
implică Surplusului de Dumnezeire ce se Revarsă, dar 
Fondul şi Baza nu este Gândirea, ci altceva, dincolo de 
gândire, care naşte şi produce Gândirea. De aceea, ca 
Mistică, Gândirea este Har-Energii prelungire de Eu-
Conştiinţă de Persoană. Dumnezeu se Transpune pe Sine 
ca Deplin într-un Nou Mod de Realitate de Creaţie, nu îşi 
transpune doar Gândirile Sale. Gândirile Sale se asociază 
Transpunerii Depline ca o Prezenţă spontană, nu ca 
Intenţii necesare, mai înainte Raţionate.  

În transcendent Raţiunile sunt după Actul Mişcării,  
ca Har-Strălucire Energii de Mişcare. Actul este Eu-
Conştiinţă Totală care are de la Sine toate Raţiunile 
posibile totodată, pe când Raţiunile sunt ieşirea după Act, 
fapt ca Strălucire de Act ce se traduce în Frumuseţea 
Scânteilor-Raţiuni ca o coloristică a Actului. Noi, după 
Cădere, nu mai Vedem Actul şi aşa ridicăm Raţiunile la 
Nivel de Act, fapt ce este o Confuzie Majoră. Mistica în 
primul rând desacralizează Raţiunea, o repune la locul ei 
de prelungire energetică a Actului pe care-L face Eul-
Conştiinţa Persoana Însăşi. 

Dumnezeu Creează din Spontaneitate de Sine, ca 
Deschidere naturală de Sine, ca însăşi Trăire de Sine. 
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Creaţia este un Act al Mişcărilor Sale directe, ca Revărsare 
peste Sine. Dar Creaţia nu este Tot Dumnezeire că ar fi o 
Rupere de Sine, este Creaţia Reală, chip ce prin acest fapt 
este ceva Sublim şi Măreţ. Creaţia este de Altă Esenţă, de 
Creaţie, dar nu Străină, ci Înrudită ca din Dumnezeu, ca 
Model-Chip de Dumnezeu, acest Model implicând o 
Asemănare de Fire, dar nu o Deofiinţă. Creaţia are deja, 
prin Actul Creaţiei, Ecoul Firii Dumnezeieşti, ca o Amprentă 
ancestrală ce nu se va putea şterge niciodată. Panteismul 
amestecă cele Două Esenţe, de Dumnezeu şi de Creaţie, ca 
o Deofiinţă. Se pierde din vedere deosebirea dintre 
Deofiinţa de Model-Chip şi Deofiinţa de Esenţă-Natură.  

Creaţia este Deofiinţă cu Dumnezeu ca Model-Chip, 
dar nu şi ca Esenţă. Modelul-Esenţă de Creaţie are în Sine 
Modelul de Dumnezeu, dar nu Însăşi Esenţa de Dumnezeu, 
Creaţia fiind Esenţă Deosebită Creată ca o Prelungire a 
Modelului Necreat într-un Model Creat ce implică de la 
sine şi o altă Esenţă de Creaţie, căci altfel nu ar mai fi 
Model de Creaţie. Creaţia transpune pe Dumnezeu Deplin 
într-un Nou Model-Esenţă Creată. Panteismul cade în 
Imitaţie de Dumnezeu, dacă acceptă că Însuşi Dumnezeu 
se face Creaţie, ca un Sacrificiu-Împărţire de Sine. Dumnezeu 
nu are nevoie să se fărâmiţeze pe Sine, are Altă Capacitate 
Superioară ce face Creaţia. 

Dumnezeu se Transpune în Multitudini de Deschideri 
de Sine, fără să fie El Însuşi Creaţie, ca o Lume de Creaţie 
ce-L prelungeşte ca Moduri de Realitate Creată în Altă 
Esenţă-Natură. Vorbirea de Dumnezeu se transpune-
prelungeşte şi într-o altă Vorbire de Creaţie. Astfel, sunt 
Două Limbaje, egale, altfel nu ar putea fi o Comunicare 
reciprocă reală. Cuvintele Dumnezeieşti au Taina de a se 
Transpune într-o prelungire de Alte Moduri de Limbaj, ca 
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Realitate de Creaţie. Creaţia este Inferioară, căci este 
Creaţie, dar este Egală cu Dumnezeu ca Limbaj. De ar fi 
doar o Singură Esenţă, nu ar mai fi Creaţie şi Măreţia 
Creaţiei constă tocmai în Condiţia de Creaţie, care fiind 
Creaţie este totuşi Transpunere de Dumnezeu în Altă 
Esenţă-Natură de Creaţie.  

Această Taină de Îmbinare Dumnezeu-Creaţie face 
Creaţia o Supra-Dumnezeire ce Egalează Creaţia cu 
Dumnezeu. Dumnezeirea are Două Deschideri, ca Treime 
Deofiinţă şi ca Creaţie Altă Esenţă Creată. Creaţia astfel are 
Ceva în Plus faţă de Dumnezeu. Odată Îl are pe Dumnezeu 
ca Model-Chip şi este totodată şi Creaţie peste Realitatea 
Dumnezeiască. Aşa Însuşi Dumnezeu se Regăseşte pe Sine 
în Creaţie ca Model-Chip şi totodată Comunică cu o 
Realitate a Creaţiei Deosebită de Sine, chiar dacă este 
Creată de El. Dubla Realitate a Creaţiei face Creaţia din 
Inferioară un Partener Egal Lui Dumnezeu. Şi, de aici, 
Mistica Transcendentală în care Creaţia totuşi Participă, se 
Împărtăşeşte de Esenţa Dumnezeiască, fără să se amestece. 
Creaţia se face Dumnezeu fără să fie Dumnezeu şi 
Dumnezeu se face Creaţie fără să fie Creaţie. Şi acest Chip 
îl Prefigurează Întruparea Lui Hristos. Prin Cădere, Creaţia 
nu mai Participă la Esenţa Lui Dumnezeu şi aşa rămâne în 
Proprie Esenţă-Natură doar de Creaţie, într-un Transcendent 
de Creaţie care fără Împletirea cu Cel Dumnezeiesc nu mai 
este Un Transcendent propriu zis, ci un Model de 
Transcendent. 

Aici este Răscrucea Ruperii Creaţiei de Dumnezeu şi 
Căderii… Cât timp Creaţia este împletită cu Dumnezeu, 
Creaţia nu poate să Cadă în Imperfecţiune, dar cum nu 
mai participă la Esenţa Dumnezeiască, Natura de Creaţie, 
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chiar Model de Dumnezeu fiind, se prăvăleşte în Anti-
Dumnezeu. 

Şi aceasta nu dintr-o posibilitate a Perfecţiunii de a fi şi 
contrariu ca pretinsă Libertate, ci din Nenormalitatea 
Creaţiei de a fi doar Esenţă-Natură de Creaţie. În general 
Imperfecţiunea este legată de Taina Libertăţii, ceea ce este 
o greşeală. Nu Libertatea dă alternativa Căderii Creaţiei, ci 
Anormalitatea Creaţiei fără Împletirea cu Dumnezeu, ca 
Singularitate Creaţie. Dumnezeu este Perfecţiunea Absolută 
doar dacă este Treimea Absolută în care Libertatea este 
Inferioară Absolutului. Treimea are Trei Libertăţi în care 
să se Mişte, pe când Singularitatea nu are decât Libertatea 
Contrazicerii de Sine.  

De asemenea, Absolutul este o Unică Libertate, care dacă 
trece în Contrar nu mai este Absolut. De aceea, Mistica 
Isihastă este Mistica Comuniunii-Transfigurării, nu a 
Simplei Iluminări-Contemplative. Mistica Isihastă este 
Participarea Reciprocă între Două Esenţe Majore şi Depline, 
Dumnezeu şi Creaţie Una din Alta şi Una faţă de alta, trăind 
Fiecare Realitatea Celeilalte prin proprie Realitate, ca 
Transfigurare. Este o Mistică-Mistică, ca trăirea Celuilalt ca 
Celălalt în Eu Propriu, în Dublă Realitate de Sine ca Tine 
Însuţi şi ca Celălalt totodată şi neamestecat. Noi suntem 
Multitudine de Persoane şi Forme de Creaţie, ca o Multi-
plicare a acestui Chip, între Realităţi care comunică reciproc. 

 

28. 
 
Se tot vorbeşte de Libertate şi Persoană ca o Contradicţie. 
Persoana să nu fie confundată cu Intelectul Său. 

Libertatea să nu fie confundată cu Actul de Persoană. 
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Persoana nu este o Limitare a Realităţii ci, din contră, este 
Deschiderea Realităţii la Conştiinţă Deplină de sine, fără 
de care Realitatea nu este Totalitate de Sine în Sine. 
Conştiinţa face ca Realitatea să fie o Unitate de Sine şi, 
totodată, peste Sine. Eul-Conştiinţa este astfel tocmai 
Deplinătatea de Sine fără de care Realitatea este Inferioară 
şi Incompletă. Dumnezeu dacă nu este Persoană nu poate 
avea Conştiinţă Totală de Sine, ci o Conştiinţă Difuză de 
Lege şi Principiu căreia El Însuşi i se Supune. Persoana-
Eul îi dă tocmai Auto-determinarea de Sine ce o face 
Suverană oricărei Limitări. 

Persoana este Esenţa Absolută, prin care este Spiritul şi 
Duhul ca Transcendent. Persoana dă Caracterul de Spirit 
şi nu invers. Dacă nu este întâi Persoana, nici Spiritul nu 
este ca Persoană, ci un Principiu Spiritual. 

Persoana este Esenţa a tot ceea ce Există, este Chipul şi 
Modelul-Arhetipal. Fără Persoană, Viul Absolut este redus 
la un Principiu Semi-viu ce implică evoluţie şi devenire, în 
contradicţie cu Mistica Creştină care consideră Realitatea 
Absolută Un Deplin Absolut de la început, ca Permanenţă 
Veşnică ce se Mişcă nu ca Devenire, ci ca Viu Deplin în 
Transpuneri tot Depline, ca Multiplicare, nu ca frag-
mentare-desfăşurare. Şi acest Viu Etern este Persoana Eul-
conştiinţa absolută, Dumnezeu. 

Eului-Persoanei Absolute să nu i se dea dimensiunile 
incomplete ale Individualităţii noastre de Creaţie. Eul-
Persoană-Conştiinţa Absolută Dumnezeu este Deplina 
Auto-Determinare de Sine dar nu în sensul unei simple 
Libertăţi, ci ca Totalitate-Permanenţă în care Libertatea 
este doar o coloristică de planul doi. Persoana este Prefi-
guraţia Treimii, întrucât este deja Proprie Triadă de Sine, 
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Comuniune-Autodeterminare de Sine, ca Eu-Conştiinţă, 
Duh-Fiinţă, Spirit-Sine. Acestea Trei sunt Persoana nu ca 
Trei Stări, ci ca Permanenţe de Configuraţie de Persoană. 
Persoană înseamnă Trei Permanenţe de Sine totodată şi 
neamestecate şi nedespărţite, ca Eu-Duh-Spirit, în care 
Eul-Conştiinţa este Originea care purcede Duhul Său şi 
naşte Spiritul Său de Persoană. Eul-Persoana-Dumnezeu 
Tatăl este astfel Realitatea Absolută, în care este deja 
Prefiguraţia Treimii de Persoane care se Concretizează ca 
Eu-Duh-Spirit, în care Eul-Conştiinţa este Originea care 
purcede Duhul Său şi naşte Spiritul Său de Persoană Eu.  

Persoana Dumnezeu Tatăl este astfel Realitatea 
Absolută în care este deja Prefiguraţia Treimii de Persoane 
care se Concretizează ca Tatăl-Sfântul Duh-Fiul. Unii vor 
ca însăşi Persoana Absolută Dumnezeu să aibă o Origine, 
ca Ieşire din Neantul Divin, pe care apoi Persoana 
Dumnezeiască Îl Cucereşte. Este foarte curioasă predilecţia 
noastră spre Neant-Nimic-Inexistenţă. Aşa se Divinizează o 
Închipuire Abstractă prin care Raţiunea după Căderea din 
Rai se auto-justifică. Astfel i se dă Neantului Divin cali-
tatea de Libertate în Sine, care Naşte pe Însuşi Dumnezeu 
şi apoi Creaţia prin Dumnezeu. 

Ar veni că Neantul-Libertatea Îl determină pe Însuşi 
Dumnezeu, ca pe însuşi Zeus-Destinul-Moira. Metafizica 
Creştină consideră aceasta un sofism abstract şi bolnav. 
Viul Absolut nu poate ieşi din Neant-Golul până la 
Inexistenţa Absolută, care apoi se umple miraculos de 
Plinul Divin. Neantul Divin nu poate fi Un Gol Absolut, 
iar dacă este un Divin Nedefinit ca Un Impersonalism 
Total, se admite Devenirea de însăşi Dumnezeire (de 
neadmis). Astfel, Persoana Absolută este Originea Ultimă 
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ca Realitate Absolută, care exclude şi ca Abstracţie 
Neantul-Golul-Inexistenţa. Neantul este o Abstracţie-
Închipuire a Intelectului îmbolnăvit de Căderea Creaţiei, 
căci Neantul nu există ca Realitate în Sine, ci doar ca un 
Impersonalism în care Raţiunea îşi găseşte singura odihnă 
şi absorbire. Este curioasă această predilecţie a Raţiunii, 
care se crede Esenţa însăşi a Spiritului şi Temei al Realităţii, 
care apoi are Nostalgia Auto-Anihilării de Sine în Neantul-
Iraţionalitatea Absolută. Aceasta dovedeşte că Raţiunea 
este Produsul unei alte Realităţi Superioare, dar nu ca 
Anihilare de Raţiune, ci ca Realitatea Origine ce are Toate 
Raţiunile, dar nu ca Neraţiuni, ci ca Eu-Conştiinţă-
Persoană. 

Am insistat şi insistăm pe delimitarea netă şi clară 
dintre Persoană ca Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă, Spirit-Sine şi 
Raţiunile ce sunt exterioare ca Energie-prelungiri de 
Mişcare ale Persoanei Realităţii în Sine. Raţiunile sunt 
Corp-Energii, Minte-Prelungire de Eu-Conştiinţă. Mistica 
desacralizează Mintea-Raţiunile, făcându-le Energii-Corp 
ce apoi se concretizează în Trup-Carne şi Oase. Carnea şi 
Oasele sunt Energii Minte solidificate ce sunt total altceva 
decât Eul-Conştiinţa de Suflet-Persoană.  

Noi, după Cădere, Uităm de Suflet, încât îl confundăm 
cu Mintea de Corp, iar Corpul îl golim de Mintea sa 
Naturală şi îl reducem la simpla Materie. De aici confuziile 
majore încât nu ne mai înţelegem. De aici confuzia cea mai 
controversată dintre Libertate şi Persoană. Libertatea  
exclude Persoana şi Persoana Exclude Libertatea. Dacă nu 
se porneşte de la delimitarea dintre Persoană şi Suflet pe 
de o parte, şi Raţiune ca Corp-Energii, pe de alta, nu se 
poate înţelege Contradicţia Absolută dintre Persoană şi 
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Libertate. Libertatea nu este Persoana, ci Raţiunea-Energia 
Mişcărilor de Persoană. Libertatea nu este Actul Persoanei, 
ci Ecoul-Prelungirea în afară a Actului Persoanei-
Sufletului. Raţiunea nu are ce căuta în Suflet, căci se 
Anihilează ca în Neant. Raţiunea a uitat de Eu-Conştiinţă 
de Suflet, considerându-se ea însăşi Suflet, iar Sufletul şi-L 
Reaminteşte vag şi confuz ca Neant Divin. La fel Liberta-
tea, care este sinonimă Raţiunii, a uitat de Persoană Actul 
în Sine şi se auto-consideră ea însăşi Act-Persoana.  

Noi dacă nu descifrăm realităţile, cădem în subterfu-
giile lor până la erorile cele mai bolnave. Să-L vezi pe 
Dumnezeu Însuşi în Alternativa Neantului, ca Tenebre 
Divine, pe care le cucereşte şi cu care se Luptă… nu este 
demn de Superlativul Dumnezeiesc. Şi mai mult, să-L vezi 
pe Dumnezeu El Însuşi Determinare a Libertăţii Neantului 
Divin, din care apoi mai iese încă Ceva, şi anume Creaţia 
care este Opusul Lui Dumnezeu şi pe care apoi Dumnezeu 
o ia în primire să o modeleze… Asta înseamnă admiterea 
Imperfecţiunii-Polarizării chiar de la Origini (ceea ce nu 
este de admis). Ar veni că Neantul Divin are deja în Sine 
Tragicul-Contradicţia ca o Sămânţă ascunsă ce se va 
amplifica tot mai mult. Şi această Sămânţă este Libertatea. 
Dar aceasta nu este Sămânţa cea adevărată, ci Neghina 
aruncată de Raţiunea Decăzută care are Obrăznicia să se 
implanteze în Ogorul cel Curat.  

Libertatea nu este Însăşi Dumnezeirea, ci este 
Prelungirea-Energia din afară a Mişcării Dumnezeirii. 
Dumnezeirea nu are nevoie de Libertate, este în afară de 
orice Determinare. Libertatea în apropierea Dumnezeirii 
se Topeşte ca într-un Neant. Libertatea este o Energie-
Coloristică, nu Însăşi Dumnezeirea ce este Incomparabilă 
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Libertăţii Simple. Nu există Libertate prin Libertate, ci 
prin Altceva Superior ei, spre Libertate. Libertatea de nu 
are un Suport ce nu este Ea, nu poate fi Libertate. Trebuie 
un Eu care să fie Liber şi acesta să aibă o decizie pe o 
anumită Voinţă şi considerente… care fiind considerente 
nu mai este Liber. 

De unde reiese că Libertatea este în Sine contrazicere 
fără legătura Sursei din care iese Libertatea. Dacă se 
porneşte de la Neantul Divin Absolut, ca însăşi Libertatea, 
ca de la Un Impersonal total, nu se împacă contradicţia, ci 
mai mult se complică. Dacă Neantul este Libertatea 
Absolută, Neantul nu mai este Neant, ci un amestec de 
Existenţă şi Nonexistenţă şi aceasta în mod egal ca să fie 
egală Libertatea. Dacă ar fi doar existenţa, aceasta nu este 
Libertatea însăşi, căci şi Inexistenţa trebuie să fie Liberă de 
a fi, sau mai mult Existenţa este şi nu este, ca să fie Liberă, 
căci o Singură Stare nu mai este Libertate în Sine. 

Libertatea este Dualitatea Absolută, alternanţa între a fi 
şi a nu fi. Aşa Însuşi Dumnezeu este supus Inexistenţei, ca 
şi Existenţei. Ce absurditate!… Prin această contrazicere în 
Sine Libertatea ca polarizare Absolută nu poate fi Originea 
Absolută. Nu poate fi Imperfecţiunea Originea Perfecţiunii, 
nici Inexistenţa baza Existenţei. Permanenţa şi Imper-
manenţa totodată este o Absurditate a unei Raţiuni 
Bolnave, care nefiind Permanenţă şi dorind-o, le acceptă 
pe amândouă ca pe un Sofism abstract şi iluziv. Libertatea 
şi Nelibertatea ca Mişcare de libertate constituie o ficţiune 
bolnavă şi abstractă, devenită reală după Căderea din Rai. 
Lumina cu Întunericul totodată este o absurditate. Dar 
Lumina înaintea Întunericului şi acesta după Lumină, nu 
mai este absurd, căci fiecare este realitatea sa fără să o 
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contrazică pe cealaltă, ci evidenţiindu-se reciproc. Astfel şi 
Existenţa Absolută ca Existenţă în Sine din care apoi iese 
Libertatea, ca partea a doua a Existenţei, ce nu se 
amestecă.  

Realitatea în sine este absurd să o defineşti Liberă sau 
Neliberă, căci o Maltratezi în ea însăşi. Ce iese din Reali-
tate poate fi supus unei alternative până la o complexă 
Coloristică. Astfel, Dumnezeirea este Realitate în Sine, pe 
care este absurd să o Maltratezi cu presupuneri de 
alternanţă, fie ele de pretinse superlative. De aici şi Chipul 
de Dumnezeu, care este Persoana.  

Dacă introduci atributele şi calităţile în Persoană o mal-
tratezi până la falsificare. Dacă, în schimb, o Împodobeşti 
cu acestea, dar pe afară, ca prelungiri-străluciri de Chip, 
Persoana şi Atributele fac o Comuniune Sublimă. Astfel, 
Persoana este Realitatea în Sine, dincolo de orice consi-
derente, Însăşi Esenţa-Existenţei, iar Libertatea este 
Semnul Regal al Persoanei, dar nu Însăşi Persoana, ci doar 
Simbolul ei. Libertatea este o Picătură faţă de Oceanul Eu-
Persoană, în care alături de Libertate sunt infinitele de 
Picături ca egaluri de Libertate, cum era Voinţa-Simţirea-
Gândirea. Cea mai mare greşeală este să introduci Atribu-
tele şi Calităţile în Interiorul Persoanei-Eului-Conştiinţei, 
căci acestea fiind Relativităţi de Mişcare, se auto-divini-
zează ca Permanenţe, până la umbrirea Eului Adevărat. 
Astfel, noi, după Cădere, ne zbatem între Două Euri 
Contrare: Eul-Conştiinţa de Suflet şi Eul-Mintea de 
Atribute de Eu-Suflet. De aceea, ca Mistică, primul lucru 
care se face este delimitarea celor Două Euri, fără de care 
nu este posibilă o Mistică propriu-zisă. 

Libertatea nu trebuie pusă pe primul Loc, ci ca al Doilea 
Plan al Existenţei, ca Semn şi Raţiune de Existenţă. 
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Realitatea Absolută exclude Inexistenţa. Legarea Existenţei 
de Inexistenţă este ceva degradant pentru Realitatea în 
Sine. Neantul este o Plăsmuire a Decăderii, căci nu există 
ca Realitate, ci ca Abstracţie şi închipuire a Chipului 
Decăzut. Libertatea este raţiune, nu Realitate în Sine. Dacă 
Libertatea este însuşi Neantul, înseamnă că Inexistenţa şi 
Existenţa sunt totodată, ceea ce înseamnă că Polarizarea 
este de la Începuturi, că Imperfecţiunea este alături de 
Perfecţiune. Libertatea implică egalitatea Liberă şi a 
Binelui şi a Răului. Dacă este numai Bine, înseamnă că nu 
este Libertate, căci şi Răul este Liber să fie. Înseamnă că 
Însuşi Dumnezeu nu este Veşnic, căci Libertatea este să fie 
totodată şi neveşnic, altfel nu există Libertate...  

Această Logică Bolnavă dovedeşte că Libertatea este 
mai mică decât altceva Superior, care este Realitatea în 
Sine, care este Superioară Neantului, care exclude neantul 
ca Realitate în Sine, ca şi Libertatea. Libertatea este o 
calitate a Realităţii, nu însăşi Realitatea care este incompa-
rabil superioară Libertăţii. Realitatea determină Libertatea 
şi nu Libertatea produce Realitatea. Libertatea este o Pică-
tură de Realitate, o Mişcare Relativă a Realităţii. Realitatea 
este Permanenţa care se Deschide în Infinite Libertăţi, care 
sunt Determinate de Realitate, nu de Libertatea fragmen-
tară şi schimbătoare. Dogmatizarea Libertăţii până la 
punerea ei în capul Existenţei este o eroare de Logică. 
Libertatea este atunci Dualitatea Contrară, care nu Naşte, 
ci Distruge. Libertatea iese din Realitate şi aşa nu o 
Distruge, altfel de iese Realitatea din Libertate de la 
început Realitatea este Ruptă şi Contrară.  

Perfecţiunea Absolută nu este Libertatea Absolută, căci 
s-ar Contrazice pe Sine, ci este Realitatea Absolută, din 
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care apoi iese Libertatea în Deschideri de Realitate. Răul 
nu este o Libertate faţă de Bine, ci din contră este o 
Nelibertate, un Anti-Bine. Negativul nu poate fi niciodată 
Libertate, căci Negativul este Oprimator-distrugătorul 
Binelui. Aici este Anti-Logica Contrariilor. Pozitivul nu 
este contrapartea Negativului şi invers, ci pur şi simplu 
unul distrugerea altuia. Contrariile nu sunt Mişcare în 
Sine, ci Distrugere în Sine, o Mişcare lovindu-se de alta. 
Mişcarea uneia faţă de cealaltă. Libertatea este Mişcarea 
Contrară şi aşa Libertatea nu este o Pură Mişcare, ci una 
de derivaţie şi în planul doi, în exteriorul Realităţii deja 
Existente. Libertatea Singură este Distrugerea, iar ca deri-
vaţie din Realitate este o Podoabă şi Constructivă. Liber-
tatea Singură este Idol, nu Icoană, este Fals Dumnezeu şi 
Mincinoasă Mişcare. Îngerii Căzuţi fac prima Idolatrizare 
şi aşa fac prima degradare a Realităţii. 

Libertatea fără Realitatea în Sine nu mai este Icoană, se 
Rupe de Chipul în Sine şi aşa rămâne Mască-Idol. Libertatea 
este un Fragment de Realitate, o Mişcare Singulară, nu 
Totala Realitate care este Deplinul Tuturor nuanţelor de 
Libertate, dintr-o dată toate, nu fragmentate. Libertatea nu 
este Origine, ci Produs şi Semn-Simbol al Realităţii 
Permanente. Libertatea nu este Act de Persoană, ci este 
Prelungire energetică de Act, ca Har-Raţiune-ecou de Act 
Eu-Conştiinţă. Actul nu este o Determinare, ci o Mişcare în 
Sine şi de Sine, care în afară apoi se traduce ca Libertate de 
Act. Eul-Conştiinţa este Actul, Cuvântul în Sine, care  
apoi se traduce ca prelungire în Minte-Raţiuni de Act-
Conştiinţă. Ca mistică se delimitează net Conştiinţa-Eul de 
Mintea-Raţiunea de prelungirea Eului, ca Manifestarea 
Eului.  
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Noi, după Cădere, punem Manifestarea înaintea Celui 
ce Produce Raţiunea. Raţiunea, deşi este Cârma noastră, 
de aşa-zise Fiinţe Raţionale, nu este Realitatea de Bază, ci 
Realitatea de Derivaţie. Noi credem Realitatea Suma 
Raţiunilor Sale, ceea ce este foarte greşit. Realitatea nu este 
Sumă de Raţiuni, ci Deplin de Conştiinţă-Eu în Sine, care 
apoi se Manifestă în planul Doi ca Raţiuni. Raţiunea este 
Simbolul-Semnul în Afară al Eului Conştiinţă Realitate. 
Raţiunea fără Eu-conştiinţă devine o Lege-Principiu, care 
este tocmai contrazicerea Eului. Legea Singură nu este 
Construcţie şi nici deschidere, iar Eul-Conştiinţa fără 
coloristica de afară a Raţiunii-Legii este, de asemenea, o 
deschidere fără Conturări în Forme. Este interzisă această 
legătură strânsă dintre Eu şi Raţiunile Sale.  

Eul este greşit considerat Închiderea Realităţii, focali-
zarea lui într-un Punct-Conştiinţă Proprie, întrucât Eul-
Conştiinţa este ca Fond tocmai defocalizarea-deschiderea 
la infinit. Raţiunea ca prelungire a Eului-Conştiinţei este 
înfrăţirea şi conturarea în Forme Determinate a Eului-
Conştiinţei. De aceea Filosofia amestecă Eul-Conştiinţa cu 
Raţiunile sale, până la confuzia lor, astfel încât fără Raţiuni 
Eul-Conştiinţa scapă definirii. Legea şi Raţiunea opresc în 
loc şi forme Eul-Conştiinţa dincolo şi peste Forme. Mistica 
dă la o parte Raţiunile tocmai ca să elibereze Eul-
Conştiinţa de îngrădirile limitărilor mai ales după cădere, 
când formele ajung pe prim plan de realitate. 

Mai ales în această relatare despre Mistica Isihastă 
facem o delimitare care pe unii îi va contraria, între Eul-
Conştiinţa Suflet şi Mintea-Raţiunea Corp, desacralizând 
total Mintea-Raţiunea, făcând-o energii de Corp. 

Doar ca Înviere în Hristos Mintea-Raţiunile mai pot 
deveni Icoane-Transpunere de Chipuri Harice. Şi de aici 
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Libertatea fiind din categoria a doua, a Raţiunilor, nu este 
însuşi Fondul Moralei-Virtuţii. Amestecul Moralei cu 
Libertatea este la fel cu amestecul dintre Eu-Conştiinţă şi 
Raţiunile sale. Morala este Eu-Conştiinţă, nu Raţiuni-
Libertăţi. 

Creştinismul pune toată baza Sa tocmai pe Morală, care 
este Suflet Pur. Morala este Esenţa-Conştiinţa, Viul în Sine, 
nu determinări-Considerente. Morala este însuşi Sufletul, 
este Iubirea-Dragostea-Dăruirea, iar Legile Morale sunt 
Raţiunile de afară ale Moralei în Sine. 

După Cădere, Creaţia se desparte de Morala în Sine şi 
aşa are nevoie de Legi Morale care să Revină la Morala în 
Sine şi apoi să devină Viul în sine care nu este determinat 
de Legi Morale, ci El îşi determină Legile Morale. Libertatea 
nu este Morala în Sine, ci prelungirea acesteia în afară, în 
Raţiuni de Morală, care de nu au baza Eului-Conştiinţei 
devin o Anti-Morală, pretinsă Libertate a dualităţii Bine-
Rău. Suferinţa nu este o Realitate în Sine, ca Posibilitate în 
Sine a Libertăţii, ce înseamnă Dualitate Ontologică, ci este 
o derivaţie a Ruperii Libertăţii de Originea sa, Realitatea 
în Sine, Eul-Conştiinţa.  

Creaţia cade nu prin Eu-Conştiinţă, ci prin Raţiunile de 
afară ale Eului-Conştiinţei. Diavolul dă Alternativa, Duali-
tatea Bine-Rău Omului în Rai. Liberul Arbitru nu este Eul-
Conştiinţa, ci Mintea-Raţiunile-Libertatea. Eul-Conştiinţa 
nu are nevoie de Raţiuni-Libertate, de Liber-Arbitru, ci de 
Morală în Sine care este Iubirea Totală. Iubirea nu mai este 
nici Alegere, nici Considerente, este toate Raţiunile 
deodată şi peste Raţiuni, încât Morala în Sine este Supe-
rioară Libertăţii, este dincolo de Liber Arbitru (care derivă 
din Morală, ca Raţiune de Morală). Mistica nu distruge 



 

147 

Raţiunile-Libertatea, dar le pune pe planul doi, ca Reali-
tate de produs al Realităţii în Sine ce este Eul-Conştiinţa-
Sufletul. 

De aceea Păcatul este aşa de mare, întrucât este Anti-

Morală, nu atât ca Anti-Libertate. Noi după cădere vedem 

invers Realitatea, întâi prin Raţiuni şi apoi prin Realitatea 

în Sine. Dar normal este ca Realitatea-Morala să primeze. 

 

30. 
 

S-a stabilit până aici, poate cu prea multă insistenţă, ce 

este Sufletul. Mistica Isihastă este Trăire direct din Suflet. 

Dar noi cei căzuţi suntem înecaţi în Corp. Cum să ieşim la 

suprafaţă? 

Sufletul este Chip de Dumnezeu, este Microtreime de 
Sine. Corpul este Prelungire de Suflet. Sufletul este Unitate 

de Persoană, Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă, Spirit-Sine, iar 

Corpul este Prelungirea acestora ca Minte-Informaţie, 

Simţire-Energie, Raţiune-Trup Fizic. Sufletul este Persoană, 

iar Corpul este Individualitatea Minte şi amândouă unite 

sunt Personalitatea. Corpul este Energie de Suflet, pro-

dusul Mişcărilor de Suflet. Orice Mişcare din şi de Suflet 
se concretizează energetic în afară ca Energie Informativă-

Minte, Simţire-Biologie-Raţiune Trup Fizic, ca Prelungiri 

Vibratorii de Suflet. Trupul, pe lângă Prelungire de Suflet 

este totodată Chip de Creaţie-Creaţie. Sufletul este 

Transpunere de Dumnezeu în Altă Esenţă-Natură de 

Creaţie, ca Nou Model. Corpul este altceva decât Transpu-

nere de Dumnezeu, este Transpunere de Suflet Creat Chip 
de Dumnezeu.  
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Sufletul Seamănă ca Model cu Dumnezeu, dar Corpul 
nu mai seamănă, ci Corpul este Chipul Creaţiei, Modelul 
Creaţiei Sufletului Creat. Corpul are Chip de Har Divin ca 
Tipare Arhetipale, dar Corpul este Chipul Creaţiei în Sine 
al Sufletului Creat. Corpul nu are nimic Dumnezeiesc prin 
el însuşi, doar dacă îşi păstrează Legătura şi Concordanţa 
cu Sufletul, a cărui Prelungire este. Astfel, după Cădere, 
Corpul devine o Totală Anti-Realitate Dumnezeu, căci fără 
Suflet Corpul este doar Chip de Creaţie, fără nici o 
Legătură cu Dumnezeu, rămânând doar Capacităţile Chip 
de Har ca Minte-Raţiune de Corp, care şi acestea intră în 
degradare până la pierdere.  

Prin Cădere, Creaţia se degradează cel mai mult în Chipul 
său propriu de Creaţie, care este Corpul, nu Sufletul. 
Sufletul intră mai puţin în Nebunia Căderii, se umbreşte 
până la o Închidere-Îngropare în Realitatea de Creaţie-
Corp. Nebunia Căderii este pe Planul Corpului, în Minte-
Simţire şi Raţiunile Concretizate ca Trup-Carne Fizică.  

De obicei, se confundă Sufletul cu Mintea-Raţiunile, dar 
acestea nu sunt Sufletul, ci prelungirea energetică a 
Sufletului. Sufletul rămâne în umbra şi în dosul Minţii-
Corpului, de unde greutatea Readucerii Sufletului în 
primul plan peste Minte şi Corp. De aici Mistica este 
confundată cu Trăirea de Minte, ceea ce este fals şi confuz. 
Toate Misticile ne-Creştine pun bază pe Minte-Raţiuni ca 
Înaltă Spiritualitate. De aici Magiile Misticii. Mintea este 
Energie ce poate fi Subtilă până la fals Chip de Suflet, şi 
poate fi îngroşată până la Materia Fizică-Trup-Carne. 
Mulţi se încurcă aici până la erori majore. De aceea noi 
încercăm cu insistenţă descifrarea Realităţilor de Suflet şi 
de Corp, ca să nu se mai amestece, să nu se mai confunde. 
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De aici confuziile şi în Mistică, referitor la cum se ajunge la 
Reîntoarcerea la Dumnezeu, prin Corp-Minte sau prin 
Suflet Direct. Dacă se confundă Sufletul cu Mintea, 
Sufletul este încă lăsat în Umbră.  

Mistica Isihastă este Mistica Pură de Suflet, care apoi se 

răsfrânge în Corp-Minte. Şi de aici problema de Suflet, ce 

este Sufletul faţă de Corp. Sufletul este Chip de Dumnezeu, 

dar nu de Esenţă Dumnezeu, ci de Esenţă Nou Creată, dar 

în Model de Dumnezeu, ce Seamănă în Potenţă cu 

Dumnezeu, dar este Deschidere de Model Nou Creat de 

Dumnezeu. Creaţia ca Suflet este Deofiinţă cu Dumnezeu 

ca Model, nu ca Esenţă, cum, eronat, consideră panteismul. 

Frumuseţea şi măreţia Creaţiei este tocmai în această Altă 

Esenţă-Creată care ia Chip de Dumnezeu fără să fie 

Dumnezeu în Sine, ci prin Dumnezeu Creatorul. Şi această 

Esenţă de Creaţie este şi mai Pregnantă în Chipul de Corp. 

Creştinismul dă o importanţă Corpului chiar mai mult 

decât Sufletului, deşi pare prea mult spus. Dacă Sufletul 

este pe jumătate Chip de Creaţie (căci cealaltă jumătate 

este Model de Dumnezeu), Corpul este Chip Întreg de 

Creaţie. De aceea, Dumnezeu se vede Creator în Sine. În 

Chipul de Suflet Dumnezeu se Regăseşte pe Sine, dar în 

Chipul de Corp Dumnezeu se Depăşeşte pe Sine, ca Ceva 

ce nu mai este El şi pentru că nu este el, Dumnezeu îi 

acordă mai multă Atenţie. Corpul Oglindeşte pe Dumnezeu 

doar dacă este în Apropierea Lui Dumnezeu, altfel nu-L 

mai are nici ca Informaţie-Minte, nici ca Înfăţişare. De 

aceea noi nu vedem pe Dumnezeu direct cu Ochii 

Trupeşti, ci Întâi Îl vede Sufletul şi apoi ca prelungire de 

Vedere de Suflet este posibilă şi Vederea de Corp. 
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Corpul este Minte-Simţire-Raţiune Trup Fizic. Prin minte 
Corpul pare să aibă proprie Independenţă, dar aici este 
Înţelegerea. Mintea are capacităţi deosebite, dar nu poate 
trece de Realitatea Energetică şi de Informaţiile Mentale, 
nu poate intra în Domeniul Sufletului propriu-zis. Aici 
este Mistica.  

Mulţi însă confundă Realitatea dincolo de Minte cu 
însăşi Realitatea Lui Dumnezeu Însuşi, ceea ce este greşit. 
Mintea este doar Realitate de Corp-Creaţie şi dincolo de 
Minte este Sufletul Creat şi dincolo de Sufletul Creat este 
Dumnezeu propriu-zis. Aşa Mistica Isihastă nu este o 
Mistică a Minţii spre Dincolo de Minte, ci o Mistică Dublă, 
întâi a Unirii Minţii-Corpului cu Sufletul Său, care se face 
în Inimă şi apoi cu acest Chip Integral Suflet-Corp 
făcându-se Mistica-Mistică a Unirii-Comuniunii Creaţie-
Dumnezeu. Noi suntem Creaţie, Esenţă de Creaţie ca 
Suflet şi Corp şi în Chip Integral Suflet-Corp vorbim apoi 
cu Dumnezeu Creatorul.  

Aşa zisa metodă Isihastă a Unirii Minţii cu Inima, ca 
Rugăciune în Inimă, nu este o tehnică de deschideri a nu 
se ştie ce Forţe Ascunse şi latente, ci este Mistica Regăsirii 
celor Două Realităţi ale noastre, Suflet-Corp, ca să revină 
la Chipul Integral de Creaţie, doar astfel putându-se Reintra 
în Legătură Reală şi faptică cu Dumnezeu Creatorul. În 
Misticile ne-Creştine Creaţia este redusă la Minte-Intelect-
Materie-Corp. Tot ce este dincolo de Materie-Minte este 
Dumnezeu. În Metafizica Creştină Dumnezeu Creează şi 
un Transcendent de Creaţie, adică şi un Suflet de Creaţie 
care este dincolo de Minte-Materie.  

De aici marea diferenţă dintre Mistica Isihastă-Creştină 
şi celelalte Mistici ne-Creştine. Misticile ne-Creştine fac 
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Mistica Minţii-Intelectului, pretinsului Spirit de Creaţie, 
spre Realitatea dincolo de Minte, spre Sufletul ce se 
Consideră Dumnezeu Universal sau parţial (Scânteile de 
Suflet individuale care apoi se unesc în cel Universal). 
Misticile ne-Creştine ajung prin Transcenderea Realităţilor 
Mentale la zisa Iluminare, la Realitatea Transcendentală 
Suflet-Dumnezeu, dar nu este clar la ce fel de Transcendent 
ajung, la ce fel de Suflet Creat sau la Transcendentul în 
Sine Dumnezeu Creatorul.  

La Indieni Buddha atinge Iluminarea, vede într-un fel 
aşa zisa Nirvana, dar nu spune că a Întâlnit direct pe 
Dumnezeu, chiar evită să vorbească de Dumnezeu. De unde 
reiese că Misticile ne-Creştine ajung la Transcendentul 
Suflet de Creaţie, Chip Model de Dumnezeu, dar nu se 
Întâlnesc Real cu Însuşi Dumnezeu, Creatorul. Misticile 
Meditative-Extatice par să fie intrarea în Transcendentul 
de Creaţie, care se confundă cu însuşi Dumnezeu. Mistica 
Isihastă, prin Trăitorii săi, avertizează la tot pasul despre 
această Falsă Lumină, care nu este Dumnezeu cel 
Adevărat. Este chiar pericolul Auto-Divinizării-Mândriei 
diabolice a unei Iluminări de Divin ne-Dumnezeiesc. Este 
aici o mare subtilitate a Misticii. 

 

IX 
 
Fără să observ, Avva Arsenie intră în Chilie. 
– Citeşti de zor Manuscrisul lui Neofit?… Pricepi ceva?… 

Eu am încercat, dar nu am rămas cu prea multe. Ca să fii 
un Isihast cum zice în manuscris trebuie să te dedici unei 
practici serioase. Cum ţi-am mai spus, eu l-am cunoscut pe 
ucenicul lui Neofit, pe Avva Arsenie, care tot mereu ne 
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vorbea despre Isihasm. El susţinea cu tărie că nu este 
nevoie de cine ştie ce înclinaţii speciale, ci totul depinde 
de seriozitatea practicii tale. Tot secretul este respectarea 
unor învăţături de bază şi în rest totul decurge de la sine. 

– Acest manuscris pune problema într-un mod special. 
Într-adevăr, Isihasmul nu este o simplă metodă de trăire 
duhovnicească, este tot complexul trăirii Vieţii Creştine. 

– Multora li se pare o trăire Neobişnuită, chiar 
fantastică… 

– Fără acest Neobişnuit şi Miracol Duhovnicesc nu mai 
este nici o Taină Viaţa Călugărească. Tocmai aici este 
Frumuseţea Monahală. 

– Trăirea Creştină trebuie să fie pentru toţi. 
– Am înţeles din acest Manuscris că esenţa Isihasmului 

este Vorbirea-Cuvântarea… Existenţa Vie înseamnă mai 
întâi Vorbire-Cuvântare şi apoi Mişcare. Noi ştim că Miş-
carea este Viaţa. Mistica spune că înainte este Vorbirea-
Cuvântarea şi apoi Mişcarea.  

Mişcarea este o Prelungire Energetică în afară a 
Vorbirii-Cuvântării Eului-Viului în Sine. Sufletul-Eul-
Conştiinţa se Mişcă Vorbind-Cuvântând, iar Corpul se 
Mişcă pe Tiparele Vorbirii, ca Informaţie-Minte şi prin 
aceasta ca Raţiuni-Mecanisme concretizate ca Forme Mate-
riale şi Trupuri-Organe Fizico-Biologice. Viaţa, Realitatea 
în Sine are întâi o Mişcare de Eu-Conştiinţă, ca Vorbire 
Transcendentală, care se prelungeşte în afară ca o 
Manifestare de Vorbire, întâi ca Minte-Informaţie, ce se 
traduce apoi ca forme energetice. Astfel Trăirea Isihastă 
este întâi Vorbirea de Suflet şi apoi Limbaj de Semne-
Simboluri Mentale. Rugăciunea este cea mai Transcen-
dentală Vorbire şi de aceea Rugăciunea este Baza Trăirii 
Isihaste.  
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Rugăciunea nu este o Vorbire Simplă-Oarecare, ci o 
Vorbire Sfântă de Icoană în care Iubirea este împletită cu 
Închinarea-Veneraţia. Noi, după cădere, nu mai Vorbim 
Conştienţi cu Sufletul, ci ne transpunem în Limbaj de 
Minte-Simţiri-Raţiuni-Forme energetice, ce este o Vorbire 
de Ordinul Doi, care trece uşor datorită Căderii într-un 
Anti-Limbaj. Rugăciunea Isihastă are în vedere Trezirea 
Conştiinţei de Suflet prin Cuvântul Dumnezeiesc ce s-a 
coborât în Lume, Iisus Hristos, şi chiar dacă se face iniţial 
prin Minte, nu are Sens de Minte, ci dincolo de Minte. 
Isihasmul este Rugăciunea Iscusită a Minţii tocmai că trece 
de limitele Minţii, în Eul-Conştiinţa de Suflet, singurul apt 
de Vorbire cu Dumnezeu. Mintea nu poate Vorbi în mod 
real cu Dumnezeu, ci doar primeşte Informaţii despre 
Dumnezeu şi transmite Informaţii. 

Mintea ruptă de Eul-Conştiinţă de Suflet, se auto-
divinizează pe sine şi aşa devine Eul nostru Inferior, Egoul 
de care vorbesc toate Misticile. Reîntoarcerea spre Eul-
Conştiinţă de Suflet trebuie astfel să se debaraseze de 
adaosurile şi deformările Egoului-Minte, de Limbajul de 
Minte, care, după Cădere, nu mai are nimic comun cu 
Vorbirea de Suflet. Şi acest Drum greu de trecere de la 
Limbajul de Minte la Vorbirea de Suflet, implică în el 
însuşi o întreagă Mistică, care nu mai este Religioasă, ci un 
fel de Ştiinţă Spirituală. Mulţi se împotmolesc aici, inca-
pabili de Întâlnirea directă şi Personală cu Dumnezeu, 
mulţumindu-se cu o Auto-Religie Laică. Şi Buddha cât de 
Iluminat Spiritual a fost nu vorbeşte de Întâlnirea cu 
Dumnezeu, încât el chiar neagă necesitatea Religiei ca fapt 
în Sine… Dar aceasta este o Iluminare de Jumătate, căci 
degeaba ai ajuns la Esenţa ta de Fiinţă Spirituală, dacă nu 
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Trăieşti şi Miracolul-Taina Întâlnirii cu Fiinţa Dumnezeu 
Creatorul, a cărui Transpunere eşti şi pe care îl ai ca 
Sufletul Sufletului Tău.  

Mistica Isihastă nu se opreşte la Sufletul propriu ca 

Esenţă proprie pe care o Auto-Divinizează şi o contopeşte 

cu Esenţa Absolută. Sufletul nostru este Chip-Model de 

Dumnezeu, dar nu Dumnezeu Absolut, ci Creaţia Mode-

lului Absolut, încât Mistica Isihastă nu este o Auto-

Mistică, ci o Mistică Religioasă. Auto-Misticile ne-Creştine 

fac Mistica Minţii-Intelectului de Creaţie spre Esenţa 

Minţii care într-adevăr este Sufletul. Dar găsind Sufletul 

Minţii nu găseşti pe Însuşi Dumnezeu, căci Sufletul nu 

este Însuşi Dumnezeu, ci o Transpunere tot Creată de 

Dumnezeu, un Transcendent Creat. Dumnezeu Creează 

efectiv prin Sufletul nostru şi un Transcendent de Creaţie, 

nu doar o Natură-Materială de Creaţie.  

Dincolo de Natura Materială de Creaţie este Sufletul 

care însă nu este Dumnezeu şi de aceea Misticile ne-

Creştine nu ajung la Întâlnirea efectivă cu Dumnezeu 

Însuşi, ci cu o Reflectare de Dumnezeu ca Suflet. Astfel, 

are dreptate Buddha că în Iluminare nu te Întâlneşti cu 

Dumnezeu, ci cu Sufletul tău, pe care îl Auto-divinizezi, îl 

crezi însuşi Dumnezeu. De aceea Misticile ne-Creştine pot 

fi şi ne-Religioase, ca fapt în Sine. Este cu adevărat şi un 

Miracol de Creaţie, al Sufletului de Creaţie, care însă nu 

trebuie confundat şi amestecat cu Miracolul pur dincolo 

de Creaţie, cel Pur Dumnezeiesc. De aceea Mistica Isihastă 

este Anti-Mistica Magiilor forţelor energetice, ca eviden-

ţiere a Purului Miracol Dumnezeiesc, ce este dincolo de 

Forţa Energiilor indiferent de ce Natură ar fi.  



 

155 

Mistica Isihastă merge până la extremismul Refuzului 
oricărei Forţe Energetice, spre a nu se confunda cu Reali-
tatea Dincolo de Forţe, Superioară Forţelor, ca Realitate 
Dumnezeiască. Se fac unele greşeli şi aici, excluzându-se 
Realitatea Energetică în întregime. Realitatea nu este 
Ruperea şi Antagonismul acestora, ci Coexistenţa 
neamestecată-nedespărţită. 

Metafizica Creştină nu exclude Realitatea Energetică-
Corporală, ci din contră o ridică la Chip de Icoană 
Exterioară, ca prelungire a Icoanei propriu-zise de Suflet. 
Erorile sunt în faptul că se înstrăinează cele două Realităţi 
până la Ruperea lor una de alta. Dar şi amestecul lor, de 
asemenea, se falsifică. Punerea lor la locul cuvenit, 
recunoaşterea fiecăreia atât cât este, dă Chipul Realităţii 
Adevărate. După cădere, Creaţia face tocmai Duşmănia 
dintre Realităţi, le polarizează până la Distrugere reci-
procă, până la o Maltratare continuă, ce generează Suferinţa. 
Aici Misticile se încurcă. Sufletul este Transcendent, Corpul 
este Energie-Minte. Unii văd Unirea lor prin Excluderea 
Unuia, sau absorbirea între ele. Mistica Isihastă le dă 
aceeaşi Importanţă, dar nu le confundă, nu le amestecă, ci 
ele participă reciproc, fiecare la realitatea celuilalt. 

– Voi, intelectualii, vreţi să vedeţi Mistica şi cu Ochii 
Minţii-Înţelegerii dar să nu uitaţi Practica Directă. Au fost 
mari Sfinţi Isihaşti care nu au făcut deloc Filosofie, dar au 
Trăit din plin această Filosofie fără să o mai treacă prin tot 
felul de Raţionamente. 

– Da! Noi pretinşii Gânditori facem multă Gălăgie 
Mentală, de aceea practicăm mai puţin. Totuşi, echilibrul 
armonios dintre amândouă ar fi Idealul. Căderea este în 
fond o Complicare Mentală ce se traduce în Corpul nostru 
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ca un Haos Energetic-Trupesc. În Suflet apare Dublura de 
Suflet Decăzut, ca Anti-Iubire de Dumnezeu. Şi iată 
Drumul Misticii, cele Două Reveniri la Realitatea 
Normală, la Sufletul Adevărat ca Iubire Transcendentală şi 
la Mintea-Corpul cel Adevărat, ca Despătimire Energetică-
Trupească. Noi, cei pretinşi Intelectuali, facem Despătimirea 
prin Trăiri Mentale, iar ceilalţi o fac tot în acelaşi Sens prin 
Trăiri Sentimentale-Virtuţi. Dar Mintea şi Sentimentul se 
înrudesc şi sunt două Moduri de Mişcare Corporală-
Energetică.  

Sufletul, s-a văzut, este Realitatea Transcendentală 
Trinitară ca Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă, Spirit-Sine, iar 
Corpul este prelungirea acestora ca Energii tot de Chip 
Trinitar ca Minte-Viaţă, Sentiment-Simţire, Raţiune-Trup 
Fizic. Căderea a Învrăjbit Realităţile de Suflet printr-o 
Participare Iluzivă şi Degradată, trecând Iubirea Agape 
dintre Eu şi Duh şi Spirit în Ură între acestea, iar în Corp, 
de asemenea, a Contrariat Mintea cu Simţirea şi cu Trupul 
Fizic. Şi iată în noi un adevărat Război care apoi se 
prelungeşte şi în afară, în Luptă cu cei din jur. Mistica este 
tocmai Trecerea de la Război la Pacea-Isihia Adevărată din 
care am căzut. 

– Fiule, văd că te potriveşti de minune cu toţi Neofiţii 
care au trecut prin această Chilie. 

– Practica este Intrarea în acest Complex de Transfor-
marea Războiului în Pace-Isihie. Dar cât este de greu să 
Împaci atâtea Neînţelegeri, care sunt în fiecare Celulă 
Corporală. Milioane de Celule, milioane de Informaţii 
Mentale întipărite, milioane de confuzii şi erori, milioane 
de Conflicte, care toate trebuie aduse la Pacea primordială. 
Iată Practica Mistică. 
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31. 
 
Reiau Manuscrisul. „Noi suntem Creaţie Suflet şi Corp. 

Sufletul transpune pe Dumnezeu în Model şi Esenţă de 
Transcendent Creat, iar Corpul transpune acest Suflet 
Creat. Trebuie avută în vedere Realitatea Sufletului Creat, 
ce este Dublă. Odată Sufletul este Chip-Model de Dumnezeu, 
transpus în Model de creaţie, ca un Transfer de Chip de 
Dumnezeu, transpus în Model de creaţie, ca un  Transfer 
de Chip de Dumnezeu în altă Esenţă-Substanţă de Creaţie. 
Aşa Sufletul seamănă cu Dumnezeu ca Model, dar nu este 
Aceeaşi Esenţă Dumnezeiască şi chiar Noul Model este ca 
Alt Model, dar în analogie cu cel de Dumnezeu. Modelul 
Nou Creat nu-L copiază pe Cel Dumnezeiesc, ci Îl 
Transpune în Altfel de Model, dar ca Acelaşi Model 
Dumnezeiesc, şi în Altă Substanţă de Creaţie. Sufletul şi 
Dumnezeu, deşi seamănă ca Chip Model ca Realitate, nu 
sunt Identici, nici ca Esenţă de  Realitate, nici ca Model 
propriu-zis, fiind Creaţie de Noi Modele ale Aceluiaşi 
Model Absolut Dumnezeiesc. Chipul de Suflet este Chip 
de Dumnezeu în toată plenitudinea, dar o dată transpus 
într-o nouă Esenţă-Natură de Creaţie şi încă o dată în 
Model Creativ al Modelului Unic Dumnezeu.  

Acelaşi Chip de Dumnezeu se transpune în Multitu-
dine-Chipuri de Creaţie, ca Noi Modele-Suflete de Creaţie. 
Dacă ai pune Faţă în Faţă pe Dumnezeu şi un Suflet, ar fi 
Două deplinuri egale, dar Unul Necreat şi Altul Creat şi 
chiar mai mult, Unul Model Absolut şi Celălalt o 
Analogie-Corespondenţă, dar în Altfel de Model, care-l 
are pe cel Dumnezeiesc ca Bază şi Model, fără să se 
Confunde sau să se amestece. Dumnezeu ca Model Unic 
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se Transpune în Modele Diferite de Creaţie rămânând 
Acelaşi Model Unic, dar în Multitudine de Modele de 
transpunere. 

Mistica Isihastă insistă pe acest fel, ca să nu se ajungă la 
Erorile panteiste, sau Evoluţioniste. Caracterul de Creaţie 
este acest Dublu de Împletire-Participare Dumnezeu-Creaţie. 
Noi, Creaţia, suntem Modele-Participare la Modelul Dum-
nezeiesc, suntem Esenţă de Creaţie, dar Participativă la 
Esenţa Dumnezeiască, fără să ne amestecăm, dar nici să ne 
despărţim. Sufletele Create nu pot fi Suflete-Transcendente 
de Creaţie prin Sine, ci doar prin Transcendentul Creator 
şi nici doar Participare la proprie Realitate de Creaţie, ca 
închidere în Sine. Aşa Creaţia prin Ruperea-Despărţirea de 
Dumnezeu, nemaiparticipând la Esenţa Dumnezeiască nu 
rămâne nici în Esenţa de Creaţie, ci îşi confecţionează o 
Altă Participare, la un Model Imperfect-Decăzut Anti-
Dumnezeu şi totodată Anti-Creaţie.  

Aici este mecanismul şi Drama Căderii Creaţiei. Creaţia 
nemaiparticipând la Esenţa Lui Dumnezeu, rupându-se de 
Iubirea Lui, nu rămâne nici în Iubire proprie, ci se Auto-
Învrăjbeşte până la Auto-Fărâmiţare. Creaţia nu poate 
Exista fără Participarea la o Altă Realitate. Viul înseamnă 
nu atât Mişcare în Sine, cât Participare Dincolo de Sine. 
Viul este Viu în Sine doar dacă participă în Alt Viu ca şi 
Sine. Viul este Viu doar dacă este încă o dată Viu în Alt 
Viu. Mişcarea Viului este tot Viul şi Viul nu Consumă 
Viul, ci se multiplică dincolo de propriu Viu, ca Miracol de 
Viu, ca Peste Viu. 

Drama Ruperii de Dumnezeu a Creaţiei se transpune 
totodată în proprie Rupere. Ne-Iubirea de Dumnezeu 
devine şi Anti-Iubire în proprie Realitate. Creaţia suferă în 
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primul rând propriile Anti-Iubiri şi apoi Anti-Iubirea de 
Dumnezeu. Ne-Participarea la Iubirea Lui Dumnezeu se 
traduce totodată în Ne-Participare la propria Iubire, de 
unde groaznicul conflict din Creaţia Căzută. Înstrăinându-ne 
de Baza noastră Dumnezeiască, ne pierdem în propria 
bază şi aşa ne confecţionăm o Bază Fictivă, Chipul Străin 
al Căderii pe care îl adoptăm în Locul Lui Dumnezeu, ca 
pe un Idol. Dăm la o parte pe Dumnezeu cel Adevărat, dar 
nu se poate Trăi  fără Dumnezeu şi aşa ne confecţionăm 
un Înlocuitor de Dumnezeu, un Idol ce în fond nu este 
Dumnezeu, ci o Mască-Iluzie de Dumnezeu. Îngerii Căzuţi 
Inventează acest Idol şi se Unesc cu el, devenind astfel 
Diavoli. Idolii şi Diavolii sunt astfel Una.  

În mod normal, Chipul Perfect de Dumnezeu este şi 
Chipul perfect al Creaţiei, ca Participarea Creaţiei la Per-
fecţiunea Dumnezeiască. Fără această  Participare, Creaţia 
iese din Perfecţiunea Unică şi Absolută şi se prăvăleşte 
într-un Gol care, în fond, nu există, dar pe care şi-l confec-
ţionează Creaţia din Lipsa Lui Dumnezeu. Golul-Neantul 
este posibil doar prin darea la o parte a Lui Dumnezeu. 
Pentru Dumnezeu nu există Neant-Gol, şi nici pentru 
Creaţia în Unire cu Dumnezeu, dar despărţindu-se şi 
rămânând Singură, înlocuieşte Lipsa Lui Dumnezeu cu 
Neantul-Golul, care şi acesta neputând rămâne Gol, se 
Umple cu Un Chip de Cădere Anti-Dumnezeu şi totodată 
Anti-Creaţie. Se face astfel un fel de Involuţie a Creaţiei. 

Creaţia dă la o parte pe Dumnezeu, rămânând doar 
Creaţia Singură şi se trece şi dincolo de Creaţie unde 
nemaifiind Dumnezeu, se ajunge la Neant-Gol. Creaţia se 
întoarce la Nimicul din care a fost Creată. Nimicul în fond 
nu există, Dumnezeu fiind Totul, Existenţa Absolută, ceea 
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ce înseamnă că Creaţia are origine tot în Existenţă, dar 
totodată este ce nu a fost, fiind o Nouă Esenţă-Natură de 
Creaţie şi mai mult un Nou Mod, un Altfel de Model de 
Dumnezeu. Chipul de Creaţie este Chip de Dumnezeu, că 
are Mâna lui Dumnezeu ca Amprentă şi are Asemănarea 
Lui Dumnezeu ca Analogie-Corespondenţă de Model de 
Dumnezeu, ca Chip de Dumnezeu în Altfel  de Chipuri, 
fără să fie Alt Chip şi totuşi în Deschideri de Alte Moduri 
de Chip.  

Este aici o Împletire de Dumnezeu şi Ceva ce nu este 
Dumnezeu, ci Creaţie, încât Creaţia este un Altfel de 
Dumnezeu fără să fie un Alt sau un Al Doilea Dumnezeu, 
ci o Realitate de Creaţie ca Transpunere Totală şi Egală de 
Dumnezeu, dar prin Dumnezeu Cel Creator, fără de care 
Creaţia nu ar fi şi nici nu ar putea să existe. Creaţia este ce 
nu a fost şi este ceea ce este, Dumnezeu. Creaţia este 
Dumnezeu ca Existenţă, dar ce nu a fost ca Realitate de 
Existenţă. De aici posibilitatea Creaţiei de a se despărţi şi a 
deveni chiar Contrară Lui Dumnezeu, prin partea de 
Creaţie ce nu a fost ca Existenţă. Dar şi pe Aceasta nu o 
poate Transforma în Anti-Dumnezeu, ci trebuie Creaţia să 
Inventeze-Închipuie un Anti-Chip atât de Dumnezeu, cât 
şi de Creaţie. 

Drama Căderii este Dublă, Despărţirea de Dumnezeu şi 
de Iubirea Sa şi totodată Falsificarea Propriului Chip de 
Creaţie cu Participarea la un Alt Chip Creat de Creaţie, 
Chipul Fantomă al Decăderii, ce Înlocuieşte şi pe Dumnezeu 
ca Idol şi pe Creaţia însăşi ca Chip Imperfect de Creaţie. 
Chipul Creat Unit cu Dumnezeu nu poate cădea, ci doar 
dacă se Desparte de Dumnezeu. Posibilitatea Căderii nu 
este în Însăşi Natura Creaţiei, ci în Mişcarea Creaţiei, în 
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Afara Creaţiei, în Participarea Creaţiei. Dacă ar fi în 
Esenţa-Natura Creaţiei, aceasta nu ar mai fi Perfectă ca 
origine şi nu ar mai fi nici o Posibilitate de a Reveni la 
Perfecţiunea pierdută, căci Răul ar fi în Firea însăşi a 
Creaţiei. Nu Firea Creaţiei decade, ci Mişcarea Firii într-o 
Altă Fire Decăzută. Firea este Perfectă, dar poate prin 
Participare la ceva altfel decât Firea Sa să se disocieze cu o 
Fire Contrară, care îi dă o Mişcare de Fire Anormală, care 
însă nu-i Modifică Firea, ci o perverteşte, o murdăreşte, o 
face păcătoasă.  

Păcatul nu intră până în Fire, ci se leagă de Fire până la 
Stăpânirea Firii de Păcat. Păcatul este un Supra-Anti-
Firesc, de aceea este Anti-Dumnezeu în primul rând. 
Păcatul este o Fantomă de Fire Negativă, care în fond nu 
are Suportul Firii Reale, ci se Adaugă la Fire. Păcatul se 
Lipeşte de Fire până la o A Doua Fire. Noi suntem Creaţie, 
Fire de Creaţie, cu Participare la Supra-Firea de Dumnezeu. 
Creaţia este ca Realitate Mistică Unirea Firii de Dumnezeu 
cu Firea de Creaţie. Fără cele Două Firi Unite Noi nu suntem 
Creaţie Adevărată. Noi îl avem în Fire pe Dumnezeu, ca 
Model de Fire Dumnezeiască şi nu putem Desfiinţa 
Această Fire, căci face parte integrală din Noi înşine, încât 
Anti-Firea de Decădere este Străină de Firea noastră 
Naturală. Aşa Păcatul este un Adaos, care nu are de-a face 
cu Firea, dar prin Participare la acest Adaos Anti-Fire, 
Firea Perfectă devine o Păcătoasă, ce prin darea la o parte 
a Păcatului redevine Sfântă cum a Fost.  

Icoana este Firea Adevărată a lui Dumnezeu şi a Creaţiei. 
Idolul este Asocierea Firii Icoanei cu Firea Negativă. 
Icoana este o Singură Fire Perfectă. Idolul este Amestecul 
a Două Firi, cea Bună şi cea Rea. Idolul, de se debarasează 
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de Firea Rea poate deveni astfel Icoană. Aşa noi, cei 
Păcătoşi-Idolatri, putem deveni Icoane despărţindu-ne de 
Firea Păcatului Idolatru. De aceea Mistica Isihastă este 
Mistica Pocăinţei, Anti-Păcatului în paralel cu Mistica 
Icoanei, a Revenirii la Firea Normală, care însă nu este 
Nemişcată în Sine, ci se Mişcă în Participarea la Supra-
Firea Dumnezeiască ce este Modelul Firii de Creaţie. 

Fondul-Firea-Sufletul nostru nu este Însuşi Dumnezeu, 
ci Model de Dumnezeu care Trăieşte pe Însuşi Dumnezeu. 
Dacă Creaţia s-ar Trăi pe Sine Însuşi, ar fi o Închidere în 
Proprie Realitate. Mistica Isihastă este Anti-Limitare în 
Auto-Singularizare. Viul închis în propriul Viu este Un 
Viu Mort în Afara Sa. Viul Creştin este Un Viu şi în Sine şi 
în Afară în Mod Egal, de aceea este Un Viu Participare, 
este Trăire Personală şi Supra-Personală. 

Viul şi Persoana este Eul-Conştiinţa Participării în Sine 
şi peste Sine. 

Pentru Mistica Isihastă Morala este mai Mare decât 
Filosofia şi chiar Teologia. Morala iese la început din Teo-
logie, dar dacă Teologia nu se face ea însăşi Morală, este o 
Teologie Speculativă, nu Mistică. Morala nu în Sensul de 
Legi-Normative principiale, ci ca o Trăire Participativă la 
Teologie. Sufletul Eul-Conştiinţa este Însăşi  Participarea-
Morală, iar Mintea-Gândirea este Prelungirea în afară, în 
Corp, ca Morală de  Trup Fizic. Teologia este Unirea celor 
Două în Mistica-Morala Participativă Totală.  

Dumnezeu Tatăl este Morala Absolută din care iese 
Participarea Absolută Sfântul Duh şi se Naşte Cuvântul 
Teologia Absolută Fiul-Hristos. Noi, Creaţia, suntem Teo-
logia Hristos în Participarea Sfântului Duh spre Morala 
Tatăl Dumnezeu. Aceasta este Mistica Isihastă. Teologia 
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este mai mult decât Învăţătură, este Însăşi Fondul-
Limbajul-Modelele-Arhetipurile Dumnezeieşti, prin care 
putem apoi Participa în Sfântul Duh la Ospăţul Întâlnirii 
cu Tatăl. Teologia este „Cina cea de taină” a Împărtăşirii cu 
Hristos, este Liturghia Pământească, Iar Ospăţul Întâlnirii 
cu Tatăl Dumnezeu este Liturghia Cerească a Împărtăşirii 
cu Însuşi Tatăl Dumnezeu. Dar Liturghia Cerească nu 
poate fi decât a Acelora care s-au împărtăşit Total de 
Hristos, devenind alţi Hristoşi, căci doar Hristos poate să 
stea în Faţa Tatălui, ca Fiu al Său. De nu ne facem şi Noi 
Fraţii Lui Hristos, nu vom Participa la Întâlnirea cu Tatăl 
Dumnezeu. 

În Liturghia Pământească ne Împărtăşim din  Hristos, 
care se aduce încă Jertfă şi de aceea Îl Primim din Mâinile 
Preoţilor Lui Hristos. La Liturghia Cerească, Însuşi Hristos 
ia pe Tatăl ca Împărtăşanie, ca Singurul Ce-l poate Lua şi 
Tot Hristos ne Împărtăşeşte şi pe Noi din Tatăl, dar nu 
Numai din Tatăl, ci totodată şi pe Sine, căci fără Hristos  
n-am putea primi Direct pe Tatăl. De aceea cine nu înţelege 
Mistica Hristică, nu înţelege nici Mistica Isihastă. 

 

32. 
 

Dumnezeu este Esenţă-Natură Dumnezeiască, iar Creaţia 
este Esenţă-Natură de Creaţie. Dar Esenţa de Creaţie nu 
este Străină de cea Dumnezeiască, ci este Împletire de 
Model de Esenţă Dumnezeiască în Esenţă de Creaţie. Aşa 
este cu adevărat o Participare a Creaţiei la Esenţa Dumne-
zeiască, cât şi a Lui Dumnezeu la Esenţa de Creaţie. Esenţa 
Dumnezeiască Participă la Propria Sa Esenţă şi prin 
Propria Sa Esenţă Se Deschide şi la o Participare dincolo 
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de Sine. Esenţa are Capacitatea de a fi Una în Sine şi 
Aceeaşi Una în Alte Esenţe ca Participare, fără să se piardă 
sau să se amestece. 

Esenţa este Permanenţa Veşnică ce nu se Rupe, nu se 
transformă, dar Participă la Alte Moduri de Esenţă ca 
Deschidere în Sine şi dincolo de Sine, asociindu-se ca 
Trăire fără să se piardă pe Sine. Esenţa este comunicativă 
tocmai datorită acestei Taine-Capacităţi de Participare 
afectivă în Alte Moduri şi la Alte Moduri de Realitate, fără 
să se Modifice pe Sine ca Esenţă de Sine. Dumnezeu, deşi 
complet Străin de Chipul căderii, participă totuşi la 
Suferinţa Creaţiei Căzute, dar nu în Sensul Tragismului 
Absolut că Suferinţa domină şi Esenţa Dumnezeiască. 

Suferinţa este Semnul şi Realitatea Căderii-Imperfec-
ţiunii. Ea nu este o Realitate de Sine şi în Sine, ci de Adaos 
şi de Asociere, la care Esenţa participă ca dincolo de 
Propria Realitate, ce nu face Perfecţiunea Imperfectă, ci din 
contră o Supra-Perfecţionează, ca peste Incidentul Relativ 
al Imperfecţiunii. Dumnezeu nu Suferă Tragismul Impla-
cabil al Căderii Creaţiei, ca fără Putere în faţa acestuia, ci 
Participă la acest Tragism pe care totodată îl Vede ca 
Inconsistent şi fără Realitate în Sine. Creaţia nu este 
Condamnată la un Tragism Veşnic, căci ceea ce nu Există 
ca Fond nu poate fi ceva Veşnic, dar totodată Creaţia 
poate Participa Veşnic la un Tragism de Asociere veşnică 
cu o Fantomă de Iad Veşnic. Iadul este Propriu şi nu se 
poate răspândi decât prin Asociere Personală cu Iadul. 
Dumnezeu vede Suferinţa Iadului, Participă la ea, dar nu 
se Asociază cu ea şi aşa nu-I afectează Esenţa Dumne-
zeiască.  

Dumnezeu Suferă mai mult decât noi înşine Suferinţa 
Căderii, dar nu-I Modifică Beatitudinea Dumnezeiască, 
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care rămâne Aceeaşi, după cum nici nu micşorează Parti-
ciparea la Suferinţa Căderii. Căderea adaugă Dumnezeirii 
Străinul Suferinţei, pe care Dumnezeu o adoptă din Iubire 
pentru Creaţia Sa. Unii văd că Suferinţa, cum nu este din 
Veşnicie, ci doar odată cu Creaţia, se va termina, ca 
Apocatastază. Alţii o văd Veşnică, ca Preţul-Jertfa Creaţiei. 
Ca să existe Creaţia, Dumnezeu Însuşi trebuie să Accepte 
Suferinţa. Alţii trec peste aceasta considerând Suferinţa şi 
Veşnică şi Relativă în Mod Egal. Sunt aici considerente 
Morale şi Filosofice, care însă nu trebuie dogmatizate. 

Cert este că Suferinţa este Chipul Căderii şi nu Chipul 
Adevărat al Creaţiei, iar Suferinţa este Exterioară Esenţei 
şi nu Fondul Esenţei. Creaţia nu poate Suferi ca Fond-
Esenţă, ci ca Participare-Adaos alături de Esenţă-Fond-
Chip în Sine. Nici Diavolul nu şi-a distrus Chipul-Fond, ci 
şi-a adăugat un Chip Diavolesc, cu care se asociază până 
la identificare. De s-ar Întoarce la Dumnezeu, şi-ar lepăda 
acest Chip Diavolesc şi ar deveni iarăşi Înger. Astfel Sufe-
rinţa nu este ceva Implacabil, ci are Posibilitatea Mântuirii 
de Suferinţă. Nu ştie nimeni dacă Diavolii până la urmă 
nu se vor Întoarce de bună voie la Dumnezeu şi aşa vor 
deveni iarăşi Îngeri. 

În acest Sens este şi Mântuirea Oamenilor căzuţi. Noi, 
Urmaşii lui Adam, la fel prin Pocăinţă putem trece dincolo 
de Suferinţă. Iadul veşnic este doar al celor ce persistă în 
Despărţirea de Dumnezeu. Adam a fost Creat Integral de 
Dumnezeu. Noi, Urmaşii lui Adam, suntem Creaţi prin 
Intermediari-Părinţi. Noi suntem Creaţie directă ca şi 
Adam doar ca Suflet, pe care îl Creează Dumnezeu la 
Zămislirea fiecărui Nou Copil, iar ca Corp suntem Naştere 
din Părinţi urmaşii lui Adam. Nu în sensul că Trupul 
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determină Realitatea de Suflet, ci faptul că Trupul atrage 
după Sine Creaţia Unui Suflet, fără de care Trupul nu 
poate fi ca existenţă. Se pot zămisli Trupuri, dacă însă nu 
primesc Sufletele ce se întrupează în acestea, nu ajung la 
formare. Pe Adam Dumnezeu îl creează şi Suflet şi Corp 
totodată, dar nu străini, ci în Vederea Unuia faţă de Altul. 
Noi la fel ne Naştem ca Noi Suflete în Vederea şi în cores-
pondenţa Noilor Corpuri ce se Nasc din Anume Părinţi. 

Dumnezeu Creează Creaţia prin Actul Său Creator. În 
continuare, lasă Creaţiei Actul multiplicării de Creaţie. 
Creaţia nu se poate Crea pe Sine, dar se poate Multiplica 
pe sine ca Natură de Creaţie, ca Viu propriu de Creaţie. 
Dar Creaţia este Dublu Chip Împletit, Chip-Model de 
Dumnezeu cu Chip-Model de Creaţia-Creaţie. Chipul-
Model de Dumnezeu Creaţia nu-l poate Multiplica în Noi 
Creaţii ce se Nasc, încât orice Multiplicare de noi Creaţii 
Implică încă Un Act de Creaţie directă a lui Dumnezeu, 
care să se împletească cu Multiplicarea din cadrul Creaţiei. 
La Crearea Creaţiei Dumnezeu a determinat şi Crearea 
Modelului de Creaţie, dar acum Modelul de Creaţie 
determină Noua Transpunere de Model Dumnezeiesc în 
legătură cu Noul Model de Creaţie. Aşa Sufletul Chip-
Model de Dumnezeu este Creat de Dumnezeu în Vederea 
şi în Legătura cu Noul Corp Format din anume Părinţi. De 
aceea în Mistica Creştină nu este Reîncarnare, ci Întru-
parea Unui Nou Suflet ce îşi asumă ca Dăruire şi Dragoste 
o Moştenire a Părinţilor săi trupeşti.  

Noi, ca Urmaşii lui Adam, nu venim pe Lume ca Adam, 
direct prin Dumnezeu, ci avem o Dublă Venire, ca Suflete 
venim cu adevărat tot de la  Dumnezeu, iar ca Trupuri-
Corpuri venim din Părinţii noştri trupeşti. Şi mai mult 
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Dumnezeu ne Creează Noul nostru Suflet ţinând cont de 
Corpul pe care-l avem din Părinţii noştri. Unii văd aici o 
Nedreptate. De ce un Suflet Curat să se Întrupeze într-un 
Corp Păcătos?... Dacă Sufletul a Păcătuit Merită să se Reîn-
carneze într-un Corp Păcătos ca să Ispăşească propriile 
păcate… Aici este marea diferenţă între Creştinism şi 
celelalte Religii. În Creştinism, Creaţia este Perfectă ca 
Origine şi devine Imperfectă prin Despărţirea de Dumnezeu 
Creatorul. Dumnezeu însă nu rămâne Indiferent la 
Degradarea Creaţiei Sale. În mod normal, Dumnezeu ar 
trebui să sisteze orice Multiplicare de Creaţie ca să nu se 
mai mărească Răul Decăderii. Dar aceasta ar fi o Siluire a 
Creaţiei de a i se Opri Multiplicarea proprie, fără de care 
nu mai are nici o Bucurie a Vieţii. 

Viul înseamnă Multiplicare în Alte Viuri. Orice Viu care 
nu se face Alt Viu este un Viu Mort în afară. Şi astfel 
Dumnezeu Intervine în alt Sens care să nu fie Siluire-
Forţare, ci Dragoste-Dăruire. Astfel nu opreşte Multipli-
carea Creaţiei, dar Creează Nişte Suflete Special Înzestrate 
cu Capacităţi de Mântuire a Creaţiei. Adam şi Eva au 
Suflete de Creaţie Normale şi dacă nu Păcătuiau aveau 
Urmaşi Normali, care Multiplicau Corpurile Lor Perfecte 
în care Dumnezeu Întrupa Noi Suflete Perfecte. 

Toţi Urmaşii-Copiii lui Adam ar fi fost Perfecţi, care ar 
fi crescut Dublu Chip, cel de Dumnezeu, ca Desfăşurare în 
Model de Creaţie al Modelului Sublimului şi Beatitudinii 
Dumnezeieşti, şi cel de Creaţie, ca desfăşurare de Model 
Propriu de Creaţie ca Trup-Corp, ca Diversitate-Complex 
de Forme Mentale până la Formele Fizice-Materiale. 
Căderea se Opune  Creaţiei Normale a Lui Dumnezeu, cât 
şi Multiplicării normale a Creaţiei.  
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Drama Căderii nu este atât în Despărţirea de Dumnezeu, 
cât în Modificarea ce apare ca Urmare a acestei Despărţiri, 
în Apariţia Anti-Modelelor de Creaţie ce se Adaugă 
Chipului-Modelelor Normale. Creaţia decăzută nu mai 
participă nici la Viaţa Dumnezeiască, nici la Viaţa 
Normală de Creaţie, ci la o Realitate Decăzută care se 
concretizează şi se formează tot mai mult. 

Memoriile Adevărate de Limbaj Dumnezeiesc şi de 
Limbaj primordial de Creaţie sunt tot mai mult înlocuite 
cu Noi Memorii Decăzute care se fac Nou Limbaj şi 
Subconştient-Suport al Vieţii Creaţiei Căzute. Aici este 
Noul Misticii, pe care mulţi îl încurcă şi mai tare în loc să-l 
descurce. În mod Normal Noi, Creaţia, avem Subconştien-
tul Dumnezeiesc, Modelul de Naştere Transpunere de 
Dumnezeire în Chip de Creaţie, pe care să-L Creştem şi  
să-L Conştientizăm, ca pe Un Cod Genetic Transcendental, 
ca pe o Sămânţă în care sunt toate Modurile de Realitate 
ale Realităţii Creatoare.  

Noi, în mod normal, avem această Mistică a Creşterii 
Arhetipurilor Dumnezeieşti în Nou Model de Esenţă  
de Creaţie. Căderea opreşte tocmai Această Mistică, 
înlocuind-o cu o Anti-Mistică, cu Mistica Adausului Decăzut. 
În loc să avem o Creştere Ascendentă în Dumnezeire, ca 
Împletire de Dumnezeire cu Noul Model de Creaţie, avem 
o Creştere Descendentă într-o Formare de Realitate de 
Adaos. Această Realitate de Adaos ne dă nouă impresia 
Evoluţiei şi Devenirii Creaţiei. Realitatea Decăzută este o 
Realitate Parazitară ce se Leagă de Realitatea noastră 
Adevărată, oprind Creşterea Adevărată şi înlocuind-o cu 
cea Parazitară. 

După Căderea lui Adam, noi ne înlocuim Creşterea în 
Dumnezeu cu o Creştere-Evoluţie a Chipului Decăzut, ce 
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Acum se Naşte, care neavând Bază în Sine se profilează  
pe Modelul Gazdă, deformându-l până la înlocuire. Aşa 
Chipul Decăzut ia Modelul Chipului Adevărat şi-L 
Răstoarnă, îl inversează. Aici este Originea Miturilor şi 
Cosmogoniilor Religiilor Primitive. Creaţia, despărţindu-se 
de Dumnezeu, se Vede prin Chipul de Adaos-Decăzut, nu 
prin  Chipul propriu-zis de Creaţie Adevărată. Noul Chip 
Decăzut se Crede  Chipul de Creaţie, care cu adevărat iese 
din Golul-Neantul Inexistenţei-închipuirii Bolnave a 
Existenţei Creaţiei Rupte de Creator. Noul Chip Decăzut 
nu are Conştiinţă, porneşte de la Zero, care acum se 
formează lipit de Modelul Adevăratului Chip de Creaţie şi 
se vede cu Adevărat în Drum de Formare-Evoluţie, 
sugând ca un Parazit Viaţa Gazdei din care Creşte şi îşi 
formează propria Realitate. Nu acest Chip Parazit este 
Adevăratul Chip de Creaţie pe care L-a Creat Dumnezeu. 
Chipul Creat de Dumnezeu este Plin de Totală Viaţă, de  
Conştiinţă Deplină în Sine care însă trebuie să Ia în 
primire Conştientă Datul de Naştere.  

Chipul Creat nu Iese din Gol-Neant, ci este Creat din 
Nimicul Deosebirii de Dumnezeu, care însă se Creează din 
Sinele Dumnezeiesc ca Model într-o Nouă Esenţă-Natură 
de Creaţie. Cine nu înţelege Diferenţa netă dintre cele 
Două Chipuri de Creaţie, Cel cu Adevărat Creat de Un 
Dumnezeu şi cel Plăsmuit din Boala Despărţirii de 
Dumnezeu, nu poate defini veridic Adevărata noastră 
Realitate de Creaţie. Mai mult, ca Mistică fără această 
Raportare se ajunge la o confuzie majoră până la Oribilul 
amestec dintre Chipul Real şi Chipul Fantomă Decăzut. 
Mistica Isihastă aici îşi are punctul nevralgic. Misticile  
ne-Creştine Uită de Chipul Adevărat, se cred doar Chip 
Decăzut cu Vagi Memorii de Chip Ancestral. 
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Şi aşa este drept să se creadă că Chipul Creaţiei este 
Devenire-Evoluţie. Căderea sistează Creşterea Creaţiei în 
Dumnezeu, rămânând Devenirea Chipului de Adaos-
Decăzut pe care Creaţia îl Trăieşte şi-l Experimentează. 
Mistica Isihastă pe Fondul Creştin sare peste Acest Chip 
Decăzut, în Aspiraţia Creşterii în Dumnezeire, care este de 
fapt Adevărata Mişcare şi Trăire a Creaţiei. Pentru Misticile 
ne-Creştine aceasta pare un Supra Miracol. Misticile ne-
Creştine nu cred într-un Transcendent de Creaţie şi astfel 
tot ce este Transcendent este considerat Realitate Dumne-
zeiască despre care nu se poate Vorbi. Creaţia este Redusă 
astfel la Chipul de Adaos-Decăzut, cel Invers şi Negativ. 
Metafizica Creştină însă susţine că Noi avem Acces la 
Transcendentul Nostru de Creaţie, prin care astfel putem 
participa efectiv şi la Supra-Transcendentul Pur Dumne-
zeiesc Creator. 

Din punct de vedere Creştin Noi nu suntem doar Trup-
Minte-Creaţie-Materie, ci suntem în primul rând Suflete 
Create, dincolo de Trup-Minte-Materie. Mai mult, Chipul 
Imperfect-Polarizat nu este Adevăratul Chip de Creaţie, ci 
este cel de Adaos-Parazitar. Astfel, Mistica Isihastă nu este 
Mistica Chipului Parazitar-Imperfect spre Chipul Perfect, 
ci este Mistica Trezirii Adevăratului Chip de Creaţie spre a 
se Debarasa de Chipul Parazitar, a ieşi din Robia acestuia 
şi a intra efectiv în Creşterea Normală în Dumnezeire, cea 
întreruptă de Cădere. Mistica Isihastă este întoarcerea la 
Chipul Primordial de Rai şi Creşterea Lui Normală în 
Dumnezeire, nu Învăluirea Lui în Farmecele Chipului 
Parazitar. Venirea lui Hristos Readuce Restabilirea 
Chipului Primordial şi aşa este posibilă Mistica Normală a 
Trăirii în Dumnezeire. Aceste Realităţi dau o Definire 
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Clară a  Misticii Isihaste, care nu se mai poate confunda cu 
alte Mistici. 

Misticile ne-Creştine rămân în confuziile majore ale 
Uitării Chipului Perfect de Creaţie, acesta înlocuindu-se cu 
chipul Parazitar Evolutiv-Străin, încât Misticile ne-Creştine 
fac Experienţa Nostalgiei după Chipul Perfect pe care îl 
confundă, de asemenea, cu însuşi Dumnezeu. Mistica 
isihastă are şi ea această Detaşare de Chipul Decăzut, dar 
nu ca Mistică propriu-zisă, ci ca Trezirea Chipului 
Adevărat de Creaţie prin care apoi face Mistica creşterii în 
Dumnezeire, care este Mistica Adevărată şi Normală. 
Mistica Isihastă face Trăire de Suflet-Transcendent de 
Creaţie spre Transcendentul Dumnezeiesc Creator, nu 
Mistica Minţii Intelectului Simplu de Creaţie.  

Pentru Isihasm Mistica Minţii este o Mistică Inferioară, 
de Corp-Trup, ce este o Umbră pală de Adevărată Mistică 
de Suflet, dincolo de Minte-Trup. Misticile ne-Creştine se 
Întâlnesc cu Sufletul de Creaţie pe care îl Confundă cu un 
Pretins Dumnezeu, pe când Mistica isihastă nu face 
Mistica spre propriul Suflet, ci Mistica Propriului Suflet 
spre Adevăratul Dumnezeu, Creatorul Sufletului. Fără 
înţelegerea acestor Realităţi, ce este Sufletul de Creaţie, ce 
este Mintea-Trupul de Creaţie, ce este Chipul Adevărat faţă 
de chipul Parazitar-Decăzut, care sunt legăturile acestora, 
nu se pot defini Realităţile propriu-zise ale Misticii. 

În mod Normal, Sufletul nostru este Starea de Conştiinţă 
Adevărată, ce se prelungeşte cu Starea de Minte-Trezie de 
Corp-Trup. Căderea aduce un Adaos Străin, Starea de 
Inconştienţă a Chipului Parazitar ce nu are Conştiinţă în 
sine fiind o Închipuire-Plăsmuire, care se va contura tot 
mai mult ca Starea de Somn cu Vise. Despărţirea de 
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Dumnezeu dă Sufletului o Oprire în loc a Conştiinţei, care 
neputând fi se înlocuieşte cu Visul-Închipuirea ce ia loc 
astfel Conştiinţei propriu-zise de Suflet. După Cădere 
Sufletul nostru intră într-un fel de Dormire ce se transformă 
tot mai mult în Somn, care înlesneşte posibilitatea apariţiei 
Visului-Închipuirii-Conştiinţei Parazitare. Visul este Con-
ştiinţă Parazitară. Somnul este Neantul-Golul Adormirii 
Conştiinţei de Suflet Rupt de Dumnezeu Conştiinţa în 
Sine.  

De aici Treptele Misticii, ca Revenire la Continuitatea 
Conştiinţei de Suflet, ce topeşte Iluzia Visurilor-Închipui-
rilor de Somn de Suflet şi de Somn de Minte-Trezire Corp-
Trup. Mulţi însă confundă Somnul şi Visele de Minte cu 
Somnul şi Visele de Suflet. Somnul şi Visele de Minte sunt 
ale Corpului-Trupului. Peste acestea sunt Visele şi Somnul 
de Suflet ce sunt Realităţi pe care noi nu le mai sesizăm, 
dar care la Nivel Mistic sunt tot aşa de vii şi chiar mai 
puternice. Experienţele Mistice sunt Dure la acest Nivel. 
Întâlnirea cu Duhurile Diabolice este aici. Nu doar Plăs-
muirile Mentale se fac Forme Negative, ci şi Închipuirile 
de Conştiinţă de Suflet ce Plăsmuiesc Duhuri care nu mai 
sunt Energii Reale, ci Închipuiri False, Transcendent ce 
este Înşelare de Diabolic Pur despre care vorbesc cu Frică 
Sfinţii Isihaşti. 

 

33. 
 
Ce suntem Noi, Urmaşii lui Adam? Suntem Dublă 

Origine. Creaţie ca Suflet pe care o face Dumnezeu şi 
Naştere de Corpuri-Trupuri din Părinţi. S-a văzut că 
Sufletul este Transpunere de Chip Dumnezeiesc în Model-
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Chip de Creaţie, care are toate Arhetipurile Dumnezeieşti, 
întreaga Fire Dumnezeiască, dar Transpusă în Fire de 
Creaţie, ca Împletire Dumnezeu-Creaţie.  

Creaţia Împleteşte Modelul de Dumnezeu cu Modelul 
de Creaţie, pe când Întruparea lui Hristos Împleteşte pe 
Însuşi Fiul Lui Dumnezeu ca Persoană Directă, nu ca 
Model de Persoană. Hristos este Persoană Unică în care 
Persoana Fiul lui Dumnezeu este Unită cu Persoana 
Umană într-o Singură Persoană, fără să amestece Cele 
Două Firi, cea de Dumnezeu şi cea de Creaţie, dar totuşi 
într-o Împletire de Supra-Fire ce o face o singură Fire, care 
este Firea Persoanei Speciale, a Lui Hristos Dumnezeu-
Omul, ce este Unicul care nu se mai poate Repeta de o 
Altă Persoană ci doar Urma ca Model, dar nu ca Realitate 
în Sine. Noi, Creştinii, urmăm pe Hristos. Modelul Hristos 
ne face Fraţii Lui Hristos Omul Îndumnezeit, dar nu ai Lui 
Hristos Însuşi Dumnezeu, care rămâne Dumnezeu Fiul-
Unicul Acelaşi, prin care toţi Oamenii se Unesc. 

Deci ca Suflet ieşim tot din Mâna lui Dumnezeu ca şi 
Adam, dar ca Trup ne Naştem din urmaşii lui Adam, de 
aceea Sufletul este Creat de fiecare dată Direct din 
Dumnezeu. Dar Creaţia se poate Multiplica pe ea însăşi ca 
Realitate de Creaţie-Corp. Şi Creaţia este un Viu care se 
poate transpune în mai multe Vieţi ca Naştere. Ca Suflet, 
Noi suntem Copii Creaţi ai Lui Dumnezeu, iar ca Trup 
suntem Copiii Părinţilor noştri trupeşti. S-a văzut că Însuşi 
Dumnezeu în Sine este Vorbire-Limbaj care este totodată 
Mişcare Transcendentală. Mai mult, sunt Două Limbaje 
ale Unicei Vorbiri, Cel de Persoane, dintre Tatăl, Fiul şi 
Sfântul Duh şi Cel de Prelungire Har-Energii-Raţiuni 
Divine. 
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Ca Mistică în Treimea Dumnezeiască Întâi este Vorbirea 
Directă de Persoane şi apoi Limbajul de Raţiuni-energii 
Harice. S-a accentuat mult pe această delimitare (dar nu 
rupere) dintre Realitatea Eu-Conştiinţă-Persoană şi Pre-
lungirea acesteia ca Raţiuni-energii Harice. Eul-Conştiinţa 
este Originea Raţiunilor, dar nu înseşi Raţiunile ce sunt 
Energii de Mişcare a Eului. Raţiunile sunt Informaţii ale 
Mişcării Conştiinţei, dar nu Conştiinţa Însăşi. Astfel, în 
Însăşi Dumnezeire sunt Două Limbaje ale Unicei Vorbiri. 
Este Limbajul de Persoane Dumnezeieşti şi Limbajul de 
Har-Raţiuni Divine. Şi Noi Creaţia suntem pe Acelaşi 
Model de Două Limbaje, dar ale unei Singure Vorbiri, 
Vorbire ce are Arhetipurile Vorbirii Persoanelor Dumne-
zeieşti. De aici Taina Misticii Creaţiei.  

Creaţia are ca Suflet Modelele Vorbirii Dumnezeieşti de 
Persoane, iar ca Trup-Corp are Tiparele Limbajului de 
Har. Sufletul este mai mare ca Raţiunile Sale. Sufletul se 
prelungeşte ca Mişcare în Raţiuni, dar Raţiunile nu sunt 
Sufletul, ci Informaţii despre Suflet. Aşa Raţiunile Sufletu-
lui sunt însuşi Corpul, concretizarea Prelungirii energetice 
de Suflet. Creaţia este astfel un Complex de Realităţi de 
Limbaj, tradus în Multitudine de Moduri de Vorbire. Ca 
Psihologie Mistică nu Raţiunile sunt Originea Cuvintelor-
Limbajului, ci tocmai invers. Cuvintele sunt Originea 
Raţiunilor. Sufletul are Vorbire în Cuvinte-Arhetipuri 
Dumnezeieşti, care apoi în afară de Corp se Traduc-
Prelungesc ca Raţiuni-Minte. Cuvintele sunt Conştiinţă 
Pură, pe când Raţiunile sunt Mişcări ale Mişcării Con-
ştiinţei. Raţiunile-Mintea nu dau Conştiinţă, ci Informaţii 
despre Mişcările de Conştiinţă.  

Mistica este Conştiinţă Pură, altceva decât Mintea-
Raţiunile Filosofice. Filosofia dă Informaţii despre Mistică, 
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dar nu ia parte la Realitatea Misticii, care este Dincolo de 
Raţiune. Filosofia Conduce Mistica până la Poarta Sufle-
tului, unde rămâne, unde nu mai are alt Rol decât ca Ecou 
al Misticii din Lăuntru. Este frumos totuşi Rolul Raţiunii, 
căci Conduce de Mână Mistica până la Uşa Dumnezeiască, 
ca apoi tot ea – Raţiunea – să se facă Strălucirea în Afară a 
Misticii din Lăuntru, care se prelungeşte totuşi în Raţiune 
ca Străluminare Harică. Aceasta este Iluminarea Mistică, 
care nu se confundă cu Transfigurarea de Suflet, ce  este 
Altceva decât Iluminarea Minţii, este Mistica în Sine a 
Unirii Creaţiei cu Dumnezeirea, ca Participare neameste-
cată la Realitatea Directă Dumnezeiască. Mistica Isihastă 
este tocmai Trăirea Transfigurării şi de aceea se deosebeşte 
net de celelalte Mistici Iluminative. 

Mistica din Lăuntrul Sufletului este Mistica Transfigu-
rării, iar Mistica Intelectului-Minte este Mistica Iluminării. 
Toate Misticile ne-Creştine sunt Misticile Iluminării şi de 
aici Contrastul aparent dintre acestea şi Isihasm. În fond 
nu sunt în Contradicţie, ci fac parte amândouă din Mistica 
Integrală, care este şi Iluminare de Minte şi Transfigurare 
de Suflet. Misticile ne-Creştine se opresc la Mistica 
Iluminării, iar Mistica Isihastă le are pe amândouă, dar cea 
Iluminativă în Umbra celei Transfigurative.  

De aici aparentul Contrast, care pentru noi cei mai puţin 
Cunoscători pare o Contradicţie care, în fond, nu este, că 
amândouă Misticile trebuie să fie Unite, altfel nu sunt 
Mistici Complete. Noi suntem Dihotomie Suflet şi Corp. 
Sufletul este Model-Chip Trinitar de Dumnezeu, este: 

– Persoană-Eu-Conştiinţă 
– Fiinţă-Duh 
– Existenţă-Spirit. 
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Corpul este Chip-Model de Suflet, prelungirea Energetică 
a Sufletului şi aşa ea este tot Trinitar: 

– Individualitate-Minte-Informaţie-Energie Directă 
– Formă Energetică- Simţire-Energie Senzitivă 
– Manifestare-Raţiuni-Organe Fizice, Energie Formativă. 

Ca Suflet noi avem toate Arhetipurile Dumnezeieşti, 
transpuse în Modele de Creaţie. Ca Trup avem toate 
Tiparele-Informaţiile Energetice de Creaţie. Sufletul se 
Înrudeşte cu Raţiunile-Energiile Necreate-Harice, Divine. 

Harul este Mentalul-Energia Necreată a Lui Dumnezeu, 
iar Corpul nostru este Mentalul-Energia ce Emană din 
Sufletul nostru. De aici Taina Naşterii noastre. Sufletul nu 
poate fi Creat decât de Dumnezeu, încât la fiecare naştere 
de Copil Dumnezeu Creează un nou Suflet. Noi, Urmaşii 
lui Adam, ne zămislim întâi ca Trup-Minte de Părinţi pe 
care o preluăm într-un Nou Mod, dar în Întregime ca 
Fond-Încărcătură. Această Minte Nouă ca să poată deveni 
Corp-Trup Strigă după Un Suflet care să-şi Asume Aşa 
Moştenire. Dumnezeu dacă Acceptă creează Un Nou 
Suflet pe Măsura Trupului respectiv. Mulţi Văd aici o 
Condamnare a Unui Suflet Nevinovat să intre într-un 
Corp Păcătos. Aici este Taina Creaţiei şi Taina Conlucrării 
Lui Dumnezeu şi a Creaţiei însăşi pentru Mântuirea din 
Drama Căderii.  

Căderea este o Aberaţie şi Străină Realităţii de Creaţie. 
Ea apare ca un Parazit-Fantomă care în fond nu există, dar 
care se Confecţionează pe Lipsa de Dumnezeu, după Des-
părţirea Creaţiei de Dumnezeu. Creaţia nu poate sta fără 
suportul Dumnezeu şi aşa, despărţindu-se de Dumnezeu, 
îşi Compensează pe Dumnezeu cu Un Închipuit Idol care 
se dovedeşte Anti-Dumnezeu. Urmaşii lui Adam Moştenesc 
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acest Chip de idol. Şi Dumnezeu vrea ca şi Creaţia să dea 
la o parte acest Intrus ce ţine despărţirea şi degradează 
Creaţia până la Moarte. De aici Intervenţia Unei Supra-
Conştiinţe, Supra-Iubiri atât din partea Lui Dumnezeu, cât 
şi a Creaţiei. 

Fără înţelegerea Esenţei Iubirii Lui Dumnezeu, cât şi a 
Esenţei Conştiinţei Creaţiei de a Reveni la Starea Normală 
Perfectă, nu se defineşte Taina Întrupărilor Noilor Suflete 
Create în Noile Corpuri Născute de Urmaşii lui Adam. 
Dacă Adam nu ar fi Păcătuit nu ar fi fost o problemă 
Întruparea Sufletelor în Corpuri Perfecte. După Cădere, 
Dumnezeu nu siluieşte Creaţia oprind Crearea de Noi 
Suflete, încât El, Primul, îşi asumă Suferinţa Căderii 
printr-o Supra-Iubire, ce implică un Răspuns de Supra-
Conştiinţă din partea Creaţiei. Însuşi Fiul Lui Dumnezeu 
se va Întrupa în Firea Omenească, să o ridice din Cădere. 
Orice Naştere de Copii Prefigurează o Întrupare a Lui 
Hristos. Creaţia este de fapt Multiplicarea în Modele de 
Creaţie a Limbajului Cuvântului Dumnezeu Fiul. Astfel 
fiecare Nou Suflet de Copil Vine în Chipul Fiului Lui 
Dumnezeu care se Întrupează într-un Corp pe care să-l 
Mântuiască.  

Fiecare Suflet are acest Sens Divin de a fi Un Nou Mesia 
Mântuitor al Unor Părinţi-Neam. Aşa fiecare Suflet este în 
primul rând Fiul Lui Dumnezeu care se Întrupează ca 
Model-Chip de Suflet Creat, care implicit este Supra-
Iubirea Lui Dumnezeu Tatăl pentru Creaţia Sa. Noi avem 
Suflet Creat propriu, dar acest Suflet totodată este Trimisul 
Special al Sensului Hristic de Nou Mesia-Mântuitor al 
Unui Neam-Părinţi. Dacă Dumnezeu Însuşi Îşi Asumă o 
Supra-Iubire Suferindă, transpunându-se în Mod Special 
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în Noi Suflete Mântuitoare, oare Sufletele pot Refuza 
Supra-Conştiinţa Asumării Unor Moşteniri Păcătoase?… 
Sufletele noastre nu sunt Create Gratuit numai, ci în 
primul rând au Un Sens Demn de Copiii Creaţiei ai Lui 
Dumnezeu. Aşa fiecare Suflet este Creat în Sensul 
Conştiinţei de Mesia-Mântuitor al Creaţiei Căzute. Dacă 
Reîncarnarea Misticilor ne-Creştine pune Raţionamentul 
Dreptăţii de a purta doar propriile Păcate, Mistica Creştină 
pune Supra-Iubirea şi Supra-Conştiinţa Mesianică, a 
Asumării şi Participării la o Moştenire Suferindă care 
Strigă după un Mântuitor.  

Sufletul Creştin nu se Naşte doar pentru a se Desfăta în 
Bucuriile Beatitudinii Dumnezeieşti, sau doar pentru 
Mântuire Proprie, ci se Naşte în Sens de Supra-Iubire-
Conştiinţa Mesianică de Mântuitor al Lumii, prin care 
apoi se face părtaş la Beatitudinea Învierii, a Împlinirii 
Mântuirii. În Sens Creştin, Viaţa nu este Viaţă decât ca 
Înviere, ce Implică Sens Hristic de Asumarea Crucii-
Mântuirii Neamului-Părinţilor prin care te Naşti la Viaţă. 
Cine Refuză Chipul de Mesia-Mântuitor?… Noi ne 
Naştem doar în acest Sens, ca Suflete direct din Dumnezeu 
şi ca Trupuri-Corpuri din Părinţi-Urmaşii lui Adam.  

Noi nu ne Reîncarnăm Propria Mizerie-Păcătoşenie, ca 
să o prelungim în Creaţie, ci noi ne Întrupăm să Răstignim 
Păcatul în vederea Învierii-Mântuirii-Restabilirii totale. 
Sunt majoritatea neputincioşi de Înviere, dar toţi însă se 
Răstignesc în Lume prin Suferinţă, iar Învierea este Actul 
doar al Lui Dumnezeu care se face dincolo de Răstignirea 
noastră. Fiecare Suflet poate fi Iuda, un Petru, o Maria 
Magdalena, nu chiar o Maica Domnului, dar aceştia sunt 
Răspunsul propriu de Creaţie şi nu Actul Lui Dumnezeu 
Însuşi care este peste Creaţie. 
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Cine nu înţelege Supra-Iubirea Lui Dumnezeu, care Îşi 
Asumă Suferinţa Creaţiei, nu înţelege nici Taina Misticii 
Transcendentale. 

De aceea, în Sens Creştin, Suferinţa este Sfântă şi 
Dumnezeiască. Orice Suferinţă, chiar şi a păcătoşilor este 
Hristică, în care este o Parte de Dumnezeu care Suferă. 
Chiar dacă este Negat, Dumnezeu nu se Desparte de 
Creaţia Sa. Sufletul nostru se Întrupează într-un Corp 
păcătos, pentru că nu este numai Sufletul nostru, ci este şi 
Iubirea Lui Dumnezeu Chip Mesianic în acest Suflet. Aşa 
Binecuvântaţi sunt toţi Părinţii care se Învrednicesc de 
Copii, care le Aduc Mântuirea şi Iubirea lui Dumnezeu. 
De aceea Suferinţa în Sens Creştin nu mai este Tragedia 
Transcendentală care domină însăşi Dumnezeirea, ci este 
o participare alături de Esenţa Perfectă, fără să aibă o 
existenţă în sine şi care se depăşeşte de Chipul Învierii, al 
Supra-Iubirii ce Anihilează efectiv Incidentul Suferinţei.  

Suferinţa nu are nici o legătură cu Esenţa Realităţii şi 
astfel Suferinţa nu poate schimba Esenţa Realităţii, iar 
dacă participă la ea este datorită unui Surplus de Realitate 
ce se naşte odată cu incidentul Căderii Creaţiei. În această 
Viziune, Mistica Isihastă este o Dublă Mistică, a Creaţiei în 
Sens Hristic spre Mistica Chipului de Rai, întreruptă de 
Cădere. Căderea ne rupe Realitatea Suflet-Corp. Moartea – 
urmarea Căderii – este Semnul cert al Păcatului. Sufletul 
înveşmântat de Energia Minte-Informaţie-Corp se rupe de 
Trupul Fizic. Sufletul cu Memoriile Întregului Neam se 
desparte aparent de Lumea Pământeană. Dar Sufletul prin 
Mintea legată de el ridică Pământul la Cer. Mistica 
Terestră este Mintea, iar Mistica Celestă este Sufletul. 
Sufletul şi Mintea nu se despart niciodată. Misticile  
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ne-Creştine aspiră la Despărţirea totală a Sufletului de 
Mintea Pământeană. Se uită că Pământul este Raiul, nu o 
Simplă Planetă Biologică.  

Pământul este Înrudirea Transcendentului cu Chipul 

Creaţiei. Creaţia este Transpunere de Transcendent în 

Prelungirea Transcendentului şi nu Contrazicerea Lui. 

Raiul a Căzut. Hristos Deschide Cerul ca Noul Rai. Cerul 

este Ridicarea Pământescului la Chipul de Cer. Sufletul  

se desparte de Corpul Fizic, dar nu se poate Rupe de 

memoria-Mintea Pământului. De aceea Hristos se 

Întrupează în Memoria Pământului, ca să o Prefacă din 

nou în Rai prin Trupul Său Înviat. Fără Hristos Pământul 

Căzut din Chipul de Rai ar fi Condamnat la Despărţirea 

Veşnică de Dumnezeu. Hristos suie Memoria Pământului 

până în Sfânta Treime, de-a Dreapta Tatălui. Trupul Înviat 

al lui Hristos este Toată Mintea-Memoria Pământului. 

Mistica Isihastă este Mistica Memoriei-Minţii Pământului. 

Creaţia este Pământul-Raiul. Dar Pământul nu este doar 

Simpla Planetă Pământ, ci este Cosmosul – Creaţia Totală. 

Cerul este Dumnezeu. Cosmosul-Pământul este Creaţia. 

Până aici Relatarea despre Mistica Isihastă. De s-a înţeles 

ceva, se va putea trece şi la Practica Propriu-zisă.” 

Manuscrisul aici se întrerupe. Câteva file goale şi un alt 

text scris mărunt şi aproape indescifrabil urmează. Mă 

ridic şi privesc pe fereastră. Parcă Două Lumi se între-

pătrund într-o Tainică Vorbire. Le simt în Mine vag şi 

confuze. Calea descifrării celor Două Lumi este posibilă, 

dar parcă ceva mă leagă… Dacă aş putea deschide Uşa de 

Dincolo… 
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XII 
 
– Am recitit încă odată „Memoriile Unui Isihast”. 

Textul care urmează fără definirea clară a Realităţilor de 
Mistică nu poate fi înţeles. Pare o teorie grea cu multă 
Teologie şi Filosofie, iar Învăţătura este Începutul Lucrării 
practice. Dacă unii pot sări peste învăţătură, eu unul nu 
pot. Memoriile Minţii noastre sunt aşa de multe, încât fără 
o Descifrare nu se poate contura nimic real. Cine încearcă 
oleacă de Practică Mistică se loveşte de la început de un 
complex confuz şi îmbâcsit, ca Jungla. Practica Mistică nu 
este nici Filosofie, nici Teologie, dar fără Însoţirea acestora 
Mistica Rătăceşte până la pierderea Drumului Real ce 
duce la Uşa Misticii. Aici Învăţătura se opreşte, dar nu se 
desfiinţează, ci mai mult se Luminează, încât Mistica din 
Lăuntru este Văpaia Învăţăturii din Afară şi Învăţătura de 
afară sunt Lemnele Focului Mistic. Unii le separă încât şi 
una şi alta sunt Incomplete. Adevărata Mistică este 
Dihotomică de Suflet şi de Trup, dar neamestecate precum 
sunt nedespărţite. Mistica Isihastă în acest sens trebuie 
privită. 

– Şi te-ai hotărât în mod deosebit pentru Isihasm?, mă 
întreabă Avva Arsenie. Mulţi confundă Viaţa Călugărească-
Monahală cu Practica Isihastă. 

– Aşa ar trebui să fie, dar nu prea este. Sensul Monahal 
este Sensul Isihast, de aceea apare pentru prima dată în 
Sihăstrii şi Mânăstiri. Isihasmul însă nu se limitează la 
Călugări doar, este Taina Trăirii Creştine Însăşi, este 
Mistica Creştină. Isihasmul este Conturarea Misticii 
Creştine. Fără Practica Isihastă, este doar o încercare de 
Teologie Mistică. 
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– Ucenicii Pustnicului Neofit susţineau că toţi Creştinii 
ar trebui să fie Isihaşti. Hristos este Mistica Lui Dumnezeu 
Tatăl şi prin Hristos noi participăm la Mistica Dumne-
zeiască. Viaţa în sine este Mistica Lui Dumnezeu. Viul este 
Taina Unirii-Misticii. Cine Trăieşte face Mistică. 

– Căderea Creaţiei face şi o Mistică Diavolească. Suferinţa 
şi Moartea sunt Mistica Păcatului. Patimile-Desfrâurile 
sunt Mistica Căderii, iadul este Fructul Misticii Căderii 
Creaţiei… 

– Am vrea să ne lipsim de această Mâncare, dar ni se 
pare un Post greu. 

– Descoperirea Mâncării Vii, nu va mai pare Post 
Ascetic de Bunurile lumii decăzute. Cu toţii credem că 
Renunţând la cele lumeşti facem mare jertfă, când în fond 
ne uşurăm de o grea povară străină şi anormală. Dar până 
nu descoperim Hrana Normală-Vie nu ne putem rupe de 
cea decăzută. Practica Mistică este găsirea acestei Hrane. 
Până nu începi să te hrăneşti şi cu Altceva decât cu 
Mâncările Obişnuite nu poţi vorbi de o Trăire Mistică. 
Practica Isihastă este o Modalitate de ajungere la această 
Hrană Supra-Firească. 

S-au căutat diferite căi-drumuri, de la Filosofie până la 
Ştiinţă. Religia oferă calea directă, dar Starea Decăzută 
împiedică Zborul… Aşa în cadrul Religiei apare Mistica. 
Religia Tainică. Ştiinţa Aleşilor… În creştinism nu se face 
caz de Iniţieri Speciale. Tot Creştinul Botezat este un 
Iniţiat care trebuie doar să-şi pună în Lucrare Darurile 
Hristice primite. 

Isihasmul porneşte de la Pecetea Hristică. De aici 
Numele Lui Iisus Hristos este tot Isihasmul. Numele Lui 
Iisus în Multitudine de Daruri după Inima şi Duhul de  
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Suflet al Fiecăruia. Rugăciunea Isihastă „Doamne Iisuse” 
este Punerea în Lucrare a Pecetei Hristice de la Botezul 
Creştin. Magia Misticii Isihaste aici îşi are Originea. Toate 
celelalte Puteri Oculte Naturale vin şi se Topesc în Focul 
Hristic şi iau forma Unicei Puteri Hristice. Mistica Isihastă 
nu este astfel Dezvăluirea Forţelor Proprii, ci Dezvăluirea 
Focului Hristic al Pecetei Botezului, în care să se Prefacă, 
să se Hristifice toate Forţele Realităţii Proprii. Este un fel 
de Alchimie Hristică, fără de care Elementele proprii nu se 
prefac din Pământ în Aurul Divin. Mistica Isihastă nu este 
Explorarea Valorilor Ascunse proprii, ci Prefacerea 
Pământului propriu până la ultimul firicel de ţărână, în 
Aur şi Pietre Scumpe Divine. De aceea Isihasmul are alte 
Sensuri Mistice.  

Nu este Sport-Exerciţii Spirituale, nici Ştiinţă a Legilor 
Magice, este Mistica în Sine, Alchimie Hristică, Unire 
Hristică a Întregii Realităţi proprii, din care apoi iese 
Dubla Realitate, Hristificarea propriei Realităţi, şi totodată 
Participarea în Acest Chip Hristic Propriu la Realitatea 
Hristică dincolo de Transpunerea Acestuia în Moduri de 
Creaţie, Unul din ele fiind şi tu. Mistica Isihastă nu este 
doar Hristificarea Realităţii de Creaţie, este totodată Parti-
ciparea cu Acest Chip Hristificat la Întâlnirea cu Întreaga 
Dumnezeire Treime, până la Unitatea Absolută Tatăl. 

– Pentru mulţi această Mistică Filosofică este inacce-
sibilă. Trebuie ceva mai pe înţelesul tuturor. 

– Indiferent de înţeles, Fondul este acelaşi. Şi cel Simplu 
care nu face nici filosofie, nici Teologie, dar Trăieşte 
practic, are acces la Aceeaşi Realitate Dumnezeiască. 
Sfinţii Părinţi au lăsat însă o Învăţătură care să ne fie nouă 
Călăuzitoare, căci Rătăcirile sunt posibile la tot pasul. 
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Aceste Învăţături trebuie păstrate cu Sfinţenie, chiar şi de 
către cei care nu-şi bat Capul cu ele. 

Bate cineva la uşă. Intră Părintele Stareţ. 

– Fiule, te văd cam retras şi cam absent la cele de Obşte… 

Am datoria să te cercetez… Această Chilie nu de mult am 

vrut să o dărâm pur şi simplu… Are ceva care contrazice 

tot Duhul Mânăstirii noastre. De mâine te muţi în altă 

parte. Casa este veche şi în locul ei vom face una nouă şi 

mai mare… Treci la Arhondărie. Caută să te integrezi întru 

totul activităţii mânăstireşti. Noi nu facem deosebirea între 

cei deştepţi-culţi şi între cei proşti… Noi suntem una în 

faţa Lui Dumnezeu. Părinte Arsenie, să te porţi mai cu 

seriozitate cu Noii Începători. Te văd cam des cu acest 

Frate de-abia venit… Domnul să vă ajute să puneţi început 

bun… 

– Duhul Neofiţilor Isihaşti nu este prea agreat, caută să 

explice Avva Arsenie după plecarea Stareţului. S-a zis cu 

această Chilie… 

– Nu înţeleg, deşi îmi dau seama despre ce este vorba… 

Cum este posibil… 

– Faci ascultare. Ai avut norocul să găseşti Manuscrisul, 

restul nu mai are importanţă. 

Amândoi ne-am întors rugători către Icoana din perete 

care ne învălui cu o privire adâncă şi pătrunzătoare, de 

ajuns să ne încredinţeze de acel ceva ce nu poate fi atins cu 

nimic… 

– De această Icoană nu voi putea să mă despart… am să 

o iau cu mine… 

– Cu această Icoană, Duhul Neofiţilor Isihaşti te va înfia 

în familia lor… 
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– Isihasmul, Liniştea Transcendentală mă va ţine netul-
burat în toate furtunile ce se vor abate… Cu Icoana la 
piept, pot fi aruncat şi în Iad… 

– Fiule, cu această ocazie intru şi eu în rândul 
Neofiţilor… 

– Avva, eu voi fi Ucenicul… 
– Fiule, petrece ultima noapte în această Chilie Sfântă şi 

toată Puterea acesteia să o preiei ca să o laşi apoi în altă 
parte şi altora. 

 

34. 
 
În noua mea Chilie de la Arhondărie, continui citirea 

Manuscrisului. Icoana Neofiţilor o aveam la fel pe peretele 
de răsărit. O luasem cu grijă, dar o parte din tencuială tot 
se dezlipi. Am să încerc să o refac eu… Manuscrisul e scris 
mărunt şi greu de descifrat… 

„Până aici am încercat o descifrare a Realităţilor. S-a 
văzut ce este Sufletul, ce este Corpul, fiecare cu Limbajul 
său. Căderea Creaţiei adaugă şi ea Chipul Decăzut, ca o a 
Doua Realitate, care joacă apoi Rolul de bază în Viaţa 
noastră. De aici cele trei puncte majore ale Misticii Isihaste. 
1) Demascarea Chipului Decăzut; 2) Înlăturarea acestuia; 
3) Mistica propriu zisă. Acestea nu sunt Trepte, una după 
alta, sunt Trei Spaţii de Realitate întrepătrunse deodată şi 
neamestecate. Toate trei trebuie să fie în egală atenţie. 
Misticile ne-Creştine uită de Chipul Primordial de Rai şi 
aşa iau Chipul Decăzut ca Baza Realităţii de Creaţie, de 
unde atâtea nepotriviri de concepţii până la diferenţieri 
practice. Practica este Evidenţierea în proprie realitate a 
întregului complex mistic. Noi nu mai trăim la nivel de 
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Suflet, dar fără Suflet n-am exista. Ceea ce înseamnă că un 
Înlocuitor ne mişcă Viaţa noastră.  

Metafizica Creştină nu admite ca Chipul Perfect de 
Suflet să-şi degradeze Esenţa… Nu Sufletul ne transformă 
în Rău, ci Sufletul Participă la un Rău de Adaos, prin 
confecţionarea unui Ego imitaţie de Eu, ce se Parazitează 
pe Eul Adevărat… Căderea, marele impas al Creaţiei, care 
caricaturizează Creaţia adevărată cu o Anti-Realitate, 
Anti-Arhetipală. De aici fenomenul de bază al Misticii, 
care este Participarea. Esenţa Realităţii este Capacitatea de 
Participare. Eul-Viul-Conştiinţa-Persoana înseamnă Parti-
cipare. Capacitatea de Participare este Originea Vorbirii, 
matca Mişcării, fondul Fiinţei, natura Spiritului. 

Realitatea în Sine este o Esenţă-Totalitate, dincolo de 
Atribute-Calităţi. Esenţa nu se rupe în Calităţi, căci orice 
parte a Esenţei este dintr-o dată toate Calităţile. Esenţa nu 
se defineşte prin Calităţi-Atribute, ci prin Numire şi Parti-
cipare. Numele este Esenţa-Chipul-Persoana şi Participarea 
este Limbajul Acesteia, ca totodată şi Mişcarea de Perma-
nenţe Aceleaşi totdeauna, dar în Participare-Deschidere-
Vorbire diversă. 

Participarea în Esenţa Persoanei este ca Eu-Conştiinţă, 
Duh-Fiinţă, Spirit-Sine, ca Treime de Sine, Capacitatea de 
Participare în Sine şi în afară de Sine. La acest nivel de 
Transcendent este o Participare Totală, chiar dacă se face 
în Limbaj diferit, ca aceeaşi Vorbire în Moduri diferite, 
aceeaşi Totalitate în Multitudine de Moduri de Totalitate. 
Capacitatea de Participare nu este o Calitate-Însuşire, ci 
este însăşi Esenţa-Natura Realităţii în Sine, Viul în Sine, 
Izvorul şi Totalitatea tuturor Calităţilor şi atributelor ce ies 
ca planul Doi al Capacităţii de Participare.  
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Ca Mistică trebuie înţelese de la început cele Două 
Nivele de Participare ale Existenţei, Participarea propriu-
zisă de Suflet-Treime de Sine şi Participarea de Prelungire 
Energetică a primei, ca Atribute-Calităţi-Raţiuni-Chip de 
Har. În general, Mistica le separă, dar nenorocirea este că 
le rupe şi apoi le amestecă până la confuzia între ele. Aşa 
Filosofia Greacă amestecă Spiritul cu Raţiunile sale, iar 
Misticile Orientale le rup complet până la înstrăinare. De 
aceea noi aici insistăm mult pe definirea clară a celor Două 
Nivele ale Realităţii, de Suflet-Chip Direct de Dumnezeu 
şi de Energii-Raţiuni Chip de Har, care se traduc şi mai 
concret în Creaţie ca Trup-Corp.  

Astfel, ca Mistică Isihastă noi conturăm Realitatea ca 
Înfăţişare Iconografică Dihotomică Suflet-Corp, ca Realităţi 
neamestecate şi nedespărţite şi Înrudite-Participative. De 
aceea, definim Mistica Isihastă ca Mistica Icoanei, ca Taina 
Icoanei în care Corpul-Chipul de afară nu mai este Idolul 
ce Contrazice Chipul Transcendental Chip de Dumnezeu-
Suflet, ci face o Unitate de nedespărţit ca între Spirit şi 
Raţiunile Sale Concretizate ca Trup-Corp. Ca mistică, 
Corpul este Complexul Raţiunilor de Suflet. Corpul este 
Nivelul Doi al Sufletului. Corpul este Produsul Energetic 
al Limbajului-Mişcărilor de Suflet, este Harul de Creaţie, 
este Complexul Raţiunilor de Suflet, ca Prelungire de Eu-
Conştiinţă, în Manifestare energetică, Informaţie-Senzaţie-
Trup-Fizic. De aici domeniul Misticii confuz şi contro-
versat.  

Misticile ne-Creştine uită total de Realitatea Sufletului 
şi o cred Transcendentul Pur total Inaccesibil. Şi aşa 
amestecă Sufletul nostru de Creaţie la Nivelul Minte-
Raţiuni, iar Corpul îl reduc la simplul Trup Fizic. 
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Filosofiile Mistice sunt astfel confuze şi contradictorii, fapt 
ce implică şi practici mistice inferioare şi negative. De 
aceea noi trebuie să stabilim clar de la început ce este 
Mistica Isihastă, atât ca Învăţătură cât şi ca Practică. Mulţi 
cred de prisos învăţătura amănunţită, considerând practica 
mai importantă, dar fără învăţătură şi practica este falsă. 

Ca Mistică Isihastă noi accentuăm că de fapt sunt Două 
Mistici ce nu trebuie amestecate, nici despărţite. Pe baza 
Dihotomiei Realităţii ca Suflet şi Corp, şi Mistica este 
Dublă, Mistica de Suflet şi Mistica de Corp. Misticile ne-
Creştine nu fac această delimitare şi aşa le amestecă până 
la confuzie. Am accentuat până aici în ce constă Realitatea 
de Suflet şi Realitatea de Corp. Celelalte Mistici nu fac 
aceasta, considerând că Mintea şi Conştiinţa şi Eul şi 
Raţiunea sunt acelaşi fapt, până la amestecarea lor în Spiritul 
propriu-zis. Aşa Practica Isihastă trebuie bine încadrată în 
învăţăturile de bază ale Misticii Isihaste Creştine. 

Mistica Isihastă este o Dublă Mistică, care şi aceasta are 
un anume Chip, mai întâi ca Mistică directă de Suflet şi ca 
Prelungirea acesteia şi Mistica de Corp. Misticile ne-
Creştine pornesc direct de la Mistica de Corp-Trup şi de 
aceea cad uşor într-un fel de Magie Mistică, ce se dife-
renţiază net de Tainele Mistice Isihaste. Mulţi confundă 
Tainele de Suflet cu Miracolele Oculte-Ascunse de Energii 
Subtile Corp. Ca Mistică Isihastă accentuăm mult pe 
diferenţierea dintre cele două realităţi total deosebite atât 
ca Esenţă, cât şi ca realitate. Ca Practică Isihastă ne oprim 
des asupra Trăirii de Suflet în comparaţie cu manifestările 
Sentiment-Informative de Corp-Trup.  

Mistica Isihastă de Suflet este Mistica Persoanei Treimii 
proprii de Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă, Spirit-Sine, iar 
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Mistica de Corp-Trup este Mistica de traducere Suflet în 
Realitate de Nivelul Doi, ca Minte-Informaţie Umbră de 
Eu-Conştiinţă, ca Sentiment-Simţire Umbră de Duh-Fiinţă 
şi ca Raţiuni-Gândiri de Creier în funcţii Organice, Umbră 
de Spirit-Sine de Suflet. Această Dihotomie Mistică, fiecare 
cu Morala-Trăirea-Realitatea Sa, este Integrala Mistică 
Isihastă. Pare o Mistică aparte cu un specific ce o dife-
renţiază de toate celelalte Mistici. Şi doar în acest Chip de 
Mistică Dublă se poate vorbi apoi de Mistica propriu-zisă 
a Realităţii noastre de Creaţie, ca Unire-Vorbire cu 
Dumnezeu Creatorul. 

 

35. 
 

Realitatea de Suflet este Participare totală a propriei 
Realităţi faţă de Sine şi faţă de tot ce este în afară de Sine. 
Sufletul-Viul-Persoana-Eul-Conştiinţa înseamnă Participare 
totală. Realitatea în Sine este Participare. Datorită acestei 
Esenţe Vii-Participare este posibilă Viaţa-Vorbirea-Mişcarea. 
Viaţa este Taina Participării. Trăirea este Participare. Filo-
sofiile caută Esenţa Existenţei în Principiul Unic Absolut. 
Acest Principiu este Sec-Inaccesibil, ce Ordonează Reali-
tatea, dar nu Participă la Realitate. Misticile Filosofice-
Oculte nu se aseamănă cu Mistica Isihastă. Dumnezeul 
Creştin este mai Mare decât Principiul, este Persoană-
Duh-Spirit Participarea Absolută în Sine şi în afară de 
Sine. Dumnezeul Creştin nu Evoluează de la Principiul 
Unic la Multiplul Diversitate. Dumnezeu-Persoană este în 
Sine Totalitate, nu are ce deveni, iar Multiplul care iese din 
Unicul Totalitate este tocmai Totalitatea Unicului ce iese în 
afara Unicului şi nu Transformarea Unicului în Multiplu. 
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Unicul  Totalitate nu are ce Deveni, este Totul în Sine, 
dar nu un Tot Sec-Neutru-Impersonal, ci Viu-Participativ. 
De aceea Dumnezeul Creştin este Treime în Sine şi în 
Afară de Sine, fiind Supra Principiu, Izvorul Principiilor. 
Principiul este Nivelul Doi al Lui Dumnezeu, este Harul-
Raţiunea Divină, ca Prelungire Energetică a Eului-
Conştiinţei-Participării Absolute. Principiul este Minte-
Informaţie de Eu-Participare, nu însuşi Eul-Conştiinţa. 
Filosofia faţă de Mistică în aceasta se diferenţiază, păcat că 
se amestecă şi se confundă Mintea cu Eul-Conştiinţa.  

Eul-Conştiinţa este Participare directă în Sine şi în afară 
de Sine cu propria Esenţă-Natură, pe când Mintea-Raţiunea 
este doar Informaţie fără Participare a Esenţei Totale. 
Mintea este un Argument-Semnificaţie, Simbol al Conştiinţei 
ca Realitate Totală. Conştiinţa este Primire-Participare 
Directă, pe când Mintea este Oprirea Participării. Paradoxal, 
Conştiinţa este Mişcare faţă de Mintea Repaosul Con-
ştiinţei. Mistica ştie acest raport paradoxal. Când Conştiinţa 
se Mişcă, Mintea se opreşte în loc şi invers, când Mintea se 
mişcă Conştiinţa intră în Tăcere. De aceea nu se potrivesc 
Realităţile de Minte-Raţiuni cu Realităţile Mistice de Eu-
Conştiinţă. Mintea nu poate Participa la Realităţile de 
Conştiinţă-Eu-Duh-Spirit, dar se Iluminează de Acestea. 
Conştiinţa înseamnă Transfigurare-Participare, iar Mintea 
este Iluminare-Simbolizare. Simbolul nu Participă direct, 
dă informaţii, conduce spre Participare, rămâne la Uşa 
Ospăţului participării. 

Eul-Conştiinţa este Întâlnirea-Unirea, Mintea este 
Informaţia despre această Întâlnire-Unire. Mintea este 
Mers spre Mistică, iar Eul-Conştiinţa este Însăşi Mistica. 
Aşa putem înţelege Dualitatea Misticii Isihaste. Mintea 
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Intră în Inimă, se deplasează din Corp-Creier în Piept-
Inimă. Mulţi confundă Inima cu Sentimentul-Simţirea. 
Aici este alt Sens Mistic.  

În Cap-Creier nu este de fapt Mintea, ci Raţiunea-
Gândirea. Inima este Simţirea, Coasta Gândirii. Mintea 
este Corpul Adam, în general. Adam este Dublu Adam, 
este Adam Suflet şi Adam Corp. Adam Suflet este Esenţa 
Omenească, Chipul Om, care se Prelungeşte în afară de 
către Adam Corp. Corpul este Chip de Suflet Adam Chip 
de Dumnezeu, de aceea Corpul este Informaţie-Minte de 
Suflet Creat, nu de Dumnezeu. Mintea-Corpul nu are 
Modelele-Arhetipurile de Dumnezeu Direct, ci Tiparele 
Sufletului Transpunere de Chip  Dumnezeiesc în Model 
de Creaţie.  

Dacă Sufletul este Model creat ca Transpunere de 
Model-Chip de Dumnezeu şi nu Însăşi Esenţa Modelului 
Dumnezeu, ci Nouă Esenţă Creată pe Modelul Esenţă 
Dumnezeu, cu atât mai mult Corpul-Trupul este doar 
Semn-Simbol-Informaţie de Realitate Dumnezeu. Aici este 
fondul Misticii. Mintea-Corpul Semn-Simbol-Informaţie 
de Suflet trebuie să se Întregească în Eul-Conştiinţa, 
Duhul-Fiinţa, Spiritul-Sinele, Sufletul, ca prin Suflet atât 
Mintea-Corpul, cât şi Sufletul însuşi să poată Participa la 
Întâlnirea cu Dumnezeu, care este de fapt Mistica. 

Mistica Isihastă este altceva decât Mistica Adam şi Eva, 
care simbolic se pune în analogie cu Misticile ne-Creştine, 
ca Principiu Divin (Adam) şi Energia Sa (Eva). Se speculează 
acest fapt până la tehnici practice. Mistica Isihastă nu este 
„Drumul” dintre Suflet şi Corp, Sufletul şi Corpul fiind 
Integrala Creaţie, care Împreună trebuie să facă „Drumul” 
Misticii-Unirii cu Dumnezeu. În Mistica Isihastă, nu 
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Energia-Corpul-Mentalul în general face Mistica Integrării 
în Absolutul Universal. Mistica Isihastă este Dubla 
Realitate Suflet şi Corp-Mental-Energie, care amândouă 
fac Mistica Întâlnirii cu Dumnezeu-Absolutul.  

Am insistat şi insistăm pe definirea Realităţilor de 
Mistică, tocmai ca să se facă delimitarea acestora, nu în 
sensul de a le despărţi-rupe, ci în a le menţine neameste-
cate, marea greşeală ce se face în general fiind amestecul 
până la denaturarea lor. Misticile ne-Creştine împart 
Realitatea Totală în Două, ca Transcendent în Sine, Suflet-
Dumnezeu-Spiritul Universal şi Creaţia-Emanaţia Acestuia 
ca Lume Fenomenală Energetică. Şi toată Mistica este între 
aceste Două Aspecte Spirit Universal şi Cosmosul 
Energetic al acestuia. Din punct de vedere Creştin aceasta 
se traduce astfel: Dumnezeu-Spiritul Absolut este El Însuşi 
în Două Aspecte, ca Treime-Persoane şi ca Energie-Har, 
Treimea şi Harul Său fiind astfel Transcendentul Creştin. 

Creaţia nu este Energia Divină în Manifestare Exterioară, 
Creaţia este Transpunerea Transcendentului Total 
Dumnezeiesc în Mod-Existenţă de Creaţie. Aşa şi Creaţia 
ca şi Dumnezeu este Dublu Aspect, ca Suflet Chip de 
Persoană Dumnezeiască şi ca Corp-Trup-Chip de Har-
Energie. Aici se încurcă Misticile ne-Creştine, uitând după 
Căderea din Rai atât de Corespondenţa Sufletului Creat cu 
Chipul Dumnezeiesc, cât şi de Energia Pur Divină Har, 
care este Separată de Energiile de Creaţie. Creaţia nu este 
Manifestarea Directă a Lui Dumnezeu, ci Transpunerea 
Lui Dumnezeu Total în Nouă Natură de Creaţie care în Ea 
însăşi se Manifestă pe Sine ca Transpunere de Vorbire-
Limbaj Dumnezeiesc în Modalitate de Creaţie. Nu 
Dumnezeu se Manifestă în Creaţie, ci Modelul-Chipul de 
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Dumnezeu Transferat în Creaţie, care acesta apoi se 
Manifestă pe Sine în Creaţie, ca Arhetipuri în Modele Noi 
de Creaţie.  

Aşa Creaţia ca Mistică descoperind Arhetipurile Dum-
nezeieşti în ea însăşi, nu descoperă pe Însuşi Dumnezeu, 
ci doar Semnele-Urmele Lui Dumnezeu, Mistica adevărată 
fiind astfel nu Evidenţierea Tiparelor-Arhetipurilor, ci 
Întâlnirea Faţă către Faţă Dumnezeu Personal cu 
Realitatea Creaţiei tot ca Chip Personal. Mistica Isihastă 
nu este Absorbirea Creaţiei în Oceanul Dumnezeu, ci 
Întâlnirea Oceanului Creaţie cu Oceanul Dumnezeu. 
Creaţia nu este Picăturile de Ocean Divin Evaporate în 
Spaţiu care se întorc ca Ploaie înapoi, ci Creaţia este o 
Creaţie a Lui Dumnezeu tot ca Ocean, dar de altă Esenţă 
Apă, încât Mistica este alta, Întâlnirea dintre Două Esenţe-
Ape-Oceane într-un Supra-Ocean Dumnezeu-Creaţie, fără 
amestecare, în Participare Reciprocă, Împărtăşire şi 
Convorbire-Mistică Unică, Chip de Dumnezeu Tatăl. 

Misticile ne-Creştine confundă astfel Mistica de Creaţie 
cu Mistica Dumnezeu-Creaţie. Căderea Creaţiei a încurcat 
Realităţile. Căderea Separă nu numai Creaţia de Dumnezeu, 
ci Separă şi Dualitatea Creaţie Suflet-Corp. De aici Confuzia. 

Noi, Creaţia după Cădere, ne înstrăinăm de Creator şi 
totodată ne înstrăinăm şi de Propriul Chip de Suflet care 
este Chip de Dumnezeu. Căderea are o Ură cumplită faţă 
de Chipul Dumnezeiesc, încât Creaţia se Ucide şi pe Sine, 
numai să scoată din Sine Chipul de Dumnezeu, ce este 
Arhetipal Baza Creaţiei. Căderea este Anti-Dumnezeu, 
toată Istoria ce urmează Căderii este încercarea de a Şterge 
orice urmă de Dumnezeu. Dar Creaţia cade în proprie 
Tragedie, căci Ura Anti-Dumnezeu se traduce în Sine în 
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Complex Conflictual Intern şi extern până la Războiul-
Contrariul permanent care devine Chipul de Bază al 
Căderii. Astfel Creaţia încearcă o Rezolvare a propriei 
Tragedii, care naşte Mistica de Creaţie, împăcarea Creaţiei 
cu Sine însăşi, Reunirea Creaţiei din Praful Căderii. Aşa se 
naşte Nostalgia Chipului de Creaţie, aşa cum a fost odată, 
Suflet şi Corp în Unire Totală, ca Mistică de Creaţie, 
confundând Sufletul cu Dumnezeu.  

Mistica Isihastă de la început strigă în gura mare că este 
o mare confuzie şi eroare între Mistica de Creaţie şi 
Mistica adevărată Creaţie-Dumnezeu. Creaţia doreşte cu 
Suspine Refacerea Integrităţii Sale, dar aceasta să nu se 
confunde cu Marele Suspin al Iubirii Transcendentale  
al Creaţiei Integrale ce Suferă Nostalgia Întâlnirii  
cu Dumnezeu-Dumnezeu, nu cu Chipul Modelul de 
Dumnezeu ce este Sufletul de Creaţie. Căderea Creaţiei 
Complică dramatic Viaţa Creaţiei. Ca Realitate de Rai, 
Creaţia Integrală şi nedespărţită Suflet şi Corp avea Sensul 
de Mistică-Creştere-Unire cu Dumnezeu Creatorul, 
participând ca Esenţă de Creaţie la Esenţa Necreată, fără 
amestecare, ca Împărtăşire-Transfigurare.  

Căderea întrerupe Participarea Creaţiei la Convorbirea 
Directă cu Dumnezeu, fapt ce se răsfrânge în proprie 
Esenţă de Creaţie, care îşi Compensează Lipsa de 
Dumnezeu cu o Închipuire Străină de Perfecţiune, cu o 
Auto-Divinizare, care neputând fi Reală în Sine, se traduce 
cu Apariţia unui Chip Fantomă, ce se Parazitează pe 
Chipul Adevărat, pe care îl Umbreşte în tendinţa de a-l 
înlocui. Iată o Nouă Mistică a Căderii, care în fond este o 
Anti-Mistică Reală, o Mistică Negativă-Contrară-Înlocui-
toare, ce inversează Mistica Dumnezeiască. De aici 
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constatarea practică a Lumii  noastre ca Inversă Lumii 
Divine. În mod Normal, Lumea Creaţiei nu este inversă 
celei Dumnezeieşti, este la Fel, doar în Altă Esenţă-Natură 
de Creaţie. Căderea produce o Dublură a Creaţiei care este 
Inversă nu atât Lui Dumnezeu, ci în primul rând Chipului 
Real de Creaţie Chip de Dumnezeu, ca al doilea plan fiind 
şi Anti-Dumnezeu.  

Pe Dumnezeu nu-L afectează Noul chip Fantomă, 
întrucât Dumnezeu nu Participă la Realizarea acestuia, ci 
afectează Participarea Creaţiei care Ea Însăşi Creează 
această Anti-Inversă-Realitate. Lumea Căzută nu este 
Inversă Lui Dumnezeu Direct, Dumnezeu neputând fi 
Raportarea Căderii, este Inversă Chipului Modelului de 
Creaţie, Transpunerea Chipului Lui Dumnezeu. Miturile-
Cosmogoniile-Legendele Demiurgice ale Misticilor  
ne-Creştine nu sunt Realitatea Creaţiei-Dumnezeu, ci 
Amintirea-Memoria Inversării Lumii de Creaţie Pură în 
Chip de Cădere, de Ieşire din Lumea Perfectă Paradisiacă, 
în Lumea Necunoscută ce începe să se contureze parazi-
tându-se pe Arhetipurile de fond, pe care le inversează, le 
preface în Chipul Fantomă-Caricaturizat al unei Anti-
Lumi, şi implicit Anti-Chip de Dumnezeu.  

De aici definirea Misticii Isihaste ca în primul rând 
Mistică Chip de Rai, dincolo de Chipul Căderii, cea care a 
fost Întreruptă de Cădere. Aşa Mistica Isihastă nu seamănă 
în fond cu nici o Mistică, dar are ca primă Treaptă Mistica 
Restabilirii Misticii de Rai. Să nu se confunde însă această 
Mistică de Pregătire cu Mistica propriu zisă, Mistica Isihastă 
Chip de Rai. Mistica Isihastă merge de fapt concomitent cu 
cele Două Mistici, orice Pas de Restabilire fiind şi o Trăire 
Mistică de Rai. De aceea, Mistica Isihastă nu poate fi decât 
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Hristică, doar Hristos fiind Totodată Restabilirea şi Unirea 
totală cu Dumnezeu. Nu se poate face Mistică Isihastă 
înlocuind pe Hristos cu un Dumnezeu Oarecare, se face 
doar prin Hristos Cel Întrupat Cel Nou Adam, care a 
Reîntors Creaţia la Chipul Primordial, Singurul Apt de 
Mistica Vorbirii Directe cu Dumnezeu Cel în Totalitate, 
Faţă către Faţă, aşa cum a dorit Moise. Urcarea Lui Moise 
pe Munte să câştige Tablele Legii, este Mistica Pregătitoare, 
după care urmează Mistica Hristică a Potirului Împărtă-
şaniei, în care nu sunt doar Zece Legi, ci este Tot-Întregul 
Dumnezeu Unit totodată cu Întreaga Creaţie Restabilită 
Chip de Rai.  

De aceea, noi, ca Practică Isihastă, avem în vedere cele 
Două chipuri de Mistică, Mistica Chivotului Legii în 
Concomitenţă cu Mistica Icoanei Hristice, ca Unirea 
Contrariilor, Tablele Legii Semi-Icoană şi Icoana Integrală 
Hristos Chip de Om-Dumnezeu ce Preface-Transfigurează 
Chipul Idolatru de Creaţie Om, în Icoană în care Chipul 
nu mai este Idol, căci este Restabilit ca Chip de Rai, în care 
Chipul este Transpunerea Chipului Dumnezeiesc, ce nu se 
mai poate confunda cu cel de Idol-Creaţie decăzută. 

Acesta este tot Sensul Practicii Isihaste. Să urmărim în 
continuare cum să-l punem noi în practică proprie. 

 

36. 
 
Realitatea în Sine, s-a văzut, este Esenţa-Permanenţa 

Vie, totală Conştiinţă în Sine şi în afară de Sine, ca Taină a 
Participării Totale deodată şi Integrală a tuturor Deschi-
derilor Sale Interioare şi Exterioare. 

Esenţa nu este Reducerea-Simplificarea Realităţii la un 
Principiu Unic, la Acel Ceva ce exclude tot Complexul 
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Multiplului. După Cădere noi confundăm Complexul 
Realităţii cu Lumea Manifestărilor Imperfecte-Relative, 
încât Esenţa nu poate fi decât Acel Sine Perfect-
Permanent-Transcendent care Orânduieşte Totul şi nu se 
amestecă cu nimic… Creştinismul nu vede această Esenţă 
ca Ruptă şi Separată de Complexul ei. 

Esenţa nu este Altceva decât Complexul-Multiplul ei, 
nu are ce deveni având Totul în Sine. Totul este în 
Dumnezeu şi totul iese din Dumnezeu. Dar aceasta nu 
înseamnă Panteism. Greşeala este în amestecarea Esenţei 
Dumnezeu cu Traducerile Acesteia în Esenţa Creaţiei. 
Dumnezeu nu se Desfăşoară pe Sine în Multiplul Creaţiei. 
Dumnezeu se Desfăşoară pe Sine ca Treime şi Har-Energii 
Necreate. Această Realitate Dublă este Transcendentul ca 
Sine şi Manifestare Pură de Sine. Acest Transcendent 
Dumnezeiesc este Esenţa la care ne Raportăm noi, Creaţia, 
şi care nu mai este astfel un Simplu Principiu ce Devine 
din Sine ca Multiplu Creaţie. Nu Creaţia este Multiplul 
Lui Dumnezeu. El Este Unul şi Multiplul Său este Toată 
Realitatea Posibilă-Absolută. Ce mai poate fi altceva decât 
Unul şi Multiplul Său?!…  

Deci, Esenţa Metafizicii Isihaste este Unul-Multiplu 
Dumnezeu. Această Esenţă este Modul Arhetipal al Noii 
esenţe-Naturi de Creaţie. Creaţia nu este Desfăşurarea 
Principiului Dumnezeu, care Devine El Însuşi în Sine 
Desfăşurare, care este totodată şi Creaţia… Dumnezeu în 
Sine Unul şi totodată Treime în Sine şi în afară de Sine este 
Toată Desfăşurarea Absolută, care dacă trece de Aceasta 
se Întoarce tot în Sine Unul-Treime. Creaţia este Tot Acest 
Complex Dumnezeiesc Transpus-Transferat-Repetat, dar 
nu Imitat într-o Altă Realitate-Esenţă ce este Creată Efectiv 
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şi Real de Esenţa Dumnezeu. Şi unii Teologi amestecă 
Complexul Dumnezeu cu Complexul Creaţiei. Trebuie o 
delimitare Clară şi Netă între Cele Două Complexuri fără 
însă a le înstrăina şi rupe.  

Creaţia este Creată din Nimic, dar nu din Inexistenţă, ci 
din Existenţa Absolută Dumnezeu. De aceea, Creaţia nu se 
poate întoarce la Inexistenţă, ci la Nimicul Său, faţă de 
Dumnezeu. Nimic înseamnă că nu are Nimic de la Sine, ci 
totul este Dăruit şi Scos-Creat din Potenţa Dumnezeiască 
care poate şi Crea şi Altceva decât Sine, dar înrudit cu 
Sine. Înrudirea cu Chipul Dumnezeiesc al Creaţiei face 
Creaţia ca Origine din Dumnezeu nu din Inexistenţă, iar 
Nimicul este Noua Esenţă de Creaţie în care Dumnezeu se 
Întipăreşte pe Sine, dar nu ca într-o Oglindă, ci într-un 
Nou Mod de Sine. Dumnezeu nu are nevoie să se vadă pe 
Sine în Creaţie, căci Oglinda Sa este Treimea şi Harul Său, 
dar Dumnezeu dă pe-afară această Oglindire într-o Nouă 
Oglindire, care se face un Nou Dumnezeu-Treime şi Har, 
ce nu sunt aceeaşi Realitate Esenţă, ci Două Esenţe 
Oglinzi, care nu se oglindesc, ci Vorbesc Real între Ele. 
Mistica Isihastă nu este Oglindire-Muţenie, Auto-Înfăţi-
şare într-o Altă Imagine în care eşti tot Tu… Mistica 
Isihastă nu este Fuga după Sinele Propriu ca Teamă de 
Pierdere de Sine, ci este Convorbirea şi Transfigurarea 
Celuilalt Sine pe care-l preiei ca Propriu Sine.  

Dumnezeu şi Creaţia nu se oglindesc Unul în Altul ca 
să se vadă tot pe Sine, ci se Întâlnesc Unul cu Altul ca să se 
unească Unul cu Sine, nu se pierd Unul în Sinele Celuilalt, 
că nu ar fi Întâlnire, ci proprie Regăsire. Mistica Isihastă 
nu este Nostalgia după Propriul Sine, ci Iubirea-Întâlnirea 
cu Celălalt Sine Egal şi Asemănător cu Sine, dar care nu se 
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Confundă, nu se amestecă, dar se împărtăşesc reciproc, nu 
absorbindu-se, ci păstrându-se ca Trăire Reală a Celuilalt, 
nu a Sinelui Propriu pe care îl ai deja şi nu mai ai ce să 
Trăieşti. Mistica Întâlnirii este altă Mistică decât Mistica 
Regăsirii de Sine. Căderea vine cu acest Ocoliş care pro-
duce Confuzie până la Eroarea că Regăsindu-te pe Sine ai 
Regăsit Esenţa şi pe Dumnezeu.  

Ca Mistică Isihastă se face o mare diferenţiere între cele 
Două Realităţi. Mistica Regăsirii de Sine este Mistica 
Tablelor Legii lui Moise, este Mistica Ascezei Fiului 
Curvar ce se deşteaptă din Somnul Păcatului. Mistica 
Întâlnirii este Mistica Tatălui Nostru, Îmbrăţişarea Fiului 
(fie el şi rătăcit-păcătos) cu Tatăl, Împletirea a Două Iubiri 
Transcendentale ce nu se Pierd-Absorb, ci se Supra-
Întregesc în Beatitudinea Absolută. Mistica Isihastă este 
Mistica Întâlnirii, Mistica Hristică în Mistica Tatălui Unic-
Absolut. Celelalte Mistici sunt Misticile Regăsirii de Sine, 
ale Deşteptării din Închipuirile-Visurile Căderii, în care 
Noi ne-am pierdut. Şi Mistica Isihastă are această Mistică 
stil Moise, dar este în Concomitenţa Misticii Hristice, a 
Vederii La Faţă, nu a Spatelui-Legii. 

Mistica Legii nu are Chip, căci Dumnezeu nu se Vede la 
Faţă, pe când Mistica Isihastă este Mistica Icoanei-Chip, a 
Feţei Lui Dumnezeu, care nu mai este Idol, de care se 
fereşte Mistica Legii. Până la Venirea Descoperirea Feţei 
lui Dumnezeu nu putea fi decât Tablele Legii-Spatele Lui 
Dumnezeu, dar arătându-se Dumnezeu cu Faţa Fiului Său 
acum avem şi Icoana Chipului Lui Dumnezeu, care nu 
mai este Idol, că se arată pe Sine fără Îndoială. 

Degetul de pe Tablele Legii este amplificat cu Braţele 
Întregului Tată Dumnezeu care odată cu Deschiderea 
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Braţelor se uită şi în Faţă. Întâlnirea este Vedere la Faţă, 
este Icoană. De aceea noi definim Isihasmul ca Mistica-
Taina Icoanei. 

Aşa putem concretiza schematic ce înseamnă Trăirea 
Practică Isihastă. Fără să ţinem cont de cele mai sus spuse, 
confundăm Mistica Isihastă cu o simplă Aspiraţie spre 
Dumnezeu. Mistica Isihastă pune Mistica Icoanei-Feţei lui 
Dumnezeu înaintea Misticii Legii, pe când celelalte Mistici 
pun Legea înaintea Icoanei. La fel fac unele Teologii, pun 
încă Vechiul Testament înaintea Noului Testament. Ca să 
păstrăm adevăratul Spirit Scripturistic trebuie să citim 
Noul Testament şi apoi pe cel Vechi, întrucât Citirea 
Ebraică se face de la Sfârşit spre început. Moise trebuie 
Văzut prin Hristos, după adevărata Citire Ebraică, şi aşa 
Icoana se suprapune peste Tablele Legii fără să le desfiin-
ţeze, Icoana fiind Chipul-Faţa Chivotul ce are în Sine 
Legea, dar este mai Mare decât Legea. Moise pune Legea-
Spatele ca Esenţa lui Dumnezeu, Hristos arată la Faţă pe 
Dumnezeu şi Faţa este Viul Legii.  

Originea Legii Icoana-Faţa este Duhul ce scoate în afară 
Legea. Odată Venită Icoana, Legea rămâne ceea ce este, 
rămâne Spatele Icoanei. Idolul este Falsificarea Feţei Legii, 
pe când Icoana nu este Idolul, după cum nu orice Chip 
este Idol, că ar însemna că Chipurile noastre sunt Idoli. 
Idolul este Divinizarea Chipului, dar nu Chipul însuşi este 
Idol. Chipul devine Idol dacă îl divinizezi şi devine Icoană 
dacă Îl Botezi Hristic. Icoana nu este Icoană prin Chipul 
Său, ci prin Chipul Hristic pe care-L Încorporează. Chipul 
lui Hristos Corporal nu este Idol, având pe Hristos 
Dumnezeu, încât şi Chipurile Hristificate nu mai sunt 
Idoli, ci Icoane care Încorporează Chipuri Sfinţite-
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Hristificate. Idolul Încorporează un chip Diavolesc şi dat 
la o parte Chipul Diavolesc şi Înlocuit cu Chipul Hristi-
ficat, Idolul piere şi Chipul Idolatrizat se face Icoană Chip 
Hristificat. Aceasta este şi Mistica Isihastă, Hristificarea 
noastră. 

 
XIII 

 
– Au  venit nişte oaspeţi, mă anunţă un frate. Eram de 

acum ajutor de arhondar, cu ascultarea la Camerele de 
oaspeţi. Părintele Arhondar, mai în vârstă şi cam aspru la 
prima vedere, îmi cerea să fiu săritor şi iute. Arhondarul, 
mă iniţie Părintele, trebuie să fie mai înainte de toate 
săritor şi primitor faţă de oricine. 

Părintele Stareţ se apropia cu un grup de oaspeţi. 
Deschid o cameră şi aştept să se apropie. 

– Poftiţi şi luaţi loc. După o mică atenţie veţi putea sta 
de vorbă cu cei mai în vârstă. Pustnicul Neofit, deşi a 
vieţuit destui ani aici în Mânăstire, nu are o istorie prea 
bogată. 

La numirea pustnicului Neofit tresar. Aceşti oaspeţi se 
interesează de el… 

– Părinte Stareţ, vrem cât mai multe date despre Isihasm. 
Sunt atâtea Practici aduse de la marginea lumii, pe care le 
adoptăm, iar pe cele ale noastre nu le băgăm în seamă. 
Este curios că tocmai Laicii se interesează în mod deosebit 
de Isihasm, practica Mistică Ortodoxă Creştină. Noi vrem 
să ştim câţi dintre călugării de aici se ocupă de Isihasm şi 
în ce măsură îl practică. 

Părintele Stareţ se încruntă… Era o întrebare făţişă. 
Erau doar câteva zile de când dărâmase Chilia Pustnicului 



202 

Neofit. Amintirea aceasta îmi răscoli Inima într-un spasm 
dureros. Aşa de mult mă afectase încât de puţin nu am 
plecat din Mânăstire. Avva Arsenie a stat toată ziua pe 
lângă mine să mă împace. Aveam Manuscrisul Neofiţilor 
şi acesta face mai mult decât nişte ziduri. Casa Neofiţilor 
este Manuscrisul, îmi repeta el… Urmărisem cu lacrimi 
atent să nu mai fie vreo carte… Am găsit prin moloz o 
Cruce de lemn sculptată, veche, ciobită şi aproape ştearsă. 
Am cules-o ca pe o Relicvă cu nădejdea că a fost purtată 
de Pustnic sau de vreun Ucenic de-al lui. Am pus-o de gât 
ca pe un legământ cu toţi cei care au trecut prin această 
Chilie. Aşa m-am mai Împăcat puţin… Părintele Stareţ 
este Reprezentantul lui Moise. Stareţul este Mistica Legii 
în Mânăstire, aşa scrie în Manuscris. Cele două Mistici, a 
Legii lui Moise şi a Lui Hristos în Sfântul Duh. Stareţul 
este Moise şi neofiţii sunt Hristicii în Mânăstire… Ce bine 
ar fi să se Unească cele Două Mistici… Hristos nu Strică 
Legea, dar o Desăvârşeşte… 

– Părinte Stareţ, urmă oaspetele, ca Teolog trebuie să 
Cultivaţi şi Mistica. De aceasta are nevoie mult Lumea de 
astăzi. Fără o Trăire Reală, totul este vorbărie… 

Părintele Stareţ înghiţea în sec. Spiritul Legii lui Moise 
din el se Contrarie… 

– Pentru dumneavoastră, Mirenii, Isihasmul vă pare 
Miraculoasă Trăire Creştină, dar pentru noi, cei din 
Mânăstire, Trăirea Regulii de Mânăstire ni se pare mai de 
Bază… Fără Regulă nu este Mânăstire. Întâi Regula şi apoi 
celelalte. 

Ascultam atent… Vasăzică Moise şi apoi Hristos… 
– Părinte Stareţ, urmă oaspetele, această problemă se 

dezbate acum mai nou în dorinţa unei Reînvieri Monahale. 
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Mânăstirile de nu se vor pune pe făgaşul adevărat, se vor 
duce de râpă… Sunt Două Spirite în Mânăstire, al Organi-
zării-Regulii Studite şi celălalt al Libertăţii Mistice-Practicii 
Duhovniceşti, mai concret al Isihasmului. Dacă nu se vor 
Uni Studiţii cu Sinaiţii, Mânăstirile vor fi în opoziţie cu 
Sihăstriile. Mânăstirile vor fi Cazărmi Monahale, iar 
Sihăstriile vor lua pe cont propriu toată Trăirea Mistică… 

– Dumneavoastră priviţi superficial aspectul Regulii 
Mânăstirii, se înfurie Părintele Stareţ. Mistica trebuie să fie 
pe planul doi, căci Regula o Susţine. 

– În Creştinism este întâi Hristos şi apoi Moise, mă 
pomenii eu vorbind… Privirea aspră a Părintelui Stareţ 
mă opri să continui. 

– Mistica în Mânăstire, fără Regula Strictă Studită, 
devine ceva Bolnăvicios. Ce ar fi Scriptura fără Vechiul 
Testament, fără Moise, cum zice Frăţiorul nostru, continuă 
Stareţul. 

– Toate Mânăstirile noastre au Stareţi Teologi Vechi-
Testamentari, de aceea Mistica nu prea  se mai vede…, 
apostrofă oaspetele. 

– Dumneavoastră aveţi o părere greşită despre Mistică, 
nu vă supăraţi, se apără Stareţul. 

Aş fi vrut să mai ascult, dar Părintele Arhondar mă 
chemă să-l ajut la pregătirea mesei. Îmi bătea Inima de 
bucurie că sunt chiar şi mireni care susţin sus şi tare 
Mistica Isihastă. Cine sunt aceşti oaspeţi?… 

În camera de alături pregătii repede cele necesare. 
Apăru şi Părintele Stareţ. 

– Te şi făcuşi deştept fiule, nu se putu abţine el. De 
unde scosăşi teoria cu Moise?… Auzi ce năstruşnicie… 
Ziariştii aceştia nici nu ar trebui băgaţi în seamă… Au 
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hârtie de la Prea Sfinţitul, altfel… Daţi-le ceva simplu şi 
sănătate bună… Să chemi pe Arsenie să le vorbească puţin 
despre Neofiţi. Eu am terminat cu ei. 

Am trimis vorbă Părintelui Arsenie să vină urgent. 
– Părinte, începu oaspetele scriitor, pe noi ne intere-

sează Isihasmul. Am auzit de o tradiţie a unui pustnic din 
această Mânăstire. Spune-ne cât mai multe despre el. 

Avva Arsenie zâmbi larg şi satisfăcut. 
– Vă interesează Viaţa Pustnicului sau Învăţătura lui?… 
– Dacă are şi o Învăţătură, cu atât mai mult. 
– Domnii mei, începu ca la predică Avva Arsenie, ca să 

înţelegeţi Viaţa şi Învăţătura Unui Călugăr trebuie să 
porniţi de la Sensul Vieţii Călugăreşti şi de la atmosfera de 
Mânăstire. Şi eu m-am întrebat uneori, ce-l face pe Călugăr, 
Mânăstirea sau  Sensul Călugăriei… Este imposibil să le 
desparţi, dar şi dacă le amesteci le cam încurci… 
Mânăstirea este Trupul, iar Sensul este Sufletul. Noi după 
căderea din Rai suntem legaţi de Trup mai mult şi aşa s-ar 
părea că  atmosfera de Mânăstire face pe Călugăr… Legile 
Mânăstirii sunt Nevoile Trupului, pe care noi vrem să le 
reducem, dar nu le putem desfiinţa… Dar Trupul ne 
copleşeşte adesea Sufletul şi aşa Sufletul nostru este cam 
pe al doilea plan… Sunt unii care pun Sensul Sufletesc întâi 
şi aşa cam Sar peste… Mânăstirea este Idealul Armoniei 
Suflet-Trup, dar Trupul întotdeauna se vrea de Bază… De 
aici nişte nepotriviri… Pare un fel de luptă surdă între cele 
două… Nu trebuie să fim extremişti… Trebuie să recu-
noaştem că până la Suflet trebuie să ne smerim Trupul… 

– Dar ce faci dacă rămâi numai cu aspiraţia spre Suflet 
şi toată Viaţa de Mânăstire o duci numai în Regula 
Trupului?… 
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– Frăţioare, pui degetul pe rană, mă lăudă oaspetele. 
– Frăţiorul este un începător, nu prea ştie multe, urmă 

Ava Arsenie. 
– Idealul Mânăstirii este ca Sufletul şi Trupul să fie în 

Armonie. 
– Într-adevăr, aici se cam încurcă majoritatea. În 

Mânăstire vin toate categoriile de oameni şi dintre aceştia 
apoi se aleg şi Trăitorii Deosebiţi. Sfântul Teodor Studitul 
a Intuit bine lucrurile. În Mânăstirea de Obşte Regula este 
Baza, Regula Trupului în vederea Aspiraţiei Sufletului. 
Cine vrea întâi Sufletul-Mistica să fie în Sihăstrii. De aceea 
Isihasmul nu prea se găseşte în Mânăstirile de Obşte… 
Este o formă de Rugăciune Isihastă, dar în Mistica Isihastă 
propriu-zisă, pe care o căutaţi dumneavoastră… S-a 
încercat o Îmbinare între cele două forme, dar au fost 
provizorii, cât timp au existat nişte Trăitori capabili de aşa 
ceva. Aşa a fost la noi Pustnicul Neofit urmat întrucâtva 
de nişte ucenici… 

– Pe noi ne interesează Mistica Isihastă trăită de aceştia. 
– Scrierile Filocalice vă dau datele necesare. 
– Greu ne sunt accesibile ca înţelegere… Pesemne noi 

suntem prea obişnuiţi cu tot felul de teorii filosofice, sau 
chiar cu practici străine de Filocalie… sau limbajul e 
altul… sau mai sunt cine ştie ce Taine… 

– A rămas un Manuscris de la un ucenic de-al Pustnicului 
Neofit, vi-l putem da să-l citiţi, mă oferii eu. 

– Chiar vă rog în mod deosebit. Să vă spunem sincer, 
căutăm o înţelegere a Misticii Isihaste. Până nu de mult 
credeam că Religia Creştină este săracă în astfel de 
practici… Mi se tot spune de Isihasm, dar nimeni nu mă 
lămureşte în ce constă… Am cam priceput eu ceva, dar nu 
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am găsit o definire clară, ca Mistică în sine, care să o 
contureze în contextul general de Mistică…  

Noi, cei de astăzi, intoxicaţi de toate teoriile şi Ştiinţele 
lumii, parcă nu mai avem nimic Real, totul este un 
amestec de nu mai ştii ce este… Creştinismul dacă Rezistă 
cu adevărat Istoriei trebuie să aibă şi o Mistică deosebită… 
Pe aceea o căutăm noi… 

– M-aş bucura mult să vă convingeţi de aceasta, sării eu 
încă o dată. Isihasmul este Mistica Creştină propriu-zisă şi 
dacă este mai mult prin Mânăstiri şi Sihăstrii, asta nu 
înseamnă că este numai pentru Călugări. Părintele Stareţ 
reapăru peste afirmaţiile sale… Un Duh neliniştitor i se 
vedea pe faţă. 

– V-aţi lămurit?… 
– Părinte Stareţ, sunteţi Păstorul unei Mânăstiri la înăl-

ţime, răspunse oaspetele. Am colindat în lung şi în lat 
toate Mânăstirile şi în sfârşit aici se pare că se luminează 
lucrurile… 

Lauda aceasta îi mai îmblânzi faţa. 
– Pustnicul Neofit care a trecut pe aici e cam Străin de 

Mânăstirea noastră, dar Urmele lui au rămas neşterse… 
deşi ar trebui şterse cu totul… 

– Părinte Stareţ, vă doresc să fiţi un Isihast, glumi 
oaspetele. 

– Trăirea Regulii de Mânăstire este pentru mine 
Isihasmul, nu Mistica fantastică şi dubioasă… 

– Curios, Părinte Stareţ, cum nu puteţi face nici o 
legătură cu Mistica Interioară… Acum înţeleg că de fapt 
sunt două categorii de Călugări, de Mânăstire şi de 
Mistică-Mistică… Ce păcat că nu se lasă libertatea 
alegerii… 
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– Dumneavoastră, Mirenii, ce aveţi cu Isihasmul nostru 
Călugăresc? 

– Părinte Stareţ vă mulţumim pentru toate şi vom mai 
veni pe aici cât de curând… Isihasmul Mirenesc nu va fi 
despărţit şi rupt de cel Călugăresc…Trăirea Creştină 
Sufletească este Comună şi aceeaşi. 

 
37. 

 
Continui descifrarea manuscrisului. „Fiecare dintre Noi 

suntem însăşi Scriptura, Vechiul Testament al Legii, 
Corpul-Trupul, Noul Testament Hristic-Sufletul. Şi de aici 
problemele Misticii: Legătura dintre Lege şi Hristos, 
Legătura dintre Corp şi Suflet, Legătura dintre Corp-Suflet 
şi Dumnezeu. Trăirea Isihastă este tot acest complex. 
Corpul nostru este Totalitatea Energetică, Raţiuni de Suflet, 
ce ies ca prelungire de Totalitate de Suflet, Realitatea 
Permanentă dincolo de Energie. 

Corpul-Trupul este Energie şi Tablele Legii lui Moise 
sunt Rememorarea Raţiunilor Corp-Minte, ca Reintrare în 
Har-Raţiuni Divine. După căderea din Rai, Creaţia 
despărţindu-se cu Sufletul de Dumnezeu se desparte şi cu 
Trupul de Raţiunile-Har. De aici Mistica Corpului, ca 
Mistică predominantă Har-Raţiuni-Legi, discipline-reguli-
metode-tehnici chiar. 

Misticile ne-Creştine se opresc aici, Mistica de Suflet 
considerând-o Transcendentul însuşi. În Creştinism, 
Adevărata Mistică este tocmai Mistica de Suflet, Mistica 
Hristică, dincolo de Raţiuni-Legi, dincolo de Energii Har, 
ca Sfântul Duh direct, purtătorul şi Mişcătorul Harului. 
Noi nu împărţim pe Dumnezeu ca Două Realităţi aparte, 
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ca Persoane şi Energii-Raţiuni-Har de Persoane Dumne-
zeieşti, dar nici nu le amestecăm, întrucât Acestea sunt 
Totodată, deşi sunt totuşi de Nivele Deosebite, Persoana 
fiind Originea şi Producătoare de Har-Raţiuni. Harul este 
Spaţiul Creaţiei, ca Dincolo de Dumnezeu-Persoană, dar 
Creaţia este Dublă Realitate, şi Chip de Persoană ca Suflet 
şi Chip de Har ca Trup-Corp. Mai mult, Chipul de 
Persoană Creată ca Suflet, tot prin Har se Apropie de 
Persoana Dumnezeiască, Harul-Raţiunile Divine fiind tot 
Transcendent Necreat faţă de Creaţia Creată.  

Harul este Haina de Nuntă fără de care nu poţi 
participa la Ospăţul Ceresc. Harul este Dubla Haină atât 
pentru Suflet cât şi pentru Corp. Chipul de Suflet este 
Chip de Persoană, dar Persoana noastră este Creată, încât 
este sub Nivelul Harului Divin Necreat. Sufletul este 
Model de Persoană Dumnezeiască, dar Model Creat la 
care Participă şi Raţiunile Harice, încât Modelul Creat de 
Suflet este Îmbinarea Conştiinţei de Dumnezeu cu Raţiu-
nile Harice-prelungire de Eu-Conştiinţă Dumnezeiască.  

Trebuie înţelese clar aceste Întrepătrunderi fără 
amestecare şi fără despărţire. Doar aşa vom înţelege 
Complexul Misticii Realităţii noastre de Suflet-Corp în 
Legătură cu Dumnezeu ca Persoane Treimice şi totodată 
ca Energii-Har ce nu se amestecă, dar nici nu se despart. 
Tablele Legii lui Moise sunt Raţiuni-Har, dar au totodată 
Eul-Persoana Dumnezeiască ce dă în afară aceste Legi-
Raţiuni. Tablele Legii se Văd cu Spatele Lui Dumnezeu, ca 
Semn al Său, ce indică totuşi Prezenţa Lui Dumnezeu. 
Vederea Feţei Lui Dumnezeu o Face Hristos, care nu 
desfiinţează Tablele Legii şi care este Stăpânul Legii. Faţa-
Persoana Dumnezeu este mai mult decât Legile pe care le 
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Produce, este Capacitatea de a Produce Legi unele peste 
altele fără să se desfiinţeze unele pe altele, dar nici să se 
Limiteze unele pe altele. Persoana nu mai este Limitată de 
Propriile Raţiuni-Legi pe care le emite şi Libertatea peste 
acestea nu este călcarea lor, ci Capacitatea de a Emite 
Supra-Legi care nu le contrazic pe primele, dar care le 
depăşesc pe acestea, într-o înglobare Armonioasă şi Supra-
Raţională. Raţiunile faţă de Conştiinţă sunt ca Razele faţă 
de Soare, oricât ar fi de puternice nu pot copleşi Soarele. 
Mai mult, Razele se Absorb în Soare fără să fie desfiinţate, 
chiar dacă sunt topite până la anihilare. 

Eul-Conştiinţa de Suflet are capacitatea să absoarbă 
toate Raţiunile-Energiile Sale, până la un gol de Raţiuni, 
care nu înseamnă desfiinţarea lor, ci absorbirea lor în 
Matca Suflet în care este o Izvorâre permanentă de 
acestea. Marea Experienţă Mistică a golului Mistic este 
tocmai această Absorbţie a Minţii Corp în Eul Suflet. 
Mistica Tibetană are acest vârf Ameţitor al Golului-
Vacuităţii Mistice, ce Deschide Lumea de Dincolo… 
Mistica Isihastă nu confundă Mistica cu Simpla Intrare în 
Lumea de Dincolo de Mental-Energii, ca Lume a 
Sufletului confundată cu Dumnezeu Însuşi. 

După Căderea Creaţiei s-au rupt cele Două Lumi Corp-
Suflet şi aşa trebuie mai întâi Refacerea Unităţii celor Două 
Lumi, după care apoi de-abia să se înceapă Adevărata 
Mistică-Unire cu Dumnezeu Creatorul. De aici cele Două 
Mistici ale Isihasmului, a Corpului-Minţii-Legii şi 
Sufletului-Iubirii de Dumnezeu. Corpul este sub Lege, iar 
Sufletul este dincolo de aceasta ca Iubire Hristică. Corpul 
este Ego-Raţiuni, Sufletul este Eu-Conştiinţă Iubire 
Transcendentală. Mistica Isihastă le are pe amândouă în 
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atenţie, dar pune întâi Iubirea şi apoi Mintea-Corpul. 
După Cădere Corpul a luat locul întâi şi aşa Moise-Legea 
pare prima. Venind Hristos, Restabileşte Chipul Real al 
Realităţii şi aşa Eul-Iubirea este Prima şi apoi Legea-
Mintea-Corpul. Moise Îngenunchează-Coboară în Inimă 
ca Minte-Lege unde Sufletul Hristificat face Mistica Spre 
Dumnezeu.  

Mistica Isihastă este Mistica Sufletului prelungită în 
Corp-Trup şi nu invers cum este Mistica ne-Creştină. 
Mulţi falsifică Isihasmul cu Inversarea acestui Raport ce 
are mare importanţă. Dacă se porneşte de la Corp spre 
Suflet se ajunge la aceeaşi confuzie a misticilor ne-Creştine, 
ca intrare într-un fel de Magie Energetică-Trup care va 
Umbri considerabil Adevărata Mistică de Suflet. Magia 
Energetică Trup fără Taina Miracolului de Suflet naşte 
Iluzia falsului Cer. Astfel şi noi aici căutăm o definire clară 
şi netă a Realităţii de Suflet şi de Corp, ca să nu le mai 
amestecăm. S-a văzut că şi Corpul este Tridimensional 
interior, ca: Minte-Simţire-Raţiune Trup Fizic. 

– Mintea este Informaţia-Voinţa, Energia Informativă-
Directoare 

– Simţirea este Mişcarea-Biosul-Energia Formatoare-
Coezivă 

– Raţiunea este Concentrarea-Masa Fizică, Energia 
Înglobatoare. 

Pe baza acestora unele Mistici au ajuns la concluzia că, 
de fapt, Corpul este format din Trei Corpuri, ceea ce este 
fals. Este Un Singur Corp, dar în chip Treimic, ca şi Sufletul. 
Corpul este Unitatea-Comuniunea Energetică Minte-
Simţire-Raţiune Trup Fizic. Căderea din Rai dezechili-
brează această co-energie până la Conflict-Polarizare.  
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În general, se confundă  Corpul cu Simplul Trup Fizic, 
Masa Înglobatoare, care în fond este doar o Treime de 
Corp Integral. După Cădere Corpul devine Scena de bază 
a Fenomenelor Căderii.  

S-a văzut că Sufletul este Treimea de Sine: Eu-Duh-
Spirit, căreia îi corespunde un Corp: Minte-Egoul, Simţiri-
Biosul şi Organe-Trupul Fizic. După cum în Suflet nu se 
amestecă Eul cu Duhul şi Spiritul, ci rămân întotdeauna 
Treime la fel şi în Corp cele Trei Energii nu se amestecă, 
nu se transformă, ci se întrepătrund, fiecare rămânând 
Energia de Sine, dar înrudită cu celelalte şi aşa în unitate 
nedespărţită.  

Căderea Creaţiei produce Maltratarea Anormală a 
Ruperilor Energetice până la despărţirea lor dureroasă. 
Trupul Fizic ca Raţiune Înglobatoare totodată a Minţii-
Energiei Informative-Directoare se desparte ca Trup Mort 
prin Ruperea de Energia Biotică. Ştiinţa nu a ajuns încă să 
descopere această Treime Energetică, deşi pare să 
bănuiască Existenţa Lumilor Paralele Energetice. Existenţa 
Energetică este Tridimensională în Sine, ce-i dă de fapt 
tridimensiunea exterioară. Spaţiul Fizic este Dimensiunea 
Corespondentă a Spaţiului Biotic şi dincolo de acesta a 
Spaţiului Duh-Fiinţă, ca Nemurire-Mişcare în sine. Forma 
este Dimensiunea Corespondentă a Spaţiului Raţiunii-
Înglobării şi dincolo a Spaţiului Spiritului-Sinelui, Concre-
tizarea Eului-Conştiinţei.  

Ca Realitate în Sine Spaţiul este Transcendentul 
Absolut care este Una cu Eul-Conştiinţa Absolută. Dacă 
nu ar fi Eul-Conştiinţa nu ar exista Spaţiu, căci Golul-
Neantul-Spaţiul Abstract nu există prin Sine, ci datorită 
Conştiinţei de Sine. Spaţiul este Dimensiunea Conştiinţei. 
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Dumnezeu Tatăl este Însăşi conştiinţa Absolută şi deci 
Spaţiul Absolut, din care este Totalitatea Existenţei. Tatăl 
este Originea Treimii, Modelul Absolut al Realităţii 
Absolute, Model Permanent în toate Spaţiile de Existenţă. 
Lumile Paralele sunt Fondul Treimic al Spaţiului. Spaţiul 
este Treime de Sine şi în afară de Sine. Niciodată un Spaţiu 
nu este Unidimensional, ci totdeauna Tridimensional, încât 
Spaţiul nu poate fi niciodată Golul-Neantul Unidimen-
sional. Conştiinţa este deja în Sine Treime şi Treimea de 
Afară este Treimea din Lăuntru, încât Tridimensionalul 
este Unul Absolut totodată. Şi noi, Creaţia, suntem la fel, 
Trei Spaţii proprii, fără de care nu putem fi Unitate de 
Realitate.  

Unitate în Sens Creştin este Totalitatea Treime de Sine 
şi în afară de Sine. Aşa Realitatea este Vie în Sine şi nu Un 
Simplu Principiu care Devine Viu-Treime. Se vorbeşte şi 
de o Anti-Lume, Anti-Materie chiar, care Mistic înseamnă 
Lumea Perfectă ce-şi Absoarbe Energiile şi îşi Topeşte 
Anomaliile Căderii. Pentru Mistică Lumile Paralele sunt 
ceva obişnuit. Această Corespondenţă este şi în Lumea 
noastră Fizică, în care Energia este Trinitară-Tridimen-
sională, dimensiuni pe care Misticile Orientale le-au intuit 
ca fiind Cele Trei Tendinţe, cărora noi le dăm corespon-
denţele noastre. Aşa: Sattva-Luminoasă, corespondenţa 
Energiei Directoare-Informaţie-Minte, Rajas-Acţiune, cores-
pondenţa Energiei de mişcare-Biotice-Formative, Tamas-
corespondenţa Energiei Înglobatoare-Masei Fizice. Acestea 
nu sunt Trepte de Structurare a Realităţii Energetice, ci 
sunt Tipare Configurative ale însăşi Esenţei Energetice, ce 
determină Energia ca Realitate, nu ca produs al 
Organizării Energetice, ci tocmai ceea ce produce 
Organizarea, Structurarea, ca Raţiuni în Sine ale Energiei. 
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Şi, mai mult, aceste Raţiuni Esenţiale ale Energiei sunt 

totodată Baza aşa-ziselor Legi ale Substanţei Materiale. 

Cele Trei Energii, directoare, formatoare, înglobatoare, au 

ca fond cele Trei Însuşiri de prim ordin, ca Atracţie-

Coeziune-Înglobare forme Fizice. Şi aceasta ca o Cores-

pondenţă a Realităţii de Dincolo de Realitatea Energetică, 

a Realităţii de Suflet, Eul-Iubirea ce se traduce ca Atracţie, 

Voinţa-Mintea energetică, Duhul-Dragostea, ce se traduce 

ca Coeziunea, Simţirea-Biosul energetic, Spiritul-Dăruirea 

ce se traduce ca Înglobare-Masă Fizică, Formele Energetice. 

Facem aceste corelaţii ca să vedem că Mistica este Întreg 

Complexul Realităţii, Religios-Filosofic-Ştiinţific. Originea 

este Comună şi Unirea este în Aceeaşi Icoană Dumnezeu. 

 

38. 

 

Ca Trăire Practică Isihasmul este în corelaţie cu tot 

Complexul Realităţii. Am asistat la aspectul pur specific al 

Isihasmului, ca Mistică prioritară de Suflet, chiar dacă 

trece şi prin cea de Corp. După Căderea din Rai, cele două 

aspecte ale Realităţii de Creaţie ca Suflet şi Corp îşi pierd 

definirile proprii, iar puţinele amintiri se amestecă până la 

confuzii. Misticile ne-Creştine nu mai vorbesc deloc despre 

Realitatea de Suflet, de Creaţie, aceasta considerându-se 

Transcendentul Inaccesibil, acelaşi cu Dumnezeu Însuşi. Şi 

Teologii Creştini aproape separă Esenţa Dumnezeiască de 

Esenţa de Creaţie. Isihasmul cu Sfinţii Grigorie Palama şi 

Simeon Noul Teolog relevă o Punte de accesibilitate între 

Cele Două Esenţe, care se pot Întâlni Real fără să se 

amestece însă. 
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Lumina Taborică este mai mult decât Intermediarul 
Har, este Transfigurarea Hristică, în care Persoana Hristos 
este Unirea Celor Două Esenţe Dumnezeu-Creaţie, fără să 
se confunde totuşi. Hristos a putut face această Unire 
Imposibilă şi, prin El, şi noi cei Hristificaţi o putem face. 
Hristos este Unicul Model al acestei Uniri şi doar prin 
Acest şi în Acest Model Hristic mai este posibilă. Creaţia 
ca Esenţă de Creaţie este înrudită cu Dumnezeu prin 
Chipul de Suflet care este Transpunere de Model de 
Esenţă Dumnezeiască în Esenţă de Creaţie. Aşa cele Două 
Esenţe nu sunt atât de Străine să nu poată avea Comunicare 
între Ele. Modelul Dumnezeiesc al Creaţiei dă posibilitatea 
Participării reale reciproce.  

Astfel, Mistica Isihastă nu este doar o Realitate 
Distanţată Dumnezeu-Creaţie, ci o Împărtăşire-Participare 
neamestecată, chiar într-o Identificare, dar nu de Esenţă, ci 
de Asemănare de Esenţă, ca Mistică Convorbire, ce este o 
adevărată Supra-Mistică. Cele Două Esenţe Dumnezeu-
Creaţie rămân Fiecare ceea ce sunt şi tocmai această Dublă 
Esenţă este Taina Misticii Isihaste, ca Unitate-Multiplu, 
Amândouă totodată, ca Transfigurare în care o Esenţă 
participă la cealaltă Esenţă, nu absorbindu-se ci perma-
nentizându-se Una cu Alta, fiecare Esenţă fiind Supra-
Esenţa Celeilalte. Esenţa Dumnezeiască nu se micşorează 
de către Esenţa de Creaţie şi chiar dacă este Creaţia Sa 
Participă Real la Esenţa de Creaţie ca faţă de Un Supra-
Sine Dincolo de Sine ca o Transpunere de Sine într-un Sine 
de Creaţie, ce este Un Real Alt Sine, Egal cu Sine dar nu de 
o Esenţă cu Sine, ci de Creaţie. Aşa Panteismul ne-Creştin 
în Mistica Isihastă este depăşit în această Supra-Mistică pe 
care o face Însuşi Dumnezeu şi nu doar Creaţia.  
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Trăirea doar în Sine Propriu chiar în Infinite Capacităţi 
Proprii este o Închidere şi o Limitare în Propriile Limite. 
Ieşirea din Sine şi Absorbirea în Sine este o Mistică doar în 
Sine. În Creştinismul Treimicului Dumnezeu Mistica este 
Dublă Mistică, a Sinelui Propriu în Concomitenţa Celuilalt 
Sine Egal şi în Totalitate cu Sine, nu confundându-se cu 
Sine, ci evidenţiindu-se Reciproc. În Metafizica Creştină 
Realitatea nu se manifestă pe Sine, nu se desfăşoară pe 
Sine ca Devenire de Sine, că are Totul deja şi nu mai are ce 
să fie. Aici este Altă Taină, a Transpunerii de Sine în Alte 
Moduri de Sine Egale cu Sine, nu ca Repetare de Sine, ci ca 
Multiplicare de Sine în Multiple Moduri Totale de Sine. Şi 
mai mult, Unicul Eu Absolut comunică cu Eurile Multi-
plicării ca faţă de Alte Euri Reale dincolo de Sine, chiar 
dacă le are totodată pe Toate în Sine. Conştiinţa Eului 
Absolut este Totalitatea Conştiinţelor Transpuse în 
Multiple Moduri de Conştiinţă, care nu o micşorează şi nu 
o amplifică, dar nici nu o amestecă. 

Conştiinţa nu devine în Multiple Conştiinţe că le are 
deja pe Toate în Sine, în schimb se Transfigurează pe Sine 
în Celelalte Conştiinţe ca Participare neamestecată. 
Mişcarea Conştiinţei-Eului este Participarea, este Vorbirea 
Transcendentală, ca Origine a Mişcării în Sine şi dincolo 
de Sine. Marea Taină a Esenţelor Dumnezeu şi Creaţie este 
Împletirea-Participarea neamestecată Reciprocă, până la 
Transfigurarea-Asemănarea ce Păstrează Ambele Esenţe 
ca Supra-Evidenţieri de Sine. Creaţia nu este o Necesitate 
a Lui Dumnezeu să se Evidenţieze pe Sine, că se are deja 
Evidenţiat în Treime şi Har, ci este un Surplus de Sine, 
peste Treime şi Har. Astfel, Creaţia este un Nou Chip de 
Treime şi Har, ca Model de Creaţie Chip şi Asemănare de 
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Dumnezeu. De unde Mistica Isihastă ca Supra-Mistică, 
Dublă Mistică Dumnezeu-Creaţie. 

Căderea Creaţiei tulbură şi chiar opreşte pentru un 
timp această Mistică. Creaţia se Rupe de Dumnezeu şi 
totodată se Rupe pe Sine, până la despărţirea Suflet-Corp. 
De aici confuziile Mistice. Mistica trebuie să facă Ocolişul 
Căderii. Mai mult, intervine Realitatea Semi-Spirituală 
Minte-Corp. Noi am insistat pe delimitarea celor două 
Realităţi, de Suflet şi de Corp, ne trebuie un efort însă ca 
să le raportăm tot mereu. Misticile ne-Creştine confundă 
Creaţia doar cu Mentalul-Corpul şi ce este Dincolo de 
acestea este Dumnezeu. Ca Isihasm, pe baza Învăţăturii 
Creştine, Creaţia are şi Suflet Creat, Transcendent de 
Creaţie, care nu se confundă cu Transcendentul Dumne-
zeiesc. De aici şi în Isihasm Mistica Minte-Corp spre Suflet 
şi de-abia apoi Mistica spre Dumnezeu. Mulţi se încurcă 
aici. În general, se confundă Sufletul cu Mintea, iar Corpul 
este redus doar la Trupul Fizic, ceea ce nu este Real. 
Corpul este, cum s-a văzut, Corp Minte-Simţire-Trup 
Fizic, iar Sufletul este Eul-Duhul-Spiritul. 

Sufletul este Conştiinţă-Duh-Spirit, iar Corpul este 
Energia Semi-Spirituală ca Prelungire în afară de Suflet. 
Corpul nu este Simpla Materie, ci Complexul Minte-
Simţire-Trup Fizic, ca Semi-Spirit înrudit cu Sufletul, nu ca 
o Materie Străină şi de Adaus. Corpul este Concretizarea 
Raţiunilor Conştiinţei de Suflet, Chip de Har-Raţiuni 
Divine. După Cădere, Noi ne împiedicăm cel mai mult de 
Corp-Trup. Şi Practica Isihastă apare ca lucrare Tainică a 
Minţii în Inimă. Dar nu aceasta este Mistica Isihastă, ci 
ceea ce urmează din această Lucrare. Nu Prefacerile Minţii 
şi Inimii, ci Realitatea dincolo de acestea sunt Realităţile 
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Misticii Isihaste. Mulţi cred că în Corp Realitatea este o 
Devenire Energetică, de la Energia Directoare-Informatică-
Minte la Energia Formatoare-Coezivă-Biotică, până la 
Masa Energetică a Trupului Fizic, concentrarea energetică 
grosieră, care trebuie Des-Concentrată în Sens Invers, de la 
Masa Fizică la Energia Eterică-Biotică până la Energia 
Informatică-Minte, ca o adevărată Ştiinţă a Revenirii 
Materiei la Formele sale Subtile Informative. Magiile 
Misticilor Necreştine aici au baza, ca Puteri asupra 
Materiei, atât de a forma cât şi de a o distruge. Noi altfel 
vedem lucrurile.  

S-a văzut că Realitatea Energetică este Prelungirea 
Realităţii de Suflet în Aspectul Tridimensional, Minte-
Informaţie, Energie-Biotic, Masa Fizică. Noi nu limităm 
Corpul la Simpla Materie-Trup Fizic care este Energia 
Înglobatoare şi doar a Treia Parte a Realităţii Energetice 
Integrale. Ştiinţa pare să se convingă de această Triplă 
Energie, deşi încă o consideră Stări de Devenire-Struc-
turare-Transformare energetică. Mistica Vorbeşte de Trei 
Lumi Paralele Energetice, ce nu se confundă cu Lumile de 
Suflet. Corpul Nostru este un Micro-Univers de Aceste 
Trei Lumi Energetice Paralele, pe care Mistica le parcurge 
în Drumul Său spre Suflet şi de abia apoi spre Dumnezeu. 
Creaţia este un Complex Tridimensional în Sine şi în afară 
de Sine. Creaţia este o Treime de Trei Lumi Integrale: 
Îngeri-Natură-Om şi Fiecare în Sine tot Treime. După 
Cădere, acest Complex este Rupt până la un amestec fără 
definire.  

Mistica începe de fapt cu Refacerea Memoriilor 
Primordiale, fără de care nu se poate Reaminti Limbajul 
Misticii propriu-zise. Este şi o Mistică a Naturii, chiar şi a 
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Îngerilor. Miturile mai păstrează vag frânturi din aceste 
Istorii ancestrale. Îngerii cad primii şi pe Tiparul lor cade 
şi Omul. Se pare că şi Natura este afectată de o proprie 
Cădere. Omul nu este Produsul-Devenirea Naturii ca 
Trup-Corp, cum se afirmă. Corpul Omului este Produsul 
Sufletului, iar Înrudirea cu Natura este în alt Sens de 
Integralitate Treimică de Creaţie. Şi Mistica Isihastă nu 
poate fi în afara Raportului cu Natura. Este o Întrepă-
trundere reală cu Natura.  

Omul este Egal cu Natura şi Îngerii, Treimea însemnând 
Egalitate. Omul este un Microcosmos, o Creaţie Totală în 
Miniatură. De fapt, toate Formele de Creaţie sunt Micro-
creaţii, Întreaga Creaţie Transpusă în Multitudine de Forme 
de Creaţie. Cosmosul nu este o Devenire-Transformare a 
unei Mase Indefinite, ci o Transpunere a Unui Model de 
Creaţie în Multitudine de Forme de Creaţie, care la rândul 
lor, sunt Transpunere de Arhetipuri de Limbaj Dumne-
zeiesc. Creaţia nu este o Imitare-Repetare Stereotipă, ci o 
Transpunere Colorată în Infinite Transpuneri. Ce ştim noi 
ca Deveniri-Transformări sunt Ruperile de după Cădere 
ale Creaţiei, Participarea Creaţiei la Alte Moduri negative 
de Realitate de Creaţie.  

Aici este problema grea a Misticii. Dacă nu era Căderea 
din Rai, Mistica ar fi fost Creaţia Perfectă în Dezvăluirea 
Limbajului Dumnezeiesc ca Chip-Model în Noile Modele 
de Creaţie, dincolo şi altele, ca Altă Esenţă, dar ca Realitate 
Unică Dumnezeiscă în Noi Modele şi Nouă Esenţă de 
Creaţie. Căderea opreşte în loc această Mistică de Rai, 
creând o Mistică de Adaos a Ruperii Creaţiei. De aici 
Confuzia Misticilor Necreştine, că de fapt Mistica ar fi 
Restabilirea Creaţiei, ce este totodată Absorbirea Creaţiei 
în Perfecţiunea Dumnezeu. Mistica Isihastă are în vedere 
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Restabilirea, dar după aceasta începe Mistica Întreruptă de 
Cădere, cea de Rai, de Convorbire cu Dumnezeu 
Creatorul, adevărata Realitate de Creaţie. Creaţia nu este 
Forma Negativă a Lui Dumnezeu care se Reîntoarce la 
Dumnezeu, aceasta fiind un Accident al Căderii Creaţiei. 
Creaţia este Perfectă ca şi Dumnezeu Creatorul Său şi 
Creşterea Creaţiei nu este Absorbirea în Dumnezeu, ci 
Dezvăluirea-Deschiderea Lui Dumnezeu în Creaţie şi a 
Creaţiei în Dumnezeu.  

Nu doar Creaţia se Deschide în Dumnezeu, ci Însuşi 
Dumnezeu se Deschide Participativ, nu doar ca Model-
Chip Arhetipuri, ci ca Realitate Integrală în Convorbire cu 
Realitatea integrală de Creaţie, Faţă către Faţă. De aceea, 
Dumnezeu este Persoană Trans-Cosmică ce Vorbeşte cu 
Multitudinea de Persoane de Creaţie ca Transpunere de 
Sine în Alte persoane de Creaţie, care sunt totodată şi Per-
soane Proprii ce Răspund Egal, deşi în Esenţă de Creaţie. 

Căderea dă la o parte pe Dumnezeu şi aşa Creaţia se 
vede Singură ca într-un Gol, în care acum Creaţia se face 
pe Sine Demiurgul ca Suport şi Viaţă şi nu poate sta fără 
El. De aici Drama Căderii. Despărţirea de Dumnezeu nu 
este Simpla Libertate a Creaţiei, ci Anti-Iubirea Păcatului. 
Realitatea în Sine este Permanentă, dincolo de pretinsa 
Libertate. Ce este Permanent nu are alternativă, de aceea 
problema Libertăţii nu este Esenţa Realităţii, ci o Calitate a 
Permanenţei ca Mişcare dincolo de Sine şi în afară, ca 
Raţiuni-Energii de Mişcare a Permanenţei. Libertatea nu 
Defineşte Permanenţa în Sine, ci Mişcarea Permanenţei, ca 
Participare faţă de Altceva.  

Şi Realitatea fiind Permanenţă nu poate fi o Anti-
Participare, căci ar fi o Anti-Libertate de Sine. De aceea şi 
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Creaţia ca Realitate Perfectă în Sine nu se Modifică în 
Esenţă pe Sine, ci prin Cădere se Adaugă o Participre 
Străină de Sine, la o Anti-Realitate creată de Însăşi Creaţia 
ce Cade. Căderea este doar Proprie fiecăruia, în măsura 
Participării la Propria sa Anti-Realitate. De aceea, Păcatul 
este Individual şi chiar dacă se preia sau se moşteneşte de 
la Părinţi, Păcatul este o Transpunere Proprie, în măsura 
Participării Proprii. 

Esenţa de Creaţie Perfectă, ca Chip de Dumnezeu, nu 
este atinsă de Cădere, dar este atinsă Participarea, Capaci-
tatea de Vorbire-Mişcare, ce întoarce Spatele lui Dumnezeu 
spre o Anti-Realitate pe care o Creează Creaţia ca o Com-
pensare şi Înlocuire a Lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu 
Creează o Creaţie Contradictorie în Sine, ci Creaţia se 
Contrazice pe Sine şi din această Polarizare Proprie apare 
Realitatea Polarizată, ce nu este Adevărata Faţă a Creaţiei. 
Realitatea Polarizată-Opusă în Sine este Realitatea în 
Mişcare Inversă a Naturii sale Proprii, care nu Modifică 
însă natura-Esenţa de Creaţie, ci o antrenează în Parti-
cipări de Mişcare Străine de Propriile mişcări, de unde 
Aparenta Pierdere a Conştiinţei Proprii, Conştiinţa 
Proprie nemairecunoscându-se în noile Anti-Conştiinţe de 
Adaos. De aici, Iluzia Conştiinţei Proprii ca Participare la 
o Altă Conştiinţă Proprie de Vis şi închipuire.  

Noi, ca Realitate în Sine, suntem Suflet Treimic: Iubire-
Dragoste-Dăruire, Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă, Spirit-Sine. 
Prin Cădere această Realitate Esenţială se Dublează, 
adăugându-şi un Fals Suflet, Ură-Duşmănie-Refuz, 
Egoism-Contradicţie-Ucidere. 

Aici este Mistica Căderii şi Mistica Restabilirii din 
Cădere. În Noi sunt Două Suflete Străine-Contradictorii, în 
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Luptă. Sufletul de Adaos în fond nu există. De aici 
Budismul neagă Realitatea Sufletului Imperfect-Iluzoriu. 
Dar Noi avem Sufletul Perfect şi Real de Creaţie, care 
poate intra în Convorbire cu Dumnezeu Creatorul. Misticile 
Necreştine se opresc la Mistica Regăsirii Sufletului Real, 
pe care îl confundă cu însuşi Dumnezeu. Mistica Isihastă 
merge mai departe, la Mistica Sufletului Real de Creaţie 
spre Unirea cu Dumnezeu Creatorul. De aceea, Căderea 
nu Modifică Esenţial Creaţia, ci doar o Dublează cu Un 
Anti-Chip-Mască-Ideal care, dându-se la o parte, rămâne 
Icoana Perfectă de Creaţie.  

Mistica Isihastă începe astfel cu demascarea Chipului, 
cu Topirea Idolilor din care să Învieze Icoanele Adevărate.  

Asceza Isihastă nu este Simpla Demascare a Anti-
Realităţilor de Cădere, este şi Alchimia-Prefacerea lor în 
Aurul Învierii. Dacă prin Cădere Creaţia se dublează 
Forţat cu un Alt Chip Negativ, prin Învierea din Cădere, 
acest Chip Negativ este Prefăcut în Icoană, prin Hristi-
ficarea chiar şi a acestuia. Căderea, deşi este un Adaos 
forţat şi Străin, ea intră totuşi în Memoria Creaţiei, care 
chiar de este dată la o parte nu este distrusă. De aici 
valorizarea Virtuţii în Creştinism, nu ca Simplă Morală, ci 
ca prefacerea Memoriei-Istoriei Căderii în Memorie Sfântă, 
nu în Sensul de Înlăturare a celei decăzute, ci ca prefacerea 
acesteia în Virtuţi ce se suprapun peste Memoriile degra-
date. Conştiinţa nu poate uita nimic, dar poate preface în 
Icoană Totul. Virtutea nu este simpla contrazicere a 
Păcatului şi nici distrugerea lui ca Memorie, ci este Icoana 
care se pune înaintea Răului risipindu-i Iluzia.  

O Memorie Rea nu se distruge prin uitare, ci printr-o 
Supra Memorie-Icoană, care nu este Opusul, ci Realul faţă 
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de Iluzie. Memoriile de adaos ale Căderii devin un Sub-
conştient generator de Cădere continuă, încât este nevoie 
de un Alt Supraconştient de Virtuţi ce se Suprapune. 
Conştiinţa de Suflet nu se amestecă, ci Rămâne Dincolo de 
Subconştient. Aici ne încurcăm toţi. Căderea apare ca un 
Adaos Străin şi Forţat şi Aceasta la rândul ei produce o 
Contra-Cădere, care nu este Însăşi Realitatea Adevărată de 
Creaţie, aşa cum a ieşit din Mâna Lui Dumnezeu. Creaţia 
Perfectă de Rai nu are în Esenţa Sa Căderea sau Contra 
Căderea, ci este Totalitatea Perfectă în Sine Dincolo de 
Dualitatea Căderii Bine-Rău.  

Unii Teologi consideră Virtutea ca Esenţă de Creaţie, ca 
o Potenţă a Contrazicerii Răului, dar se uită că Virtutea 
este o Participare a Esenţei de Creaţie, nu însăşi Esenţa. 
Creaţia este ca Esenţă Perfectă în Totalitate, iar Virtutea 
apare ca Atitudine a Esenţei în Faţa Păcatului-Răului. Ca 
Mistică trebuie delimitată Esenţa de Creaţie faţă de 
Participările Sale ce pot fi şi neesenţiale. Căderea apare nu 
în Esenţa de Creaţie, ci în exteriorul ei ca Participare la o 
Iluzie de Participare. Aşa este posibilă Ieşirea din Păcat. 
Mistica Hristică este şi mai mult decât anihilarea 
Păcatului, este înlocuirea Păcatului cu Virtutea, căci Golul 
Căderii trebuie umplut cu icoana Binelui, ca Răul să nu 
mai aibă Nostalgia Căderii. 

Mistica Hristică nu este omorârea Răului-Păcatului, 
ştergerea lui ca Memorie, cum aspiră Misticile Indiene, ci 
Prefacerea Păcatului în Virtute, nu ca Simplă Înlocuire, ci 
ca Realitate de Memorie ce Rămâne Veşnic, ca Păcatul 
niciodată să nu mai Apară, Memoria Virtuţii fiind de Pază 
şi Prezentă încât nu mai dă posibilitatea Întoarcerii la Rău. 
Misticile ne-Creştine au Drama Veşnicei Reîntoarceri-
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Reîncarnări tocmai datorită lipsei acestor Memorii-Virtuţi 
care să oprească Roata Ciclurilor Veşnice. Aşa zisa Karma 
Bună, Purificarea proprie nu se aseamănă cu Virtutea 
Hristică, Karma fiind şi Închidere şi Deschidere, putând 
Pierde tot ce ai Câştigat, pe când Virtutea Hristică este o 
Permanenţă ce nu se Pierde, care se face o Memorie 
Veşnică, o Micşorare a Golului Căderii, chiar dacă 
persistă. 

Memoria Virtuţii Hristice devine Iadul Memoriilor 
Decăzute, dacă acestea persistă. Starea de Vinovăţie nu 
este o Simplă atitudine morală, ci o memorie care devine 
Iad pentru Memoriile Reale ce nu vor să se Prefacă în 
Virtuţi. Pentru Mistica Hristică Iadul nu este Roata 
Ciclurilor-Reîncarnărilor-Reîntoarcerilor, ci este Vinovăţia 
Memoriilor Decăzute în faţa Memoriilor bune. Mistica 
Hristică este Conştiinţa-Iubire în care se Integrează apoi 
Memoriile Virtuoase sau cele  Decăzute ca Participare 
Hristică sau Anti-Hristică. Creştinismul vine ca o Religie 
în felul ei mai Dură decât toate celelalte, vine cu Supra-
Conştiinţa unei Vinovăţii Transcendentale, în care Creaţia 
se Implică ca Realitate de Conştiinţă mai mult decât 
Simpla morală, ca Vinovăţie ce se poate Prelungi în 
Veşnicie, ca Iad mai dur decât Veşnica Reîncarnare-
Ispăşire Proprie.  

Conştiinţa Creştină nu se limitează la Îngusta Proprie 
Realitate, ca Ciclu-propriu, ci se Deschide într-o Parti-
cipare Totală chiar Supra-Cosmică, în care Iubirea şi 
Vinovăţia stau faţă în faţă şi îţi dau propria Conştiinţă. 
Reîncarnarea-Reîntoarcerea este Fuga de Propria Vinovăţie, 
dorinţa de Unitate, Neputinţa Depăşirii proprii. Mistica 
Hristică este Asumarea Vinovăţiei şi Curajul Crucificării, 
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nu în sensul de Simplă Asceză, ci ca Învierea Conştiinţei şi 
prefacerea în Icoană a Celui Păcătos. Taina Icoanei este 
însăşi Taina Hristică, a Unirii Dumnezeu-Creaţie, dar nu 
ca Simplă Unire, ci totodată ca Act Liturgic al Prefacerii 
Firescului într-un Supra-Firesc doar Hristic posibil. Mistica 
Isihastă este astfel Liturghia Propriei Persoane. 

 

39. 
 
Practica Isihastă este Nostalgia după Viaţa de Rai. 

Problema Restabilirii este Ocolişul Căderii şi nu trebuie 
considerată însăşi Mistica. Desigur pe noi ne doare mai 
tare Restabilirea, dar aceasta este doar Lansarea în Ade-
vărata Viaţă Normală care ne aşteaptă şi din care facem 
parte.  

Mistica Restabilirii este revenirea la Normal a Creaţiei 
Căzute. Fiul cel Curvar fuge de Acasă în Ţară Străină 
(lumea iluzivă a căderii) unde îşi cheltuieşte moştenirea în 
desfrâu şi necurăţii până ajunge Rob şi porcar… Fiul 
Cerului se vede Căzut într-o lume Murdară şi contrară 
Firii sale… şi vrea să Revină Acasă la Tatăl… Dar această 
Revenire nu este însăşi Mistica Împărtăşirii, ci Asceza 
Reîntoarcerii la Starea Normală primordială. Mistica 
adevărată începe cu Ospăţul dat de Tatăl Fiului Revenit, 
care de-abia de acum încolo îşi reia Viaţa Normală de Fiu. 

Mistica Isihastă este această Mistică de Fiu, chiar dacă 
este în Concomitenţa Misticii de Restabilire, de Reîn-
toarcere Acasă. Odată cu Botezul Creştin Creaţia este 
Restabilită, urmând ca Botezul să se Hristifice în Mod 
Participativ până la Unirea-Asemănarea cu Hristos, Chipul 
Adevărat de Fiu, prin care şi noi ne facem Fii ai Lui 
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Dumnezeu. Mistica Isihastă nu se mulţumeşte cu Simpla 
Restabilire, doreşte Viaţa de Cer-Rai încă de pe Pământ, ca 
un Supra-Normal accesibil Firii Normale.  

Trăirea Isihastă este Trăirea reală a Iubirii Transce-
dentale. De aceea Sfinţii Isihaşti au un Complex Mistic 
aparte cu trăiri în plus faţă de Misticile Necreştine care nu 
trec mai departe de Asceza Restabilirii, Nirvana-Cerul lor 
fiind inaccesibil Creaţiei ca formă de Creaţie. Metafizica 
Hristică nu exclude Creaţia, ci o face Participativă la Cele 
Cereşti-Dumnezeieşti, în Convorbire Reciprocă, tocmai 
această Comuniune fiind Esenţa Misticii Isihaste. Dumnezeu 
şi Creaţia se întrepătrund, nu se absorb până la desfiin-
ţare. Esenţa Dumnezeiască este Persoana, Realitatea în 
Sine, Viul în Sine, Autodeterminare-Comuniune-Treime 
de Sine, Unul Totalitate de Sine ce are Treimea-Multiplul 
de Sine ca Eu-Duh-Spirit. 

Persoana este Acest Unul-Treime de Sine, nedespărţit-
neamestecat. Persoana este Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă, 
Spirit-Sine, într-o Singură Cuprindere, o Monadă Treimică 
în Sine pe care nu o poţi face Treime că este Una Singură, 
pe care nu o poţi face Una Singură că este Treime în Sine. 
De aici Taina Treimii Persoanei Dumnezeieşti, ca Monadă 
Treimică în Sine şi ca Treime de Monade-Persoane în afară 
de Sine. Monada Treimică în Sine este Dumnezeu Tatăl 
Chipul de Persoană Absolută care se Deschide pe Sine în 
Treimea de Persoane Absolute, în Deofiinţa Persoanei Sale 
Absolute, ce face Un Singur Dumnezeu în Treime de 
Persoane Dumnezeu. Taina Persoanei este astfel Taina 
Misticii Isihaste. 

Ca Trăire Isihastă se delimitează clar cele două Realităţi, 
de Monadă Trinitară Suflet şi de Prelungirea acesteia ca 
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Energii Corp. Misticile Necreştine se opresc în Mistica 
Energiilor-Corp care tind la Întoarcerea lor în Sursa Suflet 
de unde de fapt ies. Căderea din Rai ne-a şters Memoria 
Sufletului, rămânând cu Realitatea Minte-Corp, în care 
Mintea apoi o facem Suflet şi Corpul îl reducem la Simplul 
Trup Fizic. De aici confuziile de la Filosofie până la Ştiinţă. 
Mistica însă, pe baza propriilor experienţe ne dă o 
Cunoaştere mai Complexă a Realităţii. Universul Creaţiei 
este considerat doar ca Univers Energetic, în care de fapt 
Energia Divină se desfăşoară pe Sine. S-a văzut că Meta-
fizica Scripturii este alta, considerând Creaţia însăşi Dublă 
Realitate Creată, ca Suflet-Transcendent şi ca Energie 
Prelungire de Suflet Creat.  

Dumnezeu Creează Real Universul Energetic pe Fondul 
Unei Creaţii Suport de Suflet Creat şi nu o Creaţie 
energetică Străină de Sufletul Său, în care Sufletul este 
Coborât ca într-o lume necunoscută. Creaţia nu Lumea 
Energetică trebuie să o experimenteze, ci Lumea Dumne-
zeiască. Creaţia este Suflet şi Energie Corp ca Realitate 
Firească de Creaţie şi cu această Personalitate Unită face 
Creşterea în Dumnezeirea Creatoare. După Cădere, 
Creaţia se rupe în Două, Suflet şi Corp şi de aici Ocolişul 
Reuniunii Corpului cu Sufletul ca de abia apoi să se 
urmeze Normala Unire cu Dumnezeu Creatorul. Mistica 
Isihastă nu este Mistica Unirii Suflet-Corp, a Reîntoarcerii 
Energiei Corp-Minte în Realitatea Suflet Conştiinţă, ci este 
Mistica de Rai a Unirii Creaţiei Integrale Suflet-Corp cu 
Dumnezeu Creatorul.  

Desigur, Căderea impune acest ocoliş, dar Isihasmul nu 
confundă Realitatea de Creaţie cu Însăşi Mistica Unirii cu 
Dumnezeu. Ca Trăire Isihastă sunt net Două Mistici 
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întrepătrunse dar nu amestecate. Isihasmul merge dintr-o 
dată şi concomitent cu cele Două Mistici, de Restabilire şi 
totodată de Comunicare Directă cu Dumnezeu. Mai mult, 
aşa zisa Tehnică Isihastă nu este doar Complexul Mistic 
Corp-Minte-Energii, ci este şi Complexul Comunicării 
Dumnezeu-Suflet, dincolo de Minte-Energii Corp.  

Şi mai mult, Legătura Suflet-Dumnezeu este prioritară 
celei de Restabilire Energetică, Restabilirea fiind efectul 
primei Uniri. Se are tendinţa de a se proceda după Sensul 
Căderii. Întâi Restabilirea şi apoi Unirea, dar se pierde din 
vedere că Restabilirea nu o poate face Creaţia prin Sine 
însăşi. Unul este Restabilizatorul Creaţiei, Hristos şi doar 
dacă El este Prezent în Creaţie poate şi Creaţia  să se 
Restabiliească pe sine. Noi nu suntem Hristoşi ca Realitate 
în Sine, ci devenim Hristoşi prin Hristificare Hristică.  

De aici Mistica Isihastă, care este Întâi Mistica Unirii cu 
Hristos Dumnezeu şi apoi Mistica Restabilirii noastre pe 
fondul Hristificării. Multora li se pare o Exagerare Confe-
sională Creştină afirmaţia că nu este Mântuire fără 
Hristos, dar se vede din cele de mai sus că doar prin 
Hristos este posibilă Restabilirea Creaţiei. Venirea Sa în 
Creaţie în Mod Special ca Întrupare în Creaţie este altceva 
decât Prezenţa Sa ca Dumnezeire Pură. Îşi asumă Direct 
Creaţia prin care Creaţia se Restabileşte şi aşa se deschide 
Drumul de Restabilire al Creaţiei.  

Hristos nu mai este în primul rând Dumnezeul 
Transcendental spre care Creaţia trebuie să facă eforturi 
Supranaturale, ci este Creaţie Restabilită care poate face 
uşor Zborul Unirii cu Dumnezeul Transcendental. Prin 
Hristificare, Creaţia nu se uneşte mai întâi cu Dumnezeu, 
ci cu Hristos Creaţia Restabilită care dă astfel Posibilitatea 
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Unirii cu Dumnezeu, inaccesibil altfel Creaţiei Căzute. 
Hristos nu este un Simplu Învăţător al Mântuirii şi nici un 
Exemplu de Creaţie Model de Ridicare spre Dumnezeu, ca 
să ne arate că şi noi putem face asemenea dacă vrem, doar 
să ne punem în funcţie Forţele Ascunse de Creaţie, pe care 
le posedăm în însăşi realitatea noastră esenţială. Hristos 
vine Real cu Noi Forţe pe care Noi nu le posedăm, că nu 
avem de unde, Creaţia neavând aşa ceva.  

Creaţia Căzută se vede neputincioasă de a se Restabili 
pe Sine Însăşi, Căderea fiind supra-Creaţia proprie ce 
acum o Zdrobeşte şi o acoperă. Creaţia nu poate să-şi 
distrugă propria Creaţie Imperfectă, Adaosul Parazitar al 
Căderii, de aceea este nevoie de o Intervenţie Directă a Lui 
Dumnezeu, Cel care nu este Implicat în Cădere, care este 
în afara Căderii. Dumnezeu de ar despărţi Căderea de 
Creaţie ar face o Operaţie peste Fire ce nu ar vindeca, ci ar 
omorî. De aceea Dumnezeu se Întrupează în Creaţie altfel 
decât Transpunerea Sa ca Model-Chip pe care-l are deja în 
Creaţie şi peste care Creaţia a Sărit. Fiul-Dumnezeu se face 
şi Fiul Creaţiei şi aşa Creaţia este Copleşită de Dumnezeu 
şi se restabileşte nu forţat, ci firesc prin Fiul Creaţiei ce 
este totodată Fiul Direct Dumnezeu.  

Fiul Dumnezeu copleşeşte pe Fiul Creaţie şi se înge-
mănează până la Unitate Desăvârşită de Unică Persoană 
fără Amestecarea Firilor, dar într-o Supra-Fire Unică de 
Dumnezeu-Creaţie şi Creaţie-Dumnezeu. Doar în Unica 
Persoană Hristos este această Supra-Fire, iar apoi doar 
prin Ea şi datorită Acesteia, Hristificaţi de Aceasta şi noi 
putem Repeta Restabilirea proprie. Fără Supra-Firea Hristică 
Firea noastră nu poate să Depăşească Anti-Firea Căderii. 
Noi nu avem Fire Hristică, ci doar Model-Chip de 
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Dumnezeu Întreg-Arhetip de Creaţie. Firea Hristică de 
Dumnezeu-Creaţie Restabilită o primim doar prin Hristos 
Unicul, şi niciodată nu este a noastră, ci doar a Lui Hristos 
ce rămâne Plămădeala Transformării Firii noastre în 
Asemănare cu Firea Hristică de Creaţie Restabilită.  

Mistica Isihastă nu este Trezirea Supra-Firii noastre de 
Creaţie care este legată de Anti-Firea de Cădere, ci este 
Primirea Supra-Firii Hristice care să se Supra-Adauge şi să 
Restabilească Firea Decăzută. Deşi ca Esenţă Firea Normală 
de Creaţie e neatinsă de Modificările Căderii, de care nu 
poate scăpa aşa prin Supra-Adăugarea Supra-Firii Hristice, 
Chipul de Creaţie se uneşte cu aceasta, prin care poate să 
domine Firea de Cădere Parazitară, ce nu mai poate re-
zista Supra-Firii Hristice. Aşa Firea de Creaţie prin Unirea 
cu Supra-Firea Hristică devine aptă să se smulgă din 
Închipuirile Căderii, care se topesc de Lumina Hristică.  

De aceea Isihasmul este cu exclusivitate o Mistică 
Hristică, care nu poate avea un Dumnezeu Indefinit şi 
Universal. Hristos nu este un nume şi un Reprezentant al 
Unui Principiu Divin Universal, pe care îl poţi numi chiar 
şi oricum, de la Numele Secret Iahve până la Brahman-
Zeus-Dumnezeu Unicul. Hristos este Dumnezeul al Doilea, 
Dumnezeu-Creaţie Restabilită, un Dumnezeu Special pentru 
Creaţia Căzută ce Revine la Starea Primordială.  

Fără Acest Dumnezeu Hristos, Creaţia Despărţită de 
Dumnezeu rămâne în Veşnicul Întuneric al Căderii. 
Dumnezeu Creatorul este Umbrit de Cădere. Căderea nu 
mai are Teamă şi Recunoştinţă faţă de Dumnezeul Creator. 
Căderea se face pe Sine Un Dumnezeu Negativ. Iată că 
Vine Hristos. Hristos este Dumnezeu care se face şi 
Creaţie. Creaţia nu-L mai poate respinge că este şi Creaţie, 
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dar o Creaţie care începe să lumineze Întunericul Căderii. 
În Creaţie a apărut un Supra-Dumnezeu de care Căderii îi 
este teamă efectiv. Dumnezeul Creator este paşnic şi se 
lasă umbrit, dar Dumnezeul Hristos nu se mai umbreşte. 
Lumina Lui Topeşte orice Negură a Căderii, căci este 
totodată şi Lumină de Creaţie, o Lumină Supra-Creaţie 
Hristică. 

Dumnezeul Creator nu este Anti-Cădere, El este Abso-
lutul dincolo de orice Negativ, încât Negativul Căderii se 
poate separa de El, Căderea este total Străină încât în Faţa 
Absolutului Perfect de fapt nici nu există. Căderea Există 
doar pentru Creaţia Căzută. Dumnezeu Hristos este Un 
Dumnezeu Anti-Cădere, direct Implicat în Creaţie, care se 
preface în El, se Restabileşte, în care Căderea se Anihilează. 
El este Fiul Creaţiei care Spală Ruşinea Căderii Creaţiei. 
Creaţia nu a visat la un aşa Fiu-Urmaş care să o readucă la 
Normal. Şi ar fi aşteptat mult şi bine dacă nu ar fi inter-
venit direct Fiul Lui Dumnezeu care să se adopte Creaţiei, 
să se lase înfiat de Creaţie, să-i redea Sănătatea.  

Taina Întrupării Lui Hristos este Taina Misticii Isihaste, 
Taina Individualizată a fiecărei Forme de Creaţie. Trăirea 
Isihastă este Întruparea Lui Hristos în Tine Însuţi prin care 
apoi te Renaşti ca Frate al Lui Hristos, Creaţie Restabilită 
aptă să facă Mistica-Unirea cu Dumnezeu Treime Creatorul 
Absolutul Universalul. Astfel, Mistica Isihastă nu este 
Trezirea Forţelor Latente, ca Reîntoarcere la Întregul din 
care ai ieşit, la Dumnezeul Impersonal, cum afirmă 
Misticile Necreştine.  

Creaţia Căzută are nevoie de Forţe pe care Creaţia nu le 
are în sine, are nevoie de Forţa Hristică de Supra-Creaţie, 
prin care să poată ieşi din Anormala Supra-Creaţie a 
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Căderii. Căderea este o Creaţie de Adaos care o face Creaţia 
ieşită din Dumnezeu, de aceea nu mai are nimic Divin în 
Ea. Această Creaţie Negativă nu este a Lui Dumnezeu, ci 
doar a Creaţiei Despărţită de Dumnezeu şi aşa Creaţia 
trebuie să se debaraseze de ea. Hristos se face Creaţie ca să 
facă acest Act al Creaţiei de Depăşire a Căderii, pe care 
Creaţia este incapabilă să-l facă cu puteri proprii. 

 

40. 
 

Practica Isihastă aparent simplă este în fond un 
complex în care mulţi se încurcă. Ca practică trebuie să se 
ţină cont de Realităţile respective: 

– Realitatea Dumnezeiască dincolo de Creaţie, dublă ca 
aspect, Treime-Persoană şi Har-Raţiuni Energii Necreate. 

– Realitatea de Creaţie la fel în dublă înfăţişare, ca 
Suflet-Persoană şi Corp-Energii de Suflet, corespondente 
Dumnezeirii. 

– Realitatea de Cădere, ca Anti-Realitate de Creaţie şi 
implicit Anti-Dumnezeu. 

Ca început, cel mai important este Delimitarea netă şi 
clară între Realitatea de Suflet dincolo de Energie şi aspectele 
sale fenomenologice, şi Realitatea de Corp-Energii. Noi 
suntem obişnuiţi să vedem totul ca o Vastă Energie, chiar 
pe Dumnezeu îl confundăm cu o Forţă Divină Energetică. 
Noi am insistat mult pe deosebirile dintre Suflet Chip de 
Persoană Dumnezeiască şi Corp-Energii Prelungire de 
Mişcări de Suflet. Misticile Necreştine au uitat complet de 
Realitatea de Suflet, considerând-o Transcendentul Inacce-
sibil şi aşa văd Creaţia doar ca Aspect Energetic. Aşa se 
consideră că noi suntem Picături Energetice într-un Ocean 
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de Energie Cosmică Universală. Omul ar fi Centrul acestui 
Ocean, întrucât prin Intelect-Minte ce doar în Om se 
concretizează, se preface Energia într-un Mental Pur, 
mentalizându-se Însuşi Cosmosul ca o Devenire a Energiei 
în Spirit. Dumnezeu este văzut ca Însuşi Cosmosul, deşi 
este totuşi Acosmic ca Principiu cauză. S-a văzut că 
Metafizica Scripturii Creştine este alta.  

Dumnezeu ca Treime şi Har este Realitatea Absolută în 
Sine şi în afară de Sine, Suficientă şi Deplină, iar Creaţia 
este Un Surplus de Dumnezeire, o Transpunere de 
Dumnezeire Totală într-o Altă Esenţă-Realitate de Creaţie, 
nu ca o Manifestare de Dumnezeire, Aceasta fiind Treimea 
şi Harul, ci o Dedublare de Totală Dumnezeire, dar într-o 
Realitate de Creaţie, ce o face Realitate de Sine şi nu o 
ficţiune Abstractă sau Iluzivă. Creaţia nu este Emanaţie 
panteistică, este o Altă Realitate alături de Dumnezeu 
Creatorul, în Coexistenţă şi Întrepătrundere, în Egalitate 
de Realitate deşi nu ca Esenţă-Natură. Creaţia nu este 
Însuşi Dumnezeu în Desfăşurare de Sine, ci este Însuşi 
Dumnezeu în Transpunere Totală de Sine în Altă Realitate 
de Creaţie, ca într-un Alt Dumnezeu de Creaţie fără să fie 
încă Un Dumnezeu, Creaţia fiind prin Unicul Dumnezeu, 
Chipul său fiind al Aceluiaşi Dumnezeu Unic şi Absolut. 

Dumnezeu şi Creaţia nu sunt Realităţi Contrarii. Reversul 
Unul Altuia şi nici Complementarii-Prelungiri Reciproce, 
ci sunt Realităţi Egale şi Depline nu ca Necesitate  de Evi-
denţiere, ci ca Supra-Transpuneri peste Propriile Realităţi. 
Dumnezeu şi Creaţia sunt Participări Reciproce în 
Transfer Reciproc de Sine ca Permanentizare de Sine în 
Celălalt Sine fără amestecare şi pierdere Unul în Altul. 
Căderea întrerupe provizoriu aceasta, dar Sensul este 
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Mistica Participării Totale Reciproce. Aşa Mistica Isihastă 
este acest Complex de Dublă Participare şi Dublă 
Realitate, ce nu sunt Contrarii, ci Căutări. 

Creaţia şi Dumnezeu se Caută ca Iubire Transcen-

dentală, nu ca proprie Căutare dintr-o Pierdere de Sine şi 

Uitare. Dumnezeu nu are nevoie să se găsească în Creaţie. 

El se ştie pe Sine şi fără Creaţie, dar Dumnezeu Iese din 

Sine ca Iubire de Creaţie care este altceva decât Căutare de 

Sine, este Sublima-Beatitudine de Sine. Dumnezeu nu se 

Manifestă pe Sine în Creaţie, ci Crează efectiv o Mani-

festare de Creaţie. Dumnezeu este Autorul Creaţiei, dar 

Manifestarea o face Creaţia, nu Însuşi Dumnezeu. 

Dumnezeu Creează Viul de Creaţie şi acest Viu apoi se 

desfăşoară pe sine ca Manifestare ce este însă Înrudită cu 

Modelul-Chip de Manifestare pur Dumnezeiască a Treimii 

şi Harului, cu care nu se amestecă, dar se întrepătrunde. 

Creaţia este Dublă Realitate astfel, este Manifestare pro-

prie de Creaţie şi totodată Participare la Manifestarea pur 

Dumnezeiască Treime şi Har. Trăirea Mistică Isihastă este 

acest Complex Dublu, inexistent la Misticile Necreştine.  

Aşa Isihasmul este Liturghie de Creaţie în Întrepătrun-

dere cu Liturghia pur Dumnezeiască. După Căderea 

Creaţiei, Liturghia ia Sens şi de Jertfă, dar în ea însăşi 

Liturghia este Împărtăşire-Transfigurare, nu Moarte şi 

Înviere, Jertfă, ci Dăruire în Iubire. În Dumnezeire ca 

Treime şi Har este o Viaţă Deplină şi Totală în care 

Dumnezeu Tatăl Liturghiseşte şi se Dăruieşte ca Împărtă-

şanie. Această Sublimă Viaţă Transcendentală se Transpune, 

se Repetă, dar nu se Imită, în Realitatea Dublă de Creaţie. 

În Creaţie, Modelul-Chip de Liturghie pur Dumnezeiască 
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se Transpune ca Arhetip, dar totodată este Model-Chip 

Nou de Creaţie, ca Transpunere Creativă, încât Noua 

Liturghie de Creaţie este Proprie de Creaţie neamestecată 

cu cea Dumnezeiască, dar Întrepătrunsă şi Participativă la 

Amândouă. De aceea în Creaţie este nevoie de Preot, ca 

Arhetip şi totodată Creaţie, ca Model de Dumnezeu şi 

totodată Model de Creaţie, ce nu pot fi despărţiţi dar nici 

amestecaţi.  

Creaţia este Liturghia Fiului-Cuvântului. „La început a 

fost Cuvântul… şi toate prin El s-au făcut” (Ev. Ioan 1, 1-3). 

În Dumnezeirea Treime Fiul se Împărtăşeşte de Tatăl, 

Activul fiind Tatăl. În Creaţie, Fiul Chipul Tatălui preia 

Activul Tatălui şi se face Lucrătorul Tatălui. Astfel în 

Creaţie Fiul este Chipul Marelui Preot, Arhiereul Universal, 

care aduce ca Dar-Prinos Creaţia Înaintea Tatălui. Cuvântul-

Fiul este Deofiinţa Creaţiei, Chipul-Modelul de Dumnezeu 

al Creaţiei, fără de care Creaţia nu mai are nimic de 

Dumnezeu în Ea. Fără Chip de Preot-Chip de Cuvântul 

Fiul Tatălui Dumnezeu, Creaţia se Rupe de Dumnezeu.  

Pomul Vieţii din Rai este Cuvântul-Fiul, Potirul Împăr-

tăşaniei Primordiale a Creaţiei, Altarul prin care Creaţia 

putea să fie în Viaţă, din Potirul Cuvântului Fiului. Abel 

are Intuiţia Altarului Noii Liturghii a Creaţiei Căzute. 

Abel Fiul lui Adam se face Primul Preot al Creaţiei, 

neputând suferi să fie întunecat Chipul de Dumnezeu în 

Creaţie. Chipul Preotului este Prezenţa Chipului Lui 

Dumnezeu în Creaţie. Fără Chipul de Preot, Chipul de 

Dumnezeu este dat la o parte din Creaţie, rămânând doar 

Chipul propriu-singular de Creaţie. 
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41. 
 
Fiecare Suflet în Sine este Chip de Dumnezeu, dar doar 

Model-Chip nu ca Însuşi Dumnezeu, care este dincolo de 
Suflet. De aceea, Preotul nu este Chipul-Model de Dumnezeu 
Simplu, ci primeşte Ceva în plus, peste Naturalul Chip de 
Dumnezeu al Creaţiei, primeşte Puterea Actului Pur de 
Dumnezeu care este peste Chipul-Model de Dumnezeu al 
Creaţiei. Abel aducea Jertfe bine primite Lui Dumnezeu 
care mistuia într-un Foc Supra-Firesc cele aduse ca Prinos-
Dăruire. Abel a Primit Supra-Chipul de Preot şi aşa putea 
liturghisi real. Cain nu a primit Supra-Chipul de preot şi 
Jertfele lui nu se mistuiau de Focul Dumnezeiesc. De aceea 
nu toţi sunt Lucrători ai Preoţiei, ci doar cei ce primesc 
Supra-Chipul Lucrător al Preoţiei. Preotul nu slujeşte cele 
Sfinte prin Chipul Său Propriu, ci prin Supra-Chipul 
Preoţiei Adăugat celui Propriu. De aceea Femeile nu pot fi 
preoţi, ele fiind Chip Propriu de Creaţie, Chip de Suflet 
Creat, nu Chip direct de Dumnezeu. S-a văzut că 
Dumnezeu este Chip de Tată prin Excelenţă. 

Creaţia este Modelul de Tată, dar Transpus în Esenţă de 
Creaţie ce astfel se Traduce ca Chip de Mamă. Mama nu 
este Reversul Tatălui şi nici Complementarul Tatălui, ci 
este traducerea totală şi Integrală a Tatălui în Esenţă de 
Creaţie. Creaţia nefiind prin Sine Însăşi, ci Creată de 
Altcineva, nu poate avea Chip de Tatăl Chip de Sine-prin 
Sine Însuşi. Aşa Egalul Tatălui Dumnezeu este Chipul de 
Mamă. Mama este Dumnezeul Creat. Noi, Creaţia, suntem 
Copiii Mamei în primul rând şi prin Mamă suntem şi 
Creaţia Lui Dumnezeu. Doar Adam şi Eva sunt Creaţii 
totale şi directe ale Lui Dumnezeu.  
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Sublimul Chipului de Creaţie este Mama, nu Tatăl, 
Sublimul Chipului de Dumnezeu. Îmbinarea celor două 
Chipuri sunt Sublimul Unirii Chipului de Dumnezeu cu 
Chipul egal de Creaţie. Femeia este Chipul Mamei, nu 
invers. Chipul de Mamă dă Traducerea în Chip de Femeie. 
Femeia ca şi Tânărul sunt Produşii Mamei şi Tatălui. La 
Originea Absolutului a fost Tatăl Dumnezeu şi la Originea 
Creaţiei este Mama Creaţie. Eva-Creaţia iese din Adam 
Chipul de Dumnezeu, după cum Creaţia iese din Suflul-
Viu Pieptul-Coasta Lui Dumnezeu. Prin Eva-Mamă începe 
Desfăşurarea Creaţiei. Eva-Mamă mănâncă prima din 
Fructul Căderii şi Naşterile Evei continuă Căderea. Dar tot 
Naşterile Evei-Mamei aduc Mântuire Căderii, că Naşte pe 
marele Fiu Marele Preot, pe Hristos.  

Creaţia este doar Chip de Mamă-Femeie, dar Creaţia 
Naşte pe Fiul-Copilul de Creaţie care este totodată Chip de 
Dumnezeu. Creaţia-Mamă Renaşte pe Creatorul Dumnezeu. 
Aici este toată Mistica. Creaţia este Creată de Dumnezeu şi 
Creaţia recreează în Creaţie pe Dumnezeu, Naşte o Creaţie 
Dumnezeu. De aici Confuziile Căderii. Creaţia nu este 
Dumnezeu în Desfăşurare de Sine, ci este efectiv o Creaţie 
care pe lângă transpunerea de Dumnezeu în Creaţie ca 
Arhetip este o Recreare de Dumnezeu, dar nu în sens de 
Dumnezeu-Dumnezeu, ci în sens de Dumnezeu de Creaţie. 
Creaţia nu are Sens de Ieşire şi Întoarcere în Dumnezeu, ci 
sens de Creaţie efectivă a Unui Dumnezeu de Creaţie care 
să Coexiste Cu Cel Creator.  

Dumnezeu nu devine Dumnezeu prin Creaţie care se 
întoarce înapoi în Dumnezeu. Dumnezeu nu are ce 
deveni, iar Creaţia nu devine, ci se naşte ca Transpunere 
de Dumnezeu într-o nouă Esenţă de Creaţie. Această 
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Transpunere nu este Devenire-Evoluţie în Dumnezeu, ci 
Participare a unei Creaţii Integrale prin Naştere, Partici-
pare de Creaţie la Participarea Dumnezeiască Integrală. 
Relaţia Dumnezeu-Creaţie nu este Picătură ce se Întoarce 
în Oceanul Dumnezeu, ci este Comunicarea-Participarea 
Vie dintre Cele Două Oceane Totale Dumnezeu-Creaţie ca 
Parteneri Egali, dar nu amestecaţi şi nici Confundabili. 
Dumnezeu este Oceanul Tatăl iar Creaţia este Oceanul 
Mamă, corespondenţa Chipului de Dumnezeu în Creaţie. 

Mama este Chipul de Dumnezeu Creaţie. Dumnezeu 
este Realitatea Sa Totală în Sine Ca Treime şi Har, 
Realitate independentă şi cu totul Alta faţă de Realitatea 
Totală Independentă de Creaţie. Creaţia are Realitatea Sa 
Proprie ca şi Dumnezeu, dar nu Aceeaşi Realitate 
Dumnezeu, ci o realitate Transpusă, Înrudită cu Dumnezeu 
ca Chip-Model de Dumnezeu, dar nu în Esenţă de 
Dumnezeu Tată, ci în Esenţă de Creaţie Mamă.  

În cadrul Creaţiei ca Realitate de Creaţie Mamă se 
dualizează apoi Soţia şi Bărbatul care Împreună Nasc Noi 
Creaţii, Copii de Creaţie. Dar Dumnezeu nu Creează Întâi 
pe Eva, ci pe Adam. Dar pe Adam îl Creează Corp Separat 
în care Întrupează Sufletul Creat. Aici este Taina Misticii 
Creaţiei. Sufletul este Transpunerea de Dumnezeu care nu 
are de-a face cu Esenţa de Creaţie, care însă primeşte 
Transpunerea de Chip de Dumnezeu prin Sufletul Creat 
ce se uneşte cu Corpul Creaţiei. Creaţia este Dublă 
Realitate, Chip-Model de Dumnezeu în Chip-Model de 
Creaţie, ca Suflet, Acest Suflet Manifestându-se pe sine ca 
Realitate Pură în Creaţie, ca Trup-Corp. Chipul de Suflet 
este Chip de Adam în care este Eva-Coasta Sa, este 
modelul de Creaţie Eva, tradus faptic prin Corpul Său. 
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Aşa Adam apoi îşi evidenţiază Chipul de Creaţie prin 
Transpunerea Corpului său ca Chipul Evei, Chipul de 
Creaţie, Chip de Mamă. Adam este între Dumnezeu şi 
Creaţie, ca Sufletul între Dumnezeu şi Corpul Său, Creaţia 
în General. 

De aici întreg Complexul Mistic al Sufletului între 
Lumea Dumnezeiască şi Lumea de Creaţie Trupească-
Energetică. Astfel Chipul de Creaţie-Mamă nu poate fi 
Chip de Preot. Dar Fiul Creaţiei poate. Mistica Preoţiei 
este Taina Misticii Creştine. Chipul de Creaţie nu este prin 
Sine însuşi, ci datorită Creatorului. Creaţia în Sine nu are 
Actul Creator, ci doar Efectul-Creaţia. Actul Creator este al 
Lui Dumnezeu numai. Preotul este tocmai Actul Creator 
adăugat Creaţiei. Hristos este Actul Creator Deplin ce vine 
în Creaţie şi aşa Chipul Său este Chipul Marelui Preot. 
Toate Preoţiile necreştine sunt Prefiguraţia Preoţiei Hristice. 
A încercat şi Creaţia să Creeze Ceva şi a Creat tocmai 
Căderea, Realitatea Negativă. Creaţia Chipul de Femeie-
Mamă de vrea să fie Act Creator se Modifică-Denaturează 
până la Negativizare. Frumuseţea Creaţiei este să fie 
Frumos pur de Creaţie. De aici Sublimul de Creaţie, ca 
Eternul Feminin Maica Domnului, ca Mama Marelui Preot 
Hristos. Fiul ei, Hristos, ridică Chipul de Creaţie la Ase-
mănarea cu Dumnezeu. 

Creaţia de rămâne în propriul Miracol de Creaţie este 
un Miracol Feminist. Depăşirea Miracolului propriu de 
Creaţie în Miracolul Dumnezeiesc este posibilă doar prin 
Preoţie. De aceea, fără Marele Preot Hristos Creaţia nu se 
ridică la Îndumnezeire. Misticile necreştine majoritatea 
sunt Mistici Feministe-Magice şi nu Liturghie Preoţească, 
care ridică Realitatea de Creaţie peste propria Realitate, ca 
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Participare la Realitatea Dumnezeiască. În Misticile 
Feministe Magice este o amplificare a Realităţii proprii de 
Creaţie, de unde Cultul Orgiilor şi Beţiilor magice în care 
principiul feminin joacă rolul de bază. În Creştinism este o 
Mistică Preoţească-Liturgică peste Chipul Magic al Reali-
tăţii de Creaţie. Chipul de Creaţie se face Maica Domnului, 
Mama Marelui Preot Hristos ce Slujeşte Liturghia Dumne-
zeiască. Niciodată Maica Domnului nu încearcă să ia locul 
Fiului său ca Preoteasă. Fiul Său este şi Fiul Lui 
Dumnezeu, pe când Ea Este doar Creaţie.  

Creaţia Simplă nu poate fi Preot. Frumuseţea Creaţiei 
este să fie Mama Preotului. Dacă se face şi pe Sine 
Preoteasă se desfiinţează Frumuseţea Creaţiei care are 
Miracolul să Nască din Sine pe Cel mai Mare decât 
Creaţia. Creaţia nu trebuie Modificată în Chip Necreat că 
o Desfiinţezi. În Creştinism, Creaţia nu se Desfiinţează, ci 
se face Participativă la Cele Necreate. Maica Domnului 
este Sublimul Feminin-Creaţie ca participare la Dumnezeire, 
nu ca pierdere în Dumnezeire ce o anihilează ca Realitate 
proprie. Doar Fiul Preotul o face Participativă, care este 
totodată şi Fiul Lui Dumnezeu. Creaţia Singură fără Întru-
parea Fiului Lui Dumnezeu ca totodată Fiu de Creaţie nu 
poate participa la cele Peste Creaţie-Dumnezeieşti. Chipul 
de Creaţie-Femeie ca Preoteasă ar pierde Sacrul Divin. De 
aceea Misticile Feministe cu preotese sunt Mistici de 
Magie Profană de forţe Sacralizate până la Desacralizarea 
Preoţiei supra-Creaţiei, a Unui Dumnezeu Real dincolo de 
propria Realitate.  

De aici Mistica Isihastă este Mistica Preoţiei Hristice 
Liturgice. Corpul-Mintea este Chipul de Maica Domnului 
care Întrupează Sufletul Chipul de Hristos, cum zice 
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Sfântul Simeon Noul Teolog. Mintea-Corpul intră în 
Templul Inimii ca Fecioara Maria în Sfânta Sfintelor unde 
Rugăciunea să devină aptă să se facă Mama Fiului Lui 
Dumnezeu, Marelui Preot, să Întrupeze pe Noul Hristos, 
Sufletul Hristificat.  

Liturghia nu o face Creaţia, ci Însuşi Hristos Unicul, 
care se uneşte cu Sufletul în Potirul Minte-Corp. Maica 
Domnului este Potirul de Creaţie în care se săvârşeşte 
Împărtăşania Hristos. Aşa Mistica Isihastă este Dubla 
Mistică, a Maicii Domnului ca Minte-Corp şi a Preoţiei 
Hristice ca Suflet”. 

Şi aici se întrerupe Manuscrisul. Multe însemnări şterse… 
urmează un text: Practica Isihastă. Simt o Învălmăşeală în 
toată fiinţa… Icoana Maicii Domnului din perete parcă mă 
priveşte sfredelitor… Înţeleg ce ar vrea… Să trăiesc cu 
adevărat cele scrise… 

 

42. 
 

„Practica Isihastă este Trăirea Dublă de Complex de 
Viaţă de Creaţie ce este totodată în corespondenţă cu tot 
Complexul de Viaţă Dumnezeiască. Nu Viaţa Lui Dum-
nezeu se proiectează în Creaţie, ci Creaţia îşi Modelează 
propria Viaţă de Creaţie după Mişcările Vieţii Dumne-
zeieşti, într-o Dublă Participare de Viaţă. Creaţia nu este 
Umbra Lui Dumnezeu şi nici Oglinda în care Dumnezeu 
se vede pe Sine, ci este o Creaţie efectivă ce coexistă cu 
Dumnezeu pe Modelul Dumnezeiesc, dar ca Esenţă-
Substanţă şi Viaţă de Creaţie Proprie, în care nu Reflectă 
pe Dumnezeu, ci Îl Trăieşte pe Dumnezeu în Viaţă proprie 
de Creaţie. Dumnezeu are deja Proiectarea sa integrală în 



 

241 

Treime şi Har. În Creaţie Dumnezeu nu se mai Proiec-
tează, evidenţiază, ci se Transpune deja proiectat şi 
evidenţiat într-o Nouă Realitate de Creaţie.  

Creaţia nu Desfăşoară-Manifestă pe Un Dumnezeu 
Principiu, ce prin Creaţie Devine Dumnezeu Persoană şi 
Mişcare de Sine. Dumnezeu este deja în Sine Persoană-
Mişcare, iar Creaţia transpune Un Dumnezeu deja Dum-
nezeu. Metafizicile necreştine pornesc de la un Dumnezeu 
Incomplet, deşi îl dau drept Eu Absolut. Eu înseamnă 
Subiect Conştient de tot complexul la care poate participa 
ca Eu-Subiect. Eul are astfel deja în Sine toată Memoria 
Realităţii proprii şi ca Sine şi ca Participare dincolo de 
Sine. Ce Eu Absolut poate fi acela care are nevoie de nişte 
Euri Fantome-Relative-Secundare care să-l evidenţieze,  
să-l formeze ca Eu Manifestare? De aceea, Eul Absolut 
Creştin este Eul Dumnezeu Tatăl Complet Manifestat în 
Sine şi în afară de Sine ca Treime şi Har. Ce Eu Absolut 
este acela care se Manifestă Imperfect în afară de Sine, ca 
Creaţia?… Un Eu Absolut se Manifestă tot ca Ceva 
Absolut. 

Aşa Eul Absolut Dumnezeu Tatăl se Manifestă ca 
Treime Absolută şi Har. Creaţia nu este Manifestarea Lui 
Dumnezeu ca Eu-Sine, ci este Transpunerea Lui Dum-
nezeu deja Manifestat ca Dumnezeu-Dumnezeu. Creaţia 
nu-L evidenţiază pe Dumnezeu pentru Dumnezeu Însuşi, 
că El nu mai are nevoie de aşa ceva, având Treimea 
Dumnezeiască ca Evidenţiere Absolută. Creaţia nu este 
Necesitatea Eului Absolut de a se Evidenţia ca Eu Absolut 
Creând Euri Relative-Fantomatice. Creaţia este şi Ea Un Eu 
Total de Sine dar Creat pe Modelul Celui Necreat-Creator, 
nu ca Evidenţiere de Dumnezeu, ci ca Evidenţiere de 
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Creaţie proprie care acum se Naşte la Viaţă, dar care nu 
este Viaţă prin Sine Însuşi ca la Dumnezeu, ci o Viaţă 
Dăruită prin Viaţa Pur Dumnezeiască. Nu Dumnezeu se 
evidenţiază în Creaţie, ci Creaţia se evidenţiază în 
Dumnezeu, fără de care nu poate fi Mişcare şi Viaţă 
Proprie. 

Noi insistăm mult pe definirea Realităţilor, ca să 
evidenţiem clar în ce constă Specificul Vieţii şi Trăirii 
Isihaste. Astfel ca Isihasm se porneşte de la Realitatea de 
Creaţie: Suflet Eu Permanent de Creaţie, Corp Energetic, 
Proiecţie a Eului de Creaţie, nu a Eului direct de Dum-
nezeu. Metafizica Isihastă nu confundă Eul-Sufletul de 
Creaţie cu însuşi Eul Absolut Dumnezeu. Nu Eul Absolut 
de Dumnezeu este Suportul Permanent al Diversităţii 
Lumii Fenomenelor de Creaţie, ci Eul Permanent de 
Creaţie Chip-Model Real de Dumnezeu. Concepţiile 
necreştine consideră că este doar Singurul Eu-Absolut 
Dumnezeu şi doar Acesta este şi Suportul Tuturor Eurilor 
Relative de Creaţie, confundând astfel Eurile Relative cu 
însăşi Lumea Fenomenelor.  

Filosofiile mistice necreştine, în tendinţa de ajungere la 
Unicul Principiu Pur Absolut, reduc pe Dumnezeu la 
Permanenţa Principiu în Sine, care are astfel nevoie de 
nişte Proiecţii de Euri Relative şi Fantomatice care să-L 
evidenţieze şi să-L Manifeste. Aşa tot ce este Manifestare 
chiar ca Euri Proprii, este tot o Lume a Fenomenelor-
Relativităţilor.  

Aşa Lumea Fenomenelor este Un adevărat Sistem de 
Proiecţie-Gândire a Unicului principiu Eu-Absolut. Aşa 
Eurile de Creaţie ar fi nişte Emanaţii ale Principiului Eu 
Absolut, care se fac Proiecţii-Sisteme de Gândire-
Informaţii traduse ca Principii Relative-Legi ce produc 
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Fenomenele Creaţiei. Acestea ar fi astfel Egourile-
Entităţile-Sufletele False care se acoperă cu Organisme-
Corpuri, ce corespund unui anumit Plan-Lume de Creaţie. 
Aşa Eul-Absolut ar fi Un Centru într-o serie de Cercuri 
Concentrice, care astfel au ca Eu Real doar Eul Centru. 
Cercurile Concentrice ar fi ca nişte Egouri-Suflete False ale 
Singurului Punct Eu Absolut. Mai mult, Egourile noastre 
false Suflete-Entităţi se încorporează cu alte Cercuri 
Concentrice, ca Organisme-Entităţi Secundare-Satelite, ca 
zisele Corpuri-Planuri ce ne fac pe noi Forme-Individua-
lităţi de Creaţie.  

Se consideră că de fapt avem o singură Entitate-Eu ca 
monadă, iar celelalte ar fi Subconştientul unor persona-
lităţi secundare, care se adaugă sau se elimină. Este de 
neînţeles de ce Eurile noastre sunt totuşi Centre de 
Conştiinţă unice în felul lor. Se mai consideră că acest Eu 
Absolut Unic-Singular Transcendental însăşi, nu are 
Nimic în Sine, nici Memorie nici Chip nici Mişcare… totul 
este într-o stare Principială neevidenţiată în Sine, 
Nemanifestatul Absolut. Apoi părerile sunt împărţite, 
dacă acest Eu Principiu în Sine scoate cu adevărat din Sine 
aşa-zisa Creaţie ce este în acelaşi timp total diferită de Sine 
Însăşi, sau acest Eu Principiu este Coexistent cu o Realitate 
Opusă-Natura, ce nu are Eu în Sine, şi prin a cărei 
Raportare cu Eul Absolut-principiu apare de fapt Lumea 
Fenomelor, lumea Relativă de Creaţie. Natura se desfă-
şoară pe Sine după Tendinţe şi Mişcări Proprii şi acestea 
apoi se oglindesc în Eul principiu, care dă Iluzie, că Eul ar 
avea Mişcare şi forme de creaţie, sau că Natura ar avea Eu 
când, de fapt, este Proiecţia Eului principiu. De aici tot 
felul de şcoli filosofice-mistice.  
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Noi cei de astăzi răstălmăcim aceste idei mistice prin 
păreri zise ştiinţifice. Aşa se face un fel de amestec zis 
Ocult. Se acceptă un Eu Absolut tot ca principiu, un 
Dumnezeu convenţional, care stă deoparte, dar care scoate 
din Sine nişte Scântei-Monade ce au în ele Proiecţia Eului 
Absolut, care însă ies la o adevărată aventură-şcoală de 
zisă Creaţie, punând în funcţie această proiecţie într-o 
adevărată Devenire-Evoluţie, în planuri şi lumi care 
evidenţiază tot felul de manifestări. Aşa această Devenire 
dă Eului Absolut Impersonal Conştiinţe Personale de 
Creaţie, ca apoi Micile Euri Relative ce fac devenirea să se 
întoarcă înapoi în Unicul Eu Absolut. Această Filosofie 
Mistică şi Semi-Religioasă nu admite o Realitate de Creaţie 
separată de Creator, încât este de fapt tot un fel de 
Panteism. Aşa tot ce este Creaţie este doar o Energie a 
Principiului Absolut care se face Un Principiu Gânditor ce 
structurează o Energie Mentală care prin condensare 
produce Lumea Materială de Creaţie, care este, în fond, 
Un Sistem de Gândire desfăşurat în Forme diverse.  

Mistica Isihastă am văzut că are la bază altă filosofie 
Metafizică. Ca Practică are mare importanţă definirea 
clară a Realităţii. Metafizica Isihastă nu porneşte de la Un 
Eu Principiu Spiritual Absolut de Semi-Dumnezeu, ci de 
la un Dumnezeu Deplin ca Persoană care nu mai are 
nevoie de o Devenire-Evoluţie în Creaţie, ca să fie 
manifestat, fiind deja în Sine şi peste Sine Deplin şi Total 
ca Treime de Persoane Absolute şi ca Energie Necreată, ca 
Har Divin, ce are în Sine toată realitatea Absolută în tot 
Complexul ei, ca Mişcare şi Manifestare Pur Dumne-
zeiască, de Viaţă Pur Transcendentală, la Nivel Pur 
Spiritual, nu doar ca Principiu în Sine ce trebuie să devină, 
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să se desfăşoare în Creaţie ca să se Evidenţieze ca 
Manifestare de Complex în Sine. 

În Transcendentul Treime Creştin Dumnezeu Treime de 
Persoane, Realitatea Pur Transcendentală este pe cât de 
Simplă şi Absolută, pe atât este de Intensă şi Diversă, ca 
Viaţă şi Mişcare Pur Dumnezeiască, ce este Dincolo de 
Formele de Creaţie, care însă nu sunt ca Simple Principii în 
Sine, ci sunt Un Adevărat Limbaj ce se desfăşoară Real şi 
Faptic în Realitatea Pur Transcendentală, ca Viaţă şi Trăire 
a Lui Dumnezeu Însuşi, într-un Complex pur Transcen-
dental Perfect care apoi ca Surplus şi Deplinătate de Sine se 
Transpune şi într-o Formă de Creaţie a Realităţii Pur 
Dumnezeieşti deja manifestată în Transcendentul Dum-
nezeu, deja în Memorie Pur Dumnezeiască existenţă ca 
Limbaj Real şi Faptic, ca Viaţă a Transcendentului Însuşi. 

Dar să se facă în acelaşi timp deosebire între Creaţia de 
Rai Perfectă, ce este Transpunerea Vieţii Dumnezeieşti şi 
Creaţia Decăzută ce iese din Arhetipurile Dumnezeieşti 
într-o Falsă Creaţie de Anti-Arhetipuri, care nu au nimic 
comun cu Realitatea de  Dumnezeu cât şi cu Realitatea de 
Creaţie în Sine. Se confundă Realitatea Perfectă de Creaţie 
cu Însuşi Dumnezeu şi de aici toată gama de Erori de 
interpretare. 

Metafizica filosofiei Creştine porneşte de la Transcen-
dentul Total-Deplin în Sine, deja în Realitate Formată, ce 
nu se mai formează în Complexul de Creaţie, ci se 
Transpune ca Arhetip, dar nu ca simplă Imitaţie, ci 
totodată ca Model Nou de Creaţie. Creaţia nu este Deve-
nirea Lui Dumnezeu ca Manifestare, ci este Transpunere 
de Dumnezeu într-o Nouă Realitate Creată, care mai mult 
este totodată o Transpunere de alt Mod de Dumnezeu, de 
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Creaţie. În Creaţie Dumnezeu se Transpune pe Sine nu ca 
Simplu Sistem de Gândire, ci ca o Realitate Totală de Sine 
într-o nouă Modalitate Creată de Realitate de Sine, într-o 
îmbinare Perfectă de Sine Dumnezeu şi Creaţia pură. 

Creaţia nu este Simpla Proiecţie a Lui Dumnezeu în 
Natură de Creaţie, nici Oglindire a Lui Dumnezeu, ci este 
Împletirea Reală şi Faptică a două Realităţi, de Dumnezeu 
şi de Creaţie, Egale şi Totale, Coexistente, Înrudite ca 
Model şi neamestecate ca Esenţă. Coborârea Transcen-
dentului în Creaţie nu este Necesitatea de Manifestare a 
Lui Dumnezeu, ci este Convorbirea Comuniunea Lui 
Dumnezeu cu o Nouă Realitate care, chiar dacă este 
Creată de El, este o Realitate Parteneră, nu de Raportare 
de Realitate, ci de Relaţie de Iubire şi Împărtăşire, ca 
Mistică-Unire Dumnezeu-Creaţie. 

Metafizica filosofiei Creştine porneşte de la un 
Dumnezeu în primul rând Capabil de Sine să fie Deplin şi 
Activ, apoi Această Deplinătate se Transpune şi într-o Altă 
Realitate de Creaţie, nu atât de simplă Reflectare, cât 
Transmitere la o Altă Realitate, chiar dacă este creată de 
El. Dumnezeu nu se Regăseşte pe Sine în Creaţie, că nu 
are nevoie de aşa ceva, că nu are Frica Pierderii de Sine 
cum avem noi, Creaţia după Cădere, ci Dumnezeu se 
dăruieşte pe Sine într-o Nouă Realitate de Creaţie căutând 
Creaţia, tocmai ce este Dincolo de Sine. Dumnezeu caută 
Creaţia în Actul de Creaţie şi dacă se Transpune pe Sine în 
Creaţie nu este ca dorinţă de Permanentizare de Sine, ci ca 
Iubire de Permanentizare a Realităţii de Creaţie, pe care 
altfel nu ar mai fi nevoie să o Creeze. 

Necesitatea de Sine să nu fie confundată cu Ieşirea din 
Sine ca Deplinătate de Sine, ca Dăruire-Iubire dincolo de 
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Sine, faţă de Un Al Doilea pe care Îl Supra-Întregeşte cu 
Propriu Sine şi care te Supra-Întregeşte astfel cu celălalt 
Sine. Realitatea Îngustă a Unei Totale Necesităţi de Sine,  
ce nu este capabilă să Participe şi dincolo de Propriile 
Necesităţi, nu este Dumnezeul Trăirii Isihaste. De asemenea, 
Raportarea în Contrast a Unei Realităţi ce nu are 
Conştiinţă de Sine afară decât dacă se evidenţiază în 
Opoziţie cu altă Realitate contradictorie este străină 
Misticii Isihaste. Dumnezeu nu are nevoie de contrast ca 
să aibă Conştiinţa de Propriu Sine, iar Treimea de Per-
soane nu este Polarizarea Lui Dumnezeu ca să fie posibilă 
Mişcarea în Sine. Realitatea Vie în Sine nu este Raportare, 
ci Stare Deplină de Sine Capabilă de Proprie Raportare în 
Sine şi peste Sine. Raportarea este o Realitate după ce s-a 
făcut Mişcarea în Sine, care este dincolo de Raţiune, însăşi 
Esenţa de Sine.  

Viul este Esenţa de Sine, care se Mişcă în Sine nu din 
Necesitate de Sine, ci din Realitate de Sine, care nu are 
nevoie de Raportare. Raportarea este ca Ceva în Plus, nu 
ca Însuşi Viul. Mişcarea nu este însuşi Viul de Sine, ci este 
limbajul Viului şi pe baza Viului în Sine este posibilă 
Mişcarea. Viul în Sine are deja Memoriile Mişcării, şi nu 
Mişcările produc Memoriile Viului. Viul este Conştiinţa în 
Sine şi de Sine, nu ca Simplu Principiu de Mişcare, ci ca 
Memorie deja în Sine Mişcare, nu ca Devenire de Mişcare, 
ci ca Vorbire în Sine care se traduce apoi în Mişcare. Viul 
este deja Gramatica Mişcării, şi nu Mişcarea  produce 
Gramatica Viului. Viul Absolut Dumnezeu este Odihna 
Absolută, dar nu Nemişcarea Absolută. Viul nu este 
Principiu Nemişcat, ci însuşi Limbajul Mişcării. Mişcarea 
este un Adaos Viului, ca Ieşire din Viu. Dar Viul nu este 
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Principiu Inconştient de Sine, ci este tocmai Conştiinţa 
Limbajul de Sine. 

Conştiinţa este Gramatica Vorbirii în Sine, ce este 
Odihnă-Trezie de Sine, nu Subconştient Principial de Sine. 
Conştiinţa nu devine, ci iese ca Limbaj de Sine în 
Transpunere şi Participare de Sine în Multitudine de 
Moduri de Conştiinţă. Conştiinţa în Sine este Limbajul 
Total ce Vorbeşte ca Trezire Permanentă de Sine, iar 
Modurile de Conştiinţă sunt Mişcările Conştiinţei, ca 
Mişcare de Vorbire-Conştiinţă, ca Desfăşurare Limbaj al 
Vorbirii în Sine-Conştiinţă. Stările Mistice de Conştiinţă 
sunt aceste Moduri-Vorbire ale Conştiinţei care se traduc 
din Eul de Suflet în Mintea-Raţiunile de Stări Energetice 
Corp. Noi, după Cădere nu mai avem Conştiinţa Viului în 
Sine, acestea învăluind-o de Conştiinţele de Adaos ale 
Căderii, încât o considerăm Subconştient Ancestral de 
origini. Aşa Creaţia nu este în  primul rând ca Raport cu 
Dumnezeu, ci în Coexistenţă şi Convorbire cu Dumnezeu. 
Raportul este ca Origine, Creaţia fiind ieşită-creată din 
Atotputernicia lui Dumnezeu.  

Creaţia este Dublă Realitate ca transpunere de 
Dumnezeu într-o nouă Substanţă de Creaţie, ca Model-
Chip de Dumnezeu, dar transpus ca Model Chip de 
Creaţie, care prin Acest Model de Dumnezeu apoi se face 
totodată un Sistem de Gândire de Creaţie, dar nu ca 
Forţare a Creaţiei, ci ca Participare a Creaţiei la Modul de 
Gândire al Lui Dumnezeu ca Realitate de Creaţie. În 
general, este greşit înţeles Sistemul de Gândire Divin în 
Creaţie. Dumnezeu ca Deplinătate nu are ce gândi, dar 
asta nu înseamnă că Dumnezeu nu gândeşte. Gândirea lui 
Dumnezeu este ca o Strălucire-Energie-Har care iese 
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necreată din Conştiinţa Dumnezeiască, dar care nu 
determină Conştiinţa, ci este Prelungirea Mişcărilor de 
Conştiinţă, ca Informaţii-Surplus de Vorbire de Conştiinţă, 
ca Ecou-Inerţie de Limbaj de Conştiinţă. 

S-a menţionat că Raţiunile Divine nu sunt înseşi 
Mişcările Conştiinţei, Limbajul Conştiinţei, ci sunt Pre-
lungiri de Mişcare-Mişcare, Limbaj de Limbaj, nu Însuşi 
Limbajul Conştiinţei. S-a insistat mult pe definirea clară a 
Raţiunior-Har, ce nu au alt Rol în Dumnezeire decât ca 
Strălucire Surplus şi Emanaţie Spontană a Realităţii 
Dumnezeieşti, care este Realitate Eu-Conştiinţă Pură. 
Dumnezeu nu gândeşte mai întâi, ci are Conştiinţa 
Tuturor Gândurilor dintr-o dată, încât Gândirea este după 
ce Dumnezeu are Conştiinţa în Sine care are deja în Sine 
toate Modurile de Gândire, care apoi ies în afară ca 
Raţiuni-Gândire-Har în mod Spontan şi de la Sine, ca Ecou 
de Conştiinţă. Gândirea la Dumnezeu este o Umbră a 
Acelei Conştiinţe Eu, ce este dintr-o dată toată Gândirea 
posibilă şi imposibilă.  

Gândirea nu este înaintea Conştiinţei, ci după ce 
Conştiinţa a Vorbit în Sine, şi nu Vorbirea Conştiinţei este 
Gândire, ci Gândirea este Vorbirea Vorbirii de Conştiinţă. 
Gândirea este planul doi de Realitate, ce se traduce ca o 
Realitate Energetică Har, care nu este Chip de Dumnezeu, 
ci Informaţie de Chip de Dumnezeu, Informaţie de 
Mişcare de Chip de Dumnezeu. Filosofiile aici se încurcă. 
Mistica prin aceasta se deosebeşte net de Filosofie, că 
Mistica nu este Gândire de Spirit-Transcendent, ci este 
Realitatea Însăşi Eu-Conştiinţă care nu Gândeşte în Sine ci 
are Ceva Dincolo de Gândire, care în afară şi pe planul doi 
apoi se traduce ca Gândire.  
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Esenţa Spiritului-Duhului nu este Gândirea, cum tot se 
afirmă, ci este Eul-Conştiinţa-Vorbirea în Sine care se 
Mişcă în Sine nu ca Gândire-Raţiuni, ci ca Ceva Superior şi 
Deplin, iar Această Deplinătate se Prelungeşte în afară ca 
Energie a Mişcării de Gândire. Noi, cei Căzuţi pe Planul 
Corpului Energiilor Raţiunii, ne cramponăm atât de mult 
de Raţiuni ca Esenţa Realităţii. Ca Mistică s-a văzut că 
Planul Raţiunilor este planul Energiilor Corp, ce apoi se 
condensează în Sisteme organice de trupuri Fizice. Ca 
Mistică nu Mintea-Raţiunile sunt Esenţa Realităţii, ci 
Sufletul-Chip de Treime Dumnezeu, care este Eu-
Conştiinţă, Duh-Fiinţă şi Spirit Sine, Triada Persoanei în 
Sine. De aici neînţelegerea dintre Filosofie şi Mistică. 
Filosofia are Domeniu Minte-Raţiune pe când Mistica are 
Domeniu Suflet-Spirit, ce este total dincolo de planul 
Raţiunilor. Dar Realitatea Completă este şi Suflet şi Corp-
Raţiuni, încât ruperea lor este anormală, ca şi absorbirea 
într-o Singură Realitate. 

Mistica Isihastă insistă mereu pe Dihotomia Realităţii 
de Creaţie care este întotdeauna Doime de Realitate, Suflet 
şi Corp care nu se Contrează, ci sunt Permanente amândouă, 
una evidenţiind-o pe alta şi niciodată excluzându-se sau 
amestecându-se.  

Mistica Isihastă nu este Reducerea Trupului în Reali-
tatea Sufletului, ci recunoaşterea ca Origine-Bază a Sufle-
tului din care se Prelungeşte Trupul, nu ca Suflet 
transformat-condensat în Trup, ci ca Mişcare tradusă într-o 
Realitate Energetică Trup. Trupul este Vorbire de Suflet ce 
se face Gândire ca Mişcare de Trup. Sufletul nu se Mişcă 
prin Gândire, ci prin Vorbiri pure de Eu-Conştiinţă-Duh, 
care apoi acestea se traduc în mod spontan ca Gândire, ce 
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este Realitate nu pentru Suflet, ci pentru Realitatea 
Energetică Trup. De aceea Mistica este realitatea dincolo 
de Gândire-trup, care însă nu este Anti-Suflet, cum mulţi o 
consideră, Gândirea nefiind Anti-Suflet, dar nici Realitate 
de Suflet. Filosofia fără Mistică este ca Trupul fără Suflet, 
iar Mistica fără Filosofie este ca Sufletul fără Corp. Idealul 
este Unirea într-o Realitate Integrală Suflet-Corp, Cunoaş-
tere-Pură de Eu-Duh şi Cunoaştere de Raţiuni-Corp. 
Mistica Isihastă aspiră la această Integritate de Dublă 
Trăire ca Unire-Mistică apoi cu Dumnezeu Creatorul. 

 

43. 
 
Dumnezeu nu este primul Impuls şi Demiurgul Unei 

Materii Haotice Neant, pe care o Modelează în creaţie... 
Aceasta este o viziune slabă faţă de cea Scripturistică. 
Dumnezeu nu este în Raport cu neantul pe care îl face 
Creaţie şi îl umple cu Sine prin Creaţie… Unii merg şi mai 
departe considerând că Însuşi Dumnezeu iese din Neantul 
Divin, ca o Biruinţă asupra Golului Primordial… Neantul 
este o Abstracţie a Căderii şi a Sinuciderii, nu a Realităţii. 
Totalitatea în Sine nu poate avea Alternanţa Neantului 
nici ca abstracţie. Neantul nu există nici ca Închipuire, că 
în faţa Unei realităţi Totale Absolute este o absurditate. 
Golul apare după ce Creaţia cade din Suportul Dumnezeu 
şi se vede limitată de condiţia de Creaţie. După Cădere 
apare pentru prima dată prima abstracţie de Neant-Gol. 
Nimicul nu este neantul, ci o posibilitate de a fi şi altceva 
faţă de ceea ce există însă. În afară de Dumnezeu nu mai 
este Nimic altceva, dar Nimicul nu este ca Realitate în 
Sine, ci ca o Raportare faţă de Realitatea Totală Dumnezeu. 
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Creaţia este Creată din Nimic, dar nu din Inexistenţă, că 
iese ca Act din Existenţa Absolută Dumnezeu, deci iese 
din Existenţă totuşi, din Atotputernicia Lui Dumnezeu. 
Posibilitatea de Întoarcere la Nimicul de Creaţie dă Creaţiei 
Căzute Iluzia Golului, care în fond, nu există, Dumnezeu 
fiind Existenţa Deplină. Neantul şi Golul sunt o Abstracţie 
Anormală a Bolii Căderii, ca Despărţire-Moarte de Suportul 
Vieţii Dumnezeu. Astfel, Creaţia nu este propriu-zis 
Sistem de Gândire a lui Dumnezeu, ci mai mult decât 
aceasta, este transpunerea Lui Dumnezeu ca Totalitate 
într-o Nouă Esenţă Substanţă de creaţie, care aceasta apoi 
este şi Modelare faţă de Creaţie, ca Sistem de Gândire 
Divină. Creaţia este Dublă Realitate faţă de Dumnezeu, 
este Inferioară fiind Esenţă de Creaţie şi este totodată 
Superioară că are Ceva în Plus, are modelul de Creaţie ce 
se îmbină cu Modelul Arhetipal Dumnezeu. 

Prin Creaţie, Dumnezeu nu se Egalează doar pe Sine, ci 
se Depăşeşte pe Sine, cu Ceva Nou ca Act Creativ. Acest 
Nou şi în Plus face Creaţia Parteneră Lui Dumnezeu şi 
totodată dă Creaţiei Egalitatea de Raportare cu Dumnezeu. 
Creaţia nu este o Jucărie în Mâna lui Dumnezeu, este o 
Multiplicare a Lui Dumnezeu, dar nu tot în Esenţă de 
Dumnezeu, ci într-o Nouă Esenţă de Creaţie, care această 
Esenţă de Creaţie este Noul Model de Existenţă în Plus 
faţă de Modelul Dumnezeu. Creaţia astfel nu este o 
Imitaţie de Sine şi nici o Multiplicare de Sine, ci este o 
Transpunere-Multiplicare într-o altă Realitate Deosebită, 
dar Înrudită ca Chip.  

Această realitate-esenţă de creaţie Deosebită este înte-
meiată în Actul şi Sistemul de Gândire al Lui Dumnezeu. 
Dar mai mult, Dumnezeu Modelează şi Gândeşte 
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Substanţa-Esenţa de Creaţie, dar nu o Face ca pe Ceva 
Brut şi amorf, ci o Modelează ca pe Ceva Viu de Creaţie, 
care apoi se desfăşoară pe Sine ca Diversitate de Creaţie. 
Dumnezeu zice şi se face nu în sensul că lucrează prin 
Atotputernicia Cuvântului, ci în sensul că face o Creaţie 
care este Vie în Sine şi acest Viu devine Mişcare de Creaţie 
Dumnezeiască şi totodată ca Participare-Răspuns al 
Creaţiei faţă de Arhetipul Mişcării Dumnezeieşti. 

Viul-Model de Dumnezeu nu este Simplul Viu de 
Repetarea Mişcării înregistrate ca Lege-imprimare, ci este 
totodată Participare-Răspuns propriu la Arhetipul de 
Mişcare. Aici se încurcă Filosofii şi se contrazic cu Ştiinţa. 
Creaţia este Mişcarea Gândirii Divine, dar totodată este 
Mişcarea proprie a Creaţiei ca o Gândire proprie a Creaţiei, 
ca o Împletire de Două Gândiri care de nu mai sunt în 
Rezonanţă devin Contrare şi antagoniste. Realitatea 
Adevărată este această dublă Gândire reală pe două 
planuri, pe care Filosofia o reduce doar la Gândirea Divină, 
iar Ştiinţa o reduce doar la propria Gândire-Mişcare de 
Creaţie, care este independentă, dar nu ruptă de cealaltă. 

De aceea Mistica Isihastă este o Trăire Dublă şi pe Două 
Planuri, care nu se absorb unul în altul, ci se evidenţiază 
reciproc, Suflet şi Trup, Realitate Pur Dumnezeiască şi 
Realitate Pură de Creaţie. Creaţia nu este Raportare cu 
Dumnezeu, că ar fi un fel de Egoism Transcendental. 
Dumnezeu nu Creează ceva Incomplet, ci o Realitate tot 
deplină care să răspundă cu aceeaşi Iubire la Iubirea Sa de 
Creator. Filosofia şi Ştiinţa se opresc la Măreţia de Creator 
a Lui Dumnezeu în Lumea Fenomenelor de creaţie, în 
Orânduirea şi Raţiunea Fenomenelor… Mistica vede pe 
Dumnezeu în Lumea dincolo de Fenomene-Energii-
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sisteme de Gândire, în Lumea Sufletelor-Permanenţelor de 
creaţie. 

Creaţia după Cădere îşi îndreaptă toată atenţia spre 
Lumea Energiilor Corp, Umbrind tot mai mult Lumea 
Sufletelor Eu-Duh-Spirite ce sunt mai mult decât Energii şi 
dincolo de acestea, ce sunt Adevăratul Chip Asemănător 
cu Dumnezeu. Raţiunile Lumii Fenomenelor nu sunt Chipul 
Adevărat al Creaţiei, ci Umbra-Informaţia-Simbolurile 
Chipurilor de Creaţie care sunt Sufletele Create. Noi 
confundăm în general Creaţia Lui Dumnezeu cu Lumea 
Energetică Fenomenală. Noi Vedem Creaţia în Cosmosul 
Energetic şi în Complexul Mişcărilor Lui. Aceasta este 
vederea Incompletă şi Deformată a Căderii. Chipurile 
Creaţiei Lui Dumnezeu sunt Sufletele, Cele care Transpun 
în Nou Model de Creaţie tot Complexul de Viaţă Dumne-
zeiască. Lumea Energetică Fenomenală nu este Creaţia 
Pură şi Directă a Lui Dumnezeu, ci Reflectarea Sufletelor 
Chip de Dumnezeu.  

Dumnezeu Creează cu Adevărat Sufletele de Creaţie şi 
apoi prin Prisma Acestor Suflete Desfăşoară Lumea ce 
derivă din acestea ca Lume Energetică Fenomenală. 
Lumea Energetică este Lumea Formelor Corporale, este 
Lumea Sistemelor de Gândire de Suflete Create, nu Pura 
Gândire Divină. Pura Gândire Divină este Harul-Raţiunile 
Necreate, care sunt Arhetipuri şi dincolo de Raţiunile 
Create ce Mişcă propriu-zis Creaţia. Nu Harul Mişcă 
Lumea Creaţiei, ci Viul Creat pe Modelele Arhetipale Har. 
Ca Mistică trebuie făcute deosebirile nete şi clare ale celor 
Două Realităţi ce se Împletesc în  Realitatea Integrală de 
Creaţie, altfel se fac Confuzii grosolane. Şi Dumnezeu are 
Propria Sa Energie Divină care este Harul, care nu trebuie 
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confundată cu Energia de Creaţie ce este Transpunerea 
acesteia în Alt Mod şi Substanţă de Creaţie. 

De aceea, Filosofia găseşte în Raţiunile de Creaţie 
Simbolurile şi Urmele Raţiunilor Divine şi nu pe însuşi 
Dumnezeu, iar Ştiinţa găseşte în Energiile de Creaţie 
corespondenţa Energiilor divine şi nu însuşi Divinul Pur. 
Mistica aspiră la Realitatea de Suflet de Creaţie ce este 
Chip, dincolo de Raţiunile de Creaţie, ca Eu-Duh-Spirit, ca 
şi la Energia dincolo de energia de Creaţie, la Energia 
Harică pur Divină. Aşa Mistica nu este nici Anti-Filosofie, 
nici Anti-Ştiinţă, ci este Domeniul său propriu, care însă se 
leagă cu Filosofia şi Ştiinţa pentru a face Realitatea 
Integrală de Creaţie. Trebuie înţeles clar că noi Creaţia 
suntem Dublă Realitate, atât ca Arhetip, cât şi ca Confi-
guraţie, ca Suflet şi Trup-Corp. Noi reducem Sufletul la un 
Principiu închis în Sine, care doar în Realitatea Energetică 
se evidenţiază şi devine Mişcare şi Personalitate.  

Mistica readuce Realitatea de Suflet în Planul Real. 
Sufletul de Creaţie ca şi Dumnezeu are în Sine deja toată 
Realitatea, nu ca Principii de Realitate, ci ca Realitate în 
Sine cu propriu Complex Sufletesc, care Acesta apoi se 
face Prelungire şi traducere în realitatea Energetică. 
Sufletul are deja tot Limbajul şi Mişcarea Realităţii şi 
adevărata Trăire nu este la nivel energetic, ci din contră în 
Realitatea de Suflet. Noi, după Cădere, ne-am inversat 
Realităţile şi aşa concentrăm Viaţa energetică, tocmai 
Lumea de Prelungire şi de derivaţie a celei de Suflet, pe 
care nu o mai recunoaştem şi nu îi mai dăm credit. Dar 
Realitatea noastră Permanentă este Sufletul, nu Corpul-
Energia ce iese din Mişcările Sufletului. 

Mistica vrea să demonstreze că Viul nostru nu este 
Mişcarea Realităţii Energetice, ci este Limbajul-Mişcarea 
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pură de Viu Sufletesc, care acesta se prelungeşte şi dă 
Viaţă Lumii energetice Corp. Căderea umbreşte Viul de 
Suflet şi lasă în evidenţiere doar Viul de Corp care şi mai 
mult are tendinţa de separare de Suflet, ce-i va aduce 
Ruperea de Viul în Sine Suflet ce se traduce ca zisa Moarte 
a Trupului. Filosofiile mistice ne-Creştine am văzut că nu 
recunosc un Viu Propriu de Creaţie, ci doar ca Proiecţie 
Iluzorie şi Relativă a Singularului Viu Principiu Absolut 
Semi-Dumnezeul Filosofic.  

Scriptura Creştină porneşte de la Un Dumnezeu Total-
Deplin-Viu Absolut, care este Capabil să Creeze şi Un Viu 
de Creaţie tot aşa de deplin ca şi Sine, tot Permanent şi 
Stabil, care Acesta apoi se face Manifestare de Creaţie 
relativă şi energetică. Creaţia nu este Manifestarea Lui 
Dumnezeu, ci Creaţia Lui Dumnezeu care se manifestă pe 
baza Creaţiei ca Realitate de Creaţie nu ca Realitate de 
Dumnezeu. Cosmosul nu este Manifestarea Lui Dumnezeu 
Însuşi, ci Manifestarea Chipului de Creaţie pe care L-a 
Creat Dumnezeu şi care se Manifestă pe Arhetipurile Chip 
de Dumnezeu care nu acestea se Manifestă, ci Modelele de 
Creaţie Corespondente ale Arhetipurilor Dumnezeieşti. 
Nu Sufletul Absolut Unic Dumnezeu se manifestă pe sine 
ca Suflete Create, ce se traduc ca Univers Fenomenal. 

Dumnezeu Creează Viuri ce au în Sine Fondul şi 
Capacitatea de manifestare Proprie, care totodată sunt în 
Corespondenţă cu Viul Creator. Creează pomul ca Viu 
Chip de Viul Creator şi Viul Pom transpune în Mod de 
Creaţie Viul Arhetipal Dumnezeiesc. Dumnezeu nu are 
nevoie de viul Creat ca să-şi desfăşoare Viul Propriu, 
acesta fiind ca Treime şi Har dinaintea Creaţiei. Dumnezeu 
dăruieşte Creaţiei Modelul Viului Creator şi îl transpune 
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în Model de Creaţie, ca şi Creaţia să se desfăşoare pe Sine 
în asemănare cu Viul Absolut. Creaţia este Dăruire de 
model de Viu Dumnezeu, pe care apoi Creaţia să-l desfă-
şoare în Modele proprii de Creaţie.  

Creaţia se înrudeşte cu Dumnezeu ca Model de Viu în 
Sine şi de acest model Arhetipal este Chipul de Dumnezeu 
din Creaţie şi acest Model Chip de Dumnezeu nu este 
doar Simplu Principiu de Viu, ci Un Viu Real ce are deja în 
Sine toată Vorbirea Viului, Traducere în Vorbire de Creaţie 
a vorbirii Viului Dumnezeiesc. Creaţia nu este Simpla 
Gândire de Creaţie a Lui Dumnezeu, ci şi Transpunerea în 
Traducere de Creaţie a Totalului Limbaj Dumnezeiesc. 
Creaţia nu Evoluează la Formare de Limbaj Dumnezeiesc 
în Traducere de Creaţie, ci Creaţia are ca Dăruire Tot 
Limbajul Dumnezeiesc deja tradus ca model de Creaţie. 
Astfel, Creaţia este Dubla Realitate, Traducerea în Modelele 
de Creaţie a modelelor de vorbire Dumnezeiască de 
Creaţie.  

Dumnezeu are deja în Sine Creaţia nu doar ca Posi-
bilitate de Creaţie, ci ca modele prin care Dumnezeu se 
dăruieşte Creaţiei. Dumnezeu nu se manifestă în Creaţie, 
ci se dăruieşte Total Creând Totodată Creaţia căreia se 
dăruieşte, iar Creaţia se manifestă pe Sine ca Realitate de 
Creaţie ca dăruire a Creaţiei Lui Dumnezeu Dăruitorul, 
altfel Creaţia nu ar fi pe măsura Creatorului. Viul în Sine 
este Iubire-Dăruire care naşte Un Alt Viu şi acest Nou Viu 
este Redăruirea Viului Dăruit, care prin Dăruire Continuă 
să facă Viul Multiplu, ce este transpunerea Viului Tată ca 
Limbaj Egal cu Vorbirea în Sine a Viului Tatăl. Limbajul 
Viului nu se formează, ci se transmite şi orice Nou Viu 
este o Revorbire Proprie a Limbajului Unic Viul în  Sine, 
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care nu este simpla imitare, ci totodată Un Alt Mod de 
Transpunere a aceluiaşi Limbaj.  

Copiii vorbesc Limba Tatălui ca Deofiinţă cu  Tatăl, dar 
sunt totodată Realităţi de Altă Transpunere a realităţii 
Tatălui. Pe baza acestei Metafizici Trăirea Misticii Isihaste 
este o Trăire Specifică de îmbinare Dumnezeu-Creaţie în 
Egală Participare şi Dăruire, ce nu amestecă, ci Uneşte 
Mistic ca Împărtăşire Reală de esenţe deosebite care doar 
ca deosebite dau adevărata Mistică de Participare 
Reciprocă şi Dincolo de Închiderea Proprie. Mistica Închisă 
în Propria Realitate, cât ar fi ea de Totală, este un fel de 
Egoism Transcendental străin Metafizicii Creştine a Unui 
Dumnezeu Treime nu Singularitate Spirit limitat în Propriu 
Absolut. Realitatea Absolută Creştină ca Persoană-Eu este 
deja Deschiderea în Sine care trece peste limitele proprii în 
Treimea de Persoane. Spiritul Singular Impersonal Absolut 
nu are nici măcar deschidere în Sine Însuşi, de aceea este 
nevoie de o Creaţie care să-l dea Iluzia Deschiderii atât 
Interioare, cât şi exterioare. 

Un Spirit personal este deja Deschidere în Sine Însuşi, 
de aceea este deja Triadă Proprie ca Eu-Duh-Spirit, ca 
Monadă Triadă în Sine, care de nu se Deschide şi în Afară 
de Proprie Monadă rămâne Singură Monadă, Limitată în 
Sine Însuşi şi de aceea Dumnezeul Creştin este Treime de 
Persoane şi nu doar o Monadă Trinitară în Sine. În acest 
sens Creaţia şi Dumnezeu nu mai sunt Simple Proiecţii şi 
necesităţi, ci Dăruiri şi Participări Reciproce, care dau 
Misticii alte dimensiuni şi atitudini. 

În acest sens Realitatea nu mai este un Principiu 
Absolut convenţional numit şi Dumnezeu şi o Manifestare 
a Acestuia ca Lume a fenomenelor Relative-Creaţie. 



 

259 

Dumnezeu este o Totală Realitate cu Manifestarea Sa 
Proprie Pur Dumnezeiască Treime şi Har, iar Creaţia este 
o Transpunere-Dăruire a Acestui Dumnezeu Totalitate 
într-o altă Realitate de Esenţă-Substanţă Creată ce are 
Manifestarea sa proprie, coexistentă şi Corespondentă cu 
cea Dumnezeiască, în Participare reciprocă fără ameste-
care. Sufletele de Creaţie nu sunt Proiecţii relative de 
Suflet Singular Absolut zis şi Dumnezeu, ci sunt Suflete 
Permanente de Creaţie Transpunere de Chip de 
Dumnezeu, dar nu Însuşi Dumnezeu.  

Sufletele de Creaţie au deja în Sine tot Complexul 
Manifestării-Vorbirii Treimii de Dumnezeu şi astfel nu 
Manifestarea Lui Dumnezeu se desfăşoară sub forma de 
Creaţie, ci Manifestarea de Creaţie Chip de Dumnezeu, 
Modelul Creat de Dumnezeu se Manifestă. Că acest Model 
Creat are în Sine Modelele Arhetipale ale manifestării Pur 
Dumnezeieşti de Treime şi Har-Raţiuni Necreate este 
altceva, dar Creaţia nu este Nevoia de Manifestare a Lui 
Dumnezeu şi Singura Posibilitate de Manifestare Dumne-
zeiască. Creaţia este Transpunerea Manifestării de 
Dumnezeu deja Manifestată în Sine ca Treime şi Har, încât 
Creaţia este o Creaţie Reală ca Nou Model şi Nouă 
Transpunere de Manifestare Dumnezeiască.  

Creaţia nu evidenţiază Manifestarea Lui Dumnezeu, 
căci este deja evidenţiată ca Treime şi Har, ci Creaţia este o 
Dăruire de Manifestare Dumnezeiască Unei Realităţi 
efectiv Create peste şi în Coexistenţă cu Manifestarea Pură 
de Dumnezeu. Astfel, Sufletele de Creaţie nu mai sunt 
Euri relative de Eu de Dumnezeu care se Încarnează în 
diferite Planuri-Corpuri ca să Manifeste Eul Absolut, ci 
sunt Transpuneri Reale de Total Eu Absolut Dumnezeu în 
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Reale Euri create, care nu sunt Simple Proiecţii şi Imitaţii 
de Eu Absolut, ci Noi Moduri Create de Eu Absolut, ca 
Multiplicare de Unul Absolut Egale ca Chip cu Unul 
Absolut, dar Deosebite şi neamestecate ce nu contrazic pe 
unul Unic, ci Îl Deschid ca Multipluri de Unul tot Întreguri 
nu ca Fragmente, ce nu se absorb în Unul ci se întrepă-
trund în Unul ca Participare Reciprocă. Unul Participând 
la Multiplurile Sale şi Multiplurile de Unul transpunând 
în Multiple moduri pe Unul. Căderea Creaţiei aduce Falsa 
Rupere de Unul în bucăţi-fragmente de Unul. 

Manifestarea lui Unul nu este Fărâmiţarea-Ruperea lui 
Unul în infinite Părţi care apoi să se Reunească în Unul 
Absolut, ci Adevărata Manifestare este transpunerea lui 
Unul în Multipluri tot Întregi ca Unul ca Deschidere în 
Multiple Moduri de Unul. Deruta realităţii este Dubla 
Manifestare a Unului Integral, odată ca Moduri egale cu 
Unul, ce-l cuprinde şi pe Unul ca Chip de unul care pare 
Dublul Lui Unul, dar în fond, este o Transpunere tot de 
Unul, dar în alt Mod de Unul nedespărţit însă de Unul ce 
se dă astfel Multiplul lui Unul, ca deosebit dar nu Străin 
de Unul, ci înrudit cu Unul Total. Doiul este şi Un al 
Doilea Unul, dar totodată este cât şi Doi de Unul, ce nu 
înseamnă că Doiul este mai mare ca Unul şi nu mai este 
Egal cu Unul, ci este tot Unul, dar într-un Mod de doi de 
Unul. Doiul este astfel un Alt Unul în Mod de Doi egal cu 
Unul şi totodată o Multiplicare de încă Un Unul, ca 
deschidere de unul peste Sine, ca Viu ce Naşte Real Un Alt 
Viu Egal cu Sine.  

Unul astfel nu mai este Simplul Principiu Permanent, ci 
Viul care Naşte real Alte Permanenţe Egale cu Sine, 
înrudite ca Model şi deosebite ca Permanenţe Proprii. Mai 



 

261 

mult, deruta este în Prelungirile de Modele de Unul ca 
Multiplu, în Raţiunile ce ies din Modelele Unului. Viul ca 
Transcendent este în Manifestare Proprie de modele de 
viuri Egale cu Sine, dar acesta are şi o Prelungire Energetică 
ce se Traduce ca Raţiuni de moduri de realitate. Metafizica 
Mistică este în primul rând realitatea de Moduri-Limbaj 
de Viu-Suflet, ce se Prelungesc apoi ca o a doua Realitate 
de Raţiuni-Tipare de moduri de Suflet.  

Raţiunile nu mai sunt  Moduri de Multiplicări Egale şi 
Integrale, ci sunt Ecou-Prelungiri ale acestora, ca Infor-
maţii traduse totodată în Realitate Substanţială ca Energii 
de moduri de Suflet. Raţiunile sunt Informaţii Substanţiale 
energetice de Realitate de Viu Suflet, ce are în Sine deja 
Limbajul Său ca Moduri de Transpuneri, care Acestea  
sunt Arhetipurile Raţiunilor din Afară, din Realitatea 
Energetică-Corp.  

Viul-Suflet are deja în sine tot Limbajul care este apoi 
tradus şi în Raţiuni Corp. Mistica este limbaj direct de 
Suflet, de Moduri de mişcare de  Suflet, ce sunt altceva 
decât Raţiunile specifice şi Valabile doar în Realitatea 
Energetică de Corp. Greşeala mare este că se amestecă 
Raţiunile de Corp cu Modurile de Limbaj pur de Suflet. 
Sufletul are mai mult decât Gândire, are dintr-o dată Eu-
Conştiinţă, Duh-Fiinţă, Spirit-Sine, ce au în Sine deja 
Limbajul de Suflet, ca Moduri de Vorbire pur Sufletească, 
pe care noi, după Cădere, o uităm rămânând Proiecţia 
Informaţia de Minte-Raţiuni din Corpul Energetic. În 
starea de Rai, noi aveam întâi Limbajul de Suflet care 
acesta apoi se prelungea ca Limbaj de Corp ca Minte-
Simţire şi Sistem de Gândire Trup Fizic-Organic. 

După Cădere, Limbajul de Suflet trece într-un fel de 
Subconştient Transcendental, rămânând cu Informaţia 
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acestuia, ca Limbaj Mental. Mai mult, după Cădere, se 
adaugă Anti-Limbajurile Căderii încât Realitatea este un 
Complex contradictoriu şi Confuz. De aici, diferitele 
Tehnici Mistice de Reabilitare. Unii pornesc de la Mental-
Raţiuni, care în fond nu este Un Limbaj în Sine, ci un 
Limbaj de Prelungire de Eu-Conştiinţă de Suflet. Alţii 
pornesc de la un Supra-Raţional forţat de Gnostică mai 
mult Ideală decât Reală. Ca Mistică Isihastă, noi facem 
delimitările celor Două Limbaje, ca să se evite atât 
Raţionalismul extremist, cât şi Agnosticismul exagerat. 

Mistica Isihastă este Mistica Dublului Limbaj neames-
tecat, dar întrepătruns. Hristos este Hristos Cel înviat cu 
Trupul, deci Cel cu Limbajul Integral de Transcendent şi 
de Creaţie. După Cădere noi descoperim Limbajul direct 
de Suflet cu Limbajul de Minte-Corp. Dar ce este mai grav, 
confundăm Limbajul de Suflet cu Limbajul de Minte, 
considerând Corpul doar Poarta Fizică, Trupul Biologic. 
Ca Mistică trebuie înţeles clar că Realitatea Energetică de 
Corp este prelungirea Triadă Corp a Triadei de Suflet. 
Sufletul s-a văzut este Monada Triada în Sine, Chip de 
Dumnezeu Treime şi Chip de Persoană Dumnezeiască, iar 
Corpul este Prelungirea Energetică de suflet, ce se traduce 
ca Individualitate Triadică de Corp, ca Minte-Simţire-
Sistem raţional Trup Fizic.  

Se face o greşeală prin afirmaţia că Sufletul se defineşte 
prin Atributele de Minte-Simţire-Raţiune, Mintea ca 
Voinţă. Acestea ca Mistică sunt informaţii ce se traduc 
Substanţial ca Energii Corp, sunt informaţii de Suflet, nu 
Sufletul Însuşi ce este Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă şi Spirit-
Sine. De aici, diferenţa dintre Filosofie ca Minte-Raţiuni ce 
sunt Valabile doar în Realitatea triadei Energetice Corp, şi 
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Mistică ce este dincolo de Minte-Raţiuni, ce este Realitatea 
pură de Suflet ca Eu-Duh-Spirit. Mintea-Voinţa-Raţiunea 
sunt Calităţi Energetice de Mişcare de Suflet, nu calităţi ce 
definesc Sufletul.  

Sufletul nu se poate defini de Calităţi, căci este Dincolo 
de orice Calitate Minte-Raţiune, ci se defineşte de Modu-
rile Sale directe de Suflet ca Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă, 
Spirit-Sine, care acestea prin Vorbire-Mişcare pură de 
Suflet, produc dincolo de acestea o  Prelungire de Mişcare 
de Suflet. Calităţile de Minte-Simţire-Sistem Trup nu sunt 
Calităţi directe de Suflet, ci Calităţi de Mişcare de Suflet, 
ca Mişcare a Mişcării de Suflet, nu Însăşi Mişcarea de 
Suflet. Mintea nu este Mişcarea Directă de Conştiinţă, ci 
Mişcarea Prelungire a deja Mişcării de Conştiinţă.  

Se face o greşeală în expresia de „Conştiinţa Minţii”, 
Mintea nu are Conştiinţă în Sine, ea este o Informaţie-Ecou 
de Mişcare de Conştiinţă. De aceea Mintea este o Părticică 
de Conştiinţă şi orice Raţiune este o fracţiune de Spirit, iar 
Simţirea este o Umbră de Duh-Fiinţă de Suflet. Mintea fără 
Conştiinţă de Suflet este o Voinţă Oarbă, Mintea fără Eu-
Conştiinţă este Legea Implacabilă care în fond nu există ca 
Realitate. Legea-Mintea Oarbă ca Implacabilă este în Spiri-
tualitatea Impersonală de Dumnezeu Principiu şi Divinitate 
de Jumătate. Mintea-Raţiunile-Legea nu sunt determinarea 
Conştiinţei Eului în Sine, ci Eul determină Raţiunile. 

Legea nu determină Eul, ci Eul o scoate din Sine, din 
Mişcarea Sa de eu, care nu Limitează Eul, ce are încă o 
Sumedenie de Mişcări ce se suprapun peste Legea dinainte, 
fără să o contrazică, depăşind-o şi completând-o cu altele 
în Deschideri nelimitate. Mai mult, Eul-Conştiinţă are 
Capacitatea de a absorbi în Sine Toate Raţiunile-Legile ca 
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să le reînoiască şi mai Vii şi mai Complete şi totodată în 
Alte Transpuneri deosebite de cele anterioare. Ca Mistică 
Realitatea Corp-Minte se absoarbe în Suflet, dar nu se 
anihilează, ci se reînnoieşte în Continuă Înnoire, în funcţie 
de Mişcările pure de Suflet. 

 

44. 
 
După Cădere, noi dăm în Spate realitatea de Suflet, 

evidenţiind tot mai mult Individualitatea de Corp. S-a 
văzut că Realitatea Energetică de Corp este Prelungirea 
Realităţii Pure de Suflet ce are altă Esenţă de Duh-Spirit, 
care apoi se proiectează în afară ca Minte-Raţiuni Corp. 
Metafizica Scripturii consideră Corpul tot Un Viu ce are în 
sine Proprie Informaţie şi Substanţă. Ca Mistică, Realitatea 
Corp nu este Simpla Materie sistematizată în Organ-Trup 
Fizic. Realitatea Corp este Unitate de sine, dar nu prin 
Sine, ci prin Suflet din care iese ca Un Miracol al Mişcării 
pure de Suflet. Ca realitatea de Creaţie s-a văzut că 
suntem Dublă Realitate, ca Suflet şi Corp, ca o adevărată 
Corespondenţă de Chip de Realitate Dumnezeu şi Har-
Energii Necreate. Sufletul este Chip de Persoană, iar 
Corpul este Chip de Har-Raţiuni de Persoană. Sufletul 
nostru creat este Chip de Transcendent, Realitate Pură Eu-
Duh-Spirit, şi datorită Mişcării Acestuia apare Miraculos 
şi o Realitate de Prelungire ca Raţiuni  Corp.  

Corpul nostru nu este o simplă Materie şi aceasta 
Străină de Suflet care este Structurată de spirit ca Sistem 
Organic Trup Fizic. Corpul nostru este Complexul Individual 
al Prelungirii Complexului Mişcărilor de Suflet, dincolo de 
Mişcările Relative-Fenomenale energetice Corp. Corpul nu 
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este un Adaos Străin Sufletului prin care să se Manifeste. 
Corpul este harul energetic al Mişcărilor de Suflet, nu al 
Sufletului direct. Corpul Iese-Emană din Suflet ca Miracol 
al Mişcărilor de Suflet care nu sunt Mişcări Fictive, ci se 
Traduc Real ca o Realitate Energetică, ce se numeşte, în 
general, Materie.  

Ştiinţa confirmă că Materia este Triada în Sine ca 
Informaţie-Energie-Masă. Materia nu este doar Masa 
Fizică. La fel Corpul nu este doar Trupul Organic Fizic. 
Ştiinţa nu găseşte Eul Informaţiei Materiei, şi de aceea face 
din Ştiinţă o realitate proprie Materiei. Şi este adevărat, 
întrucât Informaţia Energetică nu este Chipul de Suflet ce 
emană Informaţia, ci este Informaţia Mişcării de Suflet 
care devine Faptică şi Reală nu doar ca Informaţie 
abstractă, ca substanţa Energetică-Materie. Mişcările Dum-
nezeieşti nu sunt abstracţii, ci se traduc Faptic-real în Har-
Raţiuni-Energii-Necreate. La fel şi Sufletul nostru Chip de 
Dumnezeu traduce faptic şi real Mişcările Sale Pure de 
Suflet, ca Energii Corp. Şi această Energie Corp de Suflet 
este o Materie ce se Structurează pe baza Mişcărilor de 
Suflet ca Sistem Organic Trup Fizic.  

Corpul nu este un sistem de Gândire aparte de Suflet şi 
chiar Străin de Suflet, ci este Urmare Firească a Trăirii de 
Suflet, ce se traduce ca Prelungire Faptică în Sistemul 
organic Trup Fizic. Fiecare din noi avem un Corp în 
funcţie de Mişcările Sufletului nostru, care sunt adevărate. 
Mişcare ce se traduce şi ca energie Corp ca prelungire de 
cea de Suflet. Căderea cam încurcă acest Mecanism Viu, 
dar nu poate modifica Mişcarea în Sine. Corpul nostru 
este lumea fenomenală a Sufletului nostru. Dar şi aici este 
un Dublu Miracol pe care doar Mistica îl descifrează. 
Corpul nostru nu este un Cadavru Însufleţit de Suflet, ci 
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este şi el Un Viu Propriu de Corp, care, este drept, are Viul 
Sufletului, dar odată avut se face Viu pe jumătate 
Independent de Suflet. 

Aici este Mistica Corpului şi legătura cu Mistica pură 
de Suflet. Mistica Isihastă s-a văzut este dublă Mistică de 
Corp şi de Suflet, ca Mistică Integrală a Unei creaţii Întregi 
şi Complete. Creaţia lui Dumnezeu este Completă ca 
Suflet şi Corp, nu doar ca Energii-Manifestări de Suflet 
cum vor să afirme Misticile necreştine. Corpul este el 
însuşi un Complex de Corp care produce multe confuzii.  

Mai ales după Cădere, Corpul devine o Realitate 
Pregnantă cu tendinţe de Independenţă totală faţă de 
Suflet. Şi aceasta nu ar fi posibil dacă Trupul-Corpul nu ar 
fi Un Viu Propriu, chiar dacă îşi trage viaţa din Suflet. S-a 
văzut că Sufletul are deja purul său Complex Sufletesc ca 
Vorbire-Mişcare Triadică de Sine ca Eu-Conştiinţă, Duh-
Fiinţă şi Spirit Sine, care îi dă Capacitatea de Viu în Sine, 
care nu rămâne în Sine, ci se Prelungeşte într-un Miracol 
Energetic de Corp-Minte. 

Mişcările de Suflet au Capacitatea de a Produce faptic o 
materie Energetică şi această triadă în Sine, ca Energie 
Informativă-Volitivă, ca energie Formativă-Sensibilă şi ca 
Energie Înglobatoare-Masa Fizică, care toate împreună 
dau Individualitatea Corp-Trup. Noi confundăm Corpul 
cu Trupul şi golim Corpul de orice Urmă de Spirit. Mistica 
susţine că şi Corpul este o realitate Mentală, dar nu 
Spirituală. Noi am insistat mult pe delimitarea clară şi 
netă dintre Realitatea pură de Suflet ca Eu-Duh-Spirit şi 
Realitatea pură de Corp ca Minte-Simţire-Trup Raţional 
Fizic. Mistica faţă de Filosofie desacralizează total Mintea, 
deosebind-o de Realitatea Spirituală în Sine. 
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Mintea-Raţiunile sunt informaţii nu de Suflet Direct, ci 
de mişcări de Suflet care deja au avut loc. Mintea-Raţiunile 
nu sunt Limbajul Sufletului, ci o Prelungire de limbaj Pur 
Sufletesc, ca un Limbaj Ecou al Limbajului deja vorbit de 
Suflet în Sine ca Vorbire pură de Suflet. Fără această  
înţelegere Mistica nu este decât o Filosofie Ocultă fără să 
fie în fond altceva. Mistica nu este o Învăţătură Ocultă-
Secretă, ci este o Cunoaştere dincolo de Minte-Raţiuni de 
Corp. Şi o astfel de Cunoaştere nu se face prin Minte-
Raţiuni, ci prin transcenderea lor în Realitatea de Duh-
Spirit ce este Vorbire nu prin Raţiuni, cât ar fi ele de Pure, 
ci prin Vorbire de Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă şi Spirit de 
sine, care sunt Limbaj în Sine Total şi Deplin de alt Mod 
de Mişcare deosebit de modul de Gândire.  

Noi, după Cădere, uitând de modul de Vorbire Pur de 
Suflet, îl confundăm pe acesta cu Modul de Minte-Vorbirea 
în Sine de Corp. Şi Corpul este o realitate Vie, dar Un Viu 
Informaţional, nu Un Viu Permanent-Deplin ca Sufletul. 
Viul de Corp este un Viu Relativ ca Traducere-Proiecţie-
Prelungire Energetică a Viului Permanent şi Egal de Eu-
Duh-Spirit. Mişcarea Viului de Suflet nu este o Mişcare 
Energetică-Informaţională, ci o Mişcare de Întreguri-
Permanenţe care nu dau Fragmente de sine, Bucăţi-Raţiuni 
de Sine, ci se transpun ca Totalităţi-Deplinuri în diferite 
Moduri de Transpunere. Raţiunile nu sunt Transpuneri de 
Proprie Realitate Integrală, ci Proiecţii de Informaţii de 
Transpuneri moduri. Raţiunea nu dă Chipul Realităţii de 
Sine, ci o Informaţie de Mişcare deja avută în Sine. 

Domeniul misticii nu este descoperirea raţiunilor pure, 
ci Vorbirea dincolo de raţiuni, ca vorbire Directă de Suflet 
Eu-Duh-Spirit, care aceasta produce ca ecou şi o Vorbire în 
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Moduri Raţionale. Mistica în sine nu este Limbajul 
Raţiunilor, ci Limbajul Permanenţelor în Sine ca Moduri 
altfel decât cele Raţionale. Trebuie acceptat că este cu 
adevărat Realitatea de Alte Moduri de Mişcare-Vorbire, 
decât Modurile Informaţionale-Raţiuni. Sufletul este Eu-
Conştiinţă-Pură, ca Alt Mod de sine decât zisa Conştiinţă 
de Raţiuni-Minte. Noi Folosim impropriu afirmaţia că este 
o Conştiinţă de Minte-Raţiuni. În fond, Mintea-Raţiunile 
nu sunt Conştiinţă de Sine, ci Informaţii-Proiecţii de 
Conştiinţă. Raţiunile fără Eu-Conştiinţă devin principii-
Legi Oarbe şi Impersonale. Magia Raţiunilor nu este 
Partea Misticii pure de Suflet, ci a Misticii de Corp-Minte. 

De aceea Mistica Isihastă nu va fi înţeleasă dacă nu se 
face delimitarea clară dintre Mistica Pură de Suflet şi 
Mistica Energetică de Minte-Corp. Misticile necreştine 
reduc Mistica doar la Mistica Energetică-Minte-Corp, 
amestecând şi desacralizând Conştiinţa de Suflet ca Stări 
de Minte-Raţiuni. Mistica Isihastă face o delimitare netă 
între Stările de Conştiinţă de Suflet şi Stările de Oglindire 
a Conştiinţei de Suflet prin Stări mentale-Informaţionale 
cât ar fi ele de înalte şi pure. Menţionăm că Mistica 
Isihastă este Dublă Mistică, de Taine ce nu se amestecă, 
dar se întrepătrund. Una este Mistica de Stare Pură-
Directă de Suflet Eu-Duh-Spirit în Sine şi alta este Mistica 
de Stări Mentale Corporale şi chiar Trupeşti Fizice. Mistica 
are Complexul ei Propriu. 

Mistica de Minte-Corp este cea mai încurcată, fapt ce 
produce confuzii şi erori din cele mai grosolane. Corpul 
nostru este Un Viu Propriu de Corp, dar nu un Viu prin 
Sine însuşi, ci prin Viul de Suflet. Viul de Corp este Viu 
doar cât timp este în Legătură cu Viul de Suflet din care îşi 
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trage Seva de Viaţă de Corp. Noi nu mai avem Conştienţi 
Viul de Suflet, ci doar informaţia Proiecţie-Prelungirea ca 
energii-Corp Trezie de Minte-Raţiuni, dar în fond Viul de 
Suflet este Prezent, altfel n-ar fi nici Viul de Corp; odată 
emanat în afară de Mişcările de Suflet, acesta poate 
subzista un anumit timp Independent de Viul de Suflet. 
De aici deruta că Viul de Corp ar fi un Viu în Sine, 
confirmat de Ştiinţă ca Viu pur de Materie. Degradările de 
Viu de Materie însă dovedesc că fără o Legătură cu Viul 
de Suflet Viul de Corp-Materie se distruge. 

După Cădere, Compensările de Viu din natură, prin 
Corp-Materie-Informaţii, de asemenea, se dovedesc 
Incomplete, căci Moartea tot vine. Doar Restabilirea Unor 
Legături Perfecte dintre Viul de Suflet şi Viul de Corp va 
aduce Stabilitatea Viului de Corp, aşa cum este în Trupul 
Înviat al Lui Hristos. De aici problemele de bază ale 
Misticii, ca Restabilire a Chipului Decăzut şi apoi ca 
Mistică-Unire propriu-zisă dintre Creaţie şi Dumnezeu. 
Căderea Creaţiei Întrerupe Mistica Adevărată, trecând-o 
prin Ocolişul Căderii. 

Ca Mistică Isihastă se are în atenţie în mod deosebit 
acest Ocoliş al Căderii Uitat şi neglijat de celelalte Mistici 
zise Oculte. 

Realitatea Energetică Minte-Corp nu este o Maşinărie-
Robot, căreia i s-a imprimat o Informaţie-Memorie. Viul 
Energetic Minte-Corp este Un Sistem de Gândire, vrednic 
de Viul de Eu-Conştiinţă al Sufletului, care îl emană. Şi 
Viul de Corp-Minte este Un Viu Integral şi Complet ce are 
Tiparele Modelelor Arhetipale de Suflet, care se traduc 
faptic în Tipare Raţionale, ce sunt Baza Informaţională 
până la Codul Genetic al Sistemului Organic din Creaţie. 
Sufletul este Chip de Dumnezeu, are Arhetipurile Modelelor 
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de Suflet Creat Chip de Dumnezeu. Dumnezeu nu Creează 
Raţiuni de Creaţie ca Energii Formatoare de Corpuri de 
Creaţie, ci Creează Chipuri Suflete-Moduri Create de 
Modele Arhetipale necreate de Persoană Dumnezeiască.  

Noi suntem înrudiţi cu Dumnezeu prin Modelul Chip 
de Dumnezeu ca Suflet Creat care nu este simpla Proiecţie 
a Modelului Chip de Dumnezeu, ci este o Realitate Vie de 
Creaţie Faptică pe Modelul Chip de Dumnezeu. Sufletele 
de Creaţie sunt Viuri Create, ca Transpuneri de Moduri de 
Vorbire a Persoanelor Dumnezeieşti în Moduri Create, nu 
ca Simple Proiecţii-Oglindiri de Arhetipuri Dumnezeieşti. 
Sufletul nostru de Creaţie, s-a văzut, este Împletirea de 
Chip de Dumnezeu cu Chip Creat-Creat. Sufletul nu este 
Proiecţia Unui Arhetip Chip de Dumnezeu, ci Transpu-
nerea acestuia într-un Model de Creaţie Chip Propriu de 
Creaţie. Prin Creaţie Dumnezeu deja face Mistica Unirii 
Chip de Dumnezeu cu Chipul de Creaţie, ca Dublă 
Realitate neamestecată şi nedespărţită, întrepătrunsă ca 
Unitate de Creaţie.  

Dumnezeu Creează efectiv nişte Arhetipuri de Creaţie, 
chiar dacă sunt pe Modelele Sale Necreate. Dumnezeu nu 
se Proiectează pe Sine în Creaţie, ci Proiectează Real o 
Creaţie, ca Act Creativ în Sine, ce are modelul Său de 
Creator, dar nu este Simpla Imitare de Sine, ci transpunerea 
de Sine într-un Model cu adevărat Creat. Creaţia îl are pe 
Dumnezeu în Sine ca Model-Chip Deplin, dar ca Fond 
Substanţial-Esenţă este Creaţie Pură. Dumnezeu nu se 
Oglindeşte în Creaţie ca Chip, ci se dăruieşte ca Transpu-
nere de Dumnezeu în Alt Fel de Model-Chip de Creaţie. 

Dar Dumnezeu nu se Omoară-Jertfeşte pe Sine în 
Schimbul Realităţii Creaţiei, ci Dumnezeu se împărtăşeşte 
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ca Viu-Beatitudine Unui Altfel de Viu de Creaţie, ce este o 
dată ca Arhetipul-Modelul Chipului Său, şi încă o dată 
Creaţia Reală a Capacităţii Sale de a Crea încă o Realitate 
Egală şi Integrală ca Sine, deşi este altă-Esenţă-Substanţă, 
de Creaţie. Misticile de Sacrificiu Divin în Contul Creaţiei 
sunt o Confuzie a Restabilirii Căderii Creaţiei. Sacrificiul 
Hristic are alt Sens, de asumare Supra-Participare a Perfec-
ţiunii la o Imperfecţiune provizorie şi în Rostul Revenirii 
la perfecţiune.  

Dumnezeu Participă la Suferinţa Creaţiei Căzute nu ca 
Implicare în Realitatea Imperfectă, ci ca adaus la Absoluta 
sa Beatitudine, şi al Unei Participări Străine de Sine pe 
care şi Creaţia la Fel şi-o Adaugă ca Parazit de Cădere. 
Deci, Sufletele de Creaţie nu sunt Proiecţii Principiale de 
Viu Dumnezeiesc care dispar odată ce Dumnezeu şi le 
Retrage, ci sunt Realităţi Create în modul cel mai Real, 
care acestea au apoi proprii Proiecţii, ca Realitate Energetică 
de Minte-Corp. 

Dumnezeu nu Creează Întâi Corpurile-Materia Energetică, 
ci Creează Întâi Arhetipurile de Creaţie, care acestea apoi se 
desfăşoară ca Realităţi Corporale Energetice, ca Tipare-
Raţiuni de moduri Arhetipale. Lumea Fenomenală are în 
Sine Arhetipurile Create pe Modelele Arhetipale Dumne-
zeieşti. Creaţia ca Lume Fenomenală nu este Însăşi 
Gândirea Lui Dumnezeu, ci Gândirea Creaţiei Chip de 
Gândire Divină. Dumnezeu nu Creează o Realitate înlăn-
ţuită de Sistemul de Gândire Divină, ci Creează o Gândire 
de Creaţie care aceasta să gândească Lumea Fenomenelor 
de Creaţie. 

Legile Fenomenelor de Creaţie nu sunt Legi Directe ale 
Lui Dumnezeu, ci Legi ale Gândirii de Creaţie Chip de 
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Dumnezeu. Sunt şi Legi Directe ale Lui Dumnezeu, ca 
Raţiuni Har, dar acestea nu se fac Legi de Creaţie decât 
după Cădere, când Raţiunile de Creaţie îşi adaugă Anti-
Raţiunile de Cădere. Trebuie să înţelegem bine Creaţia. 
Scriptura ne descrie plastic Creaţia. Dumnezeu nu 
Creează Întâi Lumea Exterioară-Energetică-Raţională, ci 
întâi Creează Arhetipurile de Creaţie, pe care apoi le 
desfăşoară ca Lume Fenomenală. 

„La Început Dumnezeu a făcut Cerurile şi Pământul” 
(Fac. 1, 1). Cerul şi Pământul sunt Arhetipurile de Creaţie 
care acestea apoi vor fi desfăşurate şi ca Lume Feno-
menală de Creaţie. Cerul este Chip Creat pe modelul 
Arhetipal Necreat Chip de Dumnezeu Însuşi. Mistic, Cerul 
este Chipul de Suflet Chip de Dumnezeu. Pământul este 
prelungire de Creaţie-Suflet, ca Tipar Proiecţie de Cer-
Suflet, ca Realitate Energetică Fenomenală Materială-
Corp. Cerul este Sufletul, Pământul este Corpul. Deci, 
Dumnezeu Creează Aceste Arhetipuri de Creaţie ca Viuri 
în Sine de Creaţie, acestea apoi manifestându-se pe Sine ca 
Realitate Complexă de Creaţie. Dar Dumnezeu nu Creează 
Un Singur Cer, ci Nenumărate Ceruri. (Scriptura menţio-
nează la plural „Ceruri”).  

Dumnezeu Zice (Creează Arhetipul Viu de Creaţie) şi 
se Face (Arhetipul Creat ca  Viu se desfăşoară ca Realitate 
de Creaţie). Arhetipul de Cuvânt al Lui Dumnezeu se 
Concretizează ca Suflet ce Transpune în Sine Limbajul 
Dumnezeiesc tradus totodată în Limbaj de Creaţie. 
Cuvântul este „a zis”, iar „se face” are dublul sens, că se 
Creează faptic şi Un Nou Cuvânt de Creaţie, ca Suflet, 
care acesta se face Manifestare, fiind în Sine Deplin şi 
Total şi deja Manifestat. Dumnezeu Creează şi Totodată 
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Participă la Creaţie: „Dumnezeu a Văzut că este Bine” 
(Fac. 1, 10). Dumnezeu Creează Noile Cuvinte-Arhetipuri 
de Creaţie, care totodată se manifestă ca Energii-Feno-
mene, pe care Dumnezeu le confirmă că sunt pe Modelele 
Sale Proprii, ca Bune. 

Scriptura ne descrie Actul Pur al Creaţiei, ce diferă de 
Mişcările de Creaţie după Creaţie şi mai ales, după 
Căderea Creaţiei. Creaţia se naşte Totală şi Deplină atât ca 
Suflet, cât şi ca Energii-Corpuri-Fenomene. Ce trebuie 
menţionat este faptul dublu al Creaţiei, ca Arhetip-Creat şi 
ca Manifestare de Arhetip Creat. Manifestarea de arhetip 
Creat nu este Manifestarea Directă de Raţiuni Divine, ci 
prin Arhetipul Creat. 

Dar ca Act al Creaţiei Dumnezeu Participă totuşi Direct 
atât la Crearea Arhetipului de Creaţie, cât şi la Răspunsul 
Creaţiei ca Viu Arhetipal, ca Manifestare Proprie în 
Energii Corpuri. Mai ales la Om, Actul Creaţiei este ca 
Participare Directă atât ca Suflet, cât şi Corp. Dumnezeu 
Creează Corpul Omului luând Plămădeală din Pământ-
Natură ca Înrudire, dar îl Creează în Vederea Sufletului-
Suflului, pe care Dumnezeu îl Creează ca Arhetip de 
Creaţie-Corp. Unii văd o Dublă Creaţie, Trup şi Suflet pe 
care Dumnezeu le îmbină. Mistica însă dovedeşte că 
Trupul nu este o Creaţie Separată de Suflet, ci o Creaţie pe 
Baza Sufletului care este dinainte avut în vedere. Corpul 
este Creat pe Modelele Arhetipale de Suflet, nu pe 
Arhetipurile de Dumnezeu, că ar fi şi Corpul atunci Chip 
de Dumnezeu. Dumnezeu Îşi transpune Modelele Sale 
Arhetipale în Chipul de Suflet, iar Corpul este Creat în 
Actul Primordial de Creaţie, pe Tiparele-Modelele de 
Suflet Model de Dumnezeu.  
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Dumnezeu Creează o Creaţie Jumătate Chip al Său ca 
Suflet şi Jumătate Chip al Creaţiei ca Realitate proprie de 
Creaţie, altfel Creaţia nu ar mai avea nimic Propriu al Său. 
Trebuie înţeles clar actul Creaţiei. Unii văd Creaţia doar  
ca Suflete-Scântei Divine, care apoi îşi Creează ele ca 
Devenire-Evoluţie Corpul prin Succesiuni de Planuri 
chiar, de Condiţii diferite. Scriptura ne descrie clar o 
Creaţie Completă, nu fragmentară sau de jumătate, ca 
Suflete şi Corpuri Depline.  

Deşi Dumnezeu Creează ca Sens întâi Modelul de Suflet 
şi pe Baza acestui Model Creează apoi şi Corpul Energetic, 
El Creează Deodată şi Sufletul şi Corpul. Creaţia este 
Completă  în acelaşi Act Creativ, zice Modelul Suflet şi se 
face Modelul Corp pe baza Cuvântului Suflet zis. Misticile 
Oculte pornesc de la Suflete Acorporale, care apoi îşi 
confecţionează Corpuri ca Devenire-Evoluţie. Scriptura nu 
admite o Creaţie de Jumătate, încât Dumnezeu nu aşteaptă 
ca Sufletele ele Însele să-şi Confecţioneze Corpurile, pe 
Modelele de Suflet, ci Creează El Însuşi Corpurile, dar pe 
Tiparele de Suflete respective. Şi de aici Sensurile Creaţiei 
ca Realităţi Chip de Dumnezeu ca Suflete şi Realităţi 
Energetice Fenomenale Chip de Suflete, Manifestare de 
Creaţie, nu de Însuşi Dumnezeu. 

Aşa Mistica Legăturii Creaţiei cu Dumnezeu Creatorul 
este în alt context decât cel Ocult care Vede Lumea Feno-
menală ca Manifestarea Lui Dumnezeu Însuşi. Dumnezeu 
prin Creaţia şi a Lumii Fenomenale-Energetice, nu întru-
pează Suflete în Corpuri, ci Transpune Suflete în Corpuri. 
Realitatea Fenomenală nu este Transpunerea Gândirii Pure 
de Dumnezeu, ci Crearea faptică a Unei Gândiri de  
Creaţie, care pe aceasta o Transpune apoi ca Manifestare 
Energetică-Fenomenală. Aici este Măreţia Actului de 
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Creaţie Scripturistică. Dumnezeu nu Creează o materie 
Moartă pe care o însufleţeşte cu Impulsurile Sale Divine. 

Dumnezeu Creează Ceva Egal cu Sine şi Demn de Sine. 
Creează o Creaţie Vie Deplină ca Suflete-Persoane şi ca 
Sisteme de Gândire capabile ele însele de Gândire de 
Creaţie. Adâncul puterii de Creaţie al Lui Dumnezeu este 
în Crearea Unui Sistem Total de Realitate şi Gândire, care 
va fi Realitatea de Sine şi Gândire Proprie. Dumnezeu nu 
Creează o Maşinărie la care Dumnezeu conduce per-
manent, ci Creează o realitate Deplină şi Vie căreia îi dă 
Capacitatea să se Conducă Singură. În aceasta constă 
Atotputernicia Dumnezeiască. Gândirea Lui Dumnezeu 
trebuie văzută în Viul de Creaţie, nu în Manifestările 
Relative ale Viului Creat, ce Sunt Gândirea Creaţiei. 
Pentru a înţelege şi mai mult vom relata într-un capitol 
despre Har-Raţiuni Divine. 

 

45. 
 
Noi, după Cădere, ne concentrăm atenţia pe Realitatea 

Energetică Fenomenală, în care căutăm Regăsirea Lumii 
Permanenţelor ca Bază. Confuzia este că se porneşte de la 
Tiparele Raţionale ca origine şi nu de la originea Raţiu-
nilor înseşi ca Suflet în Sine. Căderea produce Dublă 
Incertitudine şi Degradare. O dată ne desparte de 
Dumnezeu Creatorul şi încă o dată ne rupe Propria 
Realitate de Creaţie, atât ca Limbaj de Suflet, cât şi ca 
Limbaj de Corp-Energii, fapt care aduce chiar aşa-zisa 
moarte. Şi cel mai mult acest fapt dramatic se concen-
trează în Realitatea Energetică-Fenomenală-Raţională. Cea 
mai mare opacitate a Creaţiei faţă de Perfecţiune şi 
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Dumnezeu se face Mintea-Raţiunile Creaţiei, ce se barica-
dează într-o Lume Fenomenală Antagonistă şi Negativă.  

Creaţia are ca Bază pe Dumnezeu fiind Creaţie şi mai 
mult este totodată Însuşi Creatorul Său, dar transpus într-un 
Model şi Esenţă de Creaţie. De aceea, Fondul de Dumnezeu 
este tradus în  Fondul de Creaţie, ca Chip corespondent. 
Dumnezeu se dăruieşte Creaţiei total şi Creaţia Răspunde 
ca Manifestare Proprie la această dăruire. Creaţia nu este 
Necesitatea de Manifestare Proprie a Lui Dumnezeu, 
acesta este deja ca Treime şi Har, ci Creaţia este Dăruirea 
Manifestării Lui Dumnezeu, care se face ca Răspuns 
Dăruirea Manifestării de Creaţie Manifestării Lui Dumnezeu. 
Dumnezeu nu are nevoie de Vehicolul Creaţie ca să se 
manifeste, Dumnezeu având deja Vehicolul Său ca Treime 
şi Har, ci se Supra-Deschide şi într-o Creaţie ce Răspunde 
printr-o Manifestare Proprie de Creaţie. De aceea, 
Dumnezeu Găseşte Real Un Răspuns al Creaţiei faţă de 
Actul Său Creativ.  

Această Participare Reciprocă la Transpuneri şi Răs-
punsuri Proprii este Adevărata Relaţie Dumnezeu-Creaţie. 
Dumnezeu se Implică-Transpune Direct în Chipurile de 
Suflete Create, iar în Realitatea Energetică-Fenomenală se 
Implică şi se Transpun Direct Chipurile de Suflete Create, 
ca răspuns la Transpunerea Lui Dumnezeu. Sufletul 
Răspunde Transpunerii Lui Dumnezeu prin Limbajul Pur 
de Suflet şi acest Limbaj de Suflet se Transpune în Lumea 
Energetică Fenomenală ca Răspuns Pur de Creaţie. De ar fi 
fost un Răspuns de Suflet, nu ar fi Un răspuns al Creaţiei în 
Sine, că Sufletul este El Creat, dar este şi Model de 
Dumnezeu, încât Manifestarea de Prelungire Energetică-
Fenomenală este Traducerea Pură a Firii de Creaţie. De 
aceea, Creştinismul consideră Corpul Egal cu Sufletul şi 
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Creaţia Întreagă este doar cu Trupul şi cu Realitatea Minte-
Corp. Hristos nu putea Reprezenta Creaţia fără Un Corp 
Înviat-Restabilit, ca Răspuns Total al Creaţiei. Şi de aici şi 
Importanţa Trăirii Trupeşti-Mentale în Mistica Isihastă. 

Mintea este Eul Corpului după cum Conştiinţa este Eul 
Sufletului. Conştiinţa este Chip de Eu Dumnezeiesc Transpus 
în Model de Conştiinţă de Suflet Creat, dar Mintea nu mai 
este Chip de Eu Dumnezeiesc, ci Chip Pur de Conştiinţă 
Pură de Suflet Creat. De aceea, Mintea nu poate Vorbi 
Direct cu Dumnezeu, doar Sufletul care este Conştiinţă 
poate. Şi Dumnezeu are Mintea sa Proprie Divină, care 
sunt Harul-Raţiunile Divine. De aici Mistica Isihastă ca 
Mistică Harică de Minte şi Mistică Personalistă ca Mistică 
Directă Sufletească, care sunt nedespărţite, dar şi neames-
tecate, ca Mistică Integrală Suflet-Corp. Mistica de Corp 
este Chip de Har, ca Unire de Raţiuni de Creaţie cu Raţiu-
nile de Dumnezeu, iar Mistica de Suflet este ca Unire de 
Suflet Eu-Duh-Spirit cu Persoanele Înseşi Dumnezeieşti, 
care este Culmea Misticii, cum este Nirvana la Indieni.  

Mistica Isihastă este această Dublă Mistică ce nu se face 
Separat, ci totodată Întrepătrunse şi în mod Egal Corpul 
cu Mintea Sa trebuie să se facă Asemănare de Har-Raţiuni 
Divine, iar Sufletul cu Eul-Conştiinţa Sa să se facă 
Asemănare de Persoană Dumnezeiască. Fără această 
Dublă Realitate, Mistica Isihastă este tot o Mistică 
Energetică de factură Filosofică-Contemplativă. Isihasmul 
este Transfigurare de Suflet şi Contemplaţie de Minte-
Corp, ce se întrepătrund, dar niciodată nu se amestecă. 
Mai mult, Contemplaţia de Minte-Corp nu este Mistică 
Pură Religioasă de Legătură Directă cu Dumnezeu Per-
soană, ci Mistică de Transpunere de Suflet ca Prelungire-
Ecou de Transfiguraţie de Suflet. De aici confuziile Mistice 
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şi amestecul uneori grosolan dintre Mistica Pură de Suflet 
şi o Mistică Magică-Energetică de Corp Pervertit şi chiar 
demonizat.  

În acest sens, Isihasmul este foarte drastic până la 
extremism, ca Anti-Magie Energetică. Isihasmul pare la 
prima vedere Anti-Corporal şi Anti-mental chiar: mintea 
să coboare în Inimă unde să tacă, fiindu-i permis doar 
Plânsul Pocăinţei, în rest îi este interzisă orice mişcare în 
Gândiri şi Raţiuni. Aceasta nu este o Metodă-Tehnică de 
Trezire a Unei minţi mai Înalte Oculte, trecerea de la 
Profan la Sacru, ci are alt Sens mai adânc, de Întâlnire a 
Minţii-Corpului cu Sufletul Său în care se regăseşte nu ca 
Minte-Raţiuni, ci ca Eu-Duh-Spirit, Arhetipurile de Minte-
Raţiuni. Mintea, întâlnindu-se cu Sufletul în Inimă, face 
Mistica Proprie de Creaţie, în care Mintea Contemplă 
Modelele sale Arhetipale ce se traduc în Raţiuni, îşi 
găseşte astfel Sufletul Propriu al Minţii, nu găseşte pe 
Dumnezeu Însuşi. 

De aceea, Buddha ajungând la Iluminare, la Întâlnirea 
cu Sufletul Propriu, nu Întâlneşte pe Dumnezeu, de unde 
Semi-Ateismul budist. Isihasmul ştie clar aceasta, de aceea 
nu pune bază pe Iluminare-Întâlnirea Minţii-Corp cu 
Sufletul Său, ci pe Întâlnirea Directă a Sufletului cu 
Dumnezeu, fără Intermediul Minţii. Aici este toată 
Subtilitatea Practicii şi Trăirii Isihaste. În Isihasm, Mintea 
ajunge la Iluminare prin Transfigurarea de Suflet ce se 
face înainte ca Mistică directă de Suflet. În Misticile Oculte 
necreştine Iluminative se face întâi Mistica Minţii cu tot 
Complexul ei de Tehnici şi Metode, ca apoi să se ajungă şi 
la Suflet dincolo de Minte. Aceasta este marea diferenţă 
dintre Isihasm şi celelalte Mistici. Mai este o Mistică Inter-
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mediară Religios-Contemplativă, în care Trăirea directă de 
Suflet se îmbină cu Trăirea în aceeaşi măsură cu Mintea, 
dar această Mistică dacă este făcută de la început va fi un 
amestec dubios, nici Suflet nici Minte, iar dacă este făcută 
de un Mistic deja format, se înclină de obicei spre Minte 
de este un Mental mai dezvoltat, sau spre un Sufletism 
pregnant.  

Mistica Isihastă Pură este însă o Mistică-Mistică de 
Transfigurare Hristică, care apoi se Traduce ca Prelungire 
în Mistica Iluminativă de Minte-Corp. Mintea în Isihasm 
este Chip de Har-Străluciri, care vede Real şi Substanţial 
Lumina Harică Divină, dar aceasta este rezultatul Întâl-
nirii şi Împărtăşirii directe Transfigurative cu Dumnezeu 
Persoană. Este încă aici o problemă esenţială a Creaţiei 
Căzute, care are nevoie mai întâi de Restabilire Harică, dar 
aceasta se face tot în Întrepătrundere cu Întâlnirea Directă 
şi Personală Transfigurativă cu Dumnezeu. Transfigurarea 
se face dincolo de Har.  

Hristos se transfigurează pe Tabor nu prin Singurul 
Har, ci prin Esenţa Sa de Dumnezeu, iar dacă Apostolii 
văd doar Lumina Orbitoare Harică, nu înseamnă că 
Transfigurarea este efectul doar al Harului. Isihastul vede 
Lumina Harică după ce s-a Întâlnit Personal cu Dumnezeu 
ca Transfigurare-Împărtăşire şi dacă este mai Conştient de 
Lumina Harică, este datorită încă slăbiciunii sale sufleteşti. 
Dar Lumina Harică este Efectul Întâlnirii-Împărtăşirii cu 
Dumnezeu Persoană, nu cu un Dumnezeu Convenţional-
Principiu-Energetic. Vom descrie Relaţia Har-Creaţie într-
un capitol aparte. 
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46. 
 
Par să fie trei Filosofii, una pur Religioasă în care orice 

Raţiune este de Provenienţă Divină, alta pur Ştiinţifică în 
care Raţiunea este a Realităţii proprii de Creaţie şi cealaltă 
Mistică în care Raţiunea este Proiecţia nu a Gândirii 
Divine, ci a Eului-Conştiinţei Sufletului de Creaţie, care se 
traduce în Corpul Energetic Trup ca Intelect. Ca realitate 
sunt toate valabile, dar nu Complete, încât Metafizica 
Filosofiei Creştine este şi Religioasă şi Ştiinţifică şi Mistică, 
nu în sensul că le amestecă pe toate, ci le are cu adevărat 
pe toate, în sine. După Scriptură Cauza-Cauzelor este 
Persoana Dumnezeu Tatăl. Doar Persoana ca Eu-Con-
ştiinţă-Subiect în Sine poate fi Cauză-Autodeterminare-
Determinare de orice fel.  

Persoana este Cauza-Cauză în Sine, în care Efectul este 
Transpunerea Cauzei tot Cauză, ca Moduri diferite şi 
Egale ale Aceleiaşi Cauze, ca Mişcare-Vorbire-Viul în Sine-
Autodeterminare. Transcendentul ca Persoană în Sine este 
tocmai Absolutul Triadic în Sine şi Treime de Persoane în 
afară de Sine, ca Viul Absolut în Sine. Transcendentul ca 
Persoană nu mai este Simplul Spirit Absolut, ci este Unul 
Triadic deja în Sine ca Eu-Duh-Spirit, ce nu sunt Trei Stări 
de Sine ca Spirit, ci sunt Trei Spirite Proprii ca Unic Spirit 
Persoană. Unul Creştin nu este Unul principiu, ci Unul 
care deja are în Sine Multiplul Trei, dar nu ca Multiplul de 
afară ca să fie Trei de Unul. Unul Creştin este Unul 
Totalitate Triadă în Sine, ca Persoană Unică. 

Taina Persoanei este Treimea şi Taina Treimei este 
Persoana. De aceea Dumnezeul Creştin este Persoană şi 
totodată neapărat Treime şi nu altceva. 
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Persoana este Viul şi de aceea este Triada în Sine fără să 
fie Multiplu, ci Unul Absolut Totalitate ce are în Sine pe 
Multiplu fără să fie Multiplu. Şi de aceea, Multiplul 
Persoanei Absolute este doar Treimea Absolută, nici mai 
mult nici mai puţin. Multiplul lui Unul Absolut nu poate fi 
decât ca Egaluri lui Unul, căci nu este manifestarea Lui Unul, 
ci Transpunerea Lui Unul în Modurile Totalităţii Unului, 
care de nu ar fi Triadă ca Totalitate, nici multiplicarea lui 
Unul nu ar fi Treime neapărat. Aşa Unul ca Persoană 
Absolută nu poate fi Unul Singur Simplul Spirit Absolut, ci 
Unul Totalitate Triadă Multiplu în Sine, ca Viu în Sine. 

Persoana este Spiritul Trinitar în Sine, fără să fie Trei 
Spirite, ci Un Spirit Persoana Trispiritual Eu-Duh-Spirit, ca 
Spirit Complet şi Deplin, Deplinul cel mai Simplu. Dumne-
zeul Persoană nu este Simplul Absolut, ci Deplinul Trinitar 
Absolut. Cel mai Simplu Deplin este Treimea Absolută şi 
cea mai Simplă Totalitate este Trispiritualul Persoană. 
Filosofiile şi misticile necreştine neavând Un Dumnezeu 
Treime nu pot avea nici un Dumnezeu Persoană, ci Unul 
Spiritual Impersonal, care pentru Metafizica Creştină pare 
Un Dumnezeu Incomplet şi Convenţional Principiu. De 
asemenea, se Confundă Multiplul Transcendental cu Multi-
plul de Manifestare Raţiuni-Minte Energetică Fenomenală. 
Trebuie delimitat Multiplul de Transcendental Pur şi 
Tritranscendent Persoană-Persoană, de Multiplul Pluri-
Transcendent ca Manifestare Raţiuni de Limbaj de 
Tritranscendent, Persoană.  

Dumnezeul Creştin este ca Tritranscendent Persoană 
Unul cu Multiplul Său Egal ca Transcendent de Persoane 
plus manifestarea Multiplul de Multiplu de Persoane, ca 
Raţiuni-Energii-Har. Aşa, Dumnezeul Creştin este Tota-
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litate Unul, este Deplin Treime şi este Manifestare-Har-
Raţiuni Necreate Divine, ca Un Dumnezeu Complet, ca Un 
Transcendent Viu în Deschideri deja făcute şi cu Limbaj 
Total în toate modurile şi nuanţele. Aşa Creaţia nu mai este 
Devenirea Lui Dumnezeu Simplul Absolut în Multiplu şi 
Manifestare de Sine, ci este o Transpunere de Dumnezeu 
deja Multiplu şi Manifestat, ca o Creaţie Reală de un Nou 
Dumnezeu, dar în Esenţă şi Mod de Creaţie-Creaţie, Egal 
cu Dumnezeu Creatorul, Înrudit ca Chip-Model, dar nu de 
Aceeaşi Esenţă-Deofiinţă, ci ca Esenţe Deosebite, ce 
participă însă reciproc Una faţă de Alta fără amestecare. 

De aici înţelegerea Misticii pure Creştine Isihaste. Aşa 
între Creaţie şi Dumnezeu nu mai este seaca raportare, ci 
Via Participare prin propriu Viu la Viul Celuilalt, şi chiar 
dacă se deosebesc ca Esenţe, tocmai aceasta le dă Reala 
Participare, altfel ar fi o Imitare-Repetare de Sine. Toată 
Mistica Isihastă depinde de Definirea Persoanei ca Realitate 
de Sine şi în afară de Sine. Mistica Persoanei este Mistica 
Isihastă. S-a văzut că Persoana este Trispirit de Sine Eu-
Conştiinţă Cauză-Cauză în Sine, Duh-Fiinţă Transpunere-
Mod de Cauză în Sine, şi Spirit-Sine Mod de Transmitere 
Cauză în Sine. Persoana este Tri-Cauză de  Sine, Egale şi 
deodată ca Totalitate de Sine şi nu ca Multiplu de Sine, ca 
Prefigurare de Multiplu de Sine. Persoana ca Tri-Spirit nu 
este Treimea de Spirite, ca Treimea de Persoane Dumne-
zeieşti, ci este Unitatea Totalitate Vie de Sine ce are 
Vorbirea-Gramatica deja a Limbajului Capacităţii de 
Treime propriu-zisă ca Treime de Persoane. 

Persoana este Potenţa Transcendentală a Treimei Trans-
cendentale. Treimea Transcendentală este deja în 
Totalitatea-Potenţa Persoanei Totale Absolute Dumnezeu 
Tatăl. Viul Transcendental este datorat Viului în sine al 
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Persoanei Transcendentale care nu este în sine ca Mişcare 
Cauză şi Efect, ci doar Cauză ce se Transpune tot Cauze 
egale şi depline, ca Vorbire Integrală de Dăruire Reci-
procă, nu de transformare Devenire. Mişcarea între Cauze 
Pure şi Depline este Mişcarea în Sine care ca Transcendent 
înseamnă Vorbirea Transcedentală. În Transcendent nu 
este Raportare-Mişcare, ci Vorbire-Comunicare-Deschi-
dere-Transpunere totală atât în Viul Propriu de Persoană, 
cât şi în Viul de Persoane Treime. Dar Aceste Cauze-
Cauze au şi o Prelungire a Mişcării-Vorbirii Cauzei, ce se 
Traduc faptic în Minte-Raţiuni Har care sunt şi Cauze şi 
Efecte Împreună şi în egalitate.  

Aşa Dumnezeu ca Persoană Absolută este totodată şi 
Simplul Absolut şi Multiplu Absolut ca Treime şi 
Manifestare-Complex Absolut ca Raţiuni-Energii Necreate 
Har. Creaţia nu este multiplul şi Manifestarea Lui Dum-
nezeu, ci Transpunerea Deplină a Lui Dumnezeu ca 
Simplu ca Multiplu şi ca manifestare, toate Traduse în 
Esenţă-Substanţă şi Model de Creaţie Reală, nu Fanto-
matică Proiecţie, iluzivă.  

Raţiunile sunt Efecte-Cauză ale Mişcării Cauze-Cauze de 
Persoană Trispirit, ce au Capacitatea de a Produce 
Realitatea Energetică Fenomenală de Cauze şi Efecte, ca 
Manifestare de Mişcare de Persoană. Raţiunile sunt Frag-
mente de Cauze-Cauze. Efectul este întotdeauna Fragment 
de Cauză şi niciodată Cauza Întreagă, Cauza producând 
mai multe Efecte. De obicei, se confundă Multiplul Cauzei 
ca Întreg de Cauză, fapt ce este doar în Vorbirea Mişcarea 
de Trispirit Persoană, cu Multiplurile Efecte de Cauză ale 
Manifestării Multiplului de Cauză. Manifestările nu sunt 
Multiplurile Cauzei, ci Multiplurile Multiplului de Cauză. 
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Persoana este Tri-Cauză Permanentă ce nu se face niciodată 
Efecte în ea însăşi, rămânând-Multiplicându-se tot Cauză. 

Mişcarea Cauzelor Permanente produce Efectele mani-
festării Multiple. Persoana Tri-cauză are în Sine Limbajul 
Cauzelor Cauze, care acestea Mişcându-se Produc Efectele 
de Manifestare de Mişcare de Cauze, nu ca Efecte de Însăşi 
Cauză. Cauza Permanentă şi Deplină în Sine nu are 
totodată şi Efectul, că nu ar mai fi Permanentă, ci Efectul 
este Prelungire-Ecou Spontan de Cauză. Efectul nu este ca 
Realitatea în Sine, ci devine Realitatea prin Cauza ce îl 
produce, încât Efectul este Stabil doar datorită Permanenţei 
Cauzei din care iese şi în care se absoarbe, fără să se piardă. 

Aici este Miracolul Raţiunilor Permanente, care fiind 
Relative şi Fragmentare, totuşi se menţin ca Realitate 
aparte de Cauze. Cauza este Vorbire-Mişcarea în Sine, iar 
Efectul este Vorbirea-Mişcarea Mişcării-Vorbirii de Cauză; 
ele se înrudesc, se întrepătrund, dar nu se amestecă, nu se 
confundă. 

De aici, Dubla Realitate Mistică de Realităţi Paralele, ca 
Suflet Pur şi ca Realitate Minte-Corp-Fenomene, fără să se 
contrazică, fără să se anihileze. Un Sfânt Creştin poate avea 
concomitent Întâlnire Sufletească Directă cu Dumnezeu şi, 
totodată, Stare Normală Fenomenală Minte-Raţiuni, ca 
Dublă Participare deodată, neamestecate şi în armonie. 
Mistica Isihastă nu este astfel o Mistică Pur Contemplativă 
de Extaz, ci totodată Mistică de Suflet-Vorbire cu Dumnezeu, 
ce nu mai este Extaz de Minte, ci Altceva, Conştiinţă de 
Eu-Duh-Spirit în Transfigurare de Participare Supra-
Activă de alt Ordin Transcendental, ca Răspuns la Parti-
ciparea Lui Dumnezeu Însuşi faţă de Creaţie. 

Se confundă chiar şi de către unii Creştini Trăirea 
Mistică, ca Extaz, când în fond, Extazul este o urmare 
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firească a altei Trăiri de Întâlnire-Vorbire cu Dumnezeu 
Persoană nu Simplă Uimire Mentală, Informaţie Supra-
Raţională. Buddha, în Extazul Iluminării, nu a putut găsi 
pe Dumnezeu, ci o Nirvana ce Stinge orice Mişcare 
mentală, ca într-un Neant divin, pe când Misticul Isihast 
găseşte în Extazul Iluminării nu Neantul de Minte, ci 
Deplinul de Suflet ca Realitate de Suflet, coexistentă cu cea 
de Minte, ce umple şi Extazul-neant de Minte cu 
Participări de Suflet. Tehnica Isihastă de a opri mintea în 
loc nu este Golul de Minte, ci umplerea ei cu cealaltă 
Realitate de Suflet. Meditaţia Isihastă nu este în scopul 
Golului de minte, ci în Scopul Golirii Minţii de Cele de 
Minte prin Umplerea totodată cu cele de Suflet. Dacă 
Mintea Golită nu se umple de cele dincolo de Minte, 
Extazul Creştin nu mai este Creştin, ci necreştin. 

Meditaţia Isihastă nu este Trezirea Forţelor Oculte de 
Minte, Rememorarea Unei Subtile Mişcări de Minte, ci 
Participarea Minţii la Vorbirea Pură de Suflet. Golirea 
Minţii ca Neant este o Mistică Incompletă de Divin Con-
venţional Impersonal, ce nu are Sens în Mistica Isihastă 
Creştină. Trezirea Complexului Subtil de Minte apare ca 
Urmare Firească a Participării Minţii la Cele dincolo de 
Minte ale Sufletului. Subtilitatea Meditaţiei Isihaste este 
aici, ca Golire de Cele de Minte, şi Umplere totodată de 
Cele Dincolo de Minte, nu Neantizarea Minţii în Pretinsul 
Neant Divin, Nemanifestatul Spirit Absolut zis şi Un 
Dumnezeu Impersonal. Golirea Minţii fără Participarea 
totală a Minţii la cele dincolo de Minte nu este Meditaţie 
Creştină pură.  

Mintea nu Participă la cele de Suflet tot ca Minte, aici 
este a doua Subtilitate, ci se Odihneşte-Linişteşte în 
Mişcarea de Suflet. Paradoxal, în Mistica Isihastă, Odihna-
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Liniştea Minţii se face doar în Mişcarea de Suflet, şi nu 
într-o Golire a Minţii până la Un Neant Total, fie el şi 
Divin. Neantul pentru Creştinism este Nostalgia Căderii 
de a Intra în Odihna Suferinţei Căderii, Incapabilă de 
Tăria Mişcării Transcendentale. Căzutul Obosit şi Exte-
nuat, maltratat de Proprii Suferinţe, nu mai are Vigoarea 
Vieţii şi de aceea visează la un Neant Total, orice Mişcare 
Înfricoşându-l ca Reîntoarcerea la Suferinţă. Misticul 
Creştin nu are Nostalgia Odihnei Totale după Drama 
Căderii, ci a Vieţii Totale peste Cădere şi Dincolo de ea. 

Dorinţa de Viaţă nu mai este Marele Obstacol al Sufe-
rinţei, ci Depăşirea Suferinţei în Permanenta Beatitudine 
Divină. Creaţia nu mai este Fondul însuşi al Suferinţei, ci 
este Participarea la Viaţa Permanentă dincolo de Suferinţă, 
şi Anomalia Participării produce Suferinţa Străină de 
Viaţă ca Anti-Viaţă. Suferinţa este Marea Iluzie-Ignoranţă, 
iar existenţa are Viaţa în Sine, nu Nemişcare în sine. 

O existenţă în Sine fără Viaţă în Sine este Incompletă şi 
Convenţională. Şi noi, Creaţia, suntem Chip de Dumnezeu 
Total şi Deplin, Chip de Persoană, ca Trispirit Suflet Cauze 
în Sine şi ca Manifestare de Cauze, ca Raţiuni-Corp. De 
aceea Persoana nu poate fi doar Suflet Pur, ci are şi Corp-
Energii Raţiuni Manifestate de Mişcări de Suflet. O 
Persoană Suflet fără Corp este doar pe Jumătate Realitate, 
doar Cauză în Sine, fără Mişcările Efecte ale Cauzei. Aşa 
corpul nu este Străin de Suflet, ci este Efectul Normal al 
Mişcării de Suflet. Şi Sufletul fiind Trispiritual Tricauză, 
Efectele Sale Energetice nu pot fi complet Nespirituale. 
Astfel Esenţa Corpului nu poate fi fără nici o Urmă de 
Spirit, şi de aceea este Mintea-Raţiunile, care sunt şi ele 
Tri-Efecte, ca Informaţie-Energie-Masă Fizică.  
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Mintea-Raţiunile nu sunt Eu-Conştiinţă, ci Informaţii de 
Mişcare de Conştiinţă, sunt Semne-Simboluri de Con-
ştiinţă, Urme. Sufletul Vede Realitatea şi ca Eu-Conştiinţă 
şi ca Minte-Raţiuni şi ca Forme Fizice, toate dintr-o dată, 
în tot Complexul şi totodată toate Modurile-Nuanţele, nu 
pe rând şi în Timp. Mintea-Raţiunile Vede Realitatea ca 
Fragmente de Conştiinţă şi ca Raţiuni Pure de Minte şi ca 
Stări de Sistem Creier Trup Fizic, în Timp şi Desfăşurare. 
Aşa-zisa Minte Creier de Trup Fizic vede Realitatea prin 
Proiecţii de Minte în Structurări-Forme energetice Con-
densate. Aşa, Noi ca Realitate Integrală ar trebui să avem 
Trei Vederi deodată, de Suflet-Conştiinţă Totală, de Minte-
Raţiuni Prelungiri de Mişcare de Conştiinţă şi Minte de 
Creier Trup fizic ca Manifestare de Raţiuni.  

După Căderea din Rai, Conştiinţa de Suflet este 
Refuzată, deşi nu se poate anihila, şi se face o Concentrare 
pe Realitatea Energetică de Minte-Raţiuni care se dau drept 
Conştiinţă într-o Proiecţie amplificată în Sistemele de 
Raţiuni ca Mecanisme Creier Trup Organic Fizic. Dar 
Mintea Raţiunile nu pot niciodată fi Conştiinţă Integrală  
şi nici nu au Energie Permanentă de Funcţionare, încât  
este nevoie de o Veşnică Reîncărcare cu Informaţii de 
Conştiinţă, de unde Învăţarea ca Repetare şi Rememorare a 
Informaţiilor. 

Sistemul de Raţiuni ca Mecanism Creier Organic şi mai 
mult are nevoie de Reîncărcare atât Informaţională, cât şi 
Energetică, de unde Învăţarea-Rememorarea şi mai ales 
Somnul-Dormitul, ca Reintrare în Originea Sistemului, în 
Minte-Raţiuni. Ca Realitate în Sine s-a Văzut că este Tripla 
Mişcare, ca Odihnă-Act-Repaus (Cap. 8), fiecare Mod de 
Mişcare în Persoană ca şi în Prelungirile Energetice, 
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pornind de la Viul în Sine ca Totalitate Odihnă-Conştiinţă-
Mişcare pe Loc, trecând în Mişcare-Comunicare,  
Oprindu-se într-un Alt Mod de Odihnă, ca Repaus prin 
care Mişcarea se Reîntoarce la Odihna în Sine Origine.  

Pe aceste Arhetipuri sunt şi Relaţiile Raţiuni-Corp, ca 
Informaţie-Memorie în Sine Proiecţie de Conştiinţă de 
Suflet, ca Manifestare energetică Actul Memoriilor 
Informaţionale şi Somnul-Repausul de Creier Trup Fizic 
ca Rememorare a Informaţiilor-Minte de Conştiinţă de 
Suflet. Viul în Sine este între Odihnă şi Repaos, iar Mişcarea 
este Actul Deschiderii acestora şi Reîntoarcerii în acestea. 
De aici Nostalgia Mistică după Odihnă şi Repaos, nu ca 
Anihilare de Mişcare şi Viaţă, ci ca Integrare în Viul Total 
ce este Mişcare şi Viaţă pe Loc, în Sine Însuşi. De aici şi 
Mistica Corpului ce Participă Real la Mistica Sufletului, 
care este de fapt Transpunerea, dar în alt Mod în Esenţă 
Energetică, a Realităţii de Suflet, care şi acesta este 
Transpunerea de Realitate Dumnezeu.  

Un Corp fără nici o urmă de Spirit în el nu poate 
Participa la Mistica Suflet şi Dumnezeu. De aici Greşeala 
mare a Filosofiei Greceşti, care scoate din Corp Mintea-
Raţiunile amestecându-le cu Spiritul, lăsând Corpul doar 
o Materie Moartă ce se Însufleţeşte de Suflet. Mistica 
Isihastă Creştină nu poate vedea Corpul Creat de către 
Raţiunile Divine ca Lipsit tocmai de Raţiuni, ci din contră, 
tocmai ca Chip de Raţiuni. Dumnezeu Crează Dublu şi 
Deodată, ca Act direct de Persoană creând Sufletul Chip 
de Sine şi ca Har-Raţiuni Creând Corpul şi Realitatea 
Energetică-Fenomenală. De aceea Creaţia este Dublă, Suflet 
şi Corp-Lume Fenomenală, Dumnezeu Creând şi ca 
Persoană şi ca Har-Raţiuni divine. Sufletul este Chip de 
Dumnezeu Persoană, iar Corpul este Chip de Har-Raţiuni. 
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De aici Mistica Isihastă ca Mistică de Suflet-Convorbire cu 
Dumnezeu Persoană şi Mistică de Corp ca Mistică Harică-
Convorbire cu Raţiunile-Legile Divine. Mistica de Suflet 
este Mistica Iubirii, iar Mistica de Corp este Mistica 
Ascultării şi Slujirii Sfinte Harice.  

Fără această Dublă Mistică Integrală, Isihasmul este 
Falsificat şi transformat într-o Semi-Mistică, ca şi Misticile 
oculte. Mistica Isihastă are şi Mistică Ocultă, dar ca Mistică 
Harică, în Concordanţă cu Arhetipul Divin Chipul şi Baza 
Energiilor Creatoare. Creaţia are Energii Proprii de 
Creaţie, dar acestea sunt Transpunerea Arhetipurilor de 
Energii Necreate Harice, pe ale căror Tipare se Confi-
gurează Energiile de Creaţie. Mistica Energetică Isihastă 
este tocmai Unirea Mistică cu Energiile Harice divine, 
după cum Mistica Isihastă de Suflet este Unirea Mistică cu 
Dumnezeu Modelul Arhetipal de Suflet. Misticile oculte 
sunt Mistici de Auto-Mistică, cu referinţe Convenţionale 
de Divinitate, dar nu sunt Unirea propriu-zisă cu 
Dumnezeu Creatorul Arhetipul Creaţiei.  

Căderea are Dublu efect, ne desparte de Arhetipul 
Origine Dumnezeu şi ne desparte şi de Propriul Arhetip 
de Creaţie. De aici Dubla Mistică, de Reunire cu Dumnezeu 
dar şi Reunire cu Noi Înşine cei Fărâmiţaţi de Cădere. Aşa 
sunt valabile şi importante ambele Mistici. Greşeala ce se 
face este că se despart cele Două Mistici, când ar trebui să 
fie neapărat împreună. Aşa Misticile Oculte se Opresc 
doar la Mistica de Proprie Mistică, de Reunire cu Propria 
Noastră Realitate, confundând pe Dumnezeu cu Adâncul 
Nostru, care în fond, este doar Arhetip-Chip de Dumnezeu, 
nu Însuşi Dumnezeu. 

Mistica Isihastă aspiră la Mistica Integrală, de Unire 
mistică şi cu Dumnezeu Cel Real Personal, nu Cel 
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Simbolic. Aşa mistica de Suflet este Mistică de Restabilirea 
Proprie de Suflet Căzut în Unirea cu Raţiunile Harice 
Creatoarele Corpului. O Mistică de Suflet fără Un 
Dumnezeu Personal şi o Mistică de Corp fără Raţiunile 
divine Harice nu mai este Mistică Isihastă Creştină, ci o 
Auto-Mistică Ocultă. Nu este de fapt o Contradicţie între 
Auto-Misticile Oculte şi Mistica Suflet-Har, ci doar o Des-
părţire Nenormală. Misticile de Auto-Mistică să accepte şi 
Mistica de Persoană şi Har Divin, iar Mistica Suflet-Har să 
ia în considerare şi Auto-Mistica.  

Şi în Isihasm sunt extreme de excludere totală a Auto-
Misticii, dar ca Realitate normală este o Întrepătrundere 
Egală între amândouă, fără amestecare. Căderea este 
complicată şi este nevoie şi de o proprie Refacere, care 
însă nu se face Lipsită de Conlucrarea cu  Dumnezeu-Har. 
Misticile Oculte de se vor închina Harului pot deveni 
Mistici Reale, altfel rămân Mistici Incomplete şi de cele 
mai multe ori amestecate şi dubioase. Reintegrarea în 
Harul Divin şi Religiozitatea Unui Dumnezeu Personal  
va Readuce pe Fiul cel Rătăcit la Întâlnirea cu Tatăl 
Dumnezeu, care va tăia Viţelul cel Gras, ca Ospăţ cu 
Adevărat Mistic de Unire Creaţie cu Creatorul, nu doar 
Auto-Mistica închisă într-un Egoism Transcendental. 

 

47. 
 
Raţiunile sunt Fragmente de Conştiinţă. Dar Conştiinţa 

nu se poate fragmenta, încât Raţiunile nu sunt Însăşi 
Conştiinţă, ci Prelungiri-Ecou de Mişcări Modalităţi de  
Conştiinţă. Raţiunile nu sunt Limbajul Conştiinţei, ci  
Limbajul de Limbaj de Conştiinţă, de Traducere în 
Realitate Energetică. Conştiinţa are Limbajul său pur de 
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Conştiinţă, de Eu-Duh-Spirit, care acesta produce ca 
Prelungire Energetică Limbajul Raţiuni. Conştiinţa este 
Memorie Totală şi dintr-o dată, care însă are Miracolul de 
a fi în moduri nenumărate tot de memorie Totală, de unde 
totuşi Limbaj în Sine într-o Singură Memorie, dar Totală în 
Sine, ce are deja toate Modurile posibile de memorie fără 
să fie mai multe Memorii.  

Conştiinţa Persoană este însă Tri-Conştiinţă în Sine fără 
să fie trei Conştiinţe, ci doar o Conştiinţă Deplină şi Vie, în 
Trei Transpuneri Egale şi Totale deodată, încât nu lipseşte 
niciodată Una, ci sunt toate trei Permanente Totodată. Este 
Taina Mişcării în Sine fără să fie Mişcare în afară, care însă 
poate fi Mişcare şi în afară de Auto-Mişcare. În sine este 
Tri-Mişcare deodată, dar nu doar ca Un Singur Mod de 
Mişcare, ci în nenumărate moduri, însă tot depline şi 
deodată, încât Tri-Mişcarea este aceeaşi în nenumărate 
Deschideri de Sine. Conştiinţa Absolută Dumnezeu are 
deja deodată în Sine Toate Modurile de Conştiinţă Posi-
bile, fără să fie nevoie de Memorii Separate şi Depozitate. 

Conştiinţa este originea Memoriei, iar Memoriile sunt 
Moduri de Conştiinţă. Aşa Conştiinţa Absolută are deja în 
Sine Toate Memoriile Posibile deodată fără să fie nevoie de 
ajutorul Memoriilor. Conştiinţa nu este Suma Memoriilor, 
ci este Izvorul Memoriilor. Memoriile sunt moduri de 
Conştiinţă, Limbaj direct de Conştiinţă, sau Moduri Mani-
festări de Moduri de Conştiinţă, ca Fragmente de Con-
ştiinţă, Raţiuni. Aşa în Sine Conştiinţa nu are Raţiuni care 
sunt fragmente, ci Moduri Depline tot de Conştiinţă Totală. 

Tri-Memoria Tri-Conştiinţa nu este Statică, ci Activă în 
Sine şi în afară de Sine, ca Vedere Totală Tridimensională 
deodată. Conştiinţa-Persoana-Esenţa Absolută ca Unică 
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Totalitate Tri-Modalitate se poate defini doar ca Tri-
Simplu Absolut. Singularul Simplu este Principiu, nu Viul 
şi Spiritul Dumnezeu Adevărat. Treimea şi Persoana sunt 
Cheia Descifrării Tainelor.  

La fel şi Sufletul nostru de Creaţie tot prin Chipul de 
Persoană se înţelege, ca Chip de Dumnezeu Tri-spirit. 
Creaţia este Transpunerea Lui Dumnezeu Treime de aceea 
şi Creaţia are Fond-Chip de Trispirit şi Configuraţie de 
Treime de Creaţie, ca Îngeri-Natură-Om. Doar aşa Creaţia 
este cu adevărat Chipul şi Asemănarea Lui Dumnezeu, ca 
Suflet Chip de Persoană şi ca Treime de Creaţii Întregi 
Îngeri-Natură-Om. În Creaţie Chipul de Tatăl ca Eu-
Conştiinţă este Omul, Chipul de Sfântul Duh-Fiinţă este 
Natura şi Chipul de Spirit-Fiul sunt Îngerii. Mai mult, 
Fiecare Creaţie are în ea însăşi Chip Treimic în Corespon-
denţă cu Treimea Dumnezeiască. Aşa la noi, Oamenii, 
Chipul Dublu de Bărbat şi Femeie şi Copii sunt Corespon-
denţă cu Arhetipul Treimic. Bărbatul Chipul Tatălui, 
Femeia Persoana Duh al Tatălui şi Copiii Persoanele 
Spirite-Fii ai Tatălui.  

Configuraţia de Treime-Familie nu este doar ca Trup 
Fizic, este până în Adânc de Suflet. Şi Omul este Trichip în 
Sine ca Suflet-Persoană Chip de Dumnezeu, şi este şi 
Treime de Persoane, ca Persoană-Duh-Femeie şi Persoană-
Spirit-Fiu Copii, ca asemănare de Dumnezeu. Aceasta este 
Asemănarea de Potenţă în Sine a Omului ca Deplină 
Creaţie, urmând Asemănarea de Participare-Răspuns a 
Creaţiei cu Dumnezeu.  

Originea Familiei nu este Sexul, ci Treimea Arhetip de 
Dumnezeu Însuşi. Creaţia este Multiplicarea Chipului de 
Treime Dumnezeu în Multiple Chipuri de Treimi de 
Creaţie, că de aceea este Creaţie peste Treimea Creatoare. 
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Îngerii au Familia lor Proprie ca aşa zisele ierarhii Cereşti, 
Natura la fel are Familia ei, şi toate în Familia Treime de 
Creaţie Cosmică, şi Totul în Unica Familie Dumnezeu-
Creaţie. Mistica astfel este Unirea de Familie Creaţie-
Dumnezeu. Mulţi Confundă Mistica după Cădere cu 
Mistica Proprie de Creaţie, de Unire-Revenire în Proprie sau 
în Cosmica Familie. Adevărata Mistică este Unirea Fami-
liilor de Creaţie cu Familia Necreată-Creatoare Dumnezeu. 
Aceasta este diferenţa dintre Isihasm şi celelalte Mistici. 

Creştinismul Vine cu Refacerea Familiei Fărâmiţate a 
Creaţiei, dar nu se opreşte aici, cum fac Misticile necreştine, 
ci merge până la Unirea Familiei de Creaţie Restabilită, cu 
Familia Trinitară Dumnezeu. Isihasmul nu este Auto-
Mistică, ci Supra-Mistică. Nenorocirea-Drama Căderii ne-a 
adus Fărâmiţarea şi Ruperea Propriilor noastre Familii, a 
Trichipului de Persoană şi a Treimii de familie Persoane, de 
unde Războiul până la Ucidere, Chipul Căderii. 

Conflictul Interior şi cel Exterior este Marea Problemă a 
Misticii Proprii, dar să nu se confunde aceasta cu Mistica-
Unirea cu Dumnezeu. De aceea Mistica Isihastă este Dublă 
Mistică, a Pocăinţei ca Restabilire a Misticii Proprii de 
Creaţie Conflictuală-Căzută şi a Unirii cu Dumnezeu, 
Mistica propriu-zisă, care se fac în mod egal şi deodată. 
Auto-Misticile Oculte fac cu adevărat Lux de Proprie 
Mistică până la Disecarea Forţelor proprii de Creaţie, până 
la o Auto-Religie, confundând Miracolul Arhetipal Chip 
de Dumnezeu, cu Însuşi Dumnezeu. Este drept că Noi 
avem ca Zestre de Creaţie tot Limbajul Energiilor Divine, 
dar acestea sunt traducerea în Energii de Creaţie a 
Energiilor Creatoare, nu Însăşi Energiile Divine, de unde 
Auto-Divinizarea Forţelor Oculte Proprii.  
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Mistica Isihastă recunoaşte aceste Energii de Creaţie, 
dar le raportează la Energiile Divine Harice Arhetipale, ca 
o conlucrare între Creaţie şi Dumnezeu. Creaţia fără 
Dumnezeu este pe Jumătate Realitate de Sine, întrucât 
Creaţia de iese din Suportul Dumnezeu se vede în Gol şi 
pe Propriu Suport, de unde Auto-Mistica Căderii, ce duce 
la Proprie Fărâmiţare-Conflict. Restabilirea Căderii nu se 
poate face doar prin Propriu Suport, ci prin Mistica Unirea 
cu Dumnezeu cel Dincolo de propriu suport ca Singura 
Posibilitate Reală de Restabilire. După Cădere, Creaţia este 
Copleşită de Propriile necazuri şi propriile plăceri, încât 
uită de Unirea-Mistica adevărată cu Dumnezeu Creatorul. 
Viaţa Creaţiei se Mişcă astfel doar în Cercul Vicios al 
Propriei Realităţi de Creaţie.  

Adam este Model-Chip de Dumnezeu Transpus în 
Model-Esenţă de Creaţie. Ca suflet este Model-Chip Direct 
de Dumnezeu, iar ca Trup-Energetic Corp este Chip de 
Model de Suflet Chip-Model de Dumnezeu. S-a Văzut că 
Dumnezeu Creează Dublu, ca Act direct de Persoană 
creând Sufletul Arhetipul de Creaţie şi ca Raţiuni-Har 
Creând Corpul ca Prelungire de Creaţie de Suflet, Corpul 
fiind pe Modelul de Suflet.  

Aşa Corpul este Chipul Pur de Creaţie, Chip de Suflet 
de Creaţie, nu Chip de Dumnezeu ca sufletul. De aceea 
Dumnezeu Creează pe Eva din Corpul lui Adam, ca Chip 
de Creaţie Pură. Şi Eva este Creată ca şi Adam, ca Trup 
luat nu însă din ţărână, ci din Adam, iar ca Suflet este 
Creată direct de Persoanele Dumnezeieşti. Diferenţa este 
că Sufletul lui Adam este Chip de Eu-Conştiinţă ce dă ca 
Trup Chip de Bărbat, iar Eva este Suflet chip de Duh-
Fiinţă ce-i dă ca Trup Chip de Femeie.  
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Mai mult, corpul lui Adam este Chip de model Creat 
Chip de Dumnezeu, adică în Corespondenţă cu Chipul de 
Dumnezeu din Suflet, pe când Corpul Evei este Chip de 
Chip de Suflet Creat, în Corespondenţă nu cu Chipul 
direct de Dumnezeu, ci cu Chipul creat de Suflet. Chipul 
de Femeie este astfel nu doar la Nivel de Trup-Corp, ci 
este deosebit şi ca Chip de suflet, odată fiind Chip de Duh-
Fiinţă şi apoi ca Trup fiind Chipul Sufletului lui Adam, nu 
Chipul lui Dumnezeu. 

Eva-Femeia este Chipul Bărbatului-Omului şi Adam-
Bărbatul este Chipul Lui Dumnezeu, Transpus ca Om. 
Asta nu înseamnă că Femeia este Inferioară Bărbatului, ci 
Egală ca Suflet-Persoană, doar că are Chip de Duh-Fiinţă, 
pe când Sufletul de Bărbat are Chip de Eu-Conştiinţă, dar 
ca Suflete Depline Tri-Chip, cu Specificul respectiv de 
Persoană, Eu sau Duh. De asemenea, ca Trupuri-Corpuri 
sunt Egali, doar că au Specificul Sensului de Chip de 
Suflet. 

Corpul lui Adam este Prelungirea Chipului de Chip de 
Dumnezeu din Suflet, iar Corpul Evei este Prelungirea 
Chipului de Creaţie, Modelul Creat ce Transpune Chipul 
Lui Dumnezeu ca Suflet. Aşa Chipul Corporal al Evei este 
Chipul Omului Adamic, pe când Corpul lui Adam-Bărbat 
este Chipul Lui Dumnezeu făcut Om. Dar Chipul Omului 
ca Realitate de Creaţie este Egal cu Chipul de Dumnezeu 
Creatorul, căci Îl Transpune Deplin şi Total pe Cel de 
Dumnezeu. De aici, Mistica de Creaţie în care Eva este 
Chipul Adevărat al Creaţiei, Frumosul de Creaţie, Frumosul 
cel Adevărat Creat de Dumnezeu.  

În Chipul de Femeie-Mamă este Chipul Creat de 
Dumnezeu, nu Chipul lui Adam ce este Chip de 
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Dumnezeu deja Existent. Adevăratul Chip Creat nu este 
Chipul de Adam, ci Chipul Evei-Mamă ce este Egală cu 
Chipul Tată-Dumnezeu. Adam nu este Egal cu Dumnezeu 
ca Chip decât prin Unire cu Chipul de Dumnezeu, pe când 
Eva-Femeia-Mama este Egală ca Chip în Sine cu Chipul de 
Tatăl Dumnezeu. Creaţia nu Are Tată Propriu, căci Creaţia 
nu naşte Suflete, ci doar Corpuri-Raţiuni de Creaţie, 
Sufletele Fiind Creaţia Permanentă doar a Lui Dumnezeu. 
Şi ca Trupuri-Corpuri Creaţia Chip de Mamă nu naşte 
decât prin Unirea cu Chipul Bărbat Corespondent de Chip 
de Tată.  

Creaţia nu se poate naşte pe Ea Însăşi, ci prin Creator, 
dar aceasta nu o Inferiorizează, ci o face Egală ca Naştere 
de Creaţii Chip-Copii de Dumnezeu. Chipul de Creaţie 
fără Chipul de Mamă nu ar avea nici o Valoare în Sine. 
Toată Măreţia Chipului de Creaţie se Concretizează în 
Chipul de Mamă. Creaţia în Sine are doar Chip de Mamă, 
iar Chipul de Bărbat-Tată este Chipul de dincolo de 
Creaţie, Chipul Corespondent de Dumnezeu Creatorul. 
Bărbatul este Chip de Dumnezeu, iar Femeia-Mamă este 
Chip de Creaţie, Egal Lui Dumnezeu. Adam nu este Chip 
Propriu de Creaţie, ci prin Eva-Femeie este Creaţie. Dacă 
ar fi doar Chip de Bărbat Chip de Dumnezeu, nu ar mai 
exista Chip de Creaţie, ci ar fi doar o Imitaţie de Dum-
nezeu şi nu o Creaţie în Sine-Transpunere de Dumnezeu.  

Transpunerea de Dumnezeu în Creaţie ca Esenţă de 
Creaţie nu este Chipul Adamic, ci Chipul de Eva-Femeie-
Mamă. Adam prin Chipul Său de Om este doar Chip de 
Dumnezeu Om şi de aceea Omul Creaţie nu este Adam, ci 
Eva. Adam fără Eva este Un Chip de Om fără să fie nici 
Dumnezeu Întreg, nici Creaţie Întreagă.  
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De aceea, Adam este Între Dumnezeu şi Femeie, între 
Mistica Transcendentală şi Mistica Feministă de Energii 
Creaţie. De aici Mistica de Chip Adamic de Om Întreg 
Unit doar cu Dumnezeu ca Mistică Pură Transcendentală, 
şi Mistica de Chip Eva  de Unire cu Adam-Principiul Mas-
culin de Dumnezeu, nu ca Unire cu Dumnezeu Persoană-
Transcendent Direct. Misticile Oculte sunt Mistici de tip 
Eva-Feministe, ce-şi caută Principiul Masculin corespon-
dent de Dumnezeu, nu pe Însuşi Dumnezeu dincolo şi de 
Eva şi de Principiul Masculin. 

De aici cele Două Modalităţi de Mistică, prin Transcen-

dent direct către Dumnezeu Supra-Transcendent, ca 

Mistică pur Adamică, şi prin Creaţie la Transcendent de 

Creaţie, ca Mistică pur Eva. Adam fără Dumnezeu dincolo 

de El devine un Om Îndrăcit, Chipul Căderii. Adam cu Eva 

tot fără Dumnezeu devine un Om-Rob al Creaţiei Decăzute. 

Eva fără Dumnezeu devine tot Un Om Îndrăcit, iar cu 
Adam tot fără Dumnezeu devine o Maltratare a Creaţiei, o 
Ucigaşă-Mamă ce-şi Mănâncă Propriii Copii. Mistica 
Adamică nu este să-şi caute pe Eva, ci să fie Preoţie de a 
Coborî pe Dumnezeu mai Întâi în Sine şi apoi în Eva prin 
Căsătorie-Copii. Mistica Feministă este de a-şi căuta pe 
Adam Preotul, care îi dă şi ei pe Dumnezeu. Mistica Evei 
este mai complexă decât Mistica Adamică. O femeie are altă 
configuraţie Mistică faţă de un Bărbat. În Femeie se zbat 
Două Iubiri Egale, de Dumnezeu Creatorul şi de Creaţie-
Creaţie. O Femeie nu se poate Rupe niciodată de Creaţie, 
dar are capacitateaa miraculoasă de a Aduce Creaţia ca 
Prinos lui Dumnezeu, ceea ce nu poate face Bărbatul. 
Bărbabul trece prin Eva, dar nu se opreşte în Eva. Oprirea 
Adamică este doar în Dumnezeu Transcendentul lui Adam. 
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Femeia ia cu Sine Chipul lui Adam chiar în Oprirea în 
Dumnezeu. Femeia îl forţează pe Adam în Dumnezeu. 

Adam îl forţează pe Dumnezeu în Om. Aşa Adam este 
Chip de Preot, iar Eva este Chip de Biserică, ce nu se pot 
desfiinţa şi nici substitui. Adam şi Eva şi Copiii sunt 
Treimea de Persoane Om. Omul nu poate fi doar Viu 
Triadic în Sine, ci şi afară de Sine ca şi Dumnezeu Creatorul. 
Bărbatul este Corespondenţa Tatălui Dumnezeu, Femeie-
Mamă este Corespondenţa Sfântului Duh şi Copiii sunt 
Corespondenţa Spiritului-Fiului. Fiecare sunt Persoane de 
Sine Depline şi Complete, dar ca Asemănare de Dum-
nezeu trebuie să fie şi Treime de Persoane. Mistica de 
Unire cu Dumnezeu se face Personal ca Fiecare Persoană 
Proprie, în Specific Propriu, dar cu repercusiuni de 
Familie. Aşa Familia în Mistica Creştină este de o evaluare 
Esenţială. Familia Fiecăruia este Treimea Fiecăruia fără de 
care nu este Realitate Totală.  

Familia este Transcendentală, nu doar Corporală-
Energetică. Şi în Cer Familia Treime a Fiecăruia este nedes-
părţită şi neamestecată, dar nu ca Viaţă Pământească, ci ca 
Transcendent în care Sufletul este pe Primul Plan, iar partea 
Energetică în Plan copleşit de Transcendent. Căderea ne-a 
rupt Treimea de Familie, chiar dacă Părinţii noştri sunt 
Străini de Mântuire, sau Părinţi Comuni. Aşa Maica 
Domnului este de la Sine Mama Întregii Creaţii, odată ce 
Hristos este Mântuitorul Creaţiei. La fel Părinţii Sufleteşti 
devin Părinţi Reali de Renaştere şi Mântuire. Aşa Familiile 
se întrepătrund şi se Unesc. Aşa Originea Transcedentală se 
prelungeşte în Chipul Energetic Raţiuni Corp. Sexul nu este 
Originea Familiei-Treimii, ci este Manifestarea Raţiunilor 
de Arhetip de Familie Chip Transcendental. Sufletele nu au 
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Chip de Sex, dar au Chipuri Specifice, care se traduc în 
Corpuri Specifice Bărbat şi Femeie, acestea apoi putând să 
se manifeste ca sex. Chipul de Suflet Adamic este Chip-
Model de Dumnezeu în Chip Model de Creaţie cu Persoană 
de Specific Eu-Conştiinţă. Chipul de Suflet Eva este Chip-
Model de Suflet Creat în Model-Chip de Dumnezeu, Chip 
de Duh de Creaţie. 

Aceste Moduri de Chipuri de Suflet sunt Depline şi 
Egale, dar cu Specific de Participare, ca Limbaj-Mişcare de 
Transcendent-Viu de Creaţie. 

Aşa sunt Deschiderile de Participare sau Diversitatea 
de Chipuri Create, fără să fie împărţiri pe Niveluri. De aici 
şi Creaţia în Sine are Propria ei Mistică, ca Limbaj Propriu, 
ce nu trebuie confundată cu Mistica în Sine de Unire cu 
Dumnezeu Creatorul. Mistica Isihastă este Mistică 
Dumnezeiască peste Mistica Proprie de Creaţie. Misticile 
Oculte se opresc la Mistica Proprie de Creaţie, pe care o 
Sacralizează ca Divin Proiectat în Proprie Realitate de 
Creaţie. Mistica Isihastă Desacralizează Auto-Mistica 
Ocultă Supra-Sacralizând-o în Dumnezeirea Dincolo de 
Propriul Fond de Transcendent Creat.  

Căderea Creaţiei a încurcat Realităţile până la falsifi-
carea Adevăratelor Chipuri, de unde amestecurile şi 
confuziile grosiere. Misticile Oculte ca Auto-Mistici au 
Obsesia Sexului, pe care îl fac o Mistică Feministă de 
Auto-Divinizare. Chipul de Femeie, ce este Chip-Model de 
Creaţie în Model Chip de Dumnezeu, uşor se Auto-
Amăgeşte în Confundarea Propriului Chip cu Însuşi 
Chipul Lui Dumnezeu, de unde Auto-Divinizarea.  

Chipul de Femeie este Frumosul Creat pe Frumosul 
Model de Dumnezeu, încât Chipul de Femeie Despărţit de 
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Frumosul Arhetipal Dumnezeu devine un frumos de 
Auto-Amăgire, ca Frumos Propriu în Sine. Chipul de 
Adam este Frumosul de Dumnezeu pe Model Creat, 
umbrind Frumosul de Creaţie, pe când în Chipul Evei 
Frumosul de Creaţie umbreşte pe Cel de Dumnezeu. Aşa 
Mistica Evei-Femeii este Iubirea de Creaţie, a Frumosului 
de Creaţie Îngenuncheat în Faţa Supra-Frumosului de 
Dumnezeu, iar Mistica Adamică este Iubirea Directă de 
Dumnezeu ce se revarsă peste Chipul Creat.  

Aşa Mistica Adamică este Mistica Preoţească, iar 
Mistica Evei este Mistica Maicii Domnului-Bisericii în care 
se săvârşeşte Mistica Preoţească. Sunt cu adevărat Două 
Tipuri de Mistică şi în Isihasm, Isihasmul Adamic Preoţesc 
şi Isihasmul Evei Biserică. Cel Adamic este Chip de 
Hristos Arhiereu, cel al Evei este Chip de Maica Domnului 
în care se săvârşeşte Taina Coborârii Lui Dumnezeu în 
Creaţie. Prin Adam Dumnezeu se coboară în Creaţie, iar 
prin Eva Creaţia se ridică la Dumnezeu. Eva Naşte pe 
Dumnezeu Creaţie, pe când Adam se face Creaţie Îndum-
nezeită. Cele Două Chipuri sunt egal de sublime. 

Chipul Adamic de Om Îndumnezeit şi Chipul Evei de 
Dumnezeu umanizat. Chipul Mamei este Chipul de 
Dumnezeu Făptură. Adam este un Supra-Chip al Mamei, 
Chip de Dumnezeu Creatorul. Adam este Arhetipul Evei ca 
Chip de Dumnezeu Transpus în Om, dar Eva este Chipul 
de Om-Om. Adam este Chipul Deplin doar Unit cu Chipul 
de Dumnezeu. Eva este Chip Deplin doar Unit cu Chipul 
Creaţiei Lui Dumnezeu. Eva este şi ea Om Persoană ca şi 
Adam, dar îl are de Două Ori pe Om în chipul Său. Firea 
Evei este Dublă Omenească, ca Fire Proprie şi ca Fire 
Adamică pe care o Prelungeşte. Adam are Jumătate Fire de 
Dumnezeu şi Jumătate Fire de Adam Creat. Eva este Firea 
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de Creaţie-Om Integrală, ce trebuie Ridicată la Unirea cu 
Firea de Dumnezeu. Aşa Firea Dublă Omenească a Evei Co-
pleşeşte Firea de Adam, de unde Obsesia Femeii la Adam 
cel Profan ca şi Obsesia Bărbatului la Femeia Profană. 

Căderea Creaţiei se păstrează simbolic în Miturile 
Ancestrale, nu Creaţia Însăşi, cum susţine Simbolismul 
Mistic Ocult. Adam nu este Androginul Primordial ce se 
Divide în Bărbat şi Femeie. Căderea Polarizează Creaţia ca 
Pozitiv-Negativ, Bine-Rău, polarizare care în Starea de Rai 
nu era. Eva nu este opusul lui Adam, ci transpunerea lui 
Adam în vederea Treimei-Familiei de Persoane-Om, în 
Copii. Căderea se facilitează prin Eva, ea devenind sim-
bolul Răului, de unde transpunerea Mitologică, Eva ca 
Negativul lui Adam. Adam, s-a văzut, este Dublu Chip, de 
Dumnezeu împletit cu Chip Creat de Om. Aici Lucrează 
Căderea. Adam se desparte de Chipul-Model de Dum-
nezeu şi rămâne Androginul Model de Creaţie, care acesta 
se Polarizează-Împarte ca Chip Propriu Masculin şi ca 
Chip Fantomă de Iluzie-Cădere ce se suprapune pe Chipul 
de Eva ce l-a Ispitit în Cădere.  

Miturile Căderii sunt de Magia-Farmecul Iluziei Căderii 
ce a încolţit îndeosebi în Eva, trăgând după sine şi pe 
Adam. Aşa Farmecul Căderii-Iluziei se Suprapune cu 
Chipul de Femeie, de unde Fantoma Căderii are Chip de 
Zână, ce Desparte pe Adam de Transcendent în Golul cu 
Vis Feminin. Mistica Căderii are Chip de Femeie datorită 
Asocierii în Memoria Ancestrală a Evei ce dă Mărul Căderii 
lui Adam. Căderea este prin Braţele Evei-Femeii în Sensul 
acesta Simbolic şi în acelaşi timp şi Real. Miturile însă 
Idealizează pe Femeia Crăiasă, ca Soţie ce-i dă Bărbatului 
Compensaţia Fericirii în locul celei Transcendentale.  
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Făt-Frumos îşi caută Zâna, ca pe Iluzia după Despărţirea de 
Dumnezeu, Iluzia Înlocuitoare a Lui Dumnezeu. 

Mistica Isihastă nu este Obsesia Femeii, fie Ea divi-
nizată ca la Dante, ci este Desacralizarea Magiei Femeii 
prin Maica Domnului Pururea Fecioară şi totuşi Mamă a 
Lui Dumnezeu ce-i ia toată Iluzia Unui Paradis Negativ 
Lui Dumnezeu. Opus, Maica Domnului nu este Mireasa 
Lui Dumnezeu ce-l Farmecă pe Dumnezeu cu Dragostea 
Feminină, ci este Mama Unui Dumnezeu ce Vine în 
Creaţie ca Preot în faţa Căruia Însăşi Mama Îngenun-
chează şi se Închină. Mireasa este Preoteasă Mistică, în 
care Mirele se lasă în  Miracolul ei. Această Mistică este a 
Căderii. Mistica Isihastă este Mistica Bărbătească, nu de 
Mire în Magia Miresei, ci de Naştere a Lui Dumnezeu în 
Mamă ca Sacerdot Transcendental, în care nu Magia 
Femeii este Totul, ci Taina Dumnezeirii.  

Maica Domnului se Desacralizează pe Sine de Tot 
Auto-Divinul Feminin, şi nu se face Mireasă, ci Mamă. Noi 
numim pe Maica Domnului şi Mireasă ca Simbol al 
Dragostei Lui Dumnezeu pentru Creaţie, dar Ea este 
Mamă de Dumnezeu, nu Soaţă şi Farmec Propriu pentru 
Dumnezeu. Mistica Maicii Domnului este cea mai Pură 
Mistică a Creaţiei în Sine, după cum Mistica Hristică este 
cea mai Pură Mistică Adamică. Creaţia nu este Magia-
Farmecul Lui Dumnezeu ce-l umbreşte şi îl Iluzionează pe 
Însuşi Dumnezeu, cum zic Indienii, ci este Transpunerea 
Lui Dumnezeu ca altă esenţă de Existenţă de Creaţie. 
Creaţia este Magie Proprie de Creaţie, Frumos pe Modelul 
Frumosului Dumnezeiesc în Coexistenţă cu Cel Divin. Nu 
Frumosul de Creaţie îl Transpune pe Dumnezeu în 
Creaţie, căci El este Frumosul Absolut, fără să aibă nevoie 
de cel de Creaţie. Creaţia are Nevoie de Cel Dumnezeiesc. 
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48. 
 
S-au descris în primele capitole ce sunt Raţiunile-

Energiile Divine Har, ca Prelungire de Vorbire Mişcare de 
Persoană şi Treimea de Persoane Dumnezeieşti. S-a văzut 
că Dumnezeu întâi Vorbeşte ca Tri-Spirit Eu-Conştiinţă, 
Duh-Fiinţă şi Spirit-Sine, şi Această Vorbire se prelungeşte 
ca Raţiuni Tri-Har ca Minte-Voinţă, Simţire-Manifestare, 
Raţiune-Forme Energetice. Şi noi, Creaţia, ca Stare de Rai 
am fost pe Acelaşi Model Arhetipal Dumnezeiesc, dar 
după Cădere umbrim Limbajul direct de Tri-Spirit Suflet 
cu Limbajul de Corp Raţiuni, confundând şi amestecând 
această vorbire cu cea de Suflet. Aşa se consideră că 
Limbajul de Suflet este din Raţiuni, că Spiritul Suflet este 
de Esenţă Raţională, ceea ce este greşit, căci acestea sunt 
Semi-Spiritul Corpului. Corpul care este Prelungire de 
Suflet are Urme de Spirit, de aceea are Raţiuni care însă 
sunt Informaţii de Eu-Conştiinţă de Suflet, nu însăşi 
Conştiinţa şi Spiritul în Sine. Raţiunile sunt efectele 
spontane şi naturale ale Esenţei de Spirit-Duh-Conştiinţă 
de Suflet-Persoană. Sufletul este Întâi Trispirit Vorbire în 
Sine şi apoi ca Prelungire are Limbaj de Raţiuni. 

Noi, după Cădere, nu mai vorbim Întâi cu Sufletul şi 
apoi cu Mintea-Corp, ci doar cu Energiile-Raţiuni-Infor-
maţii de Vorbire de Suflet. Noi credem Cunoaşterea ca 
Realitatea făcută Concepte-Gândire ce nu este Adevărata 
Cunoaştere, care are Origine în Vorbirea-Memoria de 
Suflet cu Limbaj de alt Ordin, mai Viu decât cel Con-
ceptual-Simbolic, ca Limbaj Tri-Spirit în care Memoria este 
Însăşi Conştiinţa ce are însă Capacitatea de Transpunere 
în Multitudine de Moduri de Conştiinţă. Raţiunile nu sunt 
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Moduri de Conştiinţă Totală, ci Frânturi Informaţionale de 
Mişcarea Modurilor de Conştiinţă. 

Modurile de Conştiinţă nu sunt Concepte Simbolice, ci 
Vedere Directă de Realitate ca Determinare şi Implicare-
Participare, dar nu Parţială ca în Raţiuni. În Conştiinţă de 
Suflet Subiectul şi Obiectul sunt Totuna ca Realitate ce nu 
se amestecă însă ca în Simbolul de Raţiuni. Conştiinţa nu 
este Semn-Sens-Principiu de Realitate, ci Persoană Eu-Duh 
Fiinţă şi Spirit Sine, Realităţi Spiritual-Substanţiale 
Transcendentale. Spiritul nu Cunoaşte prin Vehicolul 
Conceptual Raţiuni, ci prin Sine Însuşi Direct ca Vedere-
Participare, care apoi aceasta se traduce ca Prelungire în 
Concepte Raţiuni.  

Harul-Raţiunile Divine sunt Strălucirea Persoanelor 
Dumnezeieşti, care nu sunt o Energie Moartă, ci tot Un 
Viu Semi-Spiritual, Concepte Energetice de Persoană 
Transcendentală, ca Raţiuni Divine. Harul s-ar putea numi 
Corpul Lui Dumnezeu, dar nu un Corp de Carne, ci de 
Energii Divine. Trupul de Carne este o Traducere în 
Esenţă-Substanţă de Creaţie a Raţiunilor Divine. Trupul 
este un Sistem Organic Energetic pe Baza Unui Sistem 
Raţional în Sine, ca Model de Creaţie traducerea Arhe-
tipului Haric Creator. Pe baza acestei Metafizici Mistice şi 
Creaţia Lui Dumnezeu se defineşte în Mod Mistic, ca 
Învăţătură a Practicii Isihaste. Ca Practică este nevoie  
de o Încadrare Clară a Realităţilor în Tot Complexul 
Dumnezeu-Creaţie. Dumnezeu Creează prin Două Acte 
deodată neamestecate-întrepătrunse.  

Dumnezeu, fiind Persoană şi Har-Energii, creează astfel 
o Creaţie Dublă deodată, Chip corespondent de Persoană 
ca Suflete şi Corp Corespondent de Har-Raţiuni ca Lume 
Fenomenală Energetică. Dumnezeu nu Creează Două 
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Creaţii, ci Una Totală şi Deplină, dar în Configuraţie 
Dublă după Asemănarea Sa. În această Definire Creaţia 
este Văzută în alte Perspective şi în altă Participare. 
Căderea Complică toată Creaţia prin Ruperile Energetice 
şi prin Adaosul Fantomatic al Unei Participări Străine de 
Creaţie, ca Imperfecţiune. Imperfecţiunea nu există ca 
Realitate în Sine, ci ca Înlocuire de Dumnezeu pe care o 
face Creaţia Despărţindu-se de Dumnezeu, ca o Falsă 
Compensaţie. Noi, după Cădere, trebuie să descifrăm bine 
Realităţile, să le deosebim clar. Misticile necreştine au uitat 
de Cădere, sau o au foarte Vag, încât Pornesc de la 
Realitatea deja Polarizată Perfect-Imperfect, Permanenţă-
Relativ, considerând Realitatea ca atare, de unde aşa zisa 
Devenire şi Evoluţie spre Perfecţiune. Este Reală această 
Devenire, dar ca Efect al Căderii. 

Creaţia nu devine în Dumnezeu, ci se restabileşte în 
Dumnezeu după Cădere şi apoi participă la Dumnezeu ca 
Unire-Împărtăşire fără amestecare. Unii confundă Parti-
ciparea cu Perfecţiunea şi Devenirea, ceea ce nu este 
adevărat, că Participarea este altceva decât Evoluţia, este 
Trăire şi Viaţă a Perfecţiunii deja Perfectă. Creaţia este 
Chip Perfect de Dumnezeu, ce are deja ca Dăruire de 
Creaţie Toată Perfecţiunea, dar trebuie să Participe ca Viu 
de Creaţie la Această Perfecţiune. Creaţia este Un Viu 
Creat Perfect pe Modelul Arhetipal Dumnezeu, şi aşa ca 
Viu de Creaţie Participă la Perfecţiunea de Dumnezeu. 
Creaţia nu Evoluează la Viu, la Formare de Viaţă-
Conştiinţă de Creaţie, că o are deja ca Dăruire de Creaţie. 

Căderea încurcă lucrurile că ne rupe de Conştiinţa de  
Dumnezeu, ne rupe de Propria Conştiinţă, ne adaugă o 
Conştiinţă Falsă de Iluzie Imperfectă, de unde Întreg 
Complexul de Restabilire-Revenire-Reîntregire, confundate 
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cu un fel de Devenire-Evoluţie a Creaţiei. Mistica Meta-
fizicii Creştine deosebeşte clar Realitatea de Creaţie aşa 
cum a ieşit din Mâna Lui Dumnezeu, ce are deja Toată 
Devenirea şi Perfecţiunea, şi Realitatea după Cădere. 
Restabilirea Creaţiei să nu fie confundată cu Evoluţia 
Creaţiei ca Realitate în Sine de Creaţie. 

Căderea este un fel de Involuţie a Creaţiei, care trebuie 
să revină la Chipul Iniţial. Misticile Oculte consideră 
Involuţia ca o necesitate a Lui Dumnezeu Însuşi, de a se 
manifesta ca diversitate şi de a se evidenţia ca Realitate 
Transcendentală. Chiar şi unele Teologii văd Creaţia ca o 
Necesitate de Manifestare a Lui Dumnezeu. Noi am insistat 
mult pe aspectul acesta, arătând clar că Dumnezeu are deja 
Manifestarea Sa Proprie-Pură ca Treime şi Har-Energii 
Divine, iar Creaţia nu este Manifestarea Lui Dumnezeu, ci o 
Dublă Deschidere de Dumnezeu peste Manifestare şi 
Necesitate. Creaţia nu este Însuşi Limbajul Lui Dumnezeu, 
prin care Dumnezeu se face şi Vorbire în Sine, ci este 
Transpunerea deja a Limbajului Dumnezeiesc ca un Limbaj 
de Traducere în Esenţă şi Substanţă de Creaţie. 

Creaţia nu este o Creaţie pe jumătate care trebuie să 
evolueze la Limbajul Dumnezeiesc, ci este o Creaţie deja 
Vie cu Limbaj Deplin de Creaţie, care învaţă să participe 
cu Propriu Limbaj la Limbajul Dumnezeiesc. Aici este 
Mistica de Unire cu Dumnezeu a Creaţiei. Creaţia nu 
evoluează ca Formare de Limbaj, ci ca Participare cu 
Propriu Limbaj la Limbajul Dincolo de Limbajul Propriu. 
O Creaţie fără Limbajul său Propriu de Creaţie nu poate 
avea o Mistică-Participare Reală la Cel de Dumnezeu. 
Căderea aduce Perturbări de Limbaj cu Adaosuri de Anti-
Limbaj de Cădere, de unde Impresia Unei Structuri de 
Limbaj de Creaţie.  
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Mistica Isihastă este Descifrarea Limbajului Propriu de 
Creaţie faţă de Cel de Cădere şi faţă de cel de Dumnezeu, 
ca apoi să se facă Unirea Inter-Limbaj Creaţie-Dumnezeu. 
Creaţia are deja ca Dăruire de Creaţie Întreg Limbajul de 
Creaţie, are Toate Memoriile Modurilor de Conştiinţă şi 
Tiparelor de Raţiuni de Creaţie, încât nu mai are ce să se 
formeze.  Căderea suprapune Limbajurile, încurcă Limbile 
la Turnul lui Babel, Simbolul Creaţiei Căderii, de unde 
necesitatea după Cădere a Rememorărilor şi a Tradu-
cerilor în Limbaje Specifice fiecărui Mod şi fiecărei Forme 
de Realitate.  

Copilul lui Adam cel Căzut se naşte cu o Minte ce are 
deja în Sine Toate Memoriile, de unde Ocultismul Karmic 
al Misticilor Orientale. Dar Copilul este nedumerit în 
Masa Totală de Memorii Brute şi Amestecate, încât trebuie 
să fixeze fiecare Memorie în parte, ca să o activeze ca Stare 
de Conştiinţă sau de Minte-Raţiuni. Mulţi confundă 
această activare de Memorii cu formarea de Memorii sau 
cu Evoluţie la Conştiinţă. 

Individualitatea Realităţii noastre este pe Baza Memo-
riilor deja Structurate ca Sisteme, altfel nu am fi Forme de 
Creaţie. În Mod Normal noi ar trebui să fim Conştienţi de 
Aceste memorii de Subconştient şi să le Activăm tot 
Conştienţi. Subconştientul în fond nu există, Memoriile 
fiind Moduri de Conştiinţă ce nu pot fi Inconştiente în 
Sine. Subconştientul apare după Căderea Creaţiei, când 
Inconştientul de Cădere se Suprapune peste Conştientul în 
Sine al Conştiinţei. Căderea este o Invenţie de Compen-
sare a Realităţii de Dumnezeu după Despărţirea de 
Dumnezeu. Aşa Inconştientul este o Invenţie-Iluzie a 
Căderii ca Anti-Conştiinţă. Anti-Conştiinţa în Sine este 
tocmai Anihilarea Conştiinţei nu o Conştiinţă de Sens 
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Negativ. Conştiinţele de Sens Negativ apar ca Participare 
a Conştiinţei în Sine la Inconştientul Căderii.  

Magia Căderii este Neantul Conştiinţei-Inconştientul, 
care acesta se Populează cu Visuri de Conştiinţă, ca 
Pătrunderi de Conştiinţă în Neantul Inconştiinţă. Această 
Cădere a Conştiinţei în Neantul Inconştiinţei produce 
Modul Negativ de Conştiinţă, care în fond este o Iluzie de 
Amestec al Conştiinţei cu Inconştientul. Este o adevărată 
Magie a Neantului-Inconştiinţei pe care o are din plin 
Diavolul, Inventatorul Căderii. Aşa Subconştientul este 
Capturarea Conştiinţei în Pâcla-Farmecul Inconştiinţei ca 
o Prizonerie-Închisoare a Conştiinţei, de unde îşi prelun-
geşte doar Informaţiile-Trezirile şi Strigătele de Maltra-
tare. Ca Mistică aceste Realităţi trebuie bine definite. 

Memoriile Conştiinţei nu pot fi niciodată Abstracţii, 
întrucât Ele sunt Permanenţe. Modurile de Conştiinţă ca 
Memorii sunt Firea Conştiinţei ce-i dă Mişcare-Vorbire-
Viul în Sine. Memoriile de Ordinul Doi, ca Raţiuni, fiind 
Prelungiri-Ecou de Memorii de Conştiinţă, sunt şi ele  
într-un fel Permanente ca Arhetipuri de Raţiuni-Tipare de 
Moduri de Conştiinţă de Spirit-Duh. Ca Mistică trebuie 
înţeles Sensul de Realitate de Conştiinţă şi Raţiuni. 
Conştiinţa produce Raţiuni, nu Raţiunile produc Conştiinţă. 
Raţiunile dau Informaţii despre Mişcările Conştiinţei. Zisa 
Conştiinţă de Minte-Raţiuni este Improprie, este Trezire de 
Mişcări de Conştiinţă, nu de Conştiinţă Însăşi. Memoriile de 
Raţiuni nu se prefac niciodată în Memorii de Conştiinţă, ci 
se absorb în cele de Conştiinţă ca în Origine-Izvor. 

De aici problema Misticii ca Stări Duble, de Conştiinţă 
în Sine şi de Stări Mentale ce sunt Informaţii de Stări de 
Conştiinţă. De obicei, se amestecă până la confuzie. Impor-
tant este ca Tiparele Memorii de Raţiuni să-şi găsească 
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Modurile de Conştiinţă Corespondente, altfel Raţiunile 
rămân în Afara Conştiinţei, ca Raţiuni Independente de 
Conştiinţa Însăşi. După Cădere acest fapt devine frecvent, 
de unde Realitatea de Raţiuni fără Baza şi Modul de 
Conştiinţă. Legile Fizice sunt Raţiuni independente de 
Conştiinţă, care după Cădere, intră în Lumea Fenomenală 
dezordonată şi relativă tocmai pentru că nu au şi Partici-
parea Concomitentă de Conştiinţă-Eu.  

Ca Mistică, Stările Mentale de nu-şi găsesc Modurile de 
Conştiinţă Corespondente, nu se face Legătura Partici-
pativă cu Eul-Conştiinţa de Suflet şi nu apare Extazul de 
Minte, ci Rămâne Meditaţie Contemplativă de Minte. Aşa 
Mistica Isihastă nu este Contemplaţie, nici Extaz, ci Stare de 
Conştiinţă Pură de Suflet, care se asociază cu Extaz sau 
Contemplaţie, dar nu se amestecă şi nici nu se înlocuiesc. 
Misticile Oculte sunt Mistici de Minte-Raţiuni, care au într-
adevăr importanţa lor, dar dacă se opresc în Realităţi doar 
de Stări Mentale, cât ar fi ele de Înalte şi Subtile, nu sunt 
Realitatea Integrală Mistică, lipsind Stările de Conştiinţă-Eu 
de Suflet. Şi Isihasmul se foloseşte de Raţiuni, dar ca 
Modalitate de Activare a Modurilor de Conştiinţă de Suflet, 
ca apoi Raţiunile să rămână pe planul doi şi în afară. Relaţia 
dintre Conştiinţă-Eu şi Raţiuni trebuie înţeleasă clar în 
Mistică, altfel se fac amestecuri Grosiere şi False. 

Raţiunile duc spre Conştiinţă, dar rămân la Uşa Con-
ştiinţei, sau se absorb. După Cădere, s-a văzut, Conştiinţa, 
despărţindu-se de Conştiinţa Arhetipală Dumnezeu, cade 
în Golul-Neantul Inconştiinţei unde se închide de Gol ca 
între Nişte Ziduri, între care îşi uită tot mai mult Identi-
tatea până la Visarea de Adaos de o Nouă Conştiinţă de 
Cădere. Interesant este că, după Cădere, Raţiunile rămân 



310 

libere, pe când Conştiinţa se învăluie tot mai mult în Anti-
Conştiinţele Căderii şi de Subconştientul noilor Memorii 
Fantomatice. De aici Tehnicile Misticilor Oculte, Raţiunile 
putând face legătura cu Eul-Conştiinţa Prizonieră în Golul 
Căderii. Dar aceasta este o Posibilitate Incompletă. 

Raţiunile pot activa Viul de Conştiinţă, dar nu o pot 
scoate din Închisoarea Căderii-Neantului. De aceea Misticile 
Oculte sunt Auto-Mistici. Dar acestea sunt incomplete, şi 
de aceea este nevoie să vină Hristos care să facă ceea ce nu 
pot Raţiunile de Creaţie, să scoată şi din Golul Căderii 
Conştiinţa de Suflet, nu doar să o trezească la Memoria de 
Conştiinţă în Sine. Şi această Scoatere nu o poate face tot 
Un Incomplet, fie el chiar Sfânt, ci doar Creatorul 
Dumnezeu Însuşi. Aşa Hristos, ca Fiul Direct şi de 
asemenea Dumnezeu, nu se poate confunda cu nici un alt 
Mare Spirit Ajutător şi Învăţător al Mântuirii. Hristos este 
Unicul şi neînlocuit. Mistica Isihastă este doar Hristică, 
fără de care nu mai este Isihasm, ci Mistică Obişnuită. 
Misticile de Raţiuni Sparg Zidul Golului Căderii şi Trezesc 
Conştiinţa, dar Raţiunile sunt Oarbe, ele nu văd Con-
ştiinţa, încât fără Eliberarea Conştiinţei nici Raţiunile nu 
capătă vederea Conştiinţei. 

Iluminarea Extazului de Minte este o Trezire de 
Conştiinţă ce se răsfrânge în Minte ca Extaz-Contemplaţie. 
De aceea Buddha nu se întâlneşte cu Dumnezeu în 
Iluminarea Sa, ci cu Trezirea Propriei Conştiinţe ce nu se 
Eliberează la Realitate de Sine, ci rămâne încă Prizonieră. 
Nirvana este Nostalgia Vederii Propriei Conştiinţe în 
Convorbire cu Dumnezeu Conştiinţa Absolută, ca argu-
ment că este cu adevărat Conştiinţă şi nu doar Simplă 
Trezire de Conştiinţă Fragmentară. În mod normal, noi ar 
trebui să avem Dublă Stare, de Conştiinţă de Suflet şi de 
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Trezie de Minte-Raţiuni, concomitent, neamestecat şi 
necontradictoriu. 

Conştiinţa este Sufletul şi Trezirea de Minte este 
Corpul. Modurile de Mişcare a Conştiinţei se traduc de la 
sine în Raţiunile de Corp, ca Trezie. Corpul la rândul său 
răspunde în mod propriu ca Mişcări Proprii de Corp. Dacă 
Corpul nu răspunde în Model de Raţiuni de Conştiinţă, 
acestea nu se mai reîntorc în Conştiinţă, ci rămân Raţiuni 
Independente şi Contrare. De aici, după Cădere, Contra-
dicţia dintre Conştiinţa de Suflet şi Raţiunile de Corp.  

În mod normal, Raţiunile de Corp trebuie să fie în 
corespondenţă cu Modurile de Conştiinţă de Suflet, 
reîntorcându-se în Conştiinţă cu Răspunsul Participativ al 
Corpului. După Cădere, Raţiunile se autonomizează faţă 
de Modurile de Conştiinţă de Suflet, şi se fac în Sine 
Imitaţia de Conştiinţă, care însă se consumă pe Sine după 
un anumit timp, de unde Pierderea şi de Raţiuni, până la 
Dezmembrare de Sistem Energetic, concretizată ca zisa 
Moarte. Mai mult, Raţiunile se fac Vehicolele Informa-
ţionale ale Anti-Conştiinţei Căderii, Purtătoarele de 
Memorii False ce se Parazitează şi devin Subconştientul de 
Cădere. De aici Războiul Minţii din Isihasm, cu memoriile 
Căderii şi cu Săgeţile Diavolilor prin Intermediul Minţii. 

Isihasmul este astfel Mistică Iscusită de Minte, ca 
Purificare de Memoriile Căderii, în Mistică Directă de 
Suflet de Vorbire Directă cu Dumnezeu prin Hristos. 

 

49. 
 
Până aici s-a încercat o Relatare în mare despre Isihasm 

în contextul Realităţii Generale. Fără Definirile şi Desci-
frările Realităţii, nu se poate Trece la Trăirea Practică 
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Isihastă. Trăire înseamnă Participare. De obicei, se con-
fundă Participarea Vie cu Implicarea în Mişcare. Aşa se 
delimitează Participarea Vie Conştientă şi Raţională de 
Implicarea Inconştientă în Simpla Mişcare. Noi, de obicei, 
considerăm Viul ca Participare-Implicare deşi Informa-
ţională în Sine, totuşi fără Conştiinţă-Eu de Sine. De aici 
Ştiinţa defineşte Viul ca Sisteme Informaţionale cu Impli-
cări Simple la Legi şi Calităţi fizico-Chimice.  

Ştiinţa încă se zbate între delimitarea de Informaţie Vie 
ca Organic şi Informaţie Mecanică Anorganică. Ştiinţa are 
Taina Dublului Aspect Organic-Anorganic nedezlegată. 
Ce face ca o Informaţie să fie Vie şi alta nevie?… În fond 
sunt tot Informaţie. Taina este Participarea. În Informaţia 
Vie este Participare şi Răspuns totodată, iar în cea Nevie 
este doar Implicare. Legile sunt Informaţii Incomplete, 
având doar Implicarea, nu şi Participarea de Propriu 
Răspuns. De aceea, Legile mai au nevoie de încă ceva să 
producă Viul, au nevoie de Un Răspuns-Participare.  

Viul este Întâi Taina Participării Proprii ce determină 
Implicarea. Din punct de Vedere Mistic este de Trei Feluri, 
cel Dumnezeiesc, cel de Suflet Creat şi cel de Energii de 
Creaţie. Cel Dumnezeiesc este la rândul Său de două 
feluri, de Persoană Directă de Dumnezeu şi Cel de 
Energii-Raţiuni Har. În Creaţie Viul de Suflet Creat este 
Chip Corespondenţă de Viu de Persoană Dumnezeiască, 
iar Viul energetic de Corp este Viul Corespondent de 
Energii Har. Viul Transcendental în Sine este Viul cel mai 
Simplu ca Mod, dar care are în Sine Tot Complexul 
Modurilor de Mişcare ale Viului, ca Vorbire-Limbaj Trans-
cendental, ca Transpunere de Propriu Viu în Propriu Viu. 
De aceea, cea mai simplă şi absolută Comunicare este Viul 
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Transcendental Persoană în Treimea Absolută de Persoane, 
Dumnezeul Treimic. 

De aici Arhetipul Viului este Treimea Comunicarea în 
Sine. Şi Ştiinţa confirmă că Baza Substanţei este o 
Informaţie Tripletă, ce se bănuieşte ca Însăşi Originea 
Substanţei. Aşa Arhetipul Treimii este însuşi Arhetipul 
Existenţei. Căderea Creaţiei tocmai aici îşi vâră coada. 
Neantul-Nimicul Căderii nu poate anihila însă Existenţa în 
Sine-Substanţa, ci anulează în schimb Viul Substanţei pe 
care-l face mort-Neviu, nu Inexistenţă. De aici, Neputinţa 
Căderii de a Anihila Existenţa, pe Dumnezeu Existenţa în  
Sine (Eu Sunt Cel ce Sunt, se defineşte pe Sine Dumnezeu). 

Diavolul Inventatorul Căderii este Drama Iluziei Anti-
Dumnezeu, Anti-Existenţă. Diavolul este primul Ateist şi 
Primul Sinucigaş şi Inventatorul acestora. Diavolul mai 
mult vrea să scoată şi din Proprie Realitate orice Urmă de 
Dumnezeu, Orice Arhetip Corespondent de Arhetip Chip 
de Dumnezeu, nu doar Refuzul Persoanei Dumnezeieşti. 
De aici Îndrăcirea Îngerilor Căzuţi, ca o Mutilare a 
Configuraţiei de Înger Chip de Dumnezeu în Chip Anti-
Chip. Diavolul îşi Transformă toate Arhetipurile de Înger 
în Anti-Arhetipuri de unde Devenirea în Demon Chip 
Anti-Chip. Aşa transformarea Căderii nu o face Simpla 
Despărţire de Dumnezeu, ci şi Adăugirea de Anti-
Arhetipuri de Cădere. Polarizarea  în Bine şi Rău după 
Cădere este aici, nu în Simplul Antagonism dintre Creaţie 
şi Dumnezeu. Creaţia Despărţindu-se de Dumnezeu, încă 
îl are pe Dumnezeu în Configuraţie Proprie, de unde Pre-
lungirea în Proprie Realitate a Omorârii Lui Dumnezeu, 
care se face prin Omorârea-Distrugerea Propriilor Arheti-
puri de Creaţie Corespondente Arhetipurilor de Dumnezeu. 
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De aici şi Viul de Creaţie, despărţindu-se de Viul 
Dumnezeu, se face totodată Anti-Viu Propriu, prin Anti-
Mişcări Anti-Vii. Materia Moartă este Chipul de Anti-Viu 
Energetic. Sufletul Inconştient-Întunecat este Chipul de 
Anti-Viu de Suflet. După Cădere, Viul de Suflet este Semi-
Viu ce se prelungeşte în Corp ca Semi-Organic, de unde 
Reziduurile de Materie Moartă şi Fragilitatea Organică 
predispusă la Moarte. Căderea ne transpune în Pregnantă 
Realitate Energetică, de unde Viaţa noastră Biologică de 
Viu-Energetic. Acest Viu Energetic îl trăim noi în Toată 
Drama Căderii. Viul Energetic este Inerţie de Mişcarea 
Viului de Suflet. Mişcările de Suflet au Miracolul de a 
produce o Sub-Substanţă Vibratorie, ce este tocmai 
Substanţa Energetică. Substanţa de Suflet este Viul Chip 
de Dumnezeu, iar Sub-Substanţa Energetică de Corp este 
Informaţia Vibratorie a Mişcărilor de Suflet, nu a însăşi 
Substanţei directe de Suflet. Aşa sunt net diferite, dar în 
Legătură de Mişcare.  

Mişcările de Suflet au Miracolul de a emana real o Sub-
Substanţă, ce se traduce ca Realitate Energetică-Informa-
ţională. Nu Substanţa de Suflet se Mişcă prin Vibraţiile 
Sub-Substanţei Energetice, ci fiecare are Mişcarea Sa 
Proprie. Substanţa de Suflet nu se Mişcă prin Vibraţii, ci 
prin Mişcări totale de întreg Sufletul deodată şi în Moduri 
Diferite de Mişcări Depline. Odată cu Mişcarea de Suflet 
se emană ca Manifestare de Mişcare şi Informaţia 
Energetică. De aici, Legătura dintre Viul de Suflet şi Viul 
Energetic de Corp.  

Viul de Suflet este Viul de Persoană-Spirit-Duh-Eu, iar 
Viul Energetic este Viul de Substanţă, Informaţii-Raţiuni 
de Mişcări de Viu de Suflet. După Cădere se întrerupe 
legătura dintre Viul de Suflet şi Viul Energetic de Corp, 
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care rămânând în afară se consumă până la Moarte. Aşa 
Moartea nu este mişcarea dintre Substanţa Organică şi 
Anorganică, ci este legătura dintre Viul de Suflet şi Viul 
Derivaţie de Corp-Energii. Viul Energetic nu este un Viu 
în Sine, ci ca Prelungire de Viu de Suflet, care rupându-se 
de cel de Suflet, trece în Anorganic. Într-un fel asemănător 
este Despărţirea Viului de Suflet de Viul de Dumnezeu, 
care ieşind din Suportul Viului Dumnezeiesc, rămâne 
doar ca Viu Propriu, de unde Semi-Viul Sufletului Căzut, 
ca Suflet Întunecat şi Semi-Conştient. 

După Cădere, Sufletul Despărţit de Viul Dumnezeiesc, 
nu mai are Conştiinţa Viului de Dumnezeu, ci Semi-
Conştiinţa Propriului Viu, ce este fără lumina Dumneze-
iască. Sufletul este Împletire de Model de Viu Dumnezeiesc 
cu Model Creat de Viu de Creaţie, Chip de Dumnezeu 
tradus în Chip de Creaţie. Căderea refuză Chipul de 
Dumnezeu şi aşa Chipul de Creaţie de la sine se întunecă, 
devenind Semi-Conştient. 

Viul de Creaţie doar în Mediul Viului de Dumnezeu 
Creşte şi se menţine. Aşa şi Viul Energetic Organic  doar 
în Mediul Viului de Suflet trăieşte, altfel trece în 
Anorganic. De aici, marea Importanţă din Practica Isihastă 
a Unirii în primul rând cu Viul Dumnezeu, ca posibilitate 
în sine a restabilirii Viului de Creaţie Decăzut. De aceea 
Isihasmul este, în primul rând, Rugăciune Transcen-
dentală şi pe al doilea Plan Meditaţie Transcendentală. 
Celelalte Mistici încearcă o restabilire a Viului Energetic 
prin Unirea cu Semi-Viul de Suflet, care dă Unele 
Rezultate, dar nu ca restabilire în sine.  

Mistica Isihastă apelează la  Restabilirea Totală pe care 
o face Fiul Lui Dumnezeu Hristos. De aceea Centrul 
Trăirii Isihaste este Mistica Hristică, ce face Unirea cu Viul 
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Dumnezeu, pierdută în urma Păcatului. Şi această Unire 
dă Sufletului Deplinul Viu ce se răsfrânge apoi în Resta-
bilirea Viului Organic şi Mental. Restabilirile pe care le fac 
unele Practici Psiho-Terapeutice şi Naturiste au evaluarea 
lor, dar rămân Restabiliri Incomplete şi de jumătate.  

Tendinţele de a pune bază doar pe Viul Organic de 
Creaţie fără Religiosul Viu Dumnezeiesc sunt o desacra-
lizare cu mari Pierderi de Restabilire. Isihasmul nu Exclude 
Viul Propriu de Creaţie, dar îl vede Mistic în Legătură 
directă cu Viul Dumnezeiesc, ca Izvor de Viu. Metoda 
Isihastă de aceea este în primul rând Rugăciune, ca 
Legătură cu Viul Dumnezeu, prin acesta apoi făcându-se 
celelalte. O Mistică de Proprie Realitate, fie ea Miraculoasă, 
este ca o Proprie Restabilire, care în condiţii de Cădere nu 
mai are capacitatea deplină. Aşa Isihasmul apelează Direct 
la Sursa Viului Dumnezeu, ca Siguranţă.” Aici manuscrisul 
se întrerupe iarăşi… Multe ştersături. Cuvinte disparate… 
Se continuă cu „Iscusinţa Trăirii Isihaste”. 
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ISCUSINŢA TRĂIRII ISIHASTE 
 
 
 
 

INIŢIEREA LUI ZAMOLXE 
 

Poem mistic 
 

Zamolxe (în port Dac, în Piramidă): 

– Soarele Daciei m-a născut 

Şi am fost trimis în Egipt 
Cu o mână de pământ în sân 

Ca icoană 

A fiinţei mele de adânc. 
Aici în Piramidă 

Ceva în mine s-a Schimbat, 
S-a rupt în două 

Icoana străbună. 

Mintea din cap 
Şi Soarele din piept 

Se războiesc împreună. 

(Intră marele Preot.) 

Marele Preot: 

– Ce ai în sân?... 

Cum ai îndrăznit 

Să aduci aici 

Soarele păgân? 
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(către slujitori): 

Scoateţi-i Inima din piept!... 

(slujitorii se reped la Zamolxe şi 

îi scot Inima însângerată) 

Nu te speria, 

Mintea îţi va fi Inima nouă. 
Inima ta de pământ 

Nu putea trăi în Piramidă. 

Pământul are nevoie de Soare 

Şi aici Soarele este Mintea. 

Zamolxe (speriat şi revoltat): 

– M-aţi Orbit. 
De acum voi vedea doar în mine, 

Chiar şi pe Dumnezeu 

Îl voi face adâncul meu 
Şi n-am să-L mai văd 

Niciodată la faţă... 

Marele Preot: 

– Dumnezeu nu se vede la faţă, 

Trebuie să-L gândeşti 

Cum şi El te gândeşte. 

Zamolxe: 

– Dar eu vreau să-l văd, 

Doar gândirea este abstracţie oarbă. 

Marele Preot: 

– Ochii lui Dumnezeu şi-ai tăi 

Sunt Mintea. 
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Zamolxe: 

– Voi nu ştiţi ce sunt 
Ochii de ţărână 
În care soarele răsare 
Şi Mintea tace? 

Marele Preot: 

– Soarele umbreşte Mintea. 
Noi în Piramidă 
Vedem în întuneric. 

Zamolxe: 

– Prin Soare eu vedeam 
Pe Dumnezeu la faţă. 

Marele Preot: 

– Inima şi Soarele 
Nu pot fi aici în Piramidă. 
Aşa le-ai pierdut. 

Zamolxe: 

– O, inima mea! 
Icoană de Lut 
În care se odihneau 
Şi Soarele şi Mintea... 

Marele Preot: 

– Noi nu ştim magia Icoanei, 
Ci a Idolului 
Cu lumina din lăuntru. 

Zamolxe: 

– Vreau Inima de ţărână înapoi 
Ca să Văd şi Soarele. 
Mintea fără Soarele Inimii 
E ca o Peşteră fără Cer. 
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Marele Preot: 

– Degeaba, 
Ţi s-a smuls Inima din piept 
Şi cu ea Soarele. 
De acum Mintea îţi va fi 
Singura vedere. 

Zamolxe: 

– Mă voi reîntoarce 
În pământul meu Dac 
Şi din ţărâna lui 
Voi recăpăta Inima şi Soarele. 

(Zamolxe exasperat): 

– O, magul meu, 
M-ai trimis în Egipt 
Să-mi pierd Inima 
Şi să Orbesc, 
Să Văd Soarele fărâmiţat 
În stelele de noapte... 
Plângeţi, orbite goale, 
Secate de Soare, 
Geme, piept de nisip, 
În deşert şi dogoare... 

(Zamolxe Orb se sprijină de pereţi) 

 
II 

 
Zamolxe (în întunericul Piramidei): 

– Orb, fără Icoană la piept 
Visez răsărituri de Soare, 
Las corpul amorţit 
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Şi cu Mintea 
Umblu pe unde vreau. 
Şi totuşi 
Mintea îmi este goală de ceva 
Mi-e goală de Soare... 
Mintea mea 
E un deşert de nisip 
Cu mii de raze moarte... 
Mintea mi-e goală de Duh, 
De acel verde al Minţii... 

 
(Cu tristeţe adâncă) 

Aud şoapta chemării 
Bătrânului meu Mag!... 
Cum mă voi întoarce ca Orb, 
Cum voi călăuzi 
Neamul meu spre Soare?... 
Îmi curg lacrimi 
Din Ochii seci... 

 
(hotărât) 

Şi totuşi 
Mă voi reîntoarce, 
Să pot lua o mână de ţărână 
Să-mi umplu golul din piept, 
Să reîntâlnesc 
Pe bătrânul meu Mag, 
Să-mi dea chiar fiind Orb 
Tainicul Cuvânt. 

 
(Şi iese din Piramidă, pornind la drum, spre Dacia.) 
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III 
 

(Zamolxe ajuns în Dacia este recunoscut.) 

– Zamolxe! Ai venit?... 
Buciumaţi din coarne de bouri 
Să se audă, 
S-a întors Zamolxe!... 
Zamolxe, Zamolxe, Zamolxe!... 

(ecouri şi buciume, vuiet de mulţime) 

– Zamolxe, ce Ochi ai!... 
– Flămânzi de Soare. 
– Câtă adâncime, 
– Dar câtă dogoare. 
– Câtă limpezime, 
– Dar câtă arsură. 
– Cât de puternici, 
– Dar cât de-ngenuncheaţi. 
– Cât de blânzi, 
– Dar cât de mult au plâns. 
– Cât de văzători, 
– Care-au fost şi orbi. 
– Zamolxe, de mult 
Bătrânul Mag te-aşteaptă. 

– Şi eu cât doresc 
Să îi cad la piept... 
Am fost Orb, frate, 
Pământul de aici 
Mi-a redat vederea, 
Dar încă nu Văd 
Decât pe jumătate. 
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– Dar, Zamolxe, ai 
Cei mai puternici Ochi. 

– Soarele în două 
Este rupt de ei. 

(ecouri, vuiet de mulţime) 

 
IV 

 
(De departe se vede o Peşteră. Zamolxe de-abia urcă printre 
stâncile împădurite.) 

Zamolxe: 

– Bătrânul Mag m-aşteaptă 
Cu barba de Albine 
Jucăuşe-n Soare. 
Mă va recunoaşte?... 

– Fiule, hai vino! 
Ziua şi noaptea 
Ne’încetat te chem. 

– O, Părinte! 
Inima ta mare 
Doar ea m-a adus. 
– Plămada de Dac 
Ţi-a fost scăparea. 
Ţărâna aceasta are 
În ea Soarele. 
Prin Soare se uită Dumnezeu 
Şi pământul prin Soare îl vede. 
Zamolxe, ai schimbat Soarele 
Cu Zeii Egiptului? 
Zeii sunt stele 
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În noaptea fără Soare. 
Noi, Dacii, nu avem Zei, 
Avem doar Icoana 
Soarelui şi a pământului 
Prin care vorbim cu Dumnezeu. 
Îngerul căzut a schimbat 
Soarele cu Mintea 
Şi s-a făcut Marele Orb... 
El se dă drept Dumnezeu 
Celor Fără Soare în Inimi 
Şi creează un Soare de Vis 
În golul Inimii pierdute. 
Inima noastră este pământ 
Unită cu Soarele 
Într-o singură Icoană. 
Oare, tu, Zamolxe, 
Ai înţeles Taina 
Soarelui Întrupat 
În pământul Inimii?... 
De aceea noi murim 
Luând pământ în mâini, 
Să trăim în Soare. 
Zamolxe, te-am trimis în Egipt 
Unde Dumnezeu este Mintea, 
Ca să înveţi 
Că Mintea fără Soare nu are Duh... 
În Egipt ţi s-a scos Inima 
Şi ai Orbit. 
Ai visat cu Mintea 
Lumină fără Soare. 
Dar ai descoperit, Zamolxe, 
Taina pământului 
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Care întrupează pe Dumnezeu 
O dată cu Soarele?... 
Te-am trimis în Egipt 
Să uneşti Mintea cu Inima, 
pământul cu Soarele, 
Într-o singură Icoană. 
Taina Vieţii este 
Lupta dintre Minte şi Inimă, 
Dintre Soare şi Întuneric. 
Această luptă a fost inventată 
De Îngerul Căzut, 
Cel care avea Soarele în piept 
Ochi de Dumnezeu, 
Care a Orbit 
Scoţându-şi Inima, 
Devenind Marele Orb. 
El a inventat 
Mintea şi gândirea 
Doar cu Amintirea, 
Cu Vis de Stele 
Praf de Cer căzut, 
Picături de sânge 
Din Soarele rupt. 
Zamolxe, te-am trimis în Egipt 
Cum am fost trimis şi eu, 
Ca să te baţi cu Marele Orb. 
El ţi-a furat Inima 
Şi te-a Orbit. 
Adormit în Sarcofag 
Ai Visat Scântei de Soare, 
Amintiri fantome 
Fără întrupare, 
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Minte şi gândire 
În nisipuri goale. 
Ai înţeles Taina Unirii 
Dintre Soare şi Pământ?... 
Dacă nu, te-ai fi întors Orb. 
Ai înţeles cum să nu întuneci 
Soarele cu Mintea?... 
Să nu înlocuieşti 
Cerul de Sus 
Cu cel răsturnat, fără Soare?... 
Pământul întrupează 
Soarele-n Verdeaţă 
Şi Inima-n Icoană 
A Soarelui Viaţă. 
Inima este 
Răsărit de Soare 
Întrupare în lut. 
Cine Orbeşte pământul 
Şi îi opreşte Inima?... 
Este Mintea care se dă drept Soare, 
Tăioasă arzătoare. 
Îngerul Căzut 
Ochii şi-a pierdut 
Când a încercat 
Să se facă Soare. 
Nisipul nu mai este pământ 
Soare întrupat, 
Este propriul pământ 
De Soare secat. 
Aşa Mintea fără Soarele 
Dincolo de ea 
Este doar un Soare 
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De vis şi de gând. 
Şi tu din Egipt 
Ca un Prometeu 
Ai adus Focul de Minte, 
Dar în acest pământ 
Este prea multă verdeaţă 
Şi Mintea se absoarbe 
Toată de Soare. 
Că Taina Focului de Minte 
Trebuie mai întâi 
Să o scalzi în Soare, 
De unde să coboare 
Nedistrugătoare 
Ca Ape şi Izvoare. 
Prometeu n-a ştiut 
Să ia o bucată de pământ 
Să o moaie în Soare 
Şi aşa să coboare Focul Sfânt. 

(Magul întinde mâinile.) 

– Și acum Zamolxe 
Să treci prin ultima probă... 
Deschide Ochii mari 
Şi priveşte-n Soare, 
Spune-mi ce Vezi... 

(Zamolxe ezitând) 

– N-am să Orbesc din Nou?... 
– Priveşte-l lung şi-adânc. 
Spune-mi ce Vezi... 

(Zamolxe ridică ochii spre Soare cu reţinere) 

– Văd Lumea-n Soare!... 
– Ce caută acolo? 
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– Din pieptul Lui răsare. 
– Şi ce este Lumea? 
– Este Verdeaţa Lui. 
– Şi ce este Verdeaţa? 
– Soare întrupat 
Care se face totodată pământ. 
– Şi atât? 
– Nu mai pot să spun... 
Cineva-mi Vorbeşte 
Îl văd şi la faţă... 
Ochiul Lui se-aşază 
Chiar în pieptul meu 
În Inima mea. 
Am în mine doi Ochi, 
Se privesc şi-şi vorbesc. 
Unul este El 
Celălalt sunt eu, 
Soare şi Pământ 
Într-o Icoană. 
Ochii din piept 
Se prelungesc în sus, 
Cel de pământ ca Minte 
Celălalt ca Soare... 
Ochiul lui de Minte 
Nu vede Soarele 
Decât prin Ochiul Lui... 
Ce străfulgerare, 
Nu mai pot privi, 
Scoate-mă din Soare. 

– Scaldă-te Zamolxe, 
În Soare cât mai mult, 
Este naşterea ta din Soare 
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Moaie-te în Soare 
Şi aşa să cobori 
Focul cel Sfânt 
Ca Verdeaţă fără să ardă. 

(Magul îmbrăţişează pe Zamolxe) 

– L-ai văzut pe Dumnezeu!... 
Fiul meu, te las pe pământ 
Și eu mă duc în Soare. 
Pământul cu Soarele 
Vor vorbi mereu 
Şi noi la fel. 

(Zamolxe în exaltare) 

– Iar văd Soarele 
Întreg ca înainte!... 
Văd cu amândoi Ochii 
Şi cu cel din piept. 
Ochiul din frunte 
Dat de Egipt 
Făcuse din Soare 
Un nisip de Stele, 
Cu lumini ascunse, 
Scântei de gândire 
Fără Soarele întreg. 
Bunul meu Mag, 
A trebuit acum, 
Să mă arunci în Soare, 
Să mă întâlnesc 
Cu Cel dincolo de el, 
Să îmi dea Vederea întreagă. 
Doar acum Văd cu adevărat! 
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(Magul vesel şi mulţumit) 

– Zamolxe, fiul meu, 
Îţi atârn la piept 
Şi Ochiul Inimii mele, 
Prin care vom vorbi şi aici 
Şi dincolo de Soare. 
Cu Ochiul acesta de Mag 
Îţi atârn toţi Ochii 
Acestui Pământ, 
Totul ca într-o Icoană. 
Zamolxe, dacă din Egipt 
Ai venit cu Focul Minţii 
Ca Prometeu, 
Acum primeşte Icoana-Inimă 
În care Soarele şi Pământul 
Sunt în Unirea 
Peste Mintea de-afară. 
Nu ca Zeu, 
Ci împletire de viaţă. 
De aceea în acest pământ 
Să nu faceţi cult de idoli, 
Să aveţi doar Icoana 
Întrupării de Soare. 
Zamolxe, numele tău 
În limba noastră înseamnă 
Orbul care iarăşi vede. 
Părinţii tăi când te-au născut 
Te-au crezut mult timp orb 
Şi aşa ţi-a rămas numele. 
Zamolxe. 
Şi iată ce minunat, 
Că astăzi când te-ai născut din Soare 
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Ai primit numele cel Tainic 
Tot Za-Mol-Xe, 
Cel de trei ori Văzător. 
Acesta este Numele 
De Taină al Magilor acestui pământ. 
Tuturor Magilor ce-ţi vor urma 
Să le dai Acest Nume Sfânt, 
Soare de Cer întrupat în lut. 
De astăzi Za-Mol-Xe tu eşti Magul 
Cerească întâlnire, 
Nu Idol de Minte, 
Ci Icoană de Inimă. 
Prin Ochiul tău din piept 
Vei preface totul în verdeaţă, 
Prin Inima ta 
Va trece şi Dumnezeu 
Văzut la Faţă. 

(îl îmbrăţişează ca de despărţire) 

– Zamolxe, fiul meu, 
Dă-mi o mână de pământ 
Să mă duc cu ea în Soare... 

(O străfulgerare în care Magul dispare. Zamolxe buimăcit.) 

– Ţi-a rămas aşternutul de iarbă 
Pe care îl mângâi 
O dată cu Soarele... 
Maguleeeeee!... 

(ecouri, străfulgerări) 
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50. 
 
Memoriile unui Isihast se continuă cu „Iscusinţa Trăirii 

Isihaste”. Din punct de vedere creştin se face delimitarea 
netă dintre Realitate de creaţie pură de Rai şi realitatea 
după cădere. După căderea din Rai memoriile adevărate 
se umbresc, se suprapun, se falsifică, se amestecă. Ca 
Isihasm se evidenţiază Dihotomia Suflet-Corp, limbaj de 
Suflet şi Limbaj energetic. Mistica Isihastă pune problema 
de Suflet în raport cu cea de Raţiuni Corp. În fond, nu sunt 
două Teologii, Mistica fiind tot Teologie, dar în altă 
transpunere. Noi căutăm legătura dintre limbajul mistic 
de Suflet şi cel de Minte-Corp. De aici cheia misticii 
creştine, Dihotomismul Suflet-Corp.  

Ca Isihasm noi desacralizăm Raţiunea şi o facem Infor-
matica energetică de Corp, scoţând din Spirit Mentalul 
obişnuit. Pentru filosofia greacă aceasta este un sacrilegiu, 
Raţiunea fiind considerată dovada Spiritului. Grecii golesc 
corpul de orice urmă de Minte, reducându-l la simpla 
Materie ce are Viaţă prin Minte. Pentru greci nu este 
Dihotomia Suflet-Corp, ci Dualitatea Spirit şi Materie. 
Mistica Isihastă s-a văzut că nu se poate încadra în acest 
fel de realitate. În primul rând nu poate admite ca Raţiu-
nile, ce sunt fragmente de Conştiinţă, să facă parte din 
Spirit-Suflet, întrucât se introduce Imperfecţiunea în 
Perfecţiunea Absolută. Apoi nu poate goli Corpul total de 
orice urmă de minte-raţiuni, practica dovedind că şi 
Corpul are Matca sa energetică. 

Aşa noi ne întorcem la origini, identificând Chipul de 
Suflet în corespondenţă cu Chipul de Persoană Dumnezeu, 
mai presus de Raţiuni, ca Esenţă Triadică Eu-Duh-Spirit, 
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în care Limbajul şi Mişcarea sunt în moduri de Întreguri, 
nu de fragmente Raţiuni. Aşa Raţiunile sunt identificate ca 
în corespondenţă cu Energiile Harice-Raţiunile Divine. 
Raţiunile sunt Informaţii de Mişcare de Spirit, nu Limbaj 
direct de Spirit. Sfinţii Părinţi filocalici când vorbesc de 
Raţiuni au în vedere acest sens de prelungire de Spirit-
Suflet. Noi, aici, ca Isihasm punem problema şi în con-
textul general de mistică. Mistica de fapt lărgeşte orizontul 
teologiei. Ca filosofie greacă, Materia este considerată 
Anti-Spirit. Ca Isihasm, Trăirea nu este Spiritualizarea 
materiei, ci altceva mai mult.  

Noi nu facem aici filosofie şi nici teologie, căutăm o 
descifrare a Realităţii. Realitatea nu este Polarizarea pozi-
tiv şi negativ, Spirit şi Materie. Din punct de vedere creştin 
Realitatea este o Transpunere Dublă ca Spirit-Suflet şi 
Corp-Energii, după cum şi Dumnezeu este ca Persoană 
Duh şi Energii Har. Materia este Energie în creaţie. Harul 
nu este negativul Persoanei Lui Dumnezeu, fiind Energie 
necreată. La fel Materia nu este negativul Sufletului creat, 
ci Prelungirea mişcării lui. Căderea aduce polarizarea-
negativizarea. Aici este cheia metafizicii creştine. Doar 
creştinismul face din Corp co-partener Sufletului, ceea ce 
pentru greci este o nebunie şi pentru ceilalţi ceva de neîn-
ţeles. Harul Energiile necreate sunt strălucirea Persoanelor 
Dumnezeieşti, nu străine, dar de altă Esenţă, ca Energii 
Semi-Spirituale, de unde Harul este tocmai Raţiunile 
Divine. 

La fel şi în creaţie, realitatea energetică este strălucirea 
în afară a Sufletului, ca realitate Semi-Suflet, tocmai 
Corpul ce are Mintea sa de Corp. În filosofia creştină nu 
există Materie Simplă, ci numai Materie Organizată Corp. 
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Căderea face ruptura dintre Materia simplă şi Organizarea 
ei: Corp. 

Materia este în esenţă Raţiuni-Informaţii care în con-
densare dau Substanţa Materiei. După căderea din Rai 
apar confuziile, uitându-se de suflet, iar Corpul îşi com-
pensează Sufletul cu Mintea sa proprie, partea organică 
lăsând-o Corp. Mistica Isihastă nu poate accepta o astfel 
de realitate incompletă şi doar pe plan energetic. Mistica 
Isihastă este o Realitate dincolo de Raţiuni, o Convorbire 
Transcendentală pură. După cădere, configuraţia realităţii 
este descompletată de Conştiinţa Chipului Lui Dumnezeu, 
rămânând doar Chipul propriu de creaţie peste care se 
adaugă chipul decăzut, parazitar, ca o compensaţie a 
chipului de Dumnezeu. Mai mult, se face o amplificare pe 
planul energetic-Corp, care umbreşte Sufletul, înlocuind 
Sufletul cu Mintea-Raţiunile de Corp. Sufletul se uită, iar 
Corpul se împarte el în pretins Suflet ca Minte şi Corp. 

Isihasmul trebuie să descifreze aceste erori ale căderii. 
Filocalia vorbeşte de Mintea Sufletului ca altceva decât 
Mintea Corpului Păcătos. Isihasmul este o Mistică Diho-
tomică nu Dualistă, de realităţi egale şi coexistente în 
comunicare şi înrudire, nu mecanism forţat de spiritua-
lizare a Corpului. Isihasmul nu este Auto-Spiritualizarea 
Corpului cu vag sens Transcendental, ci Unitate Suflet-
Corp în Unirea de creaţie cu Dumnezeu. 

 

51. 
 
Ca practică Isihastă, trebuie o definire clară a celor două 

părţi de realitate, Suflet şi Corp. Sufletul este Model creat 
pe Arhetipul de Persoană Dumnezeiască, de unde Chipul 
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de Dumnezeu al Sufletului. Mai mult: Sufletul este Chip 
Trinitar fără să fie trei Suflete, ci Un Suflet Deplin, 
Monadă Triadică Eu-Duh-Spirit, Conştiinţă-Fiinţă-Sine, ca 
Trei Permanenţe ce fac un Suflet Viu, care în Corp se 
prelungesc în corespondenţă ca Minte-Simţire-Organe,  
ca o realitate totală, Cap-Trunchi-Membre, Rădăcină-
Tulpină-Ramuri. Sufletul şi Corpul nu sunt simple realităţi 
substanţiale, Spirit şi Materie, ci sunt Viuri: Sufletul ca 
Entitate Spirituală, iar Corpul ca organism. 

În Suflet este un limbaj de Suflet şi în Corp la fel. 
Sufletul ca Viu în sine nu se opreşte doar în sine, ci se 
prelungeşte peste sine ca Miracol Energetic, de unde 
Corpul iese din Mişcările Sufletului, ca Informaţii-Ecou de 
Mişcare de Suflet, de unde Corpul este tocmai Mentalul. 
Sufletul are mai mult decât Minte, are Eu-Conştiinţa 
totală, pe când Mintea Corp este o Energie Informaţională 
de Bucăţi de Conştiinţă, de Raţiuni. Sufletul are alt Limbaj 
dincolo de minte-Raţiuni. 

Dar Raţiunile, odată ieşite din Suflet, pot fi un timp 
independente de Conştiinţa Sufletului, de unde părerea că 
Mintea este un fel de Conştiinţă. Corpul fără Conştiinţa de 
Suflet este doar un Mecanism cu Legi de funcţionare. 
Căderea dovedeşte aceasta, prin despărţirea Sufletului de 
Corp, ce face dezintegrarea funcţiilor Corpului. Mistica a 
descoperit înrudirea dintre Spirit şi Materie, ce este un fel 
de Semi-Spirit. Mai mult, Mintea este esenţa Materiei, ce 
în condensare dă Materia. 

Mistica susţine că între Spirit şi Materie nu este Anta-
gonism, ci prelungire şi corespondenţă, dar în planuri 
diferite. Sufletul este Eu-Conştiinţă în sine, cu stări pure 
de Conştiinţă, care apoi se prelungesc în afară ca Raţiuni 
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Energetice Corp. După Cădere, Sufletul se umbreşte şi 
rămâne aparent doar realitatea Minte-Corp, care şi aceasta 
se rupe în Minte şi Substanţa moartă materială. De aici 
Mistica după cădere, ca încercare de a reface unitatea 
Minte-Organe Corp. Ştiinţa confirmă că Materia este o 
Substanţă mecanică în sine cu Legi fizice şi chimice, cu un 
fel de Raţiuni mecanice. Ce este Organicul atunci?... 

Viaţa este tocmai Unirea dintre Viul Sufletului cu 
Mecanicul Materiei. Mecanicul, deşi este Minte în sine, nu 
are Viaţă. Viaţa este Unirea cu Sufletul ce este însăşi Viaţa. 
Raţiunile mecanice fără Viul Transcendental al Sufletului 
sunt Legi Oarbe. Viul energetic este comunicarea dintre 
Spirit şi Materie. Celula Vie este asocierea dintre Atomii 
morţi cu Viul de Suflet ce este de altă esenţă. Fără Viul de 
Suflet atomii materiei au mişcările lor, dar nu au acel 
Organic Miraculos ai Vieţii. Unitatea „Suflet” este Eul-
Conştiinţa, iar Unitatea „Corp” este mintea. De aici, 
Mistica dintre Suflet şi Corp este Mistica dintre Eul Suflet 
şi Mintea realităţii Corporale. 

Filocalia vorbeşte de o Minte Transcendentală, ce este 
tocmai întrepătrunderea dintre Eul de Suflet şi Mintea de 
Corp ce Transcendentalizează Mintea cu Viul de Suflet. 
Sistemul filosofic grec amestecă Spiritul cu Raţiunile în 
acest Ideal de Unitate Spirit-Minte, dar se uită că totuşi 
niciodată nu se pot amesteca, chiar dacă se întrepătrund. 
Noi, ca Mistică Isihastă, le delimităm, fără să le despărţim 
însă, ca să descifrăm confuziile apărute din cauza căderii 
din Chipul de Rai. Isihasmul este deschiderea celor două 
realităţi Suflet şi Corp în Idealul Unirii Mistice cu 
Dumnezeu Creatorul.  

În Isihasm misticul nu se luptă cu Materia, ci cu 
Raţiunile decăzute ale Corpului păcătos. Misticul Isihast, 
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după ce biruieşte Raţiunile Materiei decăzute, ajunge la 
Pace cu Corpul, până la Sfinţirea Corpului ca părtaş la 
Sfinţenia Sufletului. Căderea aduce Contrarierea dintre 
Conştiinţa de Suflet şi Raţiunile de Corp. Isihasmul tinde 
la restabilirea armoniei ancestrale. 

Sufletul ca realitate este baza, din el ieşind prelungirea 
energetică a Corpului. Sufletul este o Existenţă Deplină cu 
tot complexul de Viaţă, dar pe plan pur Sufletesc dincolo 
de modurile energetice Corp. Sufletul are deja toate Memo-
riile realităţii, tot Limbajul de Suflet. Misticile necreştine 
văd Sufletul ca pe o Realitate nedefinită, mai mult ca pe 
un principiu Spiritual în sine, ce are nevoie de Mani-
festarea energetică să capete Limbaj de Viaţă şi mişcare. 

Din punct de vedere creştin, Sufletul este o realitate 
deplină bine definită ce are deja în sine Viaţă şi Limbaj 
datorită configuraţiei Triadice a Sufletului ce este Eu-Duh-
Spirit, Conştiinţă-Fiinţă-Sine, nu o Singularitate Spirit, mai 
mult Principiu decât Entitate Vie. O Entitate Singulară, fie 
ea chiar Vie, nu poate avea mişcare în sine, că nu are ce 
mişca şi faţă de cine se mişca. Dar un Suflet Trinitar în 
sine, dar ca un Singur Suflet, poate avea mişcare în sine, 
fiind o mişcare între Părţile sale de Suflet, ca un Limbaj 
pur de Suflet. De aceea Sufletul Creştin este Chip de 
Persoană ca şi Dumnezeu, ca Monadă Triadică cu Depli-
nătatea de viaţă şi mişcare. Mistica Isihastă fără Chipul de 
Suflet Persoană cu Limbaj şi mişcare în sine nu mai este o 
Mistică proprie şi specific Creştină. Aşa Sufletul nu are 
nevoie de Corp ca să-şi formeze Limbaj şi mişcare, ci 
Limbajul de Suflet se prelungeşte ca manifestare de Corp. 
De aici Mistica Isihastă ca Restabilire a Sufletului Păcătos, 
ca adevărata Restabilire şi a Corpului Păcătos. 
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Ca Isihasm Realitatea este Limbaj de Suflet în prelun-
gire cu Limbaj de Corp şi în Unitatea lor apoi Unirea cu 
Dumnezeu Limbajul Transcendental în sine. Corpul nu 
este Materia goală în care Spiritul îşi construieşte lumea 
fenomenală, ci este Transpunere de Limbaj de Suflet ca 
Miracol Energetic de Corp. Corpul are Capacitate de 
Limbaj propriu prin Raţiunile sale mecanice, în înrudire 
cu cel de Suflet, de unde comunicarea reciprocă. 

Corpul nu este necesitatea Sufletului, ci Strălucirea 
Sufletului, după cum Harul-Energiile necreate-Divine sunt 
Strălucirea Persoanelor Dumnezeieşti. După cădere, această 
Strălucire se rupe şi se face Materie moartă, în creaţie. 
După cădere se uită de Limbajul de Suflet, de unde nevoia 
de Rememorarea lui. Isihasmul este tocmai Mistica 
Rememorării Limbajului uitat. Greşeala este că se caută în 
Raţiunile Corpului. Majoritatea Misticilor necreştine cred 
că Subtilizarea Memoriilor de Minte constituie memoriile 
de Suflet. Mistica Isihastă sare peste Minte, căutând 
Originea Limbajului Pur în Hristos, Cuvântul direct al Lui 
Dumnezeu.  

În Rai, înainte de cădere, era un Limbaj Universal, ce 
întrunea şi pe cel de Suflet şi pe cel de Corp. Turnul lui 
Babel este Simbolul Ruperii Limbajului Universal. Vine 
Hristos, Cuvântul Lui Dumnezeu, şi readuce Limbajul 
Uitat. După cădere noi am rămas doar cu Limbajul Senzual 
grosier şi cu cel Mental. Filosofia crede că Limbajul Mental 
este chiar cel de Spirit. Mistica susţine că limbajul pur de 
Suflet este dincolo de cel Mental. Să nu se confunde Viul 
Mistic cu simplul Sentimentalism, care şi acesta este tot al 
Corpului. Viul Mistic este Duh-Fiinţă care se prelungeşte 
apoi în Sentimentalismul energetic Corp. Sufletul, s-a 
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văzut, este Monada Triadică Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă, 
Spirit-Sine. Noi, ca Isihasm, facem delimitarea dintre Duh 
şi Spirit, consideraţi de majoritatea totuna. Duhul este 
Fiinţa Sufletului, corespondenţa Sfântului Duh din Dum-
nezeire, iar Spiritul este Sinele corespondenţa Logosului-
Fiului-Cuvântului Dumnezeiesc. 

Duhul este greşit numit Spirit, după traducerea 
limbajului latin Spiritus. Ca Mistică, Duhul este Viaţa 
sufletului, iar Spiritul este Existenţa Sufletului. S-a văzut 
în „Memoriile unui Isihast” definirea Sufletului ca Triada: 

– Viul-Eul-Conştiinţa 
– Viaţa-Duhul-Fiinţa 
– Existenţa-Spiritul-Sinele. 

Catolicii confundă pe Sfântul Duh cu Spiritul. Duhul nu 
este Spiritul în sine, ci Fiinţa în sine. Tatăl este Persoana în 
sine, iar Fiul-Logosul este Spiritul în sine, Asemănarea 
Tatălui. Tatăl este Chipul, Duhul este Faţa şi Spiritul este 
Asemănarea. Şi Filocalia vorbeşte de Duhul Sufletului şi 
de Spiritul Sufletului separat. În Sufletul nostru, la fel, 
Duhul este Fiinţa, iar Spiritul este Asemănarea Eului-
Conştiinţei. Duhul este Mişcarea Conştiinţei, iar Spiritul 
este Răspunsul Conştiinţei. Duhul iese întodeauna din 
Conştiinţă, iar Spiritul se întoarce întotdeauna în Conştiinţă. 
Acesta este Limbajul şi mişcarea în Suflet. Şi de aceea nu 
se poate confunda Duhul cu Spiritul. 

De asemenea în Corp, Simţirea-Corespondenţa Duhului 
de Suflet iese din Minte-Voinţă, dar Sistemul Organic 
material se întoarce, se preface în Raţiuni-funcţii organice, 
fiind corespondenţa Spiritului de Suflet. De aici Cunoaş-
terea, care este Viul Transcendental al Unirii Suflet-Corp. 
Filosofia a uitat de Cunoaşterea pură de Suflet şi se 
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opreşte la cunoaşterea de Minte Raţională conceptuală. 
Sufletul este în Esenţă Persoană Eu-Conştiinţă, dar nu ca 
un Principiu nedefinit, ci ca definitul însuşi, care, para-
doxal, cuprinde Infinitul nu ca limitare, ci ca Deschidere 
necuprinsă. Persoana Absolută-Dumnezeu ca Totalitate-
Deplinătate scoate din Sine diversitatea, nu primeşte în 
Sine diversitatea. 

Cunoaşterea nu este Acumulare, ci Transpunere de sine 
în alte Moduri de sine. Aşa Sufletul-Spirit ca Persoană are 
deja tot Limbajul Cunoaşterii, manifestarea energetică de 
Corp fiind tocmai Prelungirea Limbajului de Suflet, nu 
formarea Limbajului, cum se crede. Ca Mistică, Limbajul 
lumii fenomenale nu este nevoia de a căpăta Cunoaştere 
în Spirit, ci este desfăşurarea în afară a Cunoaşterii 
lăuntrice de Suflet. Mistica este Reintrarea în acest Limbaj 
deja existent prin care să se Participe la Convorbirea cu 
Dumnezeu Creatorul. Misticile necreştine neavând Taina 
Treimii de Spirit nu admit Persoana şi nici nu pot defini 
Persoana. Taina Persoanei este Treimea şi Persoana este 
Taina Treimii. 

La fel Sufletul în Isihasm este Taina Persoanei şi a 
Treimii, fără de care nu se înţelege specificul isihast. Noi 
avem ca Zestre de la Dumnezeu toată Cunoaşterea prin 
realitatea de Suflet Persoană, încât noi nu Evoluăm-
Devenim la Cunoaştere, ci Creştem în Răspuns şi Partici-
pare la Cunoaşterea deja existentă, ca întrepătrunderea de 
Cunoaştere cu nenumăratele Moduri de Cunoaştere, ca 
Transpunere a Cunoaşterii în nenumărate forme ale 
Creaţiei. Creaţia nu este Formarea Cunoaşterii de Dum-
nezeu, ci Transpunere a Cunoaşterii Dumnezeieşti Depline 
în altă Modalitate, cea de Creaţie. Noi nu suntem Devenire 
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în Conştiinţă, ci Participare de Conştiinţe la nenumăratele 
Moduri de Conştiinţă ale Vieţii Transcendentale. 

Căderea din Perfecţiunea de rai ne-a întunecat 
Conştiinţa de Suflet şi aşa trebuie să facem Ocolişul 
Căderii, de Revenire la Conştiinţa de Suflet ce nouă ni se 
pare devenire-evoluţie. Cunoaşterea nu înseamnă simpla 
acumulare de memorii de Conştiinţă, ci Participarea 
Conştiinţei noastre deja existentă la realitatea totală ca 
Întrepătrundere-Unire cu Dumnezeu însuşi. Cunoaşterea 
în sens creştin este Deschiderea Conştiinţei ca Iubire-
Dăruire, nu ca închidere în propriul Spirit.  

Mistica Isihastă nu este Monolog Transcendental, ci 
Dialog Transcendental. Dialogul implică Conştiinţe Coexis-
tente care nu se absorb unele în altele, ci se Transfigurează 
reciproc. Eul-Conştiinţa nu este Suma Memoriilor, ci pro-
ducerea memoriilor. Conştiinţa este Arhetipul Memoriei. 
Memoriile sunt moduri de mişcare ale Conştiinţei, care 
rămâne totdeauna totală şi prezentă. Noi după cădere nu 
mai avem starea de Conştiinţă totală şi deplină, ci doar 
Memorii de mişcare de Conştiinţă. Mintea de Corp este 
Informaţie de memorii de Conştiinţă. După cădere, mai 
trăim din Memorii şi vagi amintiri ale realităţii, de unde 
Semi-Conştiinţa noastră. 

 

52. 
 
Realitatea este transpusă în dublu aspect şi esenţă, ca 

Realitatea Spirituală şi ca realitate fenomenală energetică 
de forme corporale. Şi fiecare au limbajul lor propriu. În 
mod normal aceste limbaje nu sunt separate şi contrare, ci 
într-un limbaj Integral de întrepătrundere reciprocă. 
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Limbajul energetic de Minte ar fi Transcendentalizat de 
Suflet şi Limbajul de Suflet ar fi întrerupt de minte. 
Căderea le separă până la rupere şi izolare.  

Aşa Mistica este Refacerea acestei Integralităţi primor-
diale, nu doar un simplu instrument de Cunoaştere, cum e 
considerată. Noi de obicei separăm modurile de cunoaş-
tere, pe cel filozofic ca metafizică şi raţionamente, pe cel 
mistic ca miracol şi pe cel ştiinţific ca dovezi sensibile. Noi 
considerăm Mistica Isihastă înglobarea acestora în 
Unitatea care în mod normal trebuie să fie. Noi suntem 
Unităţi Integrale chiar dacă avem configuraţie multiplă. 
Este o tendinţă de a reduce totul la Esenţe până la Principii 
Abstracte, Esenţa crezând-o Unitatea realităţii, de unde 
părerea că totul poate fi redus la numere şi formule 
matematice. Mistica nu are Unitatea realităţii în aceste 
abstractizări-esenţe, ci în Forme definite. Cine este 
Permanenţa Realităţii? Esenţa abstractă sau Forma Vie 
deja sistematizată? 

Ca Mistică, Sufletul este o Formă Spirituală Vie, nu o 
Esenţă vagă, mai ales ca Isihasm, în care Sufletul este o 
Monadă Triadică în sine ca o Entitate-formă spirituală net 
definită. Căderea ne rupe de Suflet şi facem din Corp-
Minte Înlocuitoare de Suflet, iar Corpul îl reducem la 
materie. Şi ca să deosebim Materia de Esenţa sa Minte 
facem din Minte Esenţa Materiei, şi dincolo de Materie. Ca 
Mistică nu există Materie simplă, ci doar Organizată ca 
individualitate Corp. Aşa Permanenţa Materiei nu este în 
fond Mintea, ci Forma Corp. Căderea aduce distrugerea 
Permanenţei Corpului. Hristos restabilind căderea, reface 
în Corpul Înviat tocmai Permanenţa Materiei. Noi, ca 
mistică, susţinem că Forma este Esenţa-Permanenţa 
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Realităţii, nu Abstractizarea până la Schematic şi Legi. 
Scheletul este simbolul Morţii, încât abstractizarea este 
semnul Căderii. Abstractizarea despărţită de Formă este 
efectul Căderii. Păcat că Mintea operează cu abstractizări. 
De aceea noi, în Isihasm, insistăm pe delimitarea Sufle-
tului de Mintea Corp. 

Pe Dumnezeu ca Persoană nu-L poţi despărţi de Forma 
Treimică, tocmai această Formă definind Persoana. Un 
Spirit fără Formă nu mai este Persoană. Deci Forma de 
Persoană îl determină şi-l face Spirit Viu Persoană. De aici 
Originea Formei ca Esenţa Realităţii. Şi Raţiunile sunt 
Forme informaţionale, structurări. Totul este Formă, de la 
Spirit până la Raţiunile mentale şi planete. Şi Legile sunt 
Forme de Raţiuni mecanice. Atomul materiei este o formă 
a formei informaţionale ce îi este baza. Ca Isihasm, nu este 
o Evoluţie de la nedefinit la Formă şi nici de la forme 
inferioare la forme superioare, ci totul este Transpunere de 
forme deja definite în multitudine de Transpuneri de 
forme. Creaţia este Transpunerea Formelor de limbaj 
Dumnezeiesc în Forme efectiv create în Esenţă şi substanţă 
creată. 

Creaţia nu evoluează la Forme şi acestea formând 
Limbajul Dumnezeiesc, ci creaţia are la început Formă în 
Modelul Arhetipal Creator. Creaţia nu este Mişcare de 
devenire la Forme, ci Viaţă de Forme în sine, cu 
Participare-împărtăşire între Forme aşa născute-Create. 
Căderea ne rupe Formele, de unde ocolişul căderii de a ne 
reface Forma şi apoi de a Trăi Viaţă de Forme. Moartea 
este maximul ruperii Formei. 

Filosofia caută Formele Raţionale, Ştiinţa caută  
formele Corporale-fizice, Religia cu Mistica pe cele 
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Transcendentale. Ca Isihasm, se caută Forma Integrală ce 
le înglobează pe toate. Persoana este Chipul Formei 
Absolute fiind în sine totodată Treime, ca prefigurare a 
Treimii de Persoane ca Supra-Forma Absolută Dumnezeu 
Treime. Dumnezeu ca Perfecţiune Absolută este Formă 
totală în Sine ca Persoană şi în afară de Sine Supraformă ca 
Treime de Persoane. Dumnezeu nu este doar o Treime 
Interioară ca persoană, ci ca Treime Exterioară ca Treime 
de Persoane. Şi noi creaţia suntem Treime Interioară de 
persoană, iar ca Treime exterioară suntem în Marea fami-
lie a Creaţiei şi a Lui Dumnezeu Însuşi. De aici Creşti-
nismul ca participare Personală la Marea Familie Totală. 

Forma Permanentă Interioară este Integralitatea noastră 
Suflet-Corp, iar Supra-Forma Exterioară este Dumnezeu şi 
toată creaţia. Creaţia nu este Emanaţia Lui Dumnezeu, ci 
Transpunerea reală a Lui Dumnezeu într-o Nouă realitate 
de Esenţă creată, această transpunere fiind Înrudirea 
noastră cu Dumnezeu, nu ca panteism, ci ca filiaţie-creaţie. 
Taina Persoanei şi a Treimii este tot fondul Misticii 
Isihaste. 

Dumnezeu nu este Imanentul Transcendental, Perma-
nentul principiu, punctul de reper al Lumii fenomenale 
create, ca Singura Conştiinţă ce se proiectează şi dă im-
presia de Conştiinţă şi lumii. Dumnezeu nu este Singurul 
Suflet Universal, ci prin creaţie Dumnezeu creează efectiv 
o Multitudine de Suflete, ca Transpunere de model al 
Sufletului Său în alte Moduri de Suflet de esenţă de 
creaţie. Dumnezeu este într-adevăr Centru Sufletesc al 
tuturor Sufletelor create, dar nu ca Manifestare de Dum-
nezeu, căci nu are nevoie de aşa ceva, ci ca Deplinătate de 
Sine, ca deschidere şi în altă Existenţă, de creaţie. 
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Isihasmul nu este un sistem de mistică abstractă, de 
simple stări mentale şi extaz de Intelect, ci o Trăire 
Integrală de realitate Suflet şi Corp în întrepătrundere 
Transcendentală. Misticile necreştine nu concep o Viaţă şi 
o mişcare în Transcendent, neavând un Dumnezeu 
Treime, ci un Spirit singularitate fără nici o mişcare, mai 
mult principiu decât realitate. În creştinism, Dumnezeu 
este Forma Treime absolută, ce nu este limitare, ci 
paradoxul Supra-Cuprinderii Necuprinsului absolut. 
Neantul-golul nu există în filosofia creştină, Dumnezeu 
fiind Deplinul Absolut ce Cuprinde necuprinsul, în acest 
Supracuprins fiind deschiderea necuprinsă. De aici 
Mistica Isihastă este mistica Icoanei-Formei, de realităţi 
întregi şi Vii. 

Idolul, paradoxal, nu este Formă, ci abstracţie de formă, 
confundat cu Esenţă de Dumnezeu. Icoana nu este Esenţă 
ce înlocuieşte pe Dumnezeu, ci Formă de creaţie Unită cu 
Forma de Dumnezeu ce nu se amestecă, forma de creaţie 
sfinţindu-se în cea Dumnezeiască. Idolul este abstracţie ca 
esenţă Divină ce înlocuieşte pe Dumnezeu, pe când Icoana 
întrupează şi apropie pe Dumnezeu, îl face coexistent cu 
Forma de creaţie fără ca acesta să devină Dumnezeu, ci 
sfinţindu-se. Icoana este Locuinţă a Prezenţei Lui, pe când 
Idolul este Devenire în Dumnezeu. De aici marea eroare 
după căderea din Rai. Prezenţa Lui Dumnezeu este dată la 
o parte din Forma noastră de creaţie şi din Icoane devenim 
Simple Forme-tablouri de creaţie, în care ne închipuim pe 
noi ca Auto-Icoane, până a ne crede pe noi înşine 
dumnezei. Idolul este închipuirea că o Formă de creaţie 
poate fi chiar Dumnezeu. 

Aşa Idolul este Anti-Icoana, nu Icoana forma-chipul. 
Noi, creaţia, suntem forme-chipuri de creaţie, pe care dacă 
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le îndumnezeim, le facem Idoli. Dacă le sfinţim, le facem 
Icoane, ca Unire cu Dumnezeu, nu transformare în 
Dumnezeu. Noi, în Isihasm, insistăm pe înţelegerea că 
Forma este Esenţa-Permanenţa realităţii. Un Spirit abstract 
este doar Subiect din afara realităţii, ca un spectator, nu ca 
un Participant. Spiritul Formă-Suflet Viu este Subiect şi 
Obiect şi spectator şi participator. Esenţa Trăirii Isihaste 
aici este. Noi suntem Forme Permanente Vii ca Suflet şi 
Corp, ca Subiect Persoană ce Participăm cu Viaţa-Trăirea 
proprie la viaţa şi Trăirea celorlalte Forme, participăm 
chiar la Trăirea şi Viaţa Dumnezeiască. 

Isihasmul este Participare, nu abstractizare, Iubire nu 
Auto-Interiorizare. Viul nu este abstractizare-interiorizare, 
ci Participare ca Formă Vie în Dăruire şi exteriorizare de 
Viaţă. Viaţa prin Dăruire nu se consumă, ci miraculos se 
Multiplică, se face nesfârşită. Viaţa prin interiorizare-
egoism se anihilează până la singularizare şi abstractizare. 

Isihasmul este, paradoxal, o mistică nu a Interiorizării, 
ci a Scoaterii Interiorului în Dăruire exterioară. Căderea ne 
aduce ruperea în bucăţi şi această rupere ni se pare nouă o 
exteriorizare-pierdere, de unde nevoia de Interiorizare, de 
revenire la întregul nostru pierdut. Dar odată ajunşi la 
întreg, Viaţa Întregului este Dăruirea-Iubirea, scoaterea 
interiorului la exterior. 

 

53. 
 
Sufletul este forma realităţii spirituale ce are ca esenţă 

modelul-chipul Arhetipul de Dumnezeu. Corpul este 
forma realităţii energetice-fenomenale, ce are ca esenţă 
Informaţiile raţiunile mecanice. Şi întrepătrunderea Suflet-
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Corp este Conştiinţa Transcendentală integrală, la care 
aspiră mistica. După cădere, noi ne limităm la realitatea 
Individualităţii Corp ce are complexul mental-senzitiv-
organic. Forma Corpului este Individualitatea Organică ce 
are în sine informaţiile mentale ca esenţă, are sensibilitate 
ca senzaţie şi sistematizare Organică. Căderea rupe Forma 
Integrală a Corpului în bucăţi. 

După Cădere, creaţia intră în Războiul împotriva 
Formei-Permanenţei adevărate. Corpurile se fărâmiţează, 
formele naturii se fac praf în explozii cosmice, Omul 
moare. De aici lumea noastră de forme deformate cu 
tendinţe de reducere la abstracţie. Diavolul este maximul 
abstractizării, reducerii existenţei la principii fără nici o 
Formă. 

Nimic nu urăşte Diavolul mai mult ca Forma deplină. 
Fără Formă înseamnă întuneric. Lumina este Viaţa 
formelor. Copilul nu o poate gândi fără formă-imagine nu 
din incapacitate, ci neputând despărţi forma de abstracţie. 
Căderea rupe realitatea în Bine şi Rău, ca separarea formei 
de abstracţie. Misticul trebuie să redevină copil, cum zice 
Scriptura, să reunească forma cu abstractizarea în chipul 
Viu. Doar în forma Vie binele şi răul, pozitivul şi negativul 
nu mai sunt contrarii. Restabilirea este unirea contrariilor, 
a formei şi abstractizării. 

Unirea subiectului cu obiectul este tot în acelaşi sens. 
Hristos prin înviere face Unirea contrariilor. Grecii l-au 
numit pe Sfântul Pavel nebun când le spunea că trupul 
înviat poate coexista cu Sufletul într-o realitate integrală 
fără contrazicere. Învierea este Realitatea de Rai în care 
Spiritul şi Materia coexistau fără anihilare într-un chip 
Unic perfect de Icoană, în care Dumnezeu şi Creaţia se 
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întrepătrund. Căderea a fost primul Iconoclasm, Învierea 
lui Hristos restabileşte Icoana. Specificul creştinismului 
este tocmai Icoana, întrepătrunderea Spiritului Suflet cu 
Materia Corp în Unitate şi armonie, a formei şi abstracţiei. 

Pentru Religie, Biserica şi Cultul sunt unitatea 
abstracţie-formă, altfel se ajunge la o Religie abstractă. 
Hristos a adus Biologicul Transcendental în chipul de 
creaţie, tocmai prin revenirea la Chip-Icoană. Hristos vine 
să Hristifice formele de creaţie, care din Idoli devin Icoane. 
Orice formă Hristificată nu mai poate fi suspectată de Idol, 
având în sine pe Cel Adevărat, pe Chipul cel Nemincinos. 
Misticul nu are o Cunoaştere prin formule abstracte, ci o 
Cunoaştere prin Dialog, ca egalitate între formă şi 
abstracţie, între Subiect şi Obiect, care în Integralitate se 
Transcendentalizează. 

Ca realitate, nu există întâi formă şi apoi structură, ci 
amândouă deodată. Dumnezeu Zice şi Face. Înseşi Raţiu-
nile sunt forme subtile. Ca mistică se foloseşte metoda 
reducerii formelor grosiere la formulele mentale abstracte, 
ca intrarea din exterior în interior, dar în faza adevărată de 
mistică cele două sunt totodată fără să se anihileze 
reciproc. Realizarea mistică este o Integralitate interior-
exterior în Supra-forma Transcendentală. Structura fără o 
Substanţă de bază este fictivă. Substanţa este tocmai 
Forma, structurarea ultimă. Un anumit fel de substanţă 
are o anumită structură, de unde inseparabilitatea acestora. 

Dar substanţa Unică este Supra-Structura structurilor 
de interior, încât nu se poate niciodată separa forma de 
structură. Căderea le rupe, iar Drama neputinţei separaţiei 
aduce maltratarea şi suferinţa. Ca mistică, Substanţa este 
realitatea în structurare totodată, de unde Viul realităţii. 
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Substanţa fiind o structură deja, mişcările sale sunt 
transpuneri de substanţă în moduri diferite de structurare, 
fără să modifice de fapt Substanţa, ca o capacitate a 
substanţei de a fi totodată în mai multe moduri de 
structurare. Ştiinţa caută în structurare o evoluţie de 
substanţă, ce este greşit. Substanţa nu evoluează de la cea 
moartă la cea vie, ci este moartă sau vie ca însăşi 
substanţă, iar diferitele structurări sunt transpuneri tot de 
aceeaşi substanţă nemodificată. Substanţa Spirituală 
rămâne doar Spirituală, ca şi cea materială. 

Aşa Substanţa este Forma în Sine, iar diversele struc-
turări sunt diferitele moduri de mişcare ale substanţei.  

Abstractizarea este, paradoxal, mişcarea, nu Substanţa, 
de unde separarea Formei-Substanţei de Structurare-
Mişcare aduce căderea în două extreme, ori în substanţia-
lism-materialism, ori în Structurare-Idealism spiritualism 
abstract. Mistica vrea să refacă Integralitatea substanţă-
mişcare, formă-abstracţie, Spirit-materie, Suflet-Corp, 
Dumnezeu-Creaţie. Ca mistică, paradoxal, substanţa este 
Spiritul-Forma Permanenţa, iar abstractizarea-mişcarea-
structurarea este relativul-fenomenalul-materia. Căderea 
le rupe, le amestecă, le deformează, de unde nevoia de a le 
pune în Stările reale primordiale. Noi, cei căzuţi pe planul 
Corpului energetic, trebuie să reunim Masa energetică, 
zisă substanţa-Materie, cu structurările sale Mentale, ca 
restabilire de individualitate Corp. 

Misticile necreştine fac din această restabilire Corp 
însuşi obiectul misticii. După cădere noi cădem în mari 
confuzii. Uităm aproape total de Suflet, şi considerăm 
Sufletul ca fiind Mintea Corpului, structurarea Materiei. 
Noi am insistat mult pe stabilirea realităţii în capitolele 
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precedente, mai ales în „Memoriile unui Isihast”. Ca 
Isihasm, de nu facem această descifrare, nu precizăm 
tocmai esenţa isihasmului. Ştiinţa consideră că Substanţa 
materială poate evolua până la Structurare proprie superi-
oară de Conştiinţă, prin acumulări succesive. Chiar unele 
mistici susţin aceasta. Filosofia consideră Spiritul originea 
Structurării. Important este că Materia este capabilă să se 
asocieze cu Structurarea ce o poate apropia de Spirit. Ca 
mistică, Forma şi substanţa sunt totuna cu Structurarea, 
încât materia şi structurarea sa mentală sunt deodată. 

Aceasta nu este materialism, întrucât sacralizează 
Materia cu proprie Minte nu ca Evoluţie, ci ca existenţă 
totodată, ce înseamnă coexistenţă Minte-Materie ce nu mai 
este materialism, materie Inconştientă ce evoluează la 
Conştiinţă. Investirea Materiei prime cu o vagă mişcare 
informativă este deja semi-spiritualizarea materiei. Mistica 
susţine coexistenţa totodată a Substanţei-Formei cu Struc-
turarea-Conştiinţa sa, ce nu mai este deloc materialism. 
Adevărata Substanţă este Substanţa Suflet-Spirit ce este 
Conştiinţă şi Substanţă totodată, care are Miracolul să 
emane o Sub-Substanţă Energetică Har care este de 
structurare mentală. 

La fel în Creaţie, Substanţa de bază este cea de Suflet, 
iar cea de Corp este la fel o Sub-Substanţă mentală 
emanată de Mişcările Substanţei total Conştiente a Sufle-
tului. Universul Energetic nu este o Substanţă proprie, ci o 
substanţă de derivaţie, produsă de Supra-Substanţa Suflet. 
După cădere, noi uităm de adevărata noastră Substanţă şi 
credem Sub-Substanţa Energetică materială ca Substanţa 
propriu-zisă. Aici mistica se separă de ştiinţă, desacra-
lizând Materia de la o Substanţă în sine la una relativă 
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care este ca o Abstracţie faţă de cea de Suflet. De aici 
consideraţiile mistice că Materia este Iluzia Sufletului, 
abstractizarea, care pe jumătate e adevărat, Materia fiind 
Emanaţia Mişcărilor de Suflet, dar totuşi Substanţă reală, 
nu fictivă. 

De aici, Mintea care este structurarea Materiei, trebuie 
(ca Mistică) să se plece în faţa Eului-Conştiinţei de Suflet 
ce îi este Arhetip şi Origine. Forma este oprirea structu-
rării. De la formă încolo nu mai este structurare. O formă 
nu evoluează, ci se multiplică, chiar dacă în multiplicare ia 
altă formă, ca diversitate. Copiii nu sunt evoluţii, ci trans-
puneri ale Părinţilor. Realitatea este Formă. Dumnezeu 
este Forma Absolută, de aceea este Persoana Absolută. 
Dumnezeu Tatăl este de la început Deplin ca Formă Trans-
cendentală, iar Structurarea Sa Treimică este totodată atât 
în interior, cât şi în exterior. Forma de Conştiinţă şi forma 
de Persoană este totuna, ca Substanţa şi Esenţa sa. O 
substanţă Spirituală este de la sine şi Eu-Conştiinţă. 
Căderea ne face pe noi să vedem separat, structura ca 
Permanenţă şi forma ca relativitate, când în fond este 
tocmai invers. 

Mistica are probleme delicate în structuri, nu în forme, 
ce pot fi aceleaşi, dar cu structuri deosebite. Căderea, 
rupând şi formele, şi structurile, dă un complex aparte 
realităţii până la ruperi cu predominări structurale sau de 
formă. Bolile sunt revelatoare în acest sens. 

Ca realitate de Rai, nu este pierdere, nici de formă, nici 
de structură, chiar dacă sunt transpuneri şi mişcări şi de 
formă, şi de structură, fiind o revenire continuă la formă şi 
structură, ca Odihnă Transcendentală. După cădere, 
Odihna de Rai se preface în Moarte, când nu se mai 
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păstrează forma şi structura. Sufletul este o substanţă 
Spirituală ce totodată este o structurare triadică Eu-Duh-
Spirit, care nu se despart, nu se amestecă. Corpul este, la 
fel, o substanţă, dar energetică, ce are totodată o struc-
turare proprie ca Informaţie-energie-masă organică. Inte-
gralitatea Suflet-Corp este miraculosul Trup Fizic, de care 
vom vorbi într-un capitol special. Adevăratul Viu este însă 
Unirea-împletirea dintre Suflet şi Corp şi Dumnezeu cu 
Harul Său. Corpul este o substanţă cu structurare meca-
nică. Sufletul este o substanţă cu structurare spirituală. 
Unirea celor două structuri dă Biologicul. 

Căderea a adus înstrăinarea Sufletului de Materie-Corp, 
până la maltratarea reciprocă. Sufletul despărţit de 
Dumnezeu devine Negativ-păcătos, ce se face totodată 
duşman Corpului-materiei. La fel şi Corpul despărţit de 
Suflet devine negativ şi păcătos şi duşman Sufletului. De 
aici ştiinţa misticii de a neutraliza negativul atât de Suflet, 
cât şi de Corp, ca restabilirea armoniei primordiale. Şi mai 
mult, ca o Reintegrare în Dumnezeire. 

 

54. 
 
De obicei se confundă mistica unirii Sufletului cu 

energeticul Corp cu însăşi Unirea Creaţiei cu Dumnezeu. 
După cădere, noi trebuie să facem ocolişul auto-misticii, 
restabilirii rupturii dintre Suflet şi Corp, ca de abia apoi să 
trecem la adevărata mistică a Unirii cu Dumnezeu. 
Isihasmul este această mistică integrală. 

Grecii au mai mult metafizică, de aceea amestecă Inte-
lectul de Corp cu Spiritul. Indienii au o mistică a Naturii 
generale în care, opuşi grecilor, separă total Intelectul de 
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Spirit, până la altă extremă de un Dumnezeu principiu şi 
abstract, mai mult convenţional. 

Creştinismul are o mistică Integrală, ca dublă mistică şi 
de Spirit Suflet şi de intelect Corp. Şi în creştinism au 
apărut rupturi, în aceleaşi tendinţe de separare a formelor 
de structurile lor. În Isihasm, noi aspirăm la o înglobare a 
acestora fără extremismul unilateral. Trebuie să se ţină 
cont că, faţă de celelalte religii, Creştinismul este o Supra-
Religie, religia Lui Dumnezeu însuşi către Creaţie, nu 
efortul creaţiei către Dumnezeu. De aceea Ortodoxia are 
idealul unui creştinism deplin, în care nu se separă 
Dumnezeu de forma pământească Biserică şi nici Biserica 
de formele Culturale, nici nu se abstractizează Teologia 
până la simpla învăţătură-predică. 

Isihasmul este o Practică mistică a creştinismului 
ortodox cu amprenta acestuia. Se pune însă problema dacă 
practica isihastă este o Confesiune religioasă, sau o Ştiinţă 
Spirituală valabil generală pentru toate confesiunile, chiar 
şi necreştine. Mulţi sunt sceptici în acest sens. Noi dorim 
să evidenţiem totuşi valabilitatea practicii isihaste peste 
graniţele confesionale, ca o Ştiinţă Spirituală generală, 
deschisă întregii tinderi spre Transcendent. Graniţele 
confesionale limitează pe mulţi la o nereceptivitate faţă de 
valorile generale. Noi, în acest modest studiu despre 
isihasm, am dori o Reînviere a Isihasmului în acest 
context, ca valoare Spirituală Universală. 

 

55. 
 
Metoda Practică Isihastă în aparenţă este foarte simplă, 

dar care fără subtilitatea isihastă nu mai este deloc 
Isihasm. De aceea şi în isihasm este totuşi o semi-Iniţiere. 
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Povăţuitorul-Stareţul nu-ţi dă cine ştie ce Taine, ci te 
îndrumă într-o anume practică din care tu vei descoperi ce 
trebuie. Redau aici cum m-a povăţuit pe mine Avva al 
meu, Pustnicul Neofit. 

După ce mi-a vorbit în mare despre Isihasm, mi-a cerut 
să-l ascult în câteva poveţe sumare. Să scot Mintea din 
Cap-Creier şi s-o opresc mai întâi în gâtlej, să nu o cobor 
direct în Inimă. M-am revoltat, locul Minţii fiind în Cap. 
Mi-a cerut să încerc, fără alte considerente. Aşa am făcut. 
Pe inspiraţie şi expiraţie emiteam un Sunet-Suflu, la fiecare 
cu Rugăciunea întreagă: „Doamne Iisuse, miluieşte-mă pe 
mine, păcătosul”, cât mai prelung, ca apoi tot mai uşor 
până la un sunet mai mult mental localizat în această 
regiune. Mulţi interpretează în diferite feluri rostul acestei 
coborâri a Minţii în gât şi apoi în Inimă. Ca început să se 
evite orice filosofie. Trebuie să se ţină cont doar de 
importanţa ieşirii Minţii din cap în activitatea unui sunet-
suflu pe Rugăciune. Mintea obişnuită, cu forme mentale, 
trebuie să se oprească la singurele Cuvinte ale rugăciunii 
şi la sunetul suflului. Practicând acesta începe să se 
dezvăluie un Ceva dincolo de Minte. 

Atenţie! Să se refuze orice gând, pe acestea topindu-le 
în Viul ce începe să se evidenţieze. Mintea să nu se vadă în 
gol, ci din contră într-un Plin pe care îl descoperă Mintea 
că este dincolo de ea. Paradoxal, Mintea redusă la vid de 
Minte se umple de ceva dincolo de Minte, la care mintea 
participă pasivă şi în Linişte-Isihie totală. Mare atenţie, 
mintea să simtă din plin acel viu dincolo de Minte, ca o 
Prezenţă ce o copleşeşte, care nu o anihilează (aici este 
subtilitatea), ci o Supra-Activează într-o Odihnă în Ceva 
dincolo de ea. Este paradoxul Isihiei, în care Mintea 
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rămâne în deplinătate şi nu se mai Trăieşte doar pe ea, nu 
mai rămâne în sine în limitele proprii, ci cu Integralitate 
participă odihnindu-se la Supra-Realitatea dincolo de ea. 

Acest viu, Prezent dincolo de Minte, să începi să-l auzi 
la început ca o glăsuire de Rugăciune. Menţine-te cât mai 
mult în acest miracol. Ai continuă grijă să nu dai voie 
Minţii să facă subtilizări de minte, ca o trecere pe nivele 
superioare de minte. 

Secretul isihasmului nu este Magia Minţii, a comple-
xului de Minte, a trăirii în Universul Minţii, a descifrării 
miracolului de stări şi nivele de Minte, ci este altceva, este 
Participarea cu o Minte Integrală, nefărâmiţată, la Supra-
Realitatea Spirituală Suflet dincolo de Realitatea minţii. 

Practicând această metodă isihastă vei simţi că acel Viu 
şi Mintea sunt Două Realităţi distincte, care se oglindesc 
reciproc, nu văzându-se pe sine ca în oglindă, ci fiecare 
văzând pe cealaltă, Odihnindu-se una în alta, fără ames-
tecare. Aşa Mintea trece tot mai mult în Viul dincolo de 
minte şi se transfigurează de Conştiinţa Sufletului şi a 
Divinului necunoscut până acum. Mintea nu rămâne în 
Gol ca anihilare de Minte, ci Mintea se Umple efectiv de 
Viul Suflet, de unde revitalizarea Minţii în Isihasm. Tot 
secretul metodei isihaste este să nu permiţi Minţii să 
rămână în Gol şi să nu o laşi să activeze ca Minte, ca 
meditaţie magia-minţii. Mintea să se Umple de Viul 
dincolo de Minte şi să se lase pasivă în Realitatea Suflet. 

Meditaţia este încă agitaţie de Minte, deşi mai subtilă, 
iar Golul este Anihilarea Minţii ce nu este permisă în 
isihasm, care este doar Realitate Deplină. Isihasmul este 
astfel metoda Reactivării Viului de Suflet, peste activitatea 
Mentală, în care Mintea nu se Anihilează în Gol, ci se 
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Odihneşte în Integralitate, nu în fărâmiţări-meditaţii de 
minte. Meditaţiile misticilor oculte au un rol valoros în 
Restabilirea Integralităţii Minţii furate de formele grosiere 
ale lumii fenomenale, dar acestea nu trebuie confundate 
cu însăşi mistica în Sine, de Unire cu Dumnezeu. Metoda 
isihastă nu face Restabilirea Minţii prin metoda meditaţiei, 
deşi este folosită uneori, ci prin Supra-Metoda Scăldării 
Minţii direct în Suflet, în care Mintea nu se reface pe sine 
prin sine, ci prin Acţiunea Sufletului dincolo de Minte. 

Forţarea Minţii direct în Suflet pare de neînţeles pentru 
mulţi. Creştinismul oferă această posibilitate. Aceasta este 
toată Taina Practicii Isihaste. 

În alte mistici Sufletul este considerat Nemişcare-
Nemanifestare totală, Mintea-Mentalul fiind toată miş-
carea şi manifestarea, de unde toată magia misticii Minţii. 
În Isihasm nu este această polarizare, pozitiv şi negativ, 
nemişcare-mişcare, ci Dublă Mişcare-Participare. Reali-
tatea Transcendentală Suflet este în Sine o Mişcare Trans-
cendentală pură şi proprie, iar realitatea energetică men-
tală are mişcarea sa proprie, nu străină însă de cea Trans-
cendentală, ci pe Arhetipul acesteia. Aşa în Metafizica 
Isihastă, Sufletul este, paradoxal, Activul-Mişcarea Menta-
lului, iar Mentalul este Pasivul-Nemişcarea. Căderea din 
Rai aduce Umbrirea Sufletului şi aşa Realitatea energetică 
a Mentalului se dualizează pe sine şi se face Activare-
Mişcare faţă de Suflet. Mintea reprezintă Corpul. Ca reali-
tate în sine, Mintea ar fi Forma, iar energia este structu-
rarea-mişcarea. Creierul este Informaţie mentală devenită 
energie-masă fizică. Ieşirea Minţii din creier ar fi 
întoarcerea Minţii în sine însăşi. 

Misticile oculte scot Mintea din creier, dar o fac acti-
vitate mentală şi în afara Creierului. În Isihasm Mintea nu 
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iese din creier ca să fie Minte Liberă tot în activitate 
mentală, ci ca să se odihnească în Suflet. Mintea în Creier 
se pierde în funcţii neurologice şi mental-biologice, dar 
ieşită din Creier devine Minte deplină, fără fărâmiţarea în 
funcţii organice. Dar, şi ieşită din creier, Mintea, prin 
mişcările tot de Minte, chiar dacă sunt mai subtile, nu se 
Odihneşte.  

Prin metoda Isihastă, Mintea eliberată de Creier se 
Odihneşte în Suflet, care are realitatea sa peste Minte. În 
Isihasm sunt două Odihniri deodată, de creier şi de Minte, 
de unde valoarea terapeutică a metodei isihaste, atât a 
Creierului suprasolicitat de efort mental, cât şi a agitaţiilor 
de Minte. Pentru Suflet, Corpul nu este Formă, ci mişcare-
structură, căci Forma este oprirea structurii, deci 
nemişcarea. Aşa Forma este Odihna Mişcării-Structurii, iar 
Mişcarea este Odihna Formei-Nemişcării. 

Trebuie înţeles bine raportul Suflet-Corp. Sufletul este 
Forma Transcendentală Spirituală. Corpul este Forma 
energetică mentală. Dar Forma Corpului nu este formă de 
sine, ci ieşită din mişcările structurii de Suflet, a Triadei 
Eu-Duh-Spirit. Aşa pentru Suflet Corpul nu este Formă, 
Sufletul fiind Forma cea Adevărată din care derivă forma 
energetică a Corpului. De aici confuziile că Sufletul este 
Structură şi Corpul Formă sau invers, depinzând de 
partea la care o raportezi. La fel între Minte şi Creier. 
Creierul este produsul Minţii prefăcute în energie-masă şi 
funcţionalitate organică nervoasă semi-mentală. 

Misticii vorbesc de o Funcţionalitate mentală pură şi 
dincolo de creier, care însă nu este Spirit-Suflet, ci Forma 
Subtilă a Corpului. În isihasm se trece peste magia 
Corpului grosier şi a Corpului Subtil mental. Mintea, în 
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metoda isihastă, coboară din creier, dar nu se lasă în 
proprie realitate de minte pură, ci se îmbăiază în realitatea 
Suflet în care se Odihneşte şi cu Minte pură gustă din 
realitatea Suflet. Prin aceasta mistica isihastă se defineşte 
ca mistica Sufletului şi a Corpului în Supra-Mistica Inte-
grală a Unirii cu Dumnezeu dincolo şi de Suflet şi de 
Corp. Prin metoda isihastă, atât Sufletul, cât şi Corpul  
se Odihnesc în Dumnezeu, fără să se piardă, ci 
Transfigurându-se. 

 

56. 
 
Tot secretul în metoda isihastă este ca Mintea coborâtă 

în jos spre inimă să fie nemişcată în mişcarea de Suflet. În 
Isihasm este paradoxul ca Mintea-mişcare să treacă în 
nemişcare şi Sufletul-nemişcare să treacă în mişcare. 

S-a văzut că Sufletul, datorită Triadei sale Eu-Duh-
Spirit, poate avea şi mişcare-Limbaj transcendental, de 
neconceput în alte mistici. De aici posibilitatea Minţii de a 
deveni nemişcare în mişcarea pură de Suflet. Isihasmul 
vine cu noutatea filosofico-mistică a limbajului de Suflet, 
ce îl copleşeşte pe cel de Minte-Corp. Nouă ni se pare 
Sufletul ca un Abstract Absolut. Ca isihasm, Sufletul este, 
dimpotrivă, Concretul absolut şi viu, încât Mintea ca 
abstracţie se smereşte înaintea Concretului de Suflet.  

Dumnezeul creştin nu este un Spirit de maximă 
abstracţie, de principiu, ci maximul de concret care este 
Persoana. Toţi ne împiedicăm în definirea Persoanei. 
Creştinismul este singurul ce o defineşte ca Taina Treimii. 
De aici, Sufletul este Chip de Persoană, este Monada 
triadică în sine Eu-Duh-Spirit. În acest fel, Sufletul poate 
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avea limbaj-mişcare pură de Suflet, fiind în sine comu-
niune treimică de sine (vezi „Memoriile”). Noi ştim că de 
la concretul grosier al formelor fizice putem trece la 
abstractul subtil al Gândirii-formelor mentale. Isihasmul 
vine cu un Supra-Concret ce domină şi concretul de corp 
şi abstractul de minte, prin concretul de Suflet. Aceasta 
este baza isihasmului. După Cădere, formele concrete 
energetice devin relative şi aşa credem că Abstractizările 
de Minte sunt Permanenţele realităţii. 

Isihasmul susţine că Permanenţele realităţii nu sunt 
abstractizările mentale, ci sunt, mai în adânc, în limbajul 
de Suflet din care, în prelungire, dau abstractizările mentale. 
Aşa, isihasmul trece la Originile transcendentale ale 
Minţii, de unde mistica isihastă de Întoarcere a Minţii în 
Suflet. Ca metodă isihastă, nu se trece la abstractizarea 
realităţii concrete fizice, ci se face o intrare a Minţii oprite 
pe loc în concretul direct de Suflet. Aşa în isihasm se face o 
revitalizare a minţii nu prin meditaţii subtile de Minte, ci 
prin Suflet. Meditaţia transcendentală foloseşte abstracti-
zarea ca ieşire din concretul grosier fizic. Isihasmul sare 
peste această abstractizare şi intră direct în realitatea de 
Suflet ce este dincolo de minte-abstracţii. Mintea ieşită din 
creier nu mai trebuie abstracţionată în isihasm, ci trece 
direct în Supra-Concretul de suflet. 

După căderea din Rai, creaţia intră în magia abstracti-
zării. Se trece de la concretul de Suflet la subconcretul de 
Corp energetic, care se rupe în abstract de minte şi concret 
de Corp fizic. Diavolul face abstractizarea lui Dumnezeu 
şi aşa devine maximul negativ de abstracţie. De aceea 
isihasmul este maximul de concretizare a Lui Dumnezeu 
ca depăşire a căderii. Astfel, isihasmul nu este nici relaxare 
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de minte, nici subtilizare, ci intrarea în Suprarealitatea 
Divinului. Ca mistică, creierul este manifestarea concretă a 
Minţii. Inima este tot o manifestare a Minţii. 

S-a văzut din cele precedente că Sufletul este triadic în 
sine Eu-Duh-Spirit, în care Eul-Conştiinţa se transpune, se 
mişcă pe sine prin Duh-fiinţă şi prin Spirit-sine. În Corp, 
avem triada energetică, informaţie-energie-masă, Minte-
Simţire-organe, de unde Creierul ca manifestare a Minţii şi 
Inima ca manifestare a simţirii. 

Deci Mintea şi Inima sunt două manifestări concrete ale 
Informaţiei energetice Corp. Inima în isihasm are însă un 
dublu rol, o dată ca intermediar energetic între Creier şi 
organele trupului fizic şi încă o dată ca intermediar între 
energeticul corpului şi Suflet. Corpul nu prin Minte ia 
legătura cu Sufletul, Mintea fiind prea abstractă faţă de 
Supra-Concretul Suflet, încât nu-l vede la faţă, ci îl reduce 
la informaţii mentale. Inima însă este simţirea-concretul 
de Corp, ce este mai apropiat de Concretul de Suflet. Dar 
simţirea singură, la fel, este Oarbă faţă de Suflet, fiind 
energie, nu Spirit. 

Şi de aici restul metodei isihaste de Unire a minţii cu 
Inima. Mintea să dea Ochi-vedere Inimii şi Inima să dea 
Simţire-ataşament Minţii. Şi Mintea şi Inima Unite în 
Inimă pot intra în legătură cu Sufletul dincolo şi de Minte 
şi de inimă. Corpul ca realitate nu este altceva decât Minte 
energetică condensată. Şi s-a văzut că Mintea energetică 
este Triadică în sine, ca Informaţie-Minte cu sediul în 
Creier, ca Minte-Simţire cu sediul în Inimă şi ca minte 
Forţă Organică ce are sediul în Ombilic. 

Integralitatea celor trei minţi, unii mistici o văd într-un 
ochi Unic de Minte, confundat de mulţi cu însuşi Spiritul. 
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Aşa ar fi acest Unic Ochi în frunte ca al Treilea Ochi, iar 
noi, isihaştii, susţinem că ar fi în Inimă suprapus peste 
sediul energetic al inimii, pe considerentul că prin Inimă 
se face legătura cu Sufletul. De aceea Isihaştii nu se con-
centrează în Cap, ci în Inimă. Practic s-a observat în 
isihasm că o concentrare în Cap oboseşte Creierul, care nu 
se mai poate linişti-odihni şi, mai mult, Mintea lăsată în 
Cap nu poate fi oprită de la activitatea mentală, condiţie 
majoră în isihasm. 

Şi de aici metoda isihastă a scoaterii Minţii din creier, a 
opririi Minţii din activitate de Minte, a unirii Minţii 
Raţionale de Cap cu Mintea Simţire de Inimă care totodată 
atrage în sus şi Mintea de forţă organică din Ombilic. Aşa 
întregul complex energetic Corp este pus în faţa Sufletului 
ce are ca fereastră Inima. 

Ca metodă practică, isihasmul este astfel nu abstracti-
zarea Minţii din formele grosiere ale realităţii, ci Unirea 
Minţii raţionale-organică în Integralitate de minte. Nu 
Supra-abstractizare în Gol de Minte, cum fac misticile 
indiene, ci Supra-concretizare a Minţii în Odihna Minţii în 
concretul Suflet chip de Dumnezeu. Senzualiştii pun inte-
gralitatea minţii în simţurile energetico-fizice, iar intelec-
tualii în informaţiile-cerebrale. Misticii fac o concentrare 
ori în unele centre Oculte, ori direct în Suflet. Isihasmul 
cultivă intrarea Minţii în Odihna Sufletului, în care nu se 
absoarbe, nu se pierde, ci participă la Supra-realitatea de 
Suflet dincolo de energiile mentale. 

În isihasm nu se admite golul sub nici o formă, 
considerându-se ca Anti-Dumnezeu. Dumnezeu este 
Deplinul absolut, încât Golul-neantul nu există, este 
inventat ca Anti-existenţă de Diavol. Starea în gol este 
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instabilă în isihasm, de unde grija continuă de a evidenţia 
Concretul de Suflet străin celorlalte mistici ce sunt mai 
mult mentale. Isihasmul, paradoxal, este Nevoinţa Minţii 
în Inimă, dar nu ca realitate de Minte şi nici anihilare de 
minte în supra-abstractizarea de gol total de minte, ci 
nevoinţa Minţii de a Vedea în Odihnă Supra-concretul de 
Suflet la care participă nu prin operaţii mentale, ci prin 
beatitudine, tot de Suflet. 

Mintea, în isihasm, deşi pare redusă la inactivitate, nu 
este desfiinţată ca putere mentală, ci este supusă la o 
Supra-deschidere mentală faţă de cuprinderea supra-
realităţii de Suflet care înlocuieşte activitatea separată de 
minte, uitând-o, cu cea de Suflet. Mintea în faţa Sufletului 
nu Tace, ci se Odihneşte-linişteşte, nu anihilându-se ca 
putere mentală, ci Copleşindu-se de concretul de Suflet la 
care participă cu întreaga putere mentală, dar nu băgând 
mentalul peste Suflet, ci lăsându-se ea ca minte pătrunsă 
de Suflet. 

Secretul misticii isihaste nu este desfiinţarea Minţii şi 
înlocuirea ei cu Sufletul, ci evidenţierea pe prim plan al 
Sufletului care în interior copleşeşte Mintea, dar în 
exterior lasă Mintea ca minte. Căderea a rupt Mintea de 
Suflet şi a înlocuit Sufletul cu mintea, Sufletul intrând în 
umbră totală. Isihasmul vrea să restabilească starea 
normală de Rai, în care Sufletul şi Mintea sunt Coexistente 
totodată în comunicabilitate şi în sacrul Sufletului recu-
noscut de Minte ca Origine şi superior. Noi ca normalitate 
trebuie să fim Dublă Participare în Unitate, ca Suflet şi ca 
Minte totdodată fără contrazicere în armonie. Mai mult: 
Mintea să se Odihnească în Suflet, iar Sufletul să se 
Odihnească în Mintea elevată şi nedistructivă.  
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Ca Rai, Mintea este energia noastră neruptă în două ca 
bine-rău, pozitiv-negativ, ci ca minte-energie unică şi care 
se mişcă faţă de Suflet, nu faţă de Minte. Mintea despărţită 
de Suflet se rupe-polarizează în sine ca să poată subzista 
ca realitate independentă, nefiind posibil altfel. Fără Suflet, 
Mintea trebuie să fie în sine Dublă, bună-rea, pozitiv-
negativă ca să poată fi în sine activitate. Dacă ar fi unită cu 
Sufletul, Mintea poate fi Unică, având ca dual pe Suflet, şi 
s-ar putea mişca fără să se rupă pe sine în pozitiv şi 
negativ, de unde logica căderii ca polarizare-rupere bine-
rău. De aici miracolul misticii isihaste de a face Integra-
litatea Minţii unindu-i contrariile şi totodată de a reface 
Integralitatea Minte-Suflet, Corp-Suflet, ruptă după 
căderea din Rai. 

Aşa, isihasmul este pe drept Linişte-Pace totală, Unirea 
Contrariilor şi în energetic, şi faţă de transcendent. 
Această practică Integrală este Isihasmul. 

 

57. 
 
Practică cât mai mult coborârea Minţii în Inimă, spre 

Întâlnirea cu sufletul, în gâtlej cu ajutorul sufletului la 
fiecare inspiraţie şi expiraţie, repetă scurta Rugăciune: 
„Doamne Iisuse, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”, cât 
mai prelung şi la început cu un sunet-suflu ca de foale, dar 
nu forţat, ci adânc şi armonic. Pare că ameţeşti, dar fă tot 
mai uşor-fin şi prelung, accentuând uneori pe inspiraţie 
sau expiraţie. Asocierea Rugăciunii cu Suflul are valoare 
ca antrenare a Minţii, de nouă stare, ca ieşită din Creier, 
totodată umplând creierul cu o compensaţie de minte prin 
acest suflu amplificat. 
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Unii vorbesc de o oxigenare mai mare, ce poate fi reală, 

dar restul propriu-zis este compensarea în creier a minţii 

ieşită din el şi dusă în Inimă. Creierul nu poate fi lipsit de 

Vibraţii pe care le avea de la mişcările mentale. Scoţând 

Mintea din creier, creierul ar rămâne mort şi atunci suflul 

amplificat îi menţine vitalitatea. Misticile indiene au făcut 

de aici o adevărată ştiinţă, cu efecte reale. Isihasmul nu 

urmăreşte efecte fiziologice de trup, ci păstrarea în func-

ţionalitate normală a organelor trupului. Să nu confundăm 

efectele fiziologice, care sunt separate. 

Mistica a observat practic separarea fiziologiei trupului 

de activitatea Minţii şi a Sufletului. Important este în 

aceste separări să se păstreze nevătămat Trupul. Un Trup 

fără Suflet şi fără informaţie mentală moare. Ca mistică nu 

este de fapt o rupere, ci o depăşire de condiţie. Aşa, suflul 

amplificat este această modalitate. De aici şi efectele bine-

făcătoare ale metodei isihaste asupra fiziologiei organice 

ca prelungire a misticii. 

 

58. 
 

Sensul Misticii este Unirea cu Dumnezeu. 

S-au căutat căi pentru această mistică. Isihasmul are 

calea Rugăciunii. Rugăciunea nu trebuie considerată ca 

origine în nevoie de a obţine ceva. Originea Rugăciunii 

este Recunoştinţa-Iubirea, nu supunerea-obligaţia. În 

Dumnezeiasca Treime este Iubirea, ca însuşi limbajul 

Persoanelor Dumnezeieşti. Rugăciunea este Reîntoarcerea 

la Origini. În faţa Originii te pleci şi te dăruieşti. 

Rugăciunea are trei elemente de bază: 
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– Reîntoarcerea la Origine  – Iubirea 
– Recunoştinţa-pietatea  – Dragostea 
– Renaşterea-redeschiderea la viaţă  – Dăruirea. 

Acesta este limbajul în corespondenţă cu însăşi Treimea 
Dumnezeiască. 

– Tatăl – Originea – Iubirea – Esenţa-Permanenţa – Chipul 
– Sfântul Duh – Recunoaşterea – Dragostea – Înrudirea – Faţa 
– Fiul – Renaşterea – Dăruirea – Firea – Asemănarea. 
 
– Viul – Conştiinţa – Subiect-Eul – Numele – Odihna 
– Viaţa – Fiinţa – Duhul – Chemarea – Mişcarea 
– Existenţa – Sinele – Spiritul – Venirea – Repausul. 

De aici tot complexul Vieţii în sine. Originea Mişcării 
este Permanenţa transcendentală, Iubirea Dumnezeu 
Tatăl, esenţa însăşi a realităţii fără de care nu este posibilă 
existenţa şi viaţa. Transcendentul creştin Trinitar, în sine 
ca Persoană şi Treime de Persoane dincolo de sine, este 
totodată limbajul arhetipal al creaţiei. Rugăciunea este 
tocmai Arhetipul limbajului. 

– Numele-limbajul total în sine, gramatica-logica trans-
cendentală, Dumnezeu Tatăl. 

– Chemarea-vocabularul-fonetica în sine, Sfântul Duh. 
– Venirea-traducerea, Cuvântul în sine, Logosul Fiul. 
De aici fondul Rugăciunii, ca Numele Lui Dumnezeu, 

ca şi Chemare a Mântuirii şi ca Venirea Restabilire prin 
Fiul. 

În isihasm, Rugăciunea este dublă, atât a Sufletului, cât 
şi a Minţii-Corpului. Noi nu mai ştim cum să ne mai 
rugăm cu Sufletul-Duhul şi aşa confundăm Mintea 
Corpului cu Sufletul. Noi ca isihasm delimităm net Sufle-
tul de Mintea Corp. Sufletul nu are Minte, ci Conştiinţă 
pură, Mintea fiind prelungirea în Corp a Conştiinţei.  
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Deci Rugăciunea este Vorbire, limbajul existenţei. Ca 
isihasm, Mintea iese din Creier, se uneşte cu Inima şi se 
face Minte Integrală, care doar aşa poate fi capabilă să se 
întâlnească cu Sufletul ce şi el este chemat să se roage. La 
început Mintea ţine loc şi Rugăciunii de Suflet care 
rămâne în Umbră, dar, cu timpul, datorită Golului de 
Minte, Sufletul găseşte posibilitatea de evidenţiere. 

Când Mintea este în activitate de Minte, Sufletul este 
redus şi umbrit de abstracţiile mentale şi de aceea este 
nevoie de oprirea Minţii în loc, să se oblige Sufletul să se 
arate la faţă. 

Când Mintea tace, Sufletul nu mai este bruiat de undele 
mentale şi aşa începe Sufletul să revină în Conştiinţă. 

Când Mintea emite unde mentale, Conştiinţa de Suflet 
se Confundă cu Mintea şi aşa Conştiinţa de Suflet nu mai 
este Conştiinţă, ci Minte, de unde erorile reciproce. În mod 
normal, ar trebui să fie amândouă deodată, dar căderea  
le-a învrăjbit şi nu se mai suferă împreună. Aşa metoda 
isihastă face mai întâi împăcarea Minţii cu Conştiinţa de 
Suflet, prin Puterea Rugăciunii, ca apoi să se facă Unirea 
cu Dumnezeu dincolo şi de Sufletul nostru, şi de Minte. 

Mintea coboară din creier, în isihasm, nu mai are voie 
să activeze ca Minte ca să facă subtilizări mentale, ci să 
participe pasivă la noua realitate de Suflet. La început 
traducerile par tot mentale, dar aici este secretul: să refuzi 
permanent orice formă mentală ca incapabilă de redare a 
celor Sufleteşti, ca să nu amesteci cele ale Sufletului cu 
abstracţiile mentale. Cu timpul se face în tine o Dedublare 
miraculoasă fără să te rupă în două ca în dedublările 
mentale. O dedublare ca Suflet şi Minte-Corp este altceva 
decât cele psihologice.  
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În isihasm nu apar două entităţi contrare, ci două feluri 
de realitate în aceeaşi Entitate. Vezi în tine Sufletul ca 
realitate pură şi Mintea-Corp ca realitate energetică în pre-
lungirea celei de Suflet. Datorită căderii, se observă con-
trarieri între Mintea-Corp şi Conştiinţa de Suflet, dar nu ca 
ruperi, ci ca duşmani. Mintea refuză întâlnirea cu Sufletul 
şi de aceea nu vrea să-şi oprească activitatea de Minte. 

Aici este tâlcul isihast. Se opreşte forţat mintea şi aşa se 
opresc şi energiile negative mentale contra Conştiinţei de 
Suflet. Mintea astfel oprită încet-încet capătă smerenie 
prin Rugăciune şi acceptă întâlnirea cu Sufletul. Rugă-
ciunea astfel este o dată oprirea Minţii din propriile forme 
mentale şi încă o dată smerenia Minţii de întâlnire cu 
Sufletul şi cu Dumnezeu. Sufletul se împacă astfel cu 
Mintea şi apare o coexistenţă prietenească, în care Mintea 
se recunoaşte pe sine ca prelungire de Conştiinţă de Suflet 
şi nu independentă. Căderea a pervertit atât de mult 
Mintea până la demonism, încât smerenia Minţii este 
prima condiţie a Restabilirii. Poate fi un fel de Extaz de 
Minte, dar nu în realitate mentală, ci în Supra-realitatea de 
Suflet. 

Mare atenţie să nu se confunde întâlnirea Minţii cu 
Sufletul propriu ca însăşi întâlnirea cu Dumnezeu. După 
Cădere Dumnezeu este dat la o parte şi noi rămânem cu 
propriu Suflet Chip de Dumnezeu şi Corp-Minte. Mai 
mult: încet-încet şi Sufletul este umbrit şi noi rămânem 
doar cu Mintea şi Corpul, făcând din Minte Iluzie de 
Suflet. De aici drama Căderii de dublă întunecare şi faţă 
de Dumnezeu, şi faţă de însuşi Sufletul nostru. De aici 
dubla Mistică, o dată de refacere a reunirii cu Sufletul 
nostru şi încă o dată de Unire cu Dumnezeu propriu-zis. 
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Misticile necreştine confundă pe Dumnezeu cu însuşi 
Sufletul nostru şi aşa fac doar mistica întâlnirii cu Sufletul 
propriu. Isihasmul aici este foarte exigent. Mulţi au ajuns 
la grea cădere, nedeosebind Sufletul propriu de Dumnezeu, 
până la mândria demonică. 

Ca practică isihastă trebuie să fii atent deci la trei 
puncte esenţiale: 1) Mintea ca energie Corp, 2) Sufletul 
este Conştiinţă pură dincolo de Minte, 3) să nu se confunde 
Sufletul propriu cu însuşi Dumnezeu. 

Mai mult isihastul să fie atent la trei pericole: 1) să nu 
cadă în păreri de Minte, să nu admită procesele mentale 
cât ar fi ele de elevate, să le refuze continuu ca Iluzii ce vor 
să înlocuiască cele dincolo de Minte; 2) să nu cadă în lene-
virea Minţii, de a nu mai fi treaz cu Mintea, ca o capacitate 
de Minte ce întunecă şi mai tare Sufletul; 3) să nu se 
exalteze cu fanatism de Minte faţă de para-normalurile de 
Suflet. 

Mulţi se pierd în aceste labirinturi ale Căderii. În misticile 
oculte apare o magie a Minţii cu efecte para-psihologice. Şi 
în isihasm apar astfel de efecte, dar se are în vedere că aici 
este o întrepătrundere între puterile de Minte şi puterile 
pure de Suflet, plus Harul Divin ce asistă continuu. Aşa 
para-psihologia, în isihasm este altceva decât magia Minţii 
paranormale, este Integralitatea Suflet-Minte-Dumnezeu. 

Magia Minţii paranormale este un Vis al căderii, ce 
niciodată nu va ajunge la realitatea dorită, că se loveşte 
continuu de Supra-Puterea de Suflet ce o combate. Cele 
două puteri, de Minte şi de Suflet, devin contrare când 
lucrează una fără alta, dar, fiind unite, se Supra-Întregesc. 
Doar singură, puterea de Minte este incompletă şi întot-
deauna va avea înfrânare de la o putere de Suflet. Mintea 
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fără Suflet este o iluzie a căderii, încercată mai întâi de 
Diavolul, care a căzut prin aceasta din condiţia perfectă de 
Înger. Puterile de Minte sunt sub aceleaşi Legi relative 
energetice. Ocultismul este un Vis iluzoriu, căci Mintea nu 
se smereşte înaintea Sufletului, care este o putere peste 
cele mentale. De aici frica în Isihasm de puterile de Minte 
ce sunt amestecate cu negativuri demonice. Refuzul isihast 
faţă de tot ce este formă mentală este într-un fel de 
extremă a fricii de confuziile negative. 

Isihastul procedează ca şi Zenistul japonez; însă refuză 
orice formă, nu din negare de Formă mentală, ci din 
transcenderea ei în Supra-forma Sufletească dincolo de 
Mental, rămânând de fapt o Coexistenţă şi de Suflet şi de 
Mental totodată. 

 

59. 
 
Prima condiţie în practica isihastă este sensul Rugăciunii 

isihaste, în primul rând ca refacerea unităţii creaţie-
Dumnezeu, aceasta unind Sufletul şi Corpul nostru 
învrăjbite de căderea din Rai. Rugăciunea este întoarcerea 
la Origini a creaţiei, mai întâi la Creator-Dumnezeu şi apoi 
întoarcerea Minţii-Corp în Sufletul său. Mintea se dăru-
ieşte pe sine Sufletului şi de aceea trebuie să renunţe la 
propria realitate mentală, fără însă să se desfiinţeze ca 
Minte în sine, rămânând doar ca participare de Minte. În 
isihasm nu e tendinţa spre singularizare a realităţii, de 
reducere la o singură realitate până la abstracţie-principiu, 
ci din contră este Comuniune-Împărtăşire reciprocă. Aşa 
în isihasm Mintea renunţă la sine nu ca anihilare de Minte, 
ci ca participarea Minţii la realitatea de Suflet dincolo de 
mental. 
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La fel, Sufletul în Rugăciune renunţă la sine nu 

anihilându-se în Dumnezeu, ci participând la cele 

Dumnezeieşti dincolo de Sufletul creat. Esenţa Rugăciunii 

isihaste este nu Iluminarea-singulară-Identificarea, ci 

Transfigurarea-Participarea Supra-Identificarea-Supra-Per-

sonalizarea. În Rugăciunea isihastă nu este o absorbire în 

Transcendent până la identitatea cu el, ci este o împăr-

tăşire de Transcendent ca transcendentalizarea creaţiei, ca 

Supra-Personalizarea creaţiei prin această Unire cu Trans-

cendentul, ce dă Comuniune Participare, nu absorbire-

pierdere unul în altul. Creaţia de s-ar absorbi în Dumnezeu 

ar deveni însuşi Dumnezeu, s-ar idolatriza. Creştinismul 

nu este Idol, ci Icoană, nu devenire în Dumnezeu, ci 

Comuniune-Coexistenţă cu Dumnezeu până la Împăr-

tăşire-Participare reciprocă. 

Dumnezeu este Esenţa Absolută Dumnezeiască care 

creează o altă esenţă de creaţie pe Modelul Esenţei Sale, 

fără să se confunde cu Esenţa Sa. Dumnezeu este Esenţa 

creatoare a Esenţei create Asemănătoare. Esenţa de 

Dumnezeu se înrudeşte cu Esenţa de creaţie prin Modelul-

Chipul Esenţei Dumnezeieşti, de unde posibilitatea de 

participare reciprocă, fără amestecare, ci în Comuniune-

Împărtăşire. Icoana este Comuniune cu Dumnezeu, nu 

identitate cu Dumnezeu ca Idolul. Aşa isihasmul este 

însăşi Teologia Icoanei. În Comuniune este Întâlnire, nu 

absorbire-anihilare. De aici tot complexul metodei practice 

isihaste, ca întâlnirea Minţii-Corp cu Sufletul său şi apoi ca 

Întâlnirea Integralităţii Suflet-Corp cu Dumnezeu Creatorul. 

Mintea-Corpul coboară în Inimă să se unească cu Sufletul, 

ca împreună apoi să se întâlnească cu Dumnezeu. 
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Filosofia creştină nu admite o creaţie incompletă, doar 
Suflet sau doar Corp, ci o creaţie integrală Suflet-Corp. 
Căderea face ruperea Suflet-Corp ce ne dă impresia 
devenirii Sufletului în Corp şi a Corpului în Suflet. 

Concepţia evoluţionistă este această impresie a căderii, 
datorită ruperii Suflet-Corp. Multe mistici adoptă filosofia 
mistică a devenirii Sufletului în Corp, ca o evoluţie a 
Spiritualului în succesiuni de planuri energetice până la 
cel de trup fizic, ca apoi să facă drumul întors de Spiri-
tualizare a planurilor energetice Corp ca revenire la Spirit 
pur. Scriptura nu admite devenirea-evoluţia, ca fiind ceva 
nedemn de un Creator Perfect Dumnezeu Persoană. Dum-
nezeu nu scoate din Sine Suflete-Scântei Dumnezeieşti şi 
apoi le dă impulsuri de evoluţie în lumea energetică, ca 
succesiuni de corpuri până la cel fizic, ca o manifestare de 
Spirit în energetic...  

Dumnezeu nu se manifestă în creaţie, că ar fi un 
Dumnezeu incomplet, ci El se Transpune Deplin în creaţie 
ca Dăruire de Sine unei lumi create. Creaţia nu devine la 
Dumnezeire, creaţia Participă la Dumnezeire. Dacă ar 
deveni, ar fi manifestare Divină şi însuşi Dumnezeu ar 
avea nevoie de manifestare ca să creeze, fapt nedemn de 
un Dumnezeu Personal. Aşa, Dumnezeu creează o Creaţie 
Deplină de la început căreia îi dăruieşte Conştiinţă şi Viaţă 
ca să participe la cele Dumnezeieşti, nu să devină la 
Dumnezeire. Devenirea implică un panteism mascat şi o 
dualizare a realităţii contrare. 

De aici părerea Daoistă că Dao-Dumnezeu este polarizat 
Yang pozitiv pur şi Yin negativ devenire-manifestare. 
Asta înseamnă că Absolutul nu este perfect, ci coexistent 
cu Imperfectul, fapt neadmis de Scriptură. Dumnezeu este 
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Deplin în Sine ca Treime şi Har energii necreate şi pe acest 
Arhetip creează o Creaţie deplină ca Suflet-model  
de Treime şi Corp ca Model de Har-energii. Creaţia 
despărţindu-se de Dumnezeu se rupe pe sine în Suflet şi 
Corp-energii şi de aici căderea ce dă impresia devenirii. 
Creaţia nu devine la Dumnezeire, ci creşte ca Participare 
la Dumnezeire.  

Creaţia este Totală, are în sine toată capacitatea de 
realitate, dar fiind creaţie ce nu a mai fost, trebuie cu 
Conştiinţa creată deja de la început să Conştientizeze atât 
pe Creator, cât şi Creaţia. Nu este o devenire la Conştiinţă, 
ce este dată de la început, ci este o Participare prin proprie 
Conştiinţă, ca o deschidere de Conştiinţă dincolo de Sine. 
Creaţia de ar fi doar devenire la Conştiinţă, ar fi o 
închidere în sine, doar o Conştiinţă interioară, pe când din 
punct de vedere creştin este Deschidere în exterior cu 
Interior Deplin. 

Ce deschidere poate fi dacă nu este mai întâi o Depli-
nătate în Interior?... De aici Sufletul este deja Conştiinţă 
deplină în interior, dar nu în exterior, la care trebuie să 
participe. Creşterea din Teologia creştină este nu câşti-
garea-devenirea la Conştiinţa interioară, ce există deja prin 
Actul creaţiei, ci este Participarea prin Conştiinţa inte-
rioară la Supra-Conştiinţa Exterioară. Filosofia creştină nu 
este Conştiinţă doar de Sine, ci şi Supra-Conştiinţa de 
Participare în deschidere peste sine, ca exterior. Căderea 
ne rupe în Uitare-Inconştiinţă şi Memorare-reflectări de 
Conştiinţă. De aici drumul refacerii noastre la Reînvăţare-
Conştiinţă şi participare-memorii. Rugăciunea isihastă în 
acest sens trebuie văzută o dată ca Revenire la Conştiinţa 
de Dumnezeu şi Suflet, pierdută, şi încă o dată ca 
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Participare prin Conştiinţa refăcută. Revenirea la Conştiinţă 
o dă Rugăciunea Hristică ce trezeşte la realitate şi Sufletul, 
şi Mintea-Corp, iar Participarea o dă tot Rugăciunea ca 
Împărtăşire din Dumnezeu. 

Aşa isihasmul este Mistica Rugăciunii Transcendentale 
peste Meditaţia Transcendentală. Doar în sensul acesta de 
Isihasm se poate vorbi de o reală Rugăciune Transcen-
dentală dincolo de Meditaţia Transcendentală. 

 

60. 
 
Isihasmul nu este numai Rugăciune Transcendentală, 

că ar fi o realitate incompletă, ci este totodată şi Meditaţie 
Transcendentală, dar fără amestecare. În creştinism Mistica 
este Comuniunea egală şi neamestecată, este Participarea. 
De s-ar amesteca sau s-ar absorbi, nu ar mai fi Participare, 
ci înglobare, transformare-devenire. Isihasmul nu admite 
sub nici o formă devenirea-transformarea, aceasta fiind  
în fond magia Căderii. Căderea rupe-amestecă-falsifică 
schimbă Chipul, îl caricaturizează şi aşa Isihasmul este 
redus la Meditaţie Transcendentală făcută Spiritualizare 
doar de Interior-Iluminare, fără Transfigurarea Rugăciunii 
Transcendentale ca Supra-Interior. 

În metafizica isihasmului nu există Exterior ca opusul 
Interiorului, ci Exteriorul înseamnă Supra-Interiorul-
Participarea Interiorului dincolo de Sine cu deplinătate de 
sine. Isihasmul este Unirea Contrariilor nu în absorbirea 
părţilor contrare, ci în depăşirea Contrariilor în Supra-
Unitatea Participării în care Contrariile amândouă se 
unesc ca Pace-Isihie. În isihasm nu este Lupta Contrariilor, 
ci paradoxul împrietenirii Contrariilor în Participarea 
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Contrariilor la Supra-Realitatea dincolo de Amândouă. 
Terapeutica conflictului în isihasm nu este anihilarea 
răului prin bine, ci prin antrenarea şi a răului şi a binelui 
în Supra-Participarea Virtuţii ce este dincolo şi de bine, şi 
de rău. 

În creştinism Virtutea nu este Simplu Binele, mulţi fac 
această confuzie. Virtutea este Unirea Contrariilor ca 
dincolo şi de Bine, şi de Rău, ce-l face lucrător şi pe bine să 
se depăşească pe sine, ca şi pe rău. Virtutea nu este 
distrugerea răului, ci scoaterea răului din lucrarea rea în 
lucrarea şi mai mult decât Binele, ca Virtute-Idealul mai 
presus şi de bine. Aşa nu este duşmănie între bine şi rău în 
creştinism, ci Ideal de Participare la Virtutea Hristică 
dincolo şi de bine şi de rău, unde răul şi binele se Trans-
figurează în Supra-realitatea Perfecţiunii. În creştinism, 
Înţelepciunea nu este Conştiinţă-Raţiune peste Inconştiinţă, 
ci este Supra-Eul şi peste Conştiinţă, şi peste Inconştient. 

De aceea Înţelepciunea nu supără nici pe rău, nici pe 
bine, căci nu face nedreptate răului anihilându-l prin bine, 
ci face dreptate şi binelui, şi răului ca depăşire şi de bine, 
şi de rău, peste logica fiecăruia. Virtutea şi Înţelepciunea 
sunt Supra-Logica Creştină, ce tradusă mai specific înseamnă 
Iubirea Duşmanului, despre care tot vorbeşte Hristos. 

Iubirea Creştină este Supra-Logica Transcendentală. De 
aici corelaţia cu Rugăciunea Isihastă. În isihasm Mintea 
Contrară Sufletului şi Sufletul contrar Minţii se unesc în 
Supra-Logica Rugăciunii ce împrieteneşte Sufletul cu 
Mintea-Corp, până la Participarea comună la Supra-Reali-
tatea Dumnezeu. De aceea în isihasm Mintea se opreşte ca 
Minte, Sufletul la fel ca Suflet, ca să depăşească atât 
Mintea, cât şi Sufletul în Supra-Conştiinţa de Dumnezeu. 
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Aşa Isihasmul este Meditaţia Transcendentală a Minţii 

în maximul ei de Concentrare pe o Scurtă Rugăciune, în 

Rugăciunea Transcendentală a Sufletului în Participarea 

Comună la Supra-Rugăciunea-Întâlnirea directă cu 

Dumnezeu. 

 

61. 
 

Povăţuitorul meu, pustnicul Neofit, îmi atrăgea mereu 

atenţia să fac Rugăciunea întreagă „Doamne Iisuse, 

miluieşte-mă pe mine, păcătosul”, atât pe inspiraţie, cât şi 

pe expiraţie. Să trag aer cât mai mult, pronunţând cu 

Mintea rugăciunea, apoi cu aerul oprit să stau un timp aşa 
fără să mai zic ceva, un fel de repaus în care parcă Ecoul 

rugăciunii ia o formă de sunet. Apoi expir zicând iarăşi 

rugăciunea, oprindu-mă iarăşi un timp. Să nu fie nimic 

forţat. Mintea să fie concentrată doar pe cuvintele rugă-

ciunii şi pe sunetul din oprirea suflului şi să simt nevoia 

chiar pe un sunet din gât sau de suflu ce intră şi iese din 

piept. Ecoul-sunet pe oprirea de inspiraţie să fie pe Iisus, 
ca şi când toată rugăciunea esenţa este Iisus, iar ecoul de 

expiraţie să fie „păcătosul”. În aceste goluri ecou va 

apărea un fel de vorbire dintre Iisus şi tine, cel păcătos, 

dar o vorbire pe un plan dincolo de Minte. 

Avva Neofit îmi explica rostul inspiraţiei ca întoarcere 

la origini, ca o hrănire din sursă, din Dumnezeu, fără de 

care nu putem exista. Această Reîntoarcere la origini este 
mai întâi în Suflet, în care este nu ca Suflu, ci ca Prezentare 

în Faţa lui Dumnezeu şi aceasta se prelungeşte în Corp ca 

Suflu. 
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Oxigenul pe care-l credem noi ca hrană a vieţii este 

totodată întrepătrunderea cu Natura. Existenţa noastră 

este întrepătrunsă cu a Naturii şi a îngerilor ca treime a 

creaţiei. Oxigenul este viul energetic al Naturii, Lumina 

este viul energetic al Îngerilor, iar viul energetic al Omului 

este Mintea-Informaţia. Comuniunea pe plan energetic a 

întregii creaţii se face prin întrepătrunderea acestora, 

fiecare parte având şi pe cealaltă, ca Împărtăşire-Hrană. 

Fără oxigen, noi dispărem din biologicul Naturii. 

Mai ales după Cădere, noi am amplificat Împărtăşirea 

cu Natura prin Mâncare, ca o Compensare a lipsei de 

Dumnezeu. În Rai nu era această mâncare-devorare-

consum, ci era împărtăşire-hrănire energetică. Nu în 

sensul că nu se mânca deloc, dar era de ajuns un Fruct 

care era tot ca Împărtăşire. 

Deci şi în isihasm asocierea Rugăciunii cu Suflul este 

importantă, nu doar ca tehnică de funcţionalitate. Unirea 

Rugăciunii cu Suflul este Integralitatea Creaţie ce se 

prezintă înaintea lui Dumnezeu, Suflet şi Corp totodată, 

din care apoi se Hrăneşte şi Sufleteşte, şi trupeşte. Aşa 

Rugăciunea isihastă este Reîntoarcerea la Dumnezeu. Iisus 

prezintă garanţia acestei întâlniri, El fiind deja Unirea Om-

Dumnezeu. Făcând Rugăciunea către Iisus Dumnezeu 

totodată se face Iisus în noi deschidere de Unire. 

De unde Rugăciunea Hristică isihastă nu mai este atât 

efortul nostru de a ne Transcende pe noi înşine, ci este 

Primirea Transcenderii Hristice deja făcute, ceea ce 

înseamnă un mare avantaj. 
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62. 
 
Tot mult mai practică rugăciunea Hristică isihastă, 

„Doamne Iisuse, miluieşte-mă pe mine păcătosul”, atât pe 
Inspiraţie cât şi pe expiraţie. Când opreşti suflul cu 
plămânii plini nu zi nimic, caută să auzi Ecoul rugăciunii 
atât ca Suflet, cât şi ca Minte, mai ales ecoul Numelui Lui 
Iisus care este Icoana transcendentală atât a Sufletului, cât 
şi a Minţii. Caută să intri în miracolul Pronunţării numelui 
transcendental. Preoţii templelor mari şi misticii vechi 
ştiau această Taină a Numelui Unic în care este Totul.  

Când vei descoperi pronunţarea Numelui Transcen-
dental care este Iisus Hristos, dar într-un mod pe care 
trebuie să-l descoperi singur, atunci vei primi aşa-zisa 
Iniţiere în isihasm, ca Iluminare ce-ţi deschide mistica 
Hristică. Sileşte-te să practici Rugăciunea isihastă cât mai 
mult timp, într-o poziţie ce ţi se pare mai stabilă. Filocalia 
indică statul pe scăunel cât mai jos, alţii în genunchi, dar 
stând pe călcâie. Ce este important, trebuie să ai o poziţie 
care să nu te mai deranjeze. În timpul rugăciunii atât ca 
Minte, cât şi ca Suflet să insişti pe un fel de simţire a unei 
Plinătăţi ce este în tine şi dincolo de tine, care mai ales iese 
din Prezenţa Numelui Lui Iisus, ce devine tot mai mult o 
realitate Vie ce copleşeşte atât Mintea, cât şi Sufletul, care 
devine tot mai strălucitoare-odihnitoare-isihie.  

Icoana Hristică este astfel această Prezenţă de Viu 
Transcendental, care se conturează tot mai mult până la 
Persoana Iisus, concretul Transcendental ce nu se poate 
exprima în cuvinte. La început rugăciunea ţi se pare 
uşoară. Mintea se aclimatizează noii situaţii de ieşire din 
creier şi locuire în Inimă, unde vine şi Sufletul care de 
asemeni se trezeşte şi se deschide la întâlnirea cu Mintea. 
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Între Minte şi Eul-Conştiinţa de Suflet se va stabili o 
recunoaştere reciprocă până la o apropiere-prietenie. Va fi 
un timp mai lung sau mai scurt în care rugăciunea se va 
face într-un stereotipism mecanic, ca un fel de Taină a 
Invocaţiei ce în sine are o oarecare mistică. Oprirea la acest 
stadiu nu aduce rezultatul adevărat, încât mulţi se împot-
molesc aici, bătând în retragere sau chiar renunţând. Sunt 
momente de relaxare, Mintea fiind ieşită din creier şi 
oprită în odihnă în Inimă, în miracolul întâlnirii cu 
Sufletul, în miracolul Invocaţiei Numelui Divin. Acest 
neobişnuit va fi un timp o plăcere mistică, care însă nu 
durează. Mintea tot la minte trage.  

Dacă te sileşti ca Mintea să guste întâlnirea cu Sufletul 
şi cu Divinul Prezenţei Hristice ce este dincolo de Minte, 
Mintea va rămâne liniştită şi în transcendentalizare, ca o 
compensaţie a mişcării de Minte prin această Supra-
Activare de Suflet şi Divin, dincolo de mişcările de minte 
pe care le ai de obicei. Mintea în cap-creier are logica siste-
mului organic. Acum ieşită din Creier şi orientată spre 
Inimă, Mintea simte miracolul unei libertăţi peste limitele 
creierului. Multe mistici aici făuresc tot complexul mistic, 
în Mintea ieşită din creier până la dedublarea de trupul 
fizic. Aşa mintea liberă intră într-o capacitate paranormală 
magică. 

Marea dramă este că Mintea iese cu toate Memoriile 
Subconştientului în care sunt amestecate şi cele bune, şi 
cele rele, de unde para-normaluri negative sau pozitive 
sau amestecate. Practic se cunoaşte aceasta, de aceea se 
indică mai întâi purificări şi meditaţii prealabile, pentru că 
Mintea, odată eliberată de limitele creierului, intră în puteri 
oculte care de nu sunt stăpânite se fac auto-distrugătoare. 
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Şi în isihasm se întâmplă la fel, Mintea ieşită din creier 
ia cu sine toate memoriile şi de aceea metoda isihastă 
Opreşte Mintea de la orice fel de mişcare de Minte, ca să 
blocheze memoriile de subconştient, care, dacă sunt lăsate 
active, inundă Inima şi bruiază întâlnirea cu Sufletul şi cu 
Dumnezeirea. În isihasm nu se anihilează Mintea prin 
oprirea totală a Activităţii Minţii, ci se opresc memoriile 
de Subconştient ale Minţii. Dar aceste memorii nu ar putea 
fi oprite dacă Mintea nu ar intra într-o Supra-activitate ce 
nu este a Minţii, ci a Sufletului şi a Divinului însuşi.  

Celelalte mistici neavând Activitate pură de Suflet-
triadic şi de Dumnezeire, nu pot struni memoriile de 
subconştient-Karma decât prin meditaţii şi puteri tot de 
Minte. Aici în isihasm nu prin puterile de Minte se opreşte 
Mintea, ci prin puterea de Suflet ce iese la iveală din 
Întunericul Inimii şi totodată prin Puterea Rugăciunii ce 
aduce Prezenţa lui Hristos ce îşi ia asupră-i stăpânirea 
Minţii. Miracolul metodei isihaste nu este al simplei 
tehnici, cât al Transcendentului ce se evidenţiază şi care 
intră într-o acţiune necunoscută sau neglijată de celelalte 
tehnici mistice. 

 

63. 
 
Este o mare confuzie în mistică, ce anume este Corpul şi 

ce este Trupul. Ca isihasm noi facem o totală deosebire, 
fără să le despărţim însă. S-a văzut în „Memoriile unui 
Isihast” că realitatea este Dihotomie Suflet-Corp. Sufletul 
este Monada Triadică Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă, Spirit-Sine. 

Corpul este Minte-Informaţie, Simţire-Energie, Sistem 
funcţional-organe. Sufletul este o realitate substanţială 
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spirituală pură, Corpul este o realitate Semi-Spirituală, 
Energie Informaţională Minte, Mentalul în general. Nouă, 
obişnuiţi cu sistemul de gândire grecesc, ni se pare ceva 
scos din comun, Mintea considerând-o însuşi Spiritul. S-a 
arătat pe larg deosebirea dintre Spirit şi Mental. Noi vrem 
să menţionăm în continuare că realitatea Corp-energii nu 
este totuna cu Trupul. Creştinismul vine cu această 
Revelaţie, prin Întruparea Lui Hristos.  

Trupul este ca Mistică Isihastă Integralitatea Suflet-
Corp mental. Trupul este paradoxul Unirii Suflet-Corp 
într-o singură realitate. De aici logica Întrupării Lui 
Hristos Dumnezeu Creaţie într-o Persoană Unică. Corpul 
este energie emanată de mişcările Sufletului şi de aceea 
sunt energii informaţionale despre mişcările Sufletului, nu 
de Suflet direct. Corpul astfel are configuraţia Triadei de 
Suflet în corespondenţă, are Informaţia-Minte, Simţire-
energie şi Sistem energetic, Organe energetice. Deci Corpul 
ca mistică se opreşte la Organe Corporale. Supra-Sistemul 
de înglobare a Organelor într-o Totalitate de Organe nu 
mai este al Corpului-Minte, ci al Unirii Corpului cu Sufletul. 
Moartea Organelor vine când Sufletul se desparte de ele. 

Toate misticile de fapt sunt în nedumerire faţă de 
Trupul Sistem de Organe, în care este totodată Corpul 
Organic şi Transcendentul dincolo de Corp. Isihasmul 
explică aceasta prin miracolul Trupului ca nefiind nici al 
Corpului, nici al Sufletului, ci al Unirii mistice dintre 
Suflet şi Corp. De n-ar fi această Unire miraculoasă, 
Organele-Corp niciodată n-ar fi înglobate în Integralitatea 
trup. Căderea ne întunecă realitatea Suflet care este ca 
Formă Persoană Spirituală. Corpul nu este o realitate de 
sine, fiind prelungire-ecou-informaţie de Mişcări de Suflet, 
concretizat totuşi ca Organe Corporale. 
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Aşa Forma Corpului energetic mental este forma de 
Organ. Dacă noi nu am avea Unirea cu Sufletul, noi am fi 
ori sub forma unui singur organ, ori o combinaţie de 
organe fără o formă stabilă. Sistemul de organe, ca Trup, 
este altceva, este o Supra-Formă a formelor organice. 
Formele Organice, în ele însele, nu sunt decât o func-
ţionalitate şi o sistematizare mecanică, fără acel Viu peste 
mişcarea mecanică. Viul este Miracolul Unirii cu Sufletul 
ce este peste Informaţia mecanică a materiei organelor. 

Ştiinţa confundă Viul cu Sistematizarea mecanică a 
mişcărilor mecanice din masa organelor. În fond, Viul este 
Supra-Mecanicul Sistematizării, este Taina Întrepătrun-
derii cu Viul Suflet şi Viul Dumnezeiesc de alt ordin şi 
dincolo. Aşa Trupul este tocmai Viul Supra-Mecanicis-
mului Sistematizării Organelor Corp. Trupul este însuşi 
Biologicul în sine, iar Biologicul în sine este Întrepătrun-
derea Viului Transcendental cu Mecanicismul Organelor 
Corp. Materia este Forma Structurării energetice, de la 
Informaţiile eterice la Vibraţiile energetice până la formele 
Atomice. Atomii ar fi Forma de Organ al Energiei. Atomul 
este deja o Sistematizare-funcţionalitate a unor energii 
individualizate. Materia ar fi un Ocean de Organe-Atomi, 
fără de Viaţă în sine. Materia ia forme de Viaţă prin ceva 
dincolo de Materie, prin întrepătrunderea Materiei cu 
Spiritul. Materia poate să aibă mişcare mecanică într-un 
anume fel de sistematizare. 

Viaţa este Coborârea Spiritului în Materie, care însă nu 
se face doar ca impuls de mişcare în Materie, ci se uneşte 
efectiv cu Materia, se întrupează în Materie şi formează o 
Supra-Formă de realitate, jumătate Materie şi jumătate 
Spirit Întrupat. Acest Miracol este Forma Trup al Formelor 
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energetice deja sistematizate în Organe energetice, ca prim 
Organ fiind Atomul. Organele atomice, deşi pot face Mase 
Organice, nu pot însă fi în Supra-Formă Trup Individua-
litate vie în sisteme de Organe. Mistica ştie din practică 
această diferenţiere dintre Organele Corpului şi Totalitatea 
de Organe ce este Trupul. De aici tot complexul misticii în 
anumite Organe, al misticilor Oculte-energetice. 

Misticile energetice fac o adevărată magie a unor 
Organe. Isihasmul nu se opreşte în activarea unor energii 
din anumite Organe, ci are în vedere Totalitatea Organelor 
ca Trup şi cu aceasta ca întreg, ca Mistică de Întâlnire cu 
Sufletul şi cu Dumnezeirea. 

Misticile energetice au şi ele Intuiţia Unirii tuturor 
Energiilor într-o Totalitate energetică, aşa-zisa Urcare a 
energiilor în sus, în Cap, ca Supramental. Mulţi se 
împotmolesc la nivele inferioare. 

Ca isihasm, această unificare energetică are sensul Trans-
cendental de Supra-Formă a Energiilor Corp în Trupul ce 
este totodată întruparea Sufletului ca întrepătrundere cu 
Corpul. Trupul nu este Totalitatea Energiilor Corp, ci este 
mai mult, este Supra-Formă a totalităţii energetice Corp în 
Miracolul Viului Sufletului, ce şi el se întrupează efectiv ca 
Participant real la realitatea energetică. 

Fără să ne încurcăm în prea multă filosofie, Sufletul este 
deci realitatea Spirituală, Corpul este realitatea energetică 
până la Organele Corporale, iar Trupul este Integralitatea 
Întrepătrunderii Sufletului cu Corpul. Trupul este şi Suflet, 
şi Corp-energii totodată, în întrepătrundere şi Unire-
Participare reciprocă. De aceea în Creştinism Trupul este 
Icoana şi a Sufletului, şi a Corpului. Trupul fizic este, 
paradoxal, jumătate Suflet, ca Interior, şi jumătate Corp-
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energii, ca exterior. De aici legitimitatea Icoanei, ca 
paradox, jumătate Dumnezeire-Sfinţenie, ca interior, şi 
jumătate Creaţie sfinţită, ca Formă fizică de la carne şi oase 
până la Lemn şi Vopsea de pictură. Forma Icoanei de 
exterior nu este chipul de Corp, ci este doar jumătate de 
Corp Îndumnezeit, fapt ce face din aceasta nu un Idol, ci 
Miracol al Ridicării Corpului la Participarea în Dumne-
zeirea ce la fel nu este totală ca să absoarbă Corpul, ci ca 
Participare la energii Corp, fără anihilarea reciprocă, ci în 
Coexistenţa Miraculoasă de convorbire în care Creaţia se 
închină Dumnezeirii şi Dumnezeirea se coboară în Creaţie 
fără amestecare. 

Trupul este astfel Icoana şi a Corpului, şi a Sufletului 
totodată, este Templul lui Dumnezeu Însuşi. Dumnezeu 
nu vrea numai Sufletul sau numai Corpul, vrea să fie în 
Templul Icoană în care este totodată şi Suflet, şi Corp-
energii. Aşa, după cădere Trupul este Victima şi a 
Păcatului Sufletesc, cât şi a celui corporal, trupul fiind 
Degradarea-Oglinda dublei căderi. Tot Trupul moare ca 
semn al duşmăniei dintre Suflet şi Corp-Minte. Aşa 
Hristos prin Trupul înviat se arată restabilizatorul şi al 
Sufletului, şi al Corpului. 

Realitatea este în dublu aspect, ca Spirit şi Energie, ca 
Suflet şi Corp-Minte, dar în fond nu sunt două realităţi, ci 
Una ca Realitate de Sine Suflet şi cealaltă ca Prelungire a 
Mişcărilor de Suflet ce se traduce în mod miraculos ca 
realitate energetică. 

Este interesant faptul că aceste două aspecte nu se 
anihilează, ci se Supra-Conturează într-o Supra-Realitate 
comună atât Sufletului, cât şi Corpului. Şi acest Miracol 
comun este Trupul, jumătate materie energetică şi 
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jumătate Mişcare de Suflet. Corpul-energia nu este chip 
direct de Suflet, ci Chipul Mişcărilor de Suflet. Sufletul 
însă nu se lasă Pasiv Prelungit de Corp-energii, ca ceva ce 
nu-l interesează, ci face o Cuprindere şi a prelungirii sale 
energetice, fapt ce dă o Supra-Conturare atât Sufletului, 
cât şi Corpului. Sufletul, s-a văzut, este Forma Transcen-
dentală ce Cuprinde Structura Spirituală Triadică de sine 
Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă, Spirit-Sine, dar nu se opreşte la 
această cuprindere, ci cuprinde şi Mişcările sale traduse ca 
Energii Corp şi această Supra-Cuprindere nu anihilează 
structura energetică de Corp, ci o întrepătrunde partici-
pativ, fapt ce dă Supra-Conturarea atât a Sufletului, cât şi 
a Corpului energetic, Miracol tradus ca Trup. 

Noi, după Cădere, nu mai avem Noţiunea şi Forma 
Reală a Trupului ca Icoană Întrepătrundere Suflet-Corp, ci 
doar Faţa lividă a unui Trup pe jumătate Mort, în care 
Sufletul Păcătos nu mai are Viul normal, fiind el însuşi pe 
jumătate Mort, datorită despărţirii sale de Supra-Viul 
Dumnezeiesc. Noi, după cădere, am rămas Suflet şi Corp 
în Unire Trup, dar Acest Trup este o Unire a două realităţi 
semivii păcătoase. De aceea nu prea vedem în Trupul 
nostru Fizic muritor un Suflet Nemuritor. Ca realitate de 
Rai şi ca Trup înviat al lui Hristos, Trupul chiar de este pe 
afară Corp-energii, este însă Icoană din care răzbate 
Transcendentul de Suflet şi de Dumnezeu, încât nu-ţi mai 
este ruşine să numeşti Trupul o realitate nevrednică şi 
contrară Spiritului. 

Mistica Isihastă vede în Trup Idealul Icoanei Trupului 
Înviat Hristic de nou Rai-Cer, al Integralităţii Suflet-Corp 
în Unire cu Dumnezeirea Creatoare, Totul în Unirea 
mistică Supra-Transcendentală a Unirii Creaţiei lui 
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Dumnezeu, început făcut de Persoana Hristos. Ascetul 
isihast face şi el purificări, dar pe Organe, nu pe Trupul 
propriu-zis, care este dincolo de Organe şi prelungire de 
Organe, având în el şi mişcări de Suflet. 

Postul, Castitatea, Oprirea Gândurilor sunt cele Trei 
Acţiuni pe Organele energetice ale Corpului, nu ale 
Trupului, în care se răsfrânge, aceasta nefiind suficient 
însă dacă nu sunt şi cele Trei mari Purificări de Suflet: 
întoarcerea în Dumnezeu, oprirea Duşmăniei de orice fel 
conflictual, scoaterea Sufletului din Iluzia plăcerilor Orga-
nice. Sufletul rupt de Beatitudinea Unirii cu Dumnezeu se 
uneşte cu Energiile Organice, de unde participarea Sufle-
tului la plăcerile Organice. De aici dubla Activare în 
isihasm, ca Organe-Minte şi ca Suflet-Conştiinţă. Ca 
Organe-Minte facem Mistica metodei isihaste, unde la fel 
stopăm Simţurile organice păcătoase, oprind totodată 
Sufletul de a participa la energiile organice păcătoase. Şi 
aşa se forţează într-un fel o Restructurare atât ca Suflet, cât 
şi ca Organe Corp, fapt ce se Traduce în Trupul Unic. 

 

64. 
 
Şi în isihasm par să fie două căi de transcendere la 

Mântuire, prin calea Energiilor organice şi prin calea 
directă de Suflet. Multe mistici fac un exces de trecere prin 
energiile organice, lăsând ca ideal şi rezultat calea directă 
de Suflet. Într-adevăr, noi după Cădere suntem realitate şi 
trăire la nivel energetic organic, pe care îl mai vopsim noi 
cu pretinsă spiritualitate, dar nu de Spirit în sine, ci cu 
semi-spiritul de Minte, care în fond este tot Energie Corp. 
De aici amăgirea noastră până la înstrăinarea totală de 
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Suflet şi de Dumnezeu. Isihasmul, conştient de această 
amăgire de care nu poţi scăpa, face într-un fel un exces de 
Cale peste Energii, calea directă a Sufletului şi a Divinului, 
sărind forţat peste toate energiile organice Corp. 

Pare o utopie, practic fiind o imposibilitate. Adevărat, 
este chiar anormal să se rupă Sufletul de energiile sale. 
Dar metoda isihastă totuşi este această tendinţă de a sări 
continuu peste energiile corp, nu de a le distruge, ci de a le 
transcendentaliza fără să mai facă magia energeticului. 
Este foarte riscant să te bagi în jungla Energeticului nostru 
decăzut, încât s-a căutat o cale peste Energetic, care este 
tocmai calea isihastă. Noi nu mai suntem capabili să ne 
luptăm cu propriile noastre energii şi atunci folosim o 
metodă de a ne detaşa de energii, de a ne reface ca Putere 
de Suflet şi aşa venind de la sine stăpânirea şi pe energiile 
sălbăticite de Căderea din Rai. Misticile oculte vor să 
introducă divinul în Energii şi prin Divin să se facă ordine 
în energii Corp. Este însă foarte riscant să te combini cu 
energii viclene ce par bune, dar care te sugrumă când nu 
te aştepţi. 

Isihasmul nu face dresaj şi îmblânzire de fiare sălbatice, 
Energii decăzute, ci acţionează peste acestea, oprindu-le în 
loc, deşteptând Sufletul, chemând pe Dumnezeu, care să 
acţioneze spontan pe energiile negative şi să le Restabi-
lească nu în energii Bune, care iar pot deveni rele, ci în 
antrenarea energiilor rele ca ele însele să dorească o 
Participare la ceva Dincolo de Energii, la Supra-Realitatea 
de Suflet şi de Dumnezeu. Isihasmul Creştin vine cu această 
Supra-Realitate ce uneşte Binele şi Răul, nu anihilând răul 
prin bine ca luptă şi învingerea răului, ci prin Întâlnirea 
Binelui şi Răului Undeva deasupra amândurora, ca pe un 
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loc neutru, unde amândoi sunt străini şi nu se mai 
contrazic, ci participă la ceva dincolo de amândoi. Pe un 
loc neutru contrariile nu se mai luptă, se unesc în Supra-
Realitatea dincolo de amândouă. 

Ca să fii îmblânzitor de rău este o continuă încordare, 
că nu ştii când răul s-a terminat. Aşa isihasmul nu face 
magia divinizării energeticului tot prin Energii, ci prin 
Supra-Energiile de Suflet şi de Dumnezeu. Asta nu 
înseamnă desfiinţarea Energeticului, ci, din contră, 
Îndumnezeirea energeticului Corp, care nu mai este închis 
doar în proprii energii, ci se deschide şi dincolo de ele, 
participând prin ele la ceva dincolo de ele. Această 
Participare dincolo de energii este Isihasmul, Isihia-Pacea 
Transcendentală. Locul Inimii este acest Loc Miraculos 
Neutru în care se Întâlnesc Sufletul cu energiile organice şi 
acestea cu însuşi Dumnezeu. 

 

65. 
 
Toată Taina Isihastă este Unirea Contrariilor în Supra-

Realitatea Dumnezeu, de aceea Isihasmul este Rugăciune 
Transcendentală. Ce este real, Rugăciunea Transcendentală 
după ce este realizată, nu se închide în ea însăşi, ca o 
Alocare în Transcendent, ci se Supra-Deschide în Meditaţia 
Transcendentală, adică în Întruparea Energeticului Corp, 
prin Îndumnezeirea Trupului Întâlnirea-Întrepătrunderea 
Suflet-Energii Corp în Aureolarea Dumnezeiască, tocmai 
Icoana Creştină. Pare paradoxal să zici că Trupul este mai 
mare decât Sufletul şi decât Corpul. Aici este Taina 
Creştină şi isihastă. Şi este adevărat că Trupul este Unirea 
Suflet-Corp şi nu doar o parte. Trupul este Supra-Locul 
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Transcendental Neutru unde se unesc Contrariile, unde se 
întrepătrund realitatea Transcendentală cu cea energetică, 
unde Însuşi Dumnezeu Vine ca într-o Casă Biserică-
Templu. 

De aceea în Isihasm Trupul nu este simplu Corp în care 
vieţuieşte Sufletul, ci este forma peste Suflet şi peste Corp, 
ca Icoană a Unirii Suflet-Corp, ca Biserică unde Vine real 
Dumnezeu, care se arată la Faţă şi pentru Suflet, şi pentru 
Corp. De aceea în creştinism Dumnezeu este şi Chip 
dincolo de Corp, şi totodată Chip Trup Haric-Energii 
accesibil vederii şi Corpului nostru. Creştinismul nu vede 
pe Dumnezeu doar ca Suflet, ci şi prin Corp, mai ales 
după venirea lui Hristos, care îşi asumă Creaţia, şi ca 
Energii-Corp. Trupul trebuie reabilitat şi scos din confuzia 
că el este Corpul inferior Sufletului. Trupul este Miracolul 
Unirii Sufletului cu Energiile Organice-Corp. 

Noi, după cădere, nu mai avem un Trup Icoană, ci un 
Trup ca Unire Suflet Păcătos cu Corp Păcătos, de aceea nu 
prea ne vine să-l vedem tocmai Oglinda Unică. Isihasmul 
este tocmai idealul Mântuirii Trupului, ca semn al 
Mântuirii Sufletului. Creştinismul fără Învierea de Apoi 
nu este împlinirea Mântuirii Integrale. Doar în Trupul 
Înviat în sens Hristic este adevărata Mântuire. Misticile 
Oculte Văd Trupul Înviat în Corpul Subtil de Minte, ca un 
Corp energetic Spiritualizat. Pentru creştinism aceasta este 
ceva incomplet. Trupul este ceva Superior Corpului subtil 
mentalizat, este Miracolul Întrupării Sufletului. Fără Trup, 
Sufletul degeaba are Corp-energii, că el nu se Întrupează, 
are doar o prelungire energetică Corp mental. Creştinismul 
nu este Spirit şi Materie mentală-energii, ci este Totalitate 
Spirit-Corp-energii în Integralitate Trup Transcendental. 
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Trupul paradoxal este Transcendentul şi al Sufletului, şi al 
Corpului energetic, în care se Unesc Sufletul cu energiile. 

Misticile Oculte au uitat de Miracolul Unirii Contrariilor 
în Supra-Unitatea amândurora ce este tocmai Trupul, nu 
ca absorbirea Corpului în Spirit, ci ca Întruparea Spiritului 
în Corp. Trupul Înviat nu este Spiritualizarea Corpului, ci 
Transcendentalizarea Corpului ca Întruparea Sufletului în 
Corp, ce dă în mod real Supra-Realitatea Trup Înviat, 
peste Suflet şi peste Corp, amândoi deodată şi amândoi 
peste sine, ca deschidere de sine. Creştinismul nu admite 
Închiderea de Sine şi în sine, ci tocmai Supra-Deschiderea 
peste Sine într-o Supra-Cuprindere a însăşi Cuprinderii. 
Trupul este Miracolul Supra-Deschiderii şi totodată al 
Supra-Cuprinderii peste Supra-Deschidere. Doar aşa este 
Perfecţiune Absolută, fără nici o lipsă. 

 

66. 
 
Sufletul doar în Corp energii nu este un Suflet întrupat, 

ci doar prelungit, de unde impresia că energiile organice 
parcă slăbesc Sufletul, îl obosesc şi-l agită. Energiile 
organice fac Sufletul să participe la o realitate ce nu este 
spirituală. De aici importanţa Trupului peste energiile 
organice, în care Sufletul nu se mai confundă, ci se 
odihneşte. Trupul este Extazul Sufletului întrupat. Trupul 
este Extazul energiilor organice. Dincolo de Trup nu mai 
sunt mişcări de energii organice.  

Taina Trupului este Supra-Formă şi a Sufletului, şi a 
Energiilor organice. După cădere, Sufletul nu se mai 
depăşeşte pe sine în Supra-Forma Trupului, ca şi energiile, 
Trupul devenind o Formă lipsită de Transcendent. 
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Miracolul Trupului este că în trup se întâlnesc efectiv şi în 
mod egal Sufletul cu energiile organice. Căderea schimbă 
acest raport.  

Fără Supra-Forma Trup Sufletul ar rămâne izolat şi 
energiile organice la fel. Trupul, în fond, nu este limitarea 
Sufletului şi nici a energiilor organice, ci Întâlnirea Suflet-
Energii în Supra-Cuprinderea amândurora. S-a văzut că 
Forma şi Cuprinderea sunt Totalitatea-Întregul Structurii, 
în filosofia creştină. 

Forma este paradoxul depăşirii structurii, cuprinderea 
Transcendentală peste infinitul structurii. Nouă ni se pare 
infinitul de necuprins şi totuşi Forma este acel Miracol de 
cuprindere a necuprinsului ca o Supra-Structurare a 
structurii ce o deschide şi dincolo de propria structură, ca 
realitate de Formă în mişcări de Forme, nu de structuri. 
Structura se Opreşte în Formă, dar Forma nu se Opreşte în 
sine sau în structură, ci se Transcendentalizează în mişcări 
de Formă peste structură şi peste Formă. Forma păstrează 
structura în structură permanentă. De n-ar fi Forma peste 
Structură, structura ar fi veşnic relativă şi fără o Unitate de 
Sine. Forma este Permanentizarea şi Unitatea Structurii. 
Forma este oprirea structurii de a nu se pierde ca structură 
şi Unitatea structurii ca Supra-Structură. În Formă, struc-
tura este permanent prezentă, pe când doar în structură 
Forma poate chiar să nu fie, de unde structura este 
incompletă faţă de Formă. Structura implică devenire la 
Formă. De aceea Dumnezeu nu este structură, ci Formă 
Deplină ce include Structura şi o depăşeşte, fără să mai 
devină-evolueze. 

Dumnezeul Creştin este Formă-Persoană ce are în Sine 
Treimea ca Structură şi ca Supra-Structură, ca Deplinătate 
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Absolută, nu ca simplu principiu absolut ce intră apoi în 
devenire. Dumnezeul Scripturii creează Forme de Creaţie, 
nu Structuri care să evolueze la Forme. Căderea rupe 
Formele şi de aici Refacerea Formelor dă iluzia devenirii la 
Forme. 

De aici şi în Mistica Isihastă, Trupul este Supra-Forma 
Sufletului şi a Energiilor organice. Prin aceasta isihasmul 
este o mistică dublă de Suflet direct şi de Energii organice 
în Întrepătrundere şi Neamestecate. Forma este Viul 
Structurii, Unitatea Eul-Conştiinta. Fără Formă-Eu struc-
tura este doar o structurare mecanică şi nu Vie. Viul în 
Sine este Forma. Căderea atacă Forma, o goleşte mai întâi 
de Structură, fărâmiţând structurile şi aşa rupându-se şi 
Forma. De aici Mistica, regruparea structurilor, refacerea 
Formei şi Trăirea Transcendentală prin Formă deplină, nu 
prin Structuri, căci nu ar mai fi Deplinătate. Isihasmul este 
Mistica Trăirii prin Deplin, ca Supra-Structuri. Trupul 
Înviat este această Supra-structură. Isihastul pregăteşte 
Refacerea Unui Trup Înviat, chiar dacă nu realizează 
aceasta în totalitate. 

Isihastul trebuie să aibă în Trupul său Întâlnirea Suflet-
Energii cu Dumnezeirea totodată ca Transcendentalizare 
ce va fi în Deplinătate după Învierea Trupului. Căderea 
aduce Drama învrăjbirii energiilor organice şi neintegrarea 
lor în Unitatea Trupului în care este şi Sufletul. După 
Cădere, Trupul este Victima şi a Sufletului despărţit de 
Dumnezeu, şi a Energiilor conflictuale organice. De aici 
degradarea Trupului după cădere, care o dată se Supra-
energizează şi pe de altă parte pierde Transcendenta-
lizarea Sufletului ca întrepătrundere cu energiile. Trupul 
pierde Strălucirea Sufletului, reflectându-se în Trup doar 
activarea energiilor organice. 
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Hristos, prin Trupul Înviat, restabileşte normalitatea 
Trupului de Rai, care este jumătate Suflet şi jumătate 
energii organice, în Integralitate miraculoasă ce-l face 
capabil să fie dublă participare atât pe plan Sufletesc şi pe 
plan Energetic, cât şi pe plan Divin. De aici Miracolul 
Trupului Înviat la Hristos ce poate fi văzut ca Trup Fizic 
organic şi totodată să fie Trup Transcendentalizat ca Suflet 
Întrupat, cât şi ca Dumnezeu Întrupat. Hristos putea fi 
văzut ca Trup fizic şi totodată nevăzut, după cum voia să 
se arate ca evidenţiere într-o formă sau alta. Putea trece 
prin uşile încuiate. 

Miracolul Trupului Înviat este că poate fi totodată 
materializat şi dematerializat după voinţa de evidenţiere, 
partea Spirituală transcendentalizând Materialul până la 
aparenta dematerializare, care în fond nu se demateria-
lizează, ci se energizează în forme subtile. 

Trupul Înviat este însă Trup Deplin cu toate energiile 
organice, dar care nu mai sunt ca singulare energii 
organice, ci în Întrepătrundere cu Sufletul şi Divinul ce le 
Transcendentalizează, dar nu le desfiinţează, le face 
participative nu la Energii, ci prin Energii ca Participare la 
cele Transcendentale. 

Noi participăm prin energii tot la energii, dar ca Trup 
Înviat vom participa prin energii la Supra-Realitatea 
dincolo de Energii. Aceasta este Esenţa Trăirii Isihaste încă 
de pe Pământ, ca să putem forţa Energiile organice să 
Participe şi la cele Sufleteşti şi Divine dincolo de Energii. 

Trupul este Miracolul Trăirii Duble ca Energii în Trans-
cendent şi ca Transcendent în Energii fără amestecare. 
Fără Trup ar fi o veşnică separare între realitatea de Suflet 
şi realitatea energiilor. De aceea este atât de Important 
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Trupul în Creştinism şi trebuie să fie Trup Înviat ca 
Energii Transcendentalizate şi ca Transcendent Întrupat. 
Trupul este Integralitatea amândurora. Practica Isihastă 
este Idealul Trupului Înviat Hristic ca Nostalgie a 
Paradisului pierdut după cădere. 

Metoda isihastă este regruparea energiilor organice 
într-o formă Unică-Totală cu Centrul în Inimă, unde de 
asemeni se scoate din întuneric Sufletul, unindu-se 
Sufletul cu Energiile, în vederea Supra-Transcendentali-
zării Unirii cu Dumnezeu prin Hristos Unificatorul. 

 

67. 
 
Plângerea Trupului!... Trupul după căderea din Rai se 

plânge şi învinuieşte atât Sufletul, cât şi energiile organice, 
de maltratările ce i se fac: 

– Suflete al meu, de ce te ascunzi şi mă laşi doar în 
compania energiilor organice, ca pe un cazan unde se fierb 
ziua şi noaptea tot felul de energii?... O, de le-ai vedea, să 
te sperii... sau poate, deja speriat, de aceea te şi ascunzi... 
Sunt silit să am un clocot de energii în cap, în piept şi în 
pântece. În sus în cap energiile organice sunt ca aburul ce 
mă ameţeşte, mă înnebuneşte... Cu atâta presiune în cap 
nu mai suport... mi-e teamă că-mi voi pierde Mintea cu 
totul... 

În piept să vezi ce babilonie, ce hărmălaie... Doamne, ce 
răutate de fiare de ultimă sălbăticie... Ce uri cumplite, ce 
răfuieli, ce duşmănii, de mi se strânge Inima de frică, 
devenind ca un iepure ce se sperie şi de umbra lui... Nu 
mai pot suporta atâta teroare şi timorare continuă... Să 
vezi ce bătălii, ce crime oribile trec prin inimă... energii 
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care se devorează unele pe altele... Mă mai amăgesc cu 
plăceri uneori, dar acestea nu fac doi bani pe lângă 
suferinţele îndurate... 

La fel în pântece, cât dezastru... De ai vedea ce fierbere 

până la scrum... Doamne, ce miasme cumplite, ce mirosuri 

de mori de greaţă... de îmi blestem viaţa... Să stau cu nasul 

în împuţiciuni pline cu viermii cei mai scârboşi, să fiu silit 

să port această hazna în permanenţă... nu ţi se pare 

insuportabil?... Suflete al meu, cum poţi fi aşa insensibil la 

suferinţele mele?... 

Voi, Organe cu energii de tot felul, ce păcatele nu vă 

mai potoliţi?... Tu, Minte, care te crezi capul acestor energii, 

chiar aşa de îndrăcită te-ai făcut, de nu-ţi mai aduci aminte 

şi de luna şi soarele de afară, de Lumina Dumnezeiască?... 

Crezi că nu vei fi trasă la răspundere pentru aceste 

refuzuri?... Minte, te rog ai milă de mine Bietul Trup şi 

opreşte toată nebunia energiilor, pentru că de vrei, poţi... 

Stai tu în loc şi toate energiile vor împietri... Cum te poţi 

lăsa jucată de simţuri şi de energiile lor murdare? Opreşte-te 

şi numai în ciudă nu te mai clinti, să se potolească nebunia 

energiilor... Voi, Simţuri, faceţi voi ceva, dacă Mintea şi 

energiile au înnebunit cu totul de sunt oarbe şi surde la 

suferinţele mele... Hai, tu, Inimă, care odată îmi erai 

prietenă, opreşte îndrăcirea energiilor şi simţurilor, 

refuză-le, nu te mai asocia cu ele... Crede-mă, nu mai pot... 

Tu, Pântece, deşi eşti puturos peste fire, fă tu ceva, dacă 

Mintea şi Inima sunt îndrăcite la maxim... Nu mai accepta 

tot felul de mâncări pe care să le fierbi, să le prefaci... 

refuză-le, posteşte, pleacă, să opreşti puţin desfrânarea 

Inimii şi să smereşti măgăriile Minţii... 
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Suflete, Suflete, fă ceva Suflete!... Dacă Mintea şi Inima 
şi Pântecele s-au îndrăcit peste fire, fă tu ceva, Suflete... Ce 
păcatele, ai ajuns din Stăpân o cârpă în băţ... Fii bărbat! Nu 
poţi... Vai de capul tău, că te-ai despărţit de Dumnezeu şi 
ai devenit un rahitic şi un Orb, de te joacă Mintea şi 
Simţurile cum le vine mai bine... Ah, ce ciudă am pe tine. 
Te-ai îndrăcit şi tu, ai fugit de Dumnezeu să te bagi în 
murdării... Îndrăcitule. Orbule, prostule... Barem acum 
deşteaptă-te!...  

Aşa, Orb, strigă la Dumnezeu să i se facă milă de tine, 
chiar dacă nu meriţi, strigă, îndrăcitule, şi smereşte-te. 
Hai, Suflete, nu mai boli... Eu unul nu mai pot suporta... 
Începe odată în mod serios Rugăciunea către Dumnezeu, 
treci peste orgoliu, strigă după Dumnezeu să vină să te 
pună pe picioare, să-ţi dea vederea, să devii iarăşi con-
ştient. Dumnezeu vrea să te ierte, dar tu faci pe catârul, nu 
ridici şi tu un deget către El... Hai, Suflete, trezeşte-te, ia-ţi 
în primire lucrarea pentru care ai fost creat!... Nu mai 
pot... nu mai pot... 

 

68. 
 
În Creştinism Trupul este Miracolul Întâlnirii dintre 

Suflet şi Minte-energii organice. Trupul este astfel 
Biserică-Templu unde se întâlnesc contrariile în Unirea 
Păcii, unde se face Întâlnirea cu Însuşi Dumnezeu. Trupul 
este astfel Victimă atât a Sufletului păcătos, cât şi a Minţii 
cu transpunerile sale de energii organice. De aici marea 
importanţă a Lucrării Virtuţii în Isihasm, nu doar ca 
simplă Asceză-Sublimare a profanului în Sacru, ci ca 
Atitudine Integrală Suflet-Minte energii faţă de propria 
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realitate ce a devenit deja profană prin despărţirea de 
Arhetipul său total, de Dumnezeu. 

În isihasm asceza nu este a Bietului trup Victimă, ci a 
însuşi Sufletului şi a Minţii cu tot complexul său energetic-
organic. Isihastul, prin asceză, nu maltratează Trupul să-l 
transforme în Spirit, face mai întâi Pocăinţă de Suflet şi 
asceză de Energii organice în vederea redobândirii unui 
trup de Rai, de Înviat Hristic. Asceza creştină nu este, în 
esenţă, eroism de stăpânire a Trupului şi nici Jertfă ca 
posibilitate de Iertare, ci ca Restabilire şi Revenire la 
Normalitatea originală. Jertfa crucii Lui Hristos este, mai 
întâi de toate, Iubire, şi apoi Dreptate. 

Dreptatea pusă înaintea Iubirii nu mai este Creştinism. 
Iubirea suferă ca Iubire, nu ca Dreptate, dreptatea fiind o 
prelungire a Iubirii. Mila Păcii şi Jertfa Laudei este altceva 
decât Dreptatea ca Jertfă Implacabilă. Acceptarea Jertfei 
prin Iubire împacă şi Dreptatea şi o depăşeşte şi o supra-
raţionalizează până la copleşirea Dreptăţii de Iubire. 
Hristos este Jertfa Iubirii, nu a Destinului implacabil. De 
aici, Crucea fără Înviere este ca Dreptatea fără Iubire. 
Crucea este Jertfa şi Învierea este Împărtăşirea-Iubirea, ce 
copleşeşte Crucea. O Liturghie fără împărtăşanie este o 
Jertfă fără Iubire, ca Destin, nu ca Permanenţă dincolo de 
determinări. Căderea aduce determinarea, iar Iubirea 
aduce Nedeterminarea, Învierea. 

Iubirea este Deplinul şi Supra-Forma în care Dreptatea 
şi Libertatea se odihnesc, se împlinesc unindu-şi contra-
riile. În dreptate şi libertate este mişcarea, în Iubire este 
Supra-Mişcarea dincolo chiar de dreptate şi libertate. Viaţa 
este libertate, dar Viul este Supra-Libertate, în care însăşi 
Libertatea se întoarce. Libertatea, Dreptatea sunt Structuri 
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incomplete faţă de Supra-Forma Realităţii Depline, 
Iubirea. 

Nu Libertatea este începutul, nu structura este 
Realitatea, ci Forma-Deplinul-Persoana, ce are în Sine 
structura şi Libertatea, dar este totodată şi dincolo de ele, 
în care Structura şi Libertatea se depăşesc şi în acelaşi timp 
se permanentizează.  

Metafizica filosofiei Creştine, a unui Dumnezeu Trinitar 
Supra-Formă şi Supra-Structură are această depăşire a 
Principiilor absolute, care nu le desfiinţează, dar nici nu se 
limitează de ele, fiind şi dincolo de ele. Astfel, Iubirea este 
peste Dreptate şi Libertate ca dincolo de amândouă, în 
care nu se desfiinţează, ci din care ies fără să fie ele 
distrugătoare şi contrare. De aici şi Sensul Creştin: Forma-
Deplinul este Originea Structurii, care are deja în Sine 
Structură pe care o determină şi îi dă sens Structurii. O 
Structură fără sens nu va avea niciodată Formă şi de aceea 
Forma este mai mare ca Structura, căci are în sine şi 
Structură şi totodată este şi Dincolo de Structură. În 
Creştinism Iubirea nu este Structură, ci Supra-Structură, 
este Forma Absolută. 

Deci Substanţa lui Dumnezeu este însăşi Iubirea-Conş-
tiinţa-Eul-Subiectul-Entitatea-Totalitatea-Forma-Persoana, 
toate acestea fiind însăşi Substanţa Spirituală Dumne-
zeiască. Din acestea iese totul şi în acestea se întorc toate. 

 

69. 
 
Pustnicul Neofit spunea şi o aşa-zisă Parabolă a Isihas-

mului, „Împăratul orbit”: „Cel ce stăpânea peste marea 
împărăţie a Lumii de Jos era Împăratul Galben. Acesta 
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avea doi copii gemeni, un băiat şi o fată. La început era 
mare bucurie şi veselie în această împărăţie. Chiar 
Împăratul-Cer din Lumea de Sus venea şi făceau Ospăţ 
împreună. De sus, Împăratul-Cer trimitea căldură şi ploaie 
peste toată împărăţia pământului şi totul era doar flori şi 
verdeaţă, ca un Rai. 

Împăratul Galben, după o vreme, descoperi că în 
împărăţia sa era un Pom Fermecat, care nu înfrunzeşte, nu 
face flori şi totuşi are trei Roduri ciudate. De aici se aud, 
mai ales noaptea, nişte sunete necunoscute. Copiii săi mai 
ales, începură să vină des aici, unde un Şarpe năzdrăvan 
sta încolăcit pe Pom. Împăratului Galben nu-i plăcu deloc 
aceasta şi întrebă pe Împăratul-Cer ce poate fi. Împăratul-
Cer îi spuse să nu bage de seamă acest Pom, să-l ocolească 
toţi, întrucât este o Stafie căzută de Sus, care a vrut să 
zboare în Soare şi a fost arsă. 

După un timp, Împăratul Galben observă o mare 
schimbare în copiii săi, parcă aveau o lucire de Şarpe în 
Ochi, iar faţa lor se întunecase. Chiar în sine observă o 
răceală faţă de Împăratul-Cer pe care chiar refuză să-L 
primească într-o zi, minţind că nu este acasă... Chiar în 
ziua aceea s-a întâmplat marea nesocotire. În timp ce se 
odihnea, copiii săi i-au scos Ochii şi l-au Orbit. Ce răcnete 
scoase, de însuşi Împăratul-Cer veni să vadă cele petre-
cute! Când îl văzu Orb, îi zise: „De ce nu m-ai ascultat?... 
Stafia din Pomul blestemat te-a Orbit, făcând pe copiii tăi 
să mănânce din el şi ca să nu-i descoperi ţi-au scos Ochii, 
să nu-i vezi cum se desfrânează”. 

După plecarea Împăratului-Cer, copiii îşi închid Tatăl în 
beciul Palatului. Strigă el din beci, dar nimeni nu-l aude, 
mai ales că la uşa beciului a venit însuşi Şarpele din Pomul 



 

399 

blestemat ca paznic. S-a supărat şi Împăratul-Cer, de nu 
mai dă căldură şi ploaie, încât toată împărăţia de jos se 
schimbă mult. Cei doi fraţi deveniră săraci, mai ales că li 
se născuseră o sumedenie de copii răi ca Şerpii. 

Cu timpul, începură să se certe şi se pândeau unul pe 
altul să se omoare. Începură să-şi dea seama de Păcatul 
săvârşit împotriva tatălui lor. Nu ştiau cum să facă. Avură 
odată un Vis cu un Înger, care le zise: „Luaţi o butie de 12 
vedre, puneţi-o deasupra beciului şi plângeţi unul ziua şi 
altul noaptea împreună până se umple butia de lacrimi. 
Mergeţi la pustnicul din Munte să vă dea o Piatră de la 
Altarul unde se roagă el, pe care să o puneţi de asemenea 
în butie, din care va creşte un Pomişor prin udarea cu 
lacrimile voastre şi va rodi Trei Fructe. Când se va umple 
butia cu Lacrimi şi Pomişorul va rodi, luaţi lacrimi şi 
aruncaţi pe Şarpele de la intrarea beciului, care va fugi şi 
aşa veţi scoate pe împărat, pe care de asemeni spălaţi-l cu 
lacrimile voastre. Aşa se va face marea minune, că va 
recăpăta vederea. Apoi mâncaţi cu toţii fiecare câte un 
fruct din Pomişor, care vă va da Iertarea Păcatului şi veţi fi 
cu toţii ca înainte”. 

Această parabolă este un fel de transpunere a Căderii 
pe plan personal, cât şi a modalităţii Hristice de restabilire 
după cădere. Împăratul este Sufletul. Copiii sunt prelun-
girile sale energetice ca Minte şi Simţire, care, asociindu-se 
cu modelul căderii diavoleşti, cad în Desfrânarea inces-
tuoasă, care şi mai mult le face contrare Sufletului, 
orbindu-l şi închizându-l în Beciul Pântecelui, al patimilor. 
Piatra de altar este Hristos din care creşte Noul Pom al 
Mântuirii şi iertării. Plânsul este pocăinţa Minţii şi a 
Inimii, Simţirii. 
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De aici metoda isihastă, de Unire a Minţii şi a Simţirii în 
Inimă, unde să se facă Pocăinţa Rugăciunii în vederea 
Trezirii Sufletului, a scoaterii lui din beciul patimilor, care 
prin Hristos va căpăta vederea pierdută. 

De aici specificul misticii isihaste, ca mistică Transcen-
dentală, nu ca mistică energetică. Mintea şi Simţirea se 
unesc în Inimă, nu ca să facă magia propriei lor trăiri de 
Eros mascat, până la fărâmiţare şi tragedie, ci ca să se 
Reunească în Familia Transcendentală, ca Deplinul Vieţii 
şi Supra-Forma de Creaţie. 

Mistica isihastă este mistica Familiei Transcendentale, a 
Iubirii Supra-Structurale, nu a patului nupţial din misticile 
energetice, ca mistică între structuri. 

 

70. 
 
Căderea ne limitează la Formele lumii energetice. Se 

uită de Forma Transcendentală Suflet-Duh-Spirit. Aşa, noi 
considerăm formele lumii energetice ca Forme şi pe cele 
Transcendentale ca Structuri dincolo şi fără formă. În 
fond, Transcendentul este Forma cea adevărată, Deplinul 
realităţii, pe când lumea energetică este prelungirea mişcă-
rilor de Transcendent. Energiile, ca natură, nu au Formă 
proprie, ci formă de corespondenţă a mişcărilor Formei de 
Suflet, de unde Căutarea energiilor după o Formă, după 
Arhetip. Energiile nu pot avea niciodată Formă deplină, 
fiind în veşnică mişcare de structuri energetice. 

Este Miraculos că energiile capătă Formă în Formele Vii 
ca întrepătrundere cu Spiritul. Căderea ne falsifică reali-
tatea, confundând Forma în Sine cu sistemele organice-
energetice. Forma nu este produsul structurării, ci Forma 
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are ca pe ceva natural şi o Structură, ca prelungire de sine 
în sine. Forma este Totalitatea-Întregul, iar structura este 
Părţi de Formă, nu deveniri de Formă. Structurile ar fi un 
fel de transpuneri de Formă, structurile fiind pe Arhetipul 
Formei, de aceea tind spre Formă şi au memoria Formei. 
Maximum de Formă proprie este Triada de sine, Sufletul, 
Eu-Duh-Spirit, iar prelungirea energetică triada Informaţie-
Energie-Masă şi Totalitate Integrală Suflet-Corp, ca Trup. 
Căderea aduce ruperea şi Ura împotriva Formei, de unde 
fărâmiţarea formei în structuri până la moartea Formei 
Integrale a Trupului. 

Ca metafizică isihastă, Forma este înaintea structurii, 
structurile fiind memoriile de limbaj al Formei Vii capa-
bilă de transpuneri de sine. Forma nu este un rezultat, ci o 
Totalitate ale cărei memorii sunt structurile. Părţile Între-
gului Formei sunt memorii ale Transpunerilor diferite pe 
Arhetipul Formei. Mistica porneşte de la Forma Transcen-
dentală Vie al cărui Limbaj sunt Memoriile-Structurile, 
transpuneri de Formă, nu deveniri. Structurile nu sunt 
Acumulări de memorii-deveniri, ci sunt deja memorii 
întregi pe Arhetipul Formei, nu pe acumulări structurale. 

Forma niciodată nu tinde să devină structură, însem-
nând distrugerea Formei, pe când structura tinde real la 
Formă, căutându-şi Arhetipul său care este Forma. După 
Cădere noi nu mai ştim ce este Forma Perfectă Transcen-
dentală şi de aceea greu o asimilăm ca Esenţa realităţii. 
Noi nu mai avem conştiinţă deplină care este Conştiinţă în 
Forme, nu în Abstracţii, ci doar în Forme. Noi după cădere 
nu mai avem Conştiinţă, ci Memorii de Conştiinţă şi mai 
mult, o predominanţă de prelungire ca Informaţii mentale 
de memorii de Conştiinţă, nu direct de Conştiinţă.  
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De aceea Forma de Suflet nu o mai cunoaştem, confundând-o 
cu Informaţiile mentale ce sunt prelungiri de Memorii de 
Conştiinţă. Mistica tinde la Forma reală de Conştiinţă-
Suflet, de aceea opreşte complexul informaţiilor mentale. 

Metoda mistică de oprire a minţii în loc nu este anihi-
larea Conştiinţei, ci depăşirea informaţiilor mentale în 
rememorarea Memoriilor de Conştiinţă şi prin aceasta la 
regăsirea Formei Transcendentale Suflet. Forma nu este 
produsul structurilor-memoriilor, ci Forma Vie Suflet 
produce memoriile structurile atât în sine ca Suflet, cât şi 
dincolo de sine ca Energii Corp ca Informaţii mentale. 
Forma Vie are în sine Limbajul-structurile. Forma este pe 
Arhetipul lui Dumnezeu Tatăl-Forma Absolută care are 
deja în Sine tot Limbajul Transcendental, toate structurile. 
De aici mistica isihastă este pe baza metafizicii creştine, în 
care Forma Absolută este Persoana Lui Dumnezeu Tatăl. 
De aici Persoana este Esenţa Absolută ce este ca Formă 
transcendentală ce are deja în sine structurile.  

Dumnezeu Tatăl Persoana Absolută nu este produsul 
structurării de sine, devenirii, ci este însăşi Forma Deplină 
Vie care implică de la sine Structura ca ceva ce este înglobat 
în Forma Absolută. Aşa, Forma este Esenţa, nu Structura 
redusă la maximum de simplitate ca Principiu Absolut. 
Forma este Maximul de Esenţă, pe când Principiul este 
minimul de Esenţă. De aici Forma este Absolutul-Esenţa 
Creştină, Persoana-Dumnezeu, nu Principiu Divin, un 
Dumnezeu Minim convenţional, ce trebuie să devină un 
Dumnezeu complet ca Formă.  

Dumnezeul Persoană-Formă Vie Absolută este Un 
Dumnezeu Complet şi Deplin de la început, în care se 
înglobează de la sine tot limbajul structurărilor. De aici 
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Limbajul Formei-Persoanei Absolute este Complexul 
Arhetipal al Modurilor de realitate, ca Transpuneri de 
Limbaj Dumnezeiesc atât în Dumnezeirea însăşi, cât şi în 
noua realitate de Esenţă creată. Dumnezeu nu Devine 
Limbaj prin Creaţie, ci se Transpune ca Limbaj Arhetipal în 
creaţie. Memoriile Limbajului Dumnezeiesc se fac Modele. 

Noi nu facem aici filosofie sau teologie, ci căutăm să 
descifrăm mistica planului Transcendental. Mistica isihastă 
porneşte de la Esenţa realităţii ca Formă, nu de la redu-
cerea ultimă-Principiu. Noi greu concepem Întregul ca 
Esenţă, Forma ca însăşi Esenţa Conţinutului-structurărilor. 
Aici este specificul metafizicii creştine. La început este 
Întregul Totalitatea ce are în sine de la sine şi Părţile-
Structurile. Aşa Esenţa Absolută este Forma-Întregul, iar 
Structurile-Conţinutul este Formă care se umple pe Sine 
cu Transpuneri de Formă, de aceea Structurile sunt 
deveniri spre Formă, căci au Originea arhetipală a Formei 
din care se nasc şi ies, ca Memorii de Mişcări de Formă. 
Doar Forma Vie Transcendentală, care este Triadă de Sine 
şi Treime de Forme, are acest Miracol de a fi Formă 
Absolută ca Limbaj de Memorii de Formă. Forma este 
Esenţa, căci Forma este Arhetipul structurilor-memoriilor 
de Formă. Pe Modelul Formei este orice structură, de 
aceea structura tinde la găsirea Formei Arhetipale ce o  
are ca Memorie. O structură este Permanenţă datorită 
Memoriei Formei Arhetipale ce îi este baza. 

Ideile lui Platon din filosofia greacă sunt pe Arheti-
purile Memoriilor Limbajului Formei Transcendentale, nu 
însuşi Limbajul Transcendental. Grecii amestecă Memoriile 
Raţiuni cu Memoriile Arhetipuri. Memoriile Arhetipuri 
sunt doar în Suflet, pe când Memoriile Raţiuni sunt 
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prelungiri-Informaţii de Memorii arhetipuri. Memoriile 
Arhetipuri sunt Conştiinţă, iar Memoriile Raţiuni sunt 
Minte-Energii, prelungire de Conştiinţă în Corp. 

Mistica Creştină se rupe total de gândirea greacă, 
scoţând Raţiunea din Conştiinţa de Suflet, recunoscând-o 
Corpului, prelungirea de Suflet. Conştiinţa este gândirea 
în Forme, Sufletul fiind Formă Transcendentală, pe când 
Mintea-Raţiunile sunt o gândire în Informaţii-structuri ca 
Memorii de Mişcare de Conştiinţă. De aici mistica este 
dincolo de Mental, ca Regăsirea Formelor de Conştiinţă 
dincolo de Informaţiile vagi de Minte. 

Oprirea Minţii în loc din metoda mistică este oprirea 
confuziei pe care o dau Informaţiile mentale ce înlocuiesc 
Formele de Conştiinţă pure de Suflet. Formele de 
Conştiinţă sunt mai mult decât Informaţii de Conştiinţă, 
sunt chiar Conştiinţă Deplină. Informaţiile mentale sunt 
frânturi de Informaţii ale unei mişcări disparate de 
Conştiinţă şi niciodată o Informaţie de conştiinţă totală. 
Mistica aspiră la o Conştiinţă totală, ca Totalitate-Formă 
peste abstractizările de Formă ce sunt Informaţiile 
mentale. Mistica este Gândirea în Forme, nu în Abstracţii-
rupturi de Forme. Cine nu înţelege aceasta nu înţelege ce 
este mistica. După cădere, formele energetice vor să înlo-
cuiască pe cele Sufleteşti. De aici abstractizarea maximă 
mentală ca pretinsă Spiritualizare a Materiei. 

Mistica Isihastă merge mai departe, considerând 
abstractizarea mentală a Materiei doar o apropiere vagă 
de Structurile Arhetipale ale Sufletului, dar nu de însăşi 
Forma deplină a Sufletului. Sufletul este Forma Transcen-
dentală ce nu se poate rupe în Structuri de Suflet, deşi are 
ca Structură Triada proprie ca Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă, 
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Spirit-Sine. Sufletul însă are Limbaj de Structuri şi aceste 
Memorii par abstracţiile Sufletului. Sufletul este Forma 
maximă ce nu poate fi abstractizată niciodată, căci nu se 
poate rupe în structurile sale Eu-Duh-Spint, ca Formele 
energetice ce niciodată nu sunt forme prin ele însele, ci 
datorită întrepătrunderii cu Forma Transcendentală Suflet. 

Deosebirea dintre Forma Transcendentală Suflet şi 
Forma Energetică Corp este că Sufletul este Formă prin 
sine însuşi ce înglobează în mod absolut structura sa 
Triadică, iar Corpul energetic este esenţă de Structură ce 
iese din Memoriile-Mişcările Formei absolute Suflet şi care 
se pot aduna în Formă doar dacă se orientează spre  
Forma Arhetipală Suflet. Viul Formelor energetice este 
Orientarea-Sensul şi Întrepătrunderea Formei spirituale 
Suflet. Sufletul este Formă şi nu se poate dizolva în 
structurile sale, de aceea Sufletul nu poate fi Abstractizat.  

Există o Orbire de Suflet când Sufletul nu se mai vede 
pe sine ca Formă, în schimb rămâne ca Limbaj-Memorii de 
Suflet, ce par astfel ca o Abstractizare de Suflet. Aici este 
mecanismul Căderii-Orbirii Sufletului. 

Sufletul este Formă transcendentală pe Arhetipul-
Modelul-Chipul Formei, Dumnezeu, având deci în sine 
transpuneri de Structură Dumnezeiască, de unde Triada 
de Suflet ca analogie cu Persoanele Treimice Dumne-
zeieşti. Sufletul creat, de se menţine în Întrepătrundere cu 
Forma-Dumnezeu, vede în plenitudine atât Forma proprie, 
cât şi Forma Dumnezeiască, deşi în traducere de creaţie. 
Creaţia ca Suflet vede pe Dumnezeu, dar nu prin amestec 
de Structuri ce amestecă Esenţele-Formele, ci vede real prin 
Forma deplină Suflet Dumnezeiască Formă, care nouă 
creaţiei ni se pare Forma cea mai Luminoasă posibilă. 
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De aici misticii numesc pe Dumnezeu Lumină Trans-
cendentală. Dar această Lumină nu este doar o Abstracţie 
de Dumnezeu, ci însăşi Formă Vie şi Esenţă Duh-Spirit de 
Dumnezeu, pe care Sufletul îl vede nu doar ca exterior, ci 
şi ca Vorbire-Comunicare, dar nu ca dizolvare de struc-
turi, ci ca Participare între Forme depline care se întrepă-
trund nu ca amestec de Forme, care niciodată nu se pot 
amesteca, ci ca Limbaj de Forme, ce este altceva decât 
Esenţa de Forme. Forma Vie Transcendentală, Dumnezeu 
şi Sufletul creat model-chip de Formă de Dumnezeu au 
fiecare Forma lor intraductibilă, dar, fiind Forme Vii, au 
Limbaj de Forme Transcendentale şi aceste Mişcări-Limbaj 
fac Miracolul Transferului-Întrepătrunderii între Forme 
Indestructibile. 

Limbajul ca origine este pe Arhetipul Formei şi de aceea 
Scoate în afară Forma fără să dizolve Forma şi o poate 
Transfera şi dincolo de propria Formă, împărtăşind forma. 
De aceea Limbajul este capabil să Transfere Forma, nu ca 
rupere de Formă, ci ca Transpunere de Arhetip de Formă, 
ce dă în alte Forme Conturarea Structurală de Forma 
Arhetipală respectivă. Limbajul este formă în Structuri 
Arhetipale de Formă. Cuvântul este un Arhetip de 
Structură de Formă. De aceea Limbajul este din mai multe 
Cuvinte, fiecare fiind o Memorie-Arhetip de Formă şi 
totodată o anumită Mişcare de Formă în sine şi peste Sine. 

Forma Transcendentală-Dumnezeu şi Sufletul Creat nu 
vorbesc niciodată doar în Interior sau în Exterior, ci 
totodată, fiecare în traducere specifică. De aici legătura 
dintre limbaje. Un Cuvânt Exterior se face automat un 
Cuvânt Interior. Dar aceste Mişcări nu ating Forma în sine, 
care nu se poate modifica. Unii confundă Limbajul peste 
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Formă şi prin Formă cu un fel de Energie a Formei, ce este 
foarte greşit. Limbajul nu este energetic, deşi este Mişcare 
peste Formă şi prin Formă. Taina Limbajului este taina 
Formelor Vii care transmit şi Recepţionează Limbajul 
datorită capacităţii Limbajului Propriu deja existent. Cine 
nu are Limbaj deja format nu poate Participa la Limbaj-
Vorbire. Aşa Limbajul Formelor Vii este dincolo de energii, 
este însăşi Forma cu tot Limbajul ce se Comunică altor 
Forme care la rândul lor se Comunică, tot ca Forme. 

Noi nu mai ştim ce este un astfel de Limbaj Total, Faţă 
către Faţă, prin Vedere reciprocă, ce este doar la nivel de 
Suflet Transcendental. Noi, totuşi, am rămas cu un Limbaj 
al Memoriilor de Limbaj de Suflet, dar cu Orbire de Suflet, 
fără vedere, doar prin auz. Stările noastre elevate de 
Conştiinţă de Suflet sunt memorii de Limbaj Pur, dar Orb. 
Limbajul de Energii este un Limbaj Informaţional, 
Memorii de Memorii de Suflet, ca prelungire, ce se traduc 
totodată ca energii-ecou de Suflet. Limbajul de Suflet este 
în Memorii Forme, pe când Limbajul energetic este în 
Memorii Informaţii-Abstracţii. Cine nu este capabil să 
treacă de Memoriile abstracte şi nu poate avea şi Memorii 
Forme nu poate fi un Mistic. Mai mult, să nu se confunde 
Memoriile Forme de Suflet cu Memoriile Forme de 
Energie. Memoriile Forme de Suflet sunt Memorii Forme 
ce nu pot fi niciodată abstractizate. 

De aici metoda mistică a Concentrării pe ceva fix la 
maxim. Dar diferenţa între o Concentrare de Suflet şi cea 
de Energii-Minte este netă, cea de Suflet fiind doar ca 
Formă, fără urmă de abstractizare maximă. Se cere o mare 
discernere aici. Mistica isihastă este mistica concentrării de 
Suflet, pe Forma maximă de Prezenţa lui Hristos Dumnezeu, 
ce nu mai admite nici-o abstractizare de Minte. 
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Isihasmul nu reduce Mintea la focalizare de Minte, 
până la abstractizarea ultimă de Gol total de Minte şi 
fixarea într-un singur Punct-Principiu. Isihastul trece 
direct în concentrarea de Suflet, pe Forma Transcendentală 
a Lui Hristos, ca Prezenţă Deplină ce este un plin trans-
cendental care Umple şi Golul de Minte, neadmiţând sub 
nici o formă golul-abstractizarea. 

 

71. 
 
În Suflet şi între Suflete, comunicarea este prin Vedere 

directă, ce este totodată şi Limbaj direct. Noi am pierdut 
această întrepătrundere. Sufletul, s-a văzut, este o Substanţă 
Spirituală indestructibilă, o Formă Transcendentală Unitară 
ce implică în sine o structură triadică Eu-Conştiinţă, Duh-
Fiinţă, Spirit-Sine. Sufletul nu este Formă şi Conţinut, ci 
doar Formă şi în afară şi în interior. Ce ni se pare nouă 
structură-Conţinut este de fapt Forma care se Umple pe 
sine. Forma nu este produsul Conţinutului în metafizica 
filosofiei creştine, ci Conţinutul este prelungirea Formei în 
Interior ca mişcare-limbaj în sine.  

Paradoxal în Suflet Forma este Permanenţa-Esenţa-
Nemişcarea, iar Conţinutul este Forma în Mişcare, ca 
transpunere de Formă în Structuri de Formă. Aşa 
Structurile-Conţinutul sunt Formă în moduri diferite de 
Formă, de unde structura este Limbajul Formei, diversi-
tatea Esenţei Forme. Creştinismul porneşte de la Forma 
Transcendentală, ca de la Esenţa Deplină-Maximă, nu de 
la minimul de Esenţă Principiu, care faţă de Esenţa Formă 
este Incomplet, ce trebuie să devină la Formă. Forma ca 
Esenţă deplină are deja în sine toată structura devenirii şi 
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aşa Forma nu se mai mişcă în devenire, ci ca Deplinătate 
în Participare la Deplinătate. De aici Mişcarea Formei nu 
este produsul structurărilor spre Formă, ci Limbajul 
Formei ce se transpune şi în Structuri de Formă. 

Noi nu vrem să facem filosofie, descifrăm realitatea ca 
să cunoaştem în ce constă Trăirea mistică. Astfel facem 
nişte analogii practice. Ca Suflet, Vederea este Conştiinţa-
Eul-Subiectul Cunoscător. Simţirea este Duhul-Fiinţa-
Memoria ce Recunoaşte, iar Auzul-Răspunsul este Recu-
noştinţa ce se întoarce în Cunoscător-Subiect-Eu. De aici 
Originea Limbajului-Mişcării, Eul-Subiectul-Cunoscătorul-
Formă Deplină este deja Limbaj în sine, acesta transpu-
nându-se ca Memorie Duh şi ca Reîntoarcere Spirit-
Reconştientizare. 

De aici realitatea incontestabilă că Duhul şi Spiritul nu 
sunt totuna, cum de obicei se confundă, ci două transpu-
neri net diferite, deşi înrudite. Duhul este Recunoaşterea-
Memoria-Fiinţa, Dedublarea Formei-Esenţei, iar Spiritul 
este Reconştientizarea, Memoria ce se identifică cu Eul-
Conştiinţa ca răspuns, ca Sine în Sine, ca Triplarea Esenţei-
Formei. De aceea Esenţa-Forma, dacă iese din Triplare de 
Sine, nu mai rămâne forma în sine, ci ori rupere de Formă, 
ori asociere cu altă Formă. Şi mistica isihastă este preocu-
pată de Comunicarea cu Sufletul, nu numai cu Mintea. 
Noi am insistat pe evidenţierea celor două Limbaje nete şi 
neamestecate, Limbajul pur de Suflet şi Limbajul pur 
energetic Corp-Minte. 

Ca isihasm, Mintea nu este Suflet, să se înţeleagă bine, 
ci este Informaţie energetică şi a mişcărilor-Limbajului de 
Suflet. Fără această descifrare, isihasmul nu mai face doi 
bani, ca mistică în sine Creştină. În isihasm este clară 
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Dihotomia Limbaj de Suflet şi Limbaj de Corp-Minte, nu 
dualitatea simplă Minte şi condensare de Minte ca energii-
Corp. În isihasm cele două Limbaje trebuie Unite în Inte-
gralitatea Limbaj Transcendental în care se întrepătrund 
cele două Limbaje fără să se amestece. În aceasta constă tot 
specificul misticii isihaste. 

 

72. 
 
Metoda isihastă este prin Limbaj de Suflet la Limbajul 

de Minte-Corp, ca Transcendentalizarea Limbajului de 
Minte peste Minte, dar nu prin anihilare de Minte. După 
cădere, noi am uitat Limbajul de Suflet şi aşa metoda 
isihastă caută Rememorarea acestui Limbaj de Rai. 

De unde să-l iei?... Înţelepţii ne spun de acest Limbaj, 
Sfinţii ne confirmă că ei l-au Rememorat, dar cum?... Se 
dau diferite metode de a Trezi în noi Memoria Transcen-
dentală. Isihasmul caută Sursa Limbajului nu în Creaţia 
Căzută, ci în Originea chiar a Creaţiei, adică în Dumnezeu 
însuşi. De aceea isihasmul este o mistică pur creştină, 
creştinismul oferind accesibilitatea directă în Dumnezeu 
prin Hristos-Logosul, însuşi Limbajul pur Dumnezeiesc, 
care are în modul cel mai real Limbajul Transcendental şi 
de creaţie uitat prin cădere. Celelalte mistici fac Ocolişul 
Limbajului de Intelect. În isihasm se sare peste Limbajul 
de Minte-Corp direct în Limbajul Transcendental, tocmai 
datorită accesului prin Hristos-Limbajul pur Dumnezeiesc. 

Aşa isihasmul este în primul rând Rugăciune Transcen-
dentală, de aici decurgând în jos efectele mistice. De obicei 
se confundă Limbajul de Suflet cu Limbajul de Minte-
energii. Disputa palamită dintre Sfântul Grigorie Palama 
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şi Varlaam catolicul tocmai în acest sens s-a purtat. Cum 
este comunicarea între Entităţile Spirituale, prin Energii? 
Sau direct?... 

S-a văzut că Sufletul este Entitate-Monadă-Forma 
Transcendentală Triadică în sine Eu-Duh-Spirit, este 
Formă Indestructibilă, dar Vie, cu Limbaj de Sine şi în Sine 
datorită Triadei Persoanei în Sine. Sufletul Persoană este 
Deplinul-Forma care are deja tot Limbajul o dată cu 
Capacitatea de Limbaj. Mişcarea ca Formă nu este prin 
Energii, căci Forma se mişcă tot ca Formă, încât Limbajul 
Formei Vii Transcendentale este direct prin Formă, în care 
Forma este totodată Subiect şi Obiect. Sufletul Persoană 
are Trei Memorii de Sine: Eul, Duhul, Spiritul. Ele nu sunt 
energii de Suflet ca Structură de Suflet. Sufletul este doar 
Esenţă spirituală, care are însă Miracolul să fie în Trei 
Transpuneri deodată egale fără să fie trei esenţe, ci doar 
Una, dar în Trei Moduri de Sine, acestea trei fiind dovada 
că Sufletul este un Ceva Viu Deplin, fără să iasă din 
simplitatea de Esenţă Unică, deci Triadică în Sine.  

Esenţa nu devine Triadă prin Structurare de Sine, ci 
Esenţa implică totodată o Structură triadică în sine. Ca 
filosofie creştină, Esenţa Transcendentală este Esenţa 
Triadă. Tot ce nu mai este totodată Triadă permanentă nu 
poate fi Esenţă permanentă. Spiritul Creştin este Spiritul 
Triadic totodată fără să piardă simplitatea de Esenţă 
Unică, dar ca Esenţă Deplină maximă, nu ca Esenţă 
minimă de Singularitate până la Principiu. Esenţa deplină 
maximă este Taina Treimii în sine şi în afară de Sine. 

De aici Mistica Esenţei Transcendentale, care înseamnă 
Limbaj-Vorbire, nu manifestare-devenire-structurare-des-
tructurare, ce seamănă a Energie, nu a Spirit. Limbajul şi 
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Mişcarea Transcendentală sunt altfel decât prin energii, pe 
acestea căutându-le de fapt mistica. Deci Sufletul Triadic 
în Sine, Eu-Conştiinţă, Duh-Fiinţă, Spirit-Sine, Vede-
Simte-Răspunde prin cele trei moduri Permanente de Sine, 
prin Conştiinţă, prin Duh, prin Spirit. 

Noi nu mai ştim după cădere cum este această Mişcare-

Vorbire-Trăire. Se zice că este, totuşi, o Ieşire a Duhului 

din Suflet şi se atinge real de Duhurile celorlalte Suflete, ca 

şi o ieşire de Spirit din Suflet care răspunde real celorlalte 

Spirite de Suflete. Dar aceste ieşiri nu sunt ca Energii ce se 

dizolvă unele în altele, ci ca Comuniuni Transcendentale 

ce nu se opresc aici, mergând mai departe la o comuniune 

de Suflet Total în care Duhul şi Spiritul se Mişcă în Limbaj 

divers fără să distrugă Forma, ci dimpotrivă, dând Formei 

o participare de Supra-Formă, în Comuniune de Forme în 

Transfigurare reciprocă, participând unele la altele fără 

amestecare, în întrepătrundere de Duh şi Spirit care de 

asemeni nu se amestecă, ci se fac doar Memorii Arhetipale 

Permanente de Trăire Supra-Formă în Comuniune de 

Forme Transcendentale. 

Împărtăşirea Transcendentală este, astfel, o Împărtăşire 

reală de Esenţe fără să se amestece între ele, ci trăindu-se 

una pe alta prin Esenţă Proprie, care se transcendenta-

lizează de cealaltă, dar nu transformându-se una în alta, 

căci nu ar mai fi Împărtăşire, ci Absorbire. Disputa dacă 

Necreatul Dumnezeiesc se poate Comunica Creatului 

pierde din vedere cele două aspecte ale Realităţii ca Forme 

Indestructibile cu Structuri Duh-Spirit tot Indestructibile şi 

ca Energii ce nu mai sunt Duh şi Spirit, ci Esenţe de 

ordinul doi ca Har. 
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Mistica isihastă vine cu evidenţierea dublei Comunicări, 
ca Suflete-Forme Transcendentale prin Duh şi Spirit, care 
au capacitatea de a ieşi sau mai bine zis de a se întinde în 
afară şi a lua legătura cu alte Duhuri şi Spirite, fără să se 
amestece-divolve şi fără să afecteze Forma Integrală a 
Sufletului, iar ca Energii-Structuri prin Informaţii mentale 
şi prin senzaţii energetice. 

Ca isihasm, se fac deosebiri nete între Vederea de Eu-
Conştiinţă ca Spirit în sine şi Informaţiile-Raţiunile de 
Minte, ca şi între Sentimentul de Duh-Fiinţă şi Senzaţiile 
energetice organice Corp. La nivel de Suflet Transcendental 
noi trăim ca Subiect Conştiinţă prin Supra-Simţirea de 
Duh-Fiinţă şi prin Răspunsul de Spirit, ce nu sunt Energii, 
ci Comunicări directe Spirituale. Dumnezeu este la acest 
nivel Transcendental Fiinţial, care nu se poate Împărţi-
Dizolva, dar care comunică prin întinderile sale directe 
prin Duh şi Spirit, care de asemeni nu se dizolvă, dar au 
capacitatea de a produce Mişcări de Duh şi Spirit în 
Sufletele de care se apropie. 

Sfântul Duh şi Fiul Spiritul comunică real cu Sufletul 
nostru, dar nu se amestecă Fiinţial, trezesc însă în Duhul şi 
Spiritul Sufletului mişcări similare ca răspuns şi simţire 
faţă de Dumnezeu, ca Trăire a lui Dumnezeu prin Fiinţa 
de Suflet, nu prin înlocuirea Fiinţei de Suflet cu cea de 
Dumnezeu. 

Mulţi confundă Comunicarea cu amestecul şi dizol-
varea fiinţială reciprocă. Aceasta nu mai este Comunicare, 
ci absorbire. La nivel Transcendental Fiinţa Dumnezeiască-
Esenţa, ce este Indestructibilă, comunică, prin Duhul şi 
Spiritul Ei ca Întindere-Mişcare-Limbaj, cu Esenţa de 
Creaţie care, la fel, este Formă indestructibilă, dar care este 
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Receptivă prin Duhul şi Spiritul de Suflet creat, încât este 
o Comunicare reală directă în acest Sens.  

S-a văzut că Dumnezeu are o prelungire Energetică 
Necreată: Harul. Dumnezeu este în primul rând Esenţă-
Substanţă-Transcendentală-Persoană cu Taina sa Treimică, 
dincolo de Energii. Energiile sunt Miracolul Mişcărilor-
Limbajului de Persoană Transcendentală, care nu sunt 
prin consum, ci prin producere de Energie. Mişcările 
Persoanei Transcendentale produc efectiv o Sub-Substanţă 
tot necreată pe care revelaţia Scripturii o numeşte „Har”. 
Aceste energii sunt, mai mult, identificate cu Raţiunile 
Divine, ca Informaţii necreate ale Eului-Conştiinţei 
Dumnezeieşti ce se prelungesc în afară, ca Strălucire a 
Persoanelor Transcendentale. Teologia Harului este mult 
discutată, fiind de mare importanţă, mai ales după 
căderea creaţiei. 

 

73. 
 
Limbajul Haric energetic este altceva decât Limbajul 

Persoanelor Dumnezeieşti. Cel de Persoane este de Între-
guri, de Forme Esenţiale Triadice care, deşi în cuprindere 
proprie, au miracolul Întinderii de Duh şi Spirit care 
depăşesc Forma fără să rupă Forma, rămânând în Formă 
şi totuşi Comunicând dincolo de Formă, putând participa 
la mişcări asemănătoare. Duhul Sfânt poate pătrunde în 
Suflet, atinge Duhul Sufletului, căruia îi poate da mişcări 
asemănătoare, de unde Participarea şi Răspunsul direct de 
Suflet. Participarea prin aceste mişcări asemănătoare şi în 
analogie este altceva decât confundarea fiinţială ca amestec 
şi dizolvare ca să-i imprime aceeaşi mişcare. 
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Şi Sufletul, şi Dumnezeu fiind Forme Indestructibile, ele 
nu se pot amesteca fiinţial, dar se pot întâlni şi pot transfera 
mişcări asemănătoare care dau astfel o Identificare de 
Transmitere şi Răspuns, ce nu afectează Formele-Esenţele, 
ci dimpotrivă, le supra-uneşte în Comuniunea de Forme 
Transcendentale Personale. Noi nu mai ştim Beatitudinea 
Întâlnirii dintre Formele Transcendentale cu atingerile de 
Duh şi Spirit, fără să afecteze Esenţa ce rămâne deplină în 
fiecare, prin acea Împărtăşire de Duh şi Spirit, ce nu se 
absorb, ci se identifică în mişcări asemănătoare ca parti-
cipări reciproce.  

Formele Transcendentale rămân indestructibile, dar 
Duhurile şi Spiritele se întind ca deschidere de Forme, 
prin Întrepătrunderi de mişcări asemănătoare, ce dau acea 
Transcendentalizare-Îndumnezeire prin Duh şi Spirit ca 
Mişcări, nu ca amestecări fiinţiale, ce nu ar mai fi 
Comuniune de Duhuri şi Spirite, ci anihilare. 

Amestecul fiinţial este străin Comunicării Transcen-
dentale, care este mişcare-Limbaj Transcendental, nu 
Absorbire-Tăcere-Nemişcare Transcendentală. Dacă ar fi 
amestecare fiinţială, nu ar mai fi Comunicare şi Mişcare-
Limbaj Transcendental, ce înseamnă Fiinţe care stau faţă 
în faţă, nu care se absorb. Dar această mistică de Duh şi 
Spirit şi de Forme Depline se prelungeşte într-o mistică 
Energetică Harică. Această Dublă realitate ne dă nouă 
confuzia, mai ales după cădere, când Limbajul de Duh şi 
Spirit intră în umbră şi rămânem cu predominanţă 
mişcare energetică.  

Dumnezeu însuşi este dublu Limbaj de Persoane 
Dumnezeieşti şi de Energii Necreate Har, nu în sensul de 
Împărţire a Lui Dumnezeu în două, ci ca Realitate Dublă 
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de Esenţă-Formă Transcendentală şi prelungire energetică, 
nu de Esenţă, ci de Mişcări ale Esenţei. Energiile necreate nu 
sunt emanaţii directe din Esenţa Fiinţială Dumnezeiască, ce 
ar însemna o rupere de Fiinţă, ci sunt un produs real al 
Mişcărilor Persoanelor Dumnezeieşti, care au acest 
miracol să se traducă faptic într-o Sub-Substanţă şi Sub-
Esenţă de Energii. 

Ca realitate în sine, Energiile nu sunt Substanţă de Sine, 
ci Substanţă produsă de Substanţa de sine ce este Esenţa 
Formă Spirituală Persoana Absolută Dumnezeu. Ca 
mistică, noi numim Energia ca Sub-Substanţă, ca Limbaj 
de ordinul doi, ca ecou al Limbajului în sine al Persoanei 
Transcendentale. Energiile nu sunt de sine şi prin sine, ci 
prin Spiritul Transcendental. Esenţa Spiritului Persoană 
este Eul-Subiectul-Conştiinţa, iar Sub-Esenţa Energeticului 
este Informaţia-Mintea-Raţiunea, prelungire şi memorie 
de spirit în traducere energetică. 

Aceasta nu este o Împărţire a lui Dumnezeu, ci o 
relatare a Realităţii Dumnezeieşti ca Existenţă şi configu-
raţie. Dumnezeirea nu este dualitatea Spirit şi Energii 
necreate, ci o Singură Dumnezeire în Dublă Transpunere, 
ca Spirit şi Energii, care nu se amestecă, dar se Înrudesc şi 
se Întrepătrund. Dumnezeu ca Spirit Persoană şi Persoane 
este esenţa în sine, Fiinţa Transcendentală, cu mişcări şi 
Limbaj Transcendental, iar Mişcările-Limbajul acesta au o 
prelungire de Miracol ce se traduce faptic în Energii 
necreate, ca Limbaj de Ordinul doi. Nu sunt două Limbaje 
în sensul strict, ci un Limbaj Total în dublă transpunere. 

Datorită acestei Configuraţii Arhetipale absolute suntem 
şi noi creaţia dublă transpunere ca Suflete şi Energii-Corp. 
De aici mistica isihastă îşi găseşte Arhetipurile de Origine, 
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Sufletul ca Chip de Persoană Dumnezeiască şi Energiile 
Corp ca Chip de Energii Har. Toată creaţia ca Energii este 
pe Arhetipurile Raţiunilor Harice, acele Raţiuni ale lucru-
rilor de care vorbeşte Filocalia. Noi cădem în realitatea 
Suflet cu Limbajul său de Duh şi Spirit dincolo de energii 
şi ne concretizăm pe realitatea Energetică organică de 
Corp. Şi aşa noi Vorbim de acum Limba energiilor, a 
Informaţiilor nu de Suflet, ci ale mişcărilor de Suflet. 

Câtă depărtare între Minte de Energii şi Conştiinţă de 
Suflet! 

Mintea-Informaţiile energetice ne înlocuiesc toate 
Memoriile de Suflet şi aşa Sufletul rămâne o vagă 
amintire. De aici mistica isihastă, ca Ieşire din Memoriile 
energetice şi Rememorarea celor de Suflet, prin Hristos 
care ne aduce totodată Reîntâlnirea cu propriul nostru 
Suflet, ce va ieşi din Umbră şi va deveni apt să vorbească 
Limbajul Transcendental de Duh şi Spirit. 

 

74. 
 
Ca mistică, trebuie descifrat raportul dintre Suflet şi 

energiile sale, altfel se fac nişte confuzii şi amestecuri din 
cele mai grosolane. Mulţi mistici cad într-un energism 
bolnăvicios până la înlocuirea Sufletului cu o pretinsă 
energizare Divină. Şi în isihasm sunt astfel de cazuri. 

S-a văzut că Limbajul de Suflet Formă Vie Transcen-
dentală este atât prin mişcările de Formă Totală, cât şi prin 
Duhul şi Spiritul Sufletului Triadic, ce se întind atât 
înlăuntru, cât şi în afară în memorii de Moduri diverse de 
mişcare a Trăirii Formei Vii Eu-Subiect Entitatea Spirituală 
Personală.  
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Se spune că aceste mişcări-limbaj Transcendental sunt 
de un sublim şi o beatitudine cu adevărat Dumnezeiască. 
Aceasta nu trebuie confundată cu prelungirea energetică 
ce se emană ca miracol de ordinul doi din mişcările acestei 
realităţi Transcendentale. Dacă la nivelul de Dumnezeu 
totul este în deplinuri şi întreguri ce nu rup Forma şi nici 
nu o modifică fiinţial, la nivelul energetic Comunicarea 
este prin structuri energetice ce se dizolvă unele în altele, 
deşi nu se pierd.  

O substanţă energetică se combină cu alta şi dau o 
substanţă de combinaţie-transformare ca produs ce 
modifică şi pe una, şi pe alta, păstrându-se doar structurile 
elementare. De aceea combinaţiile energetice structurale 
rup Forma şi o transformă în structuri, care la rândul lor 
tind spre o nouă Formă. De aici fenomenologia energetică, 
care nu are Formă proprie, ci doar structuri proprii de 
calităţi-legi-însuşiri. În lumea energetică, Formele sunt în 
continuă transformare şi combinaţii, doar structurile 
rămân aceleaşi, de unde părerea că Structurile sunt Perma-
nenţa, şi nu Forma. Căderea aduce această răsturnare de 
realitate. 

O realitate energetică, ca să o cunoşti, trebuie să o rupi 
în structurile sale, în formulele chimice, legile şi Infor-
maţiile genetice. Realitatea energetică nu are Formă 
Indestructibilă ca Sufletul, are însă o structură cu Memorii 
de Formă. Ca mistică, structurile sunt Memorii de Mişcări 
de Formă şi de aceea şi în energii structurile chimice, legile 
fizice şi informaţiile genetice tind la o anumită formă, de 
la particulele elementare la atomi şi de la atomi la 
substanţele chimice, materiale. Toate acestea sunt structuri 
ce şi-au găsit forma.  
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O structură ce nu a ajuns la formă nu are manifestarea 
completă, de unde părerea că Principiile-legile-informa-
ţiile sunt structuri ce au nevoie de o devenire-evoluţie, de 
manifestare. Ca isihasm, aceste manifestări-structurări nu 
sunt o devenire-evoluţie, ci un produs al unui Limbaj deja 
existent. Informaţiile substanţelor energetice nu sunt 
acumulări, ci sunt deja Memorii de Mişcări Arhetipale de 
Spirit, prin care apoi se face o diversificare de Limbaj 
energetic ca manifestare. Manifestarea-multitudinea de 
fenomene nu sunt evoluţii la Limbaj, ci participări de 
Limbaj deja existent în Comuniuni de Limbaje ale 
comuniunilor de existenţe. 

Ca mistică, se consideră că orice substanţă chimică este 
o Raţiune-Informaţie a unei anume Memorii Arhetipale de 
Har Raţiuni Divine. Şi în Corpul nostru energetic limbajele 
chimice sunt Comuniuni de limbaje pe baza Memoriilor 
informative ale Mişcărilor Sufletului nostru. După cum 
sunt mişcările Sufletului nostru, aşa sunt legăturile 
chimice ale Corpului nostru, de unde un Corp Sfânt sau 
unul păcătos. 

S-a văzut că Sufletul Spirit Persoană, datorită Triadei 
sale Eu-Duh-Spirit, este capabil de Limbaj propriu atât 
interior, cât şi exterior, care se manifestă în multitudine de 
mişcări de Întreg Sufletul şi de Duh şi Spirit tot ca 
Întreguri, ca moduri de transpunere ale Întregii Forme Vii 
transcendentale ca Suflet. Şi toate aceste mişcări-limbaj 
devin baza arhetipală a memoriilor informative de prelun-
gire din lumea energetică. 

Scriptura ne spune că Dumnezeu Zice şi se Face.  
„A zice” înseamnă limbaj-mişcare directă de Persoană 
Dumnezeiască, iar „s-a făcut” este o dată traducerea 
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faptică şi încă o dată prelungirea ca realităţi energetice a 
Arhetipurilor de limbaj transcendental, în structuri de 
lume energetică-materială. Orice structură energetică are 
astfel la bază o formă arhetipală a mişcărilor de Limbaj 
spiritual din care iese şi se prelungeşte. 

De aici mistica Lumii energetice care nu se poate opri în 
ea însăşi, ci tinde spre Originile sale dincolo de structuri-
informaţii, găsindu-şi Odihna-Isihia doar în Reîntoarcerea 
în Arhetipurile Spirituale din care s-au născut. Şi dacă 
orice informaţie a lumii energetice-corporale este o 
memorie de mişcare de Spirit tradusă faptic în energii, 
înseamnă că după cădere drama lumii energetice se 
datorează Sufletului ce nu mai are mişcări Arhetipale, ci 
Anti-arhetipale care se prelungesc în negativurile Infor-
maţiilor energetice. 

De aici afirmaţia teologiei că Păcatul porneşte de la 
Sufletul ce se desparte de Dumnezeu. Sufletul are în sine 
Transpunerile Limbajului de Dumnezeu traduse în mod şi 
esenţă de creaţie, ca Memorii Arhetipale. Dacă Sufletul se 
desparte de Dumnezeu, mişcările Sufletului nu mai sunt 
în concordanţă cu Mişcările Arhetipale Dumnezeieşti şi 
aşa sufletul creează nişte mişcări Anti-arhetipale, de unde 
căderea Sufletului din Perfecţiunea de Rai în decăderea 
imperfecţiunilor.  

Mulţi întreabă: cum Sufletul perfect poate deveni 
Imperfect? Nu devine Imperfect prin Natura de Suflet, ci 
prin Modurile de Mişcare ce sunt ale Formei Indestructi-
bile ale Sufletului, care ies din Participarea la Perfecţiunea 
Dumnezeiască şi se asociază la o mişcare negativă. 
Dumnezeu nu poate deveni Imperfect, căci El nu este 
Creat şi nu are dualitatea de Participare, nici nu are unde 
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ieşi, El fiind Existenţa Absolută. Creaţia are Natura 
Perfecţiunii ca Existenţă în Perfecţiunea Dumnezeiască. 
Dacă refuză, se desparte de Dumnezeu, creaţia rămâne 
proprie Natură Perfectă, dar devine şi Imperfectă ca 
Participare Lipsită de Dumnezeu. 

De aceea creaţia nu este Total devenită Imperfectă după 
cădere, ci doar pe jumătate, o dată ca Natură-Chip ce nu 
poate deveni Imperfect, ca Bine, şi încă odată ca 
Participare-Mişcare Anti-Perfecţiune, ca Rău. Polarizarea 
Bine-Rău nu este Falsificarea Naturii-Perfecte a creaţiei, ci 
Participarea Creaţiei la o dublă Realitate, ca Perfecţiune ce 
se identifică în Dumnezeu Creatorul şi ca Imperfecţiune, 
deşi aceasta în fond este iluzivă, un Vis abstract al unei 
Imposibile Ieşiri din Perfecţiunea Absolută Dumnezeu. 

Visul negativ al Diavolului de a omorî pe Dumnezeu şi 
a-l înlocui cu sine este o iluzie de Creaţie psihopată ce-şi 
închipuie că poate anihila Increatul, Existenţa în Sine. 
Libertatea după cădere nu mai este aceeaşi Libertate a 
Perfecţiunii, încât căderea nu are justificarea libertăţii de 
alegere. Ca Perfecţiune Permanentă, ce alegere se poate 
face? Perfecţiunea nu poate fi alături de Imperfecţiune, 
încât Imperfecţiunea nu există ca realitate în sine, ci ca o 
abstracţie ce nu este nici a Perfecţiunii, ci a unei realităţi 
care deja a devenit participativă la Imperfecţiune. 

Până la cădere nu s-a pus alternativa alegerii, că ce să 
alegi în Perfecţiunea Absolută? De aici, căderea este o 
Invenţie a Creaţiei care nu poate fi niciodată realitate în 
sine, ci o veşnică Iluzie care se topeşte mereu de realitatea 
în sine a Perfecţiunii, de unde Răul nu poate fi niciodată 
Rău absolut, întotdeauna în distrugere de sine. De aceea 
Căderea este participare, nu Natură, că de ar fi denaturare, 
nu ar mai fi posibilă Revenirea la Perfecţiune niciodată. 
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Perfectul nu devine Imperfect, căci este Indestructibil, 
dar Perfectul de Creaţie fiind Legat de Cel Creator poate 
Participa Iluziv şi abstract la o Falsă Imperfecţiune, prin 
despărţirea Participativă de Perfectul Dumnezeu. De 
aceea Sufletul care este Chip de Perfecţiune, fiind Formă 
indestructibilă, nu poate deveni Imperfect, dar devine Orb 
Participativ, nu mai vede pe Dumnezeu, întoarce spatele 
Lui Dumnezeu şi se izolează în sine propriu unde, de 
asemeni fiind Orb, nu se vede nici pe sine însuşi, ci se 
Visează iluziv un amestec de Dumnezeu şi de sine propriu, 
până la psihopatia unui conflict între Dumnezeu şi creaţie. 

Şi acest fapt dramatic de Orbire Sufletească, de psihopa-
tie Spirituală în Complex iluziv de adaosuri Anti-Limbaj, se 
prelungeşte în Energii Corp, unde Sufletul găseşte Com-
pensaţii Participative ale Lipsei Participative la Dumne-
zeire. Dar nenorocirea este că Energiile ele însele scăpate de 
Vederea Sufletului Orbit se vor libere şi independente, 
chiar mai mult, devin Stăpânitoare peste Suflet. 

Energiile astfel fură Sufletului toate mişcările produ-
cătoare de Energii şi antrenează Sufletul la mişcările 
energetice până la identificarea Sufletului cu Energiile, 
uitându-se astfel tot limbajul de Suflet; chiar Sufletul peste 
Firea sa Spirituală învaţă Limbajul energetic ce nu-i este 
natural, ci străin şi fals. De aici complexul mistic de 
reîntoarcere la origini, la adevărata Natură a creaţiei de 
Rai. Căderea nu modifică Sufletul Perfect ca Fiinţă-Esenţă, 
îi modifică însă Mişcările de Participare şi Răspuns, prin 
Adaosurile anormale anti-arhetipale. 

Filosofia mistică isihastă face o delimitare între Fiinţa-
Esenţa de Spirit şi Mişcările de Spirit. Pare o nepotrivire, 
ca Firea-mişcările să contrazică Fiinţa-Esenţa, dar aici este 



 

423 

tâlcul: Fiinţa de Spirit fiind Indestructibilă, nu se poate 
dizolva-rupe-modifica; ca Formă Integrală poate avea 
Mişcări peste propria Formă Esenţă-Fiinţă, ca Mişcări 
Supra-Structurale. Creaţia are Formă-Esenţă Perfectă, dar 
poate participa la mişcări dincolo de propria ei Formă, 
fără să-şi modifice Forma, modificându-şi doar mişcările. 
Dumnezeu fiind Absolutul Perfect, nu are o alternativă de 
mişcare. Creaţia fiind însă Creată, are această alternativă. 
De fapt, după cădere, chiar Dumnezeu participă la 
Durerea Căderii, chiar dacă Natura Sa nu are nimic comun 
cu Durerea, nu în sensul că îi modifică Fiinţa ce nu poate 
Suferi, ci în sensul că Forma Indestructibilă Perfectă poate 
participa şi la ceva dincolo de propria Fiinţă ce nu rupe 
sau modifică Fiinţa, ci o deschide dincolo de Fiinţă. 

Căderea creaţiei este posibilă datorită condiţiei de creaţie 
de a fi în Dumnezeu sau nu; deosebită de Dumnezeu care 
nu are Alternativă, fiind Necreat şi Absolut, ea depinde de 
Creator şi poate participa sau nu la cele ale Creatorului. 
De asemeni, Dumnezeu poate participa la Creaţie fără să-
şi modifice Forma-Esenţa Fiinţa, ca întindere peste propria 
Formă prin Duh şi Spirit şi prin deschiderea dincolo de 
Propria Formă prin Forma Integrală şi Indestructibilă. 
Schimbarea Firii Mişcărilor în cădere nu este totală, Firea 
de Esenţă-Fiinţă nu se poate Schimba, dar se schimbă 
Iluziv Alternativa de Participare-Răspuns şi aceasta numai 
dacă iese din Firea Perfectă.  

Aşa, Căderea nu este Totală, ci de jumătate, Firea-
Chipul Perfect rămânând însă Orbită faţă de Mişcările 
Perfecte, în acest întuneric putând lua naştere Anti-mişcările 
negative. Doar un Suflet Orb poate fi Decăzut. Căderea 
este Orbirea faţă de Dumnezeu şi o dată cu aceasta şi faţă 
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de sine însuşi. Firea Transcendentală a Naturii Transcen-
dentale este ca Esenţă Participativă, nu poate fi închisă în 
sine însăşi. Viul nu este Închidere, ci Deschidere. De aici 
mecanismul căderii, prin ieşirea din Participarea la Viul 
Dumnezeiesc: nu poate rămâne un Gol şi aşa se inven-
tează în acest Gol al Despărţirii noi Mişcări decăzute, 
anormale. Doar în Gol apar abstracţiile iluzive ale căderii, 
din Neantul Golului Căderii se nasc Monştrii diabolicului, 
din Golul Întunecos în care nu mai străluceşte Lumina 
Dumnezeiască. 

Aşa, în Golul Căderii, Sufletul Orb visează pe Dumnezeu 
şi-l confundă cu sine şi se lasă pe mâna vederii de Minte a 
Corpului energetic, care îl minte şi îi înlocuieşte tot 
Limbajul de Suflet cu cel de Energii, de unde confuzia că 
Mintea este Vederea Sufletului. Mistica descoperă 
Minciuna Minţii care se dă drept Suflet, şi de aceea primul 
lucru este Smerenia Minţii viclene până la legarea ei totală, 
cum face metoda isihastă. Sufletul Orb nu mai are Vederea 
de Conştiinţă Spirit, ci orbecăie prin Raţiuni de Minte, 
frânturi de Conştiinţă amestecate cu Iluzii de Anti-
Conştiinţă. Universul nostru spiritual este format din 
informaţii amestecate, pozitive şi negative, până la 
conflictul genetic. Caracterul negativ este de multe ori 
genetic, datorită acestor Informaţii amestecate luate prin 
naştere. Aceasta este Karma despre care vorbesc multe 
mistici. 

Mistica este o activitate serioasă ce merge până la 
acţiunea pe Codul Genetic Informativ. Mistica susţine că 
putem lucra pe Codul nostru genetic, prin schimbarea 
Informaţiilor. Deosebirile de metodă provin din neînţe-
legerea naturii şi originii informaţiilor. Ca isihasm, 
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Informaţiile nu sunt prin sine însele şi independente, ci în 
legătură cu Mişcările Memoriilor de Suflet, cărora le este 
baza. Degeaba insist cu o Informaţie bună, fără să acţionez 
întâi pe Memoriile de Suflet ce sunt dincolo de Informaţii. 
Informaţiile singure rămân la un efect de suprafaţă ce se 
pierde repede. 

Isihasmul este o metodă a reactivării Memoriilor directe 
de Suflet, care se vor impune apoi pe Informaţiile mentale. 
O Informaţie mentală nu trezeşte o Memorie de Suflet, ci 
doar o vagă amintire de Mişcare de Suflet. Sufletul are 
nevoie de a ieşi din Orbire, nu doar de a Auzi Informaţii 
de Suflet. O Memorie adevărată de Suflet deschide şi o 
Luminiţă de Vedere de Suflet. Mintea nu deschide 
Memoria de Suflet, ci o traduce în memorie de Minte.  

Mistica descoperă raportul Suflet-Minte. Conştiinţa de 
Suflet are memorii tot de Conştiinţă, ca Moduri de 
Conştiinţă care sunt total dincolo de orice abstracţie de 
Minte. Memoriile de Conştiinţă de Suflet sunt în Forme 
concrete, niciodată în structuri-fragmente, cum sunt 
Informaţiile mentale. Un mistic imediat deosebeşte o 
Conştiinţă de Suflet de o Informaţie mentală; este Formă 
concretă de Întreg sau abstracţie fragment de Conştiinţă. 
De aceea un mistic gândeşte în Forme concrete, nu în 
abstracţii mentale.  

O abstracţie de Minte este o simplă Raţiune în care 
poate fi şi o vagă mişcare de Suflet, dar este mai mult o 
reducere a unei structuri energetice. Raţiunile sunt legate 
de memorii energetice, de mişcările şi obiectele lor ce dau 
o Participare a Sufletului la Lumea energetică. În Activi-
tatea mentală este un fel de energizare a Sufletului, o 
întindere a Sufletului din realitatea de Suflet în realitatea 
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energiilor, de unde Sufletul în energiile şi informaţiile lui 
se transferă pe sine în Întruparea de Corp. Dacă Sufletul 
nu ar fi Orb, el nu s-ar amesteca până la uitare de Sine în 
energii, că s-ar vedea şi pe sine şi ar Domina şi energiile. 

În mod normal, când Sufletul activează ca Suflet, 
Conştiinţa de Suflet este mai tare decât orice Informaţie 
mentală care trece şi rămâne pasivă. De aceea Mintea este 
Odihna Sufletului şi Sufletul este Odihna Minţii. Mintea şi 
Conştiinţa de Suflet nu sunt niciodată în activitate, căci 
una este oprirea celeilalte. Misticii ştiu bine aceasta, de 
unde oprirea oricărei Activităţi mentale când se caută 
Conştiinţa de Suflet, iar când se caută o Raţiune de Minte 
se ştie că este o ieşire din Conştiinţa Integrală, este o 
coborâre în energetic, unde realităţile sunt pe bucăţele, 
Structuri de Informaţii mentale. 

O Raţiune este doar un aspect legat de o anume mişcare 
energetică şi în vederea unui efect energetic. O Conştiinţă 
de Suflet este un Ceva Global dincolo de determinări 
energetice şi care depăşeşte şi domină energeticul. Pentru 
un mistic ce a ajuns la Conştiinţa de Suflet, Atotputernicia 
Minţii nu mai face doi bani, că o singură Conştiinţă de 
Suflet poate domina şi chiar anihila o Galaxie de Minte. 

Mulţi cred că se ajunge la Puteri de Minte doar prin 
Minte, zeificând Mintea până la Forţă nelimitată. Este într-
adevăr şi o Magie a forţelor mentale care nouă ni se pare 
fantastică, dar o forţă mentală dominată de altă forţă tot 
mentală devine contrară. Lumea mentalului sunt Forţele 
în continuă luptă pentru dominare şi întâietate. În lumea 
mentalului nu este nici o clipă linişte şi pace, ci o veşnică 
devorare, forţele mai puternice înghiţind pe cele mai slabe 
şi cele slabe pregătind atacul împotriva celor tari. Toate 
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misticile elevate ştiu că doar prin Ieşirea din Lumea 
Mentalului se poate găsi Izbăvirea de Război. Isihasmul 
este la fel o metodă a Opririi Minţii, dar nu prin Stăpânirea 
prin puteri de Minte, ci prin Reactivarea Sufletului în faţa 
căruia Mintea de la sine tace şi se linişteşte. 

Sufletul despărţit de Dumnezeu este Orb şi neputincios 
să mai domine magia Minţii. Mintea la fel este pervertită 
până la îndrăcire şi nu mai are discernerea reală, de aceea 
Isihasmul sare peste Minte şi puterile ei, sare direct la 
Dumnezeu, care să redea Vedere şi Sufletului Orb şi să 
Lumineze şi Mintea prin Harul Său Stăpânitor. De aceea 
toată Puterea misticii isihaste nu constă în forţele proprii, 
răvăşite ca vai de capul lor, ci în Puterea Hristică Dumne-
zeiască. În isihasm, Sufletul strigă ca şi Orbul din 
Evanghelie: „Doamne, vreau să Văd!” Dacă Sufletul va 
începe să vadă, va recăpăta Conştiinţa şi vederea de Sine, 
va Reveni în Mişcările Arhetipale Dumnezeieşti, nu va 
mai produce energii negative, chiar mai mult, va absorbi 
energiile nocive şi le va repune în Armonia Harului 
Raţiunilor Divine. Aşa Sufletul va participa la cele 
Dumnezeieşti, de unde va coborî în energiile sale Corp, 
transcendentalizându-le. 

În Restabilirea Hristică, Sufletul se întrupează în Energiile 
Corpului, nu devenind Minte-Energii, ci transcendenta-
lizând Mintea-energiile pe care le Ridică la cele spirituale. 
Căderea a determinat o coborâre a Sufletului în Energii-
Minte până la Uitarea de Suflet. Acum Sufletul nu coboară 
în Energii-Minte ca să se amestece cu Energiile, ci să ridice 
Energiile la Suflet. Trupul Înviat al Lui Hristos este 
Materia energetică ridicată la Participarea de Suflet şi 
Dumnezeu, nu a coborârii Sufletului la participarea de 
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Energii Corp. Dacă Materia se ridică spre Suflet, se 
Transcendentalizează, se depăşeşte pe ea însăşi în Spirit, 
fără însă să se transforme în Spirit, ci Participând 
Comuniunic la cele Spirituale. 

Isihasmul aduce ceva nou în Mistică, aduce Comu-
niunea de Spirit şi Materie, peste absorbirea dintre ele, 
considerată de mistică singura cale de Unire a Contrariilor 
căderii. Spiritul nu are nevoie să absoarbă Materia ca să fie 
Plenitudine, ci poate Spiritualiza Materia ridicând Materia 
prin Participarea Materiei la cele Spirituale. După Cădere 
se crede imposibil ca Materia să Participe la cele 
Spirituale, fiind Contrazicerea Spiritului. 

Dar Materia nu este contrazicerea Spiritului, ci prelun-
girea Spiritului în afara Spiritului. Deci tot Spirit, dar tradus 
în altă realitate, cea de energie. Aşa, întoarcerea Materiei 
spre Spirit nu se face prin anihilarea Materiei, căci Spiritul 
ar fi rupt de prelungirea sa normală, ca o mutilare. Materia 
nu trebuie distrusă ca să se revină la Spirit, ci trebuie 
Transcendentalizată. Dacă Spiritul este capabil să se 
traducă şi în Materie, înseamnă că şi Materia este capabilă 
să participe la Spirit fără să dispară ca Materie, după cum şi 
Spiritul nu dispare în traducerea sa în Materie. 

Isihasmul este Mistica în excelenţă ce readuce Miracolul 
Raiului, unde Materia-Corpul şi Sufletul sunt în Comuniune 
Egală, în Participare Integrală prin întrepătrundere 
reciprocă fără amestecare şi fără dizolvare, în Coexistenţă 
Transfigurativă, în care este acea miraculoasă Transferare 
de Realitate una în alta, ca Permanentizare una în alta, nu 
ca Anihilare-absorbire. 

Prin aceasta, Isihasmul este o Mistică proprie şi cu aport 
valoros în contextul general al misticii. Este o tendinţă de 
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a amesteca misticile până la un sincretism ce le denatu-
rează pe toate. Fiecare mistică are valoarea ei atâta timp 
cât este ce este. Dacă vrea să fie şi altă mistică, se introduc 
forţat lucruri străine şi nepotrivite. Fiecare să aibă sinceri-
tatea să se recunoască ce este şi să dorească să se comple-
teze cu ce nu are, fără aroganţa că, de fapt, are totul. 

 

75. 
 
Isihasmul este mai mult Practică decât teorie. În lumea 

noastră de astăzi, unde toate s-au amestecat, este nevoie 
într-adevăr şi de o descifrare a realităţii. 

Noi nu facem aici dispute şi confruntări între păreri, 
încercăm o relatare, uneori în raportare, a problemelor 
legate direct de isihasm, ca o stabilire de Limbaj isihast. 
Isihasmul este o mistică ce de-abia de acum încolo îşi va 
evidenţia valoarea practică. Noi încercăm o deschidere în 
acest sens, urmând ca alţii, mai competenţi, să definitiveze 
totul. Noi avem ca bază scrierile mistice Filocalice şi 
diferitele comentarii ale Trăitorilor isihaşti. Totodată, noi 
încercăm o transpunere a isihasmului în contextul general 
de mistică, ca o punere în valoare şi reevaluare a practicii 
isihaste, aproape uitată şi monopolizată de consacraţi. 
Isihasmul se dovedeşte o practică mai mult decât reli-
gioasă în sens strict, se dovedeşte chiar o Terapeutică 
Sufletească şi trupească, de care am avea nevoie. În lumea 
de astăzi a disputelor Religioase aproape Inconciliabile, 
orice practică, chiar dacă are valoare în sine, dacă are iz 
religios, încetează de a mai avea valoare în afara cercului 
respectiv. Să ne revenim în fire şi să dovedim deschidere 
peste propriile limite. 
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Aşa, am dori să evidenţiem Practica Isihastă, mai mult 
decât Teologie şi Mistică pur Ortodoxă. Isihasmul implică 
organic teologie şi mistică ortodoxă creştină, dar, ca 
valoare dincolo de aceasta, mai este şi o Modalitate de 
Restabilire Umană, ca o Terapeutică Transcendentală 
Universală. 

Se simte nevoia unei Terapeutici Transcendentale 
Universale, în care toate Religiile să se Întâlnească şi toate 
Ştiinţele să se Unească, nu în sensul unui amestec Sincretic 
ce le denaturează pe toate, ci în sensul unei Supra-Realităţi 
în care toate se identifică fără să se absoarbă în celelalte, 
găsindu-şi fiecare propriul Ideal. 

Aşa să se recunoască şi Isihasmului o valoare de 
Terapeutică Transcendentală, peste considerentele religi-
oase deosebite. Cine vrea să încerce Metoda Practicii 
Isihaste nu este musai să fie Ortodox până în oase, sau 
doar Creştin, poate fi chiar necredincios. Trebuie să 
respecte nişte Modele anume care duc la efectul Isihast. 
Isihie este Linişte-Odihnă Transcendentală, mai mult 
decât Relaxarea Terapeuticilor altor mistici sau metode 
psiho-medicale.  

Isihasmul descoperă o Metodă ce aparent seamănă cu 
celelalte, dar totuşi nu seamănă cu nici una. Şi Isihasmul 
este mai întâi de toate o mistică. Mistica este mai mult 
decât o confesiune religioasă, este dincolo de confesiune, 
este o Religie Universală. Mistica dă Transcendentalului 
un sens mai larg decât filozofia şi ştiinţa. Transcendentul 
nu se reduce la simplul mecanism subtil al realităţii, ci este 
în primul rând Participare Vie şi Răspuns Conştient 
dincolo de legi şi atribute, ca o deschidere de realitate 
integrală ieşită dincolo de legi şi atribute.  
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Realitatea are miracolul ei propriu, dar are şi un miracol 
peste cel propriu ca miracol Transcendental. Aici mistica şi 
religia se întâlnesc până la întrepătrundere, de unde pentru 
mulţi confuzia unei mistici confesionale. În fond mistica 
este dincolo de confesiunea religioasă, fiind Transcon-
fesională. Multe religii au frica misticii universale datorită 
limitării într-o anume confesiune religioasă. Dar în mistică 
nu se anihilează confesiunea, poate rămâne întreagă, se 
depăşeşte însă într-o deschidere Transconfesională. 

Astăzi mai mult ca oricând se pune problema unei 
Mistici Transconfesionale, în care toate religiile se întâl-
nesc, dar nu amestecându-se confesional, ci depăşindu-se 
confesional într-un Ideal Transconfesional. Împărţirea în 
confesiuni creştine este tocmai ieşire din Transconfesional. 
Creştinismul este, în Esenţă, Transconfesional. Creştinismul 
nu este o Religie obişnuită, este o Transreligie, e Religie-
legătură a Lui Dumnezeu Însuşi cu Lumea, El prin Hristos 
coborând spre Lume, nu ca efort al lumii spre Dumnezeu. 
Dumnezeu este Transconfesional. Mesajul creştinismului 
este Venirea Lui Dumnezeu direct în lume, faţă de care 
fiecare răspundem în mod confesional, după specificul 
nostru. Trebuie însă o ridicare la nivelul pur creştin ca 
Transconfesional. Metoda isihastă este o metodă de acest 
fel, ca valoare Terapeutică Transcendentală generală atât 
pentru nevoile noastre inferioare de neputinţe trupeşti şi 
psihice, cât şi pentru Idealul Restabilirii creaţiei şi 
Mântuirii ca sens cu adevărat Transcendental. 

Noi încercăm o evidenţiere pe scurt a valorii Transcon-
fesionale din metoda isihastă. Aşa, practica isihastă constă 
într-o atitudine integrală personală, faţă de tine însuţi, de 
toată creaţia şi faţă de Dumnezeu ca raporturi vii de 
depăşire proprie în Celălalt. Isihasmul nu este Linişte în 
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propriul Eu, ca regăsire de sine în sine, ci Permanetizarea 
Eului propriu în Eul Transcendental Dumnezeiesc şi al 
celorlalte creaţii. Paradoxul isihast este Transformarea 
Interiorului propriu în Exteriorul Iubirii. Cine nu este 
capabil de Iubire Transcendentală nu are ce căuta în 
isihasm. Isihia-Odihna Transcendentală este numai Iubirea 
Transcendentală, ce nu înseamnă Interiorizare, ci 
Transferare de Sine în Ceilalţi.  

Isihia nu este Nemişcare-Absorbire în Neantul 
Propriului Eu Transcedental, ci dimpotrivă, este Supra-
Activare, Vorbire Transcendentală în Ceilalţi, în care nu te 
mişti Tu ca propriul Eu, ci te laşi mişcat de ceilalţi, ca 
dăruire de sine, fără să te pierzi pe sine, ci dimpotrivă, 
permanentizându-te în ceilalţi. Isihasmul este Metoda 
Transcendentală de Ieşire din Sine, ca Odihnă Activă în 
ceilalţi şi în special în Dumnezeu. Cine nu învaţă ce este 
Odihna Activă, ca lăsare Pasivă în Mişcările celorlalţi, nu 
va învăţa niciodată metoda isihastă. 

Terapeutica Transcendentală isihastă constă în a acţiona 
fără a te bloca în planificare, în a te lăsa pasiv în Mişcarea 
Exterioară, fără să te mişti tu pe tine însuţi, să te laşi tu 
mişcat de mişcările din afară de tine. Şi de la aceste simple 
atitudini coboară mai adânc, în antrenarea Minţii tale de a 
nu se mai mişca ca o Minte, ci a se lăsa în Mişcarea 
Dumnezeiască a Rugăciunii de Suflet. Tot secretul  
isihiei este Participarea pasivă a Minţii la Mişcarea 
Transcendentală de Suflet. Roagă-te după Confesiunea ta 
religioasă, dar roagă-te în modalitatea isihastă, fără să 
admiţi Minţii să se mişte ca Minte. 

Forţează Sufletul să-şi evidenţieze mişcarea pură de 
Suflet, pe care noi nu o mai ştim, dar o identificăm în 
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oprirea totală a oricărei mişcări mentale. Proba este clară, 
unde este mişcare de Minte nu mai este mişcare de Suflet. 
Isihia este oprirea oricărei mişcări de Minte, în sforţarea 
Trezirii mişcării Transcendentale de Suflet. Vrei isihasm, 
fă aşa; încearcă şi vezi ce rezultat ai. Începe cu un timp 
scurt, ca Rugăciune în Inimă, ca o Relaxare Transcen-
dentală. Sunt multe metode de Relaxare-odihnă, dar 
metoda isihastă este ca Relaxare nu în Energii în Corp, ci 
direct în Transcendent, în Suflet. 

Isihasmul vine cu acestă noutate, de a te odihni în 
Transcendent direct, fără să mai treci prin alte ocolişuri, 
alte prefaceri, ci pur şi simplu, salt în Transcendent. 

„Veniţi la Mine, zice Hristos, şi Eu vă voi Odihni pe 
voi”. De vrei şi o practică isihastă, încearcă în modalitatea 
de mai sus. Noi, cei de astăzi, suntem aşa de maltrataţi de 
propriile noastre energii negative, încât se simte mare 
nevoie de a ieşi barem câte puţin din ele. S-a încercat o 
magie a energiilor, de a se domina unele pe altele, dar 
degeaba, energiile sunt de neîmblânzit, ele nu au con-
ştiinţă, te ucid în propriu-ţi sălaş. Scăparea este doar 
dincolo de Energii, în Dumnezeu şi în Sufletul nostru. 
Sufletul, însă, fără Dumnezeu se aruncă el singur în 
văpaia energiilor, ca o sinucidere lentă. 

De aceea isihasmul este evadarea în Dumnezeu, pur şi 
simplu trecerea graniţelor energiilor şi năvălim dincolo de 
ele, unde Dumnezeu să facă El ce ştie. În Dumnezeu 
energiile nu mai au nici o Putere, se topesc ca fumul şi ca 
ceara de la faţa focului. Noi trăim Tragedia energiilor şi 
Scăparea este găsirea Realităţii dincolo de Energii, care 
este Dumnezeu şi Sufletul nostru. De vrei Isihia Transcen-
dentală, încearcă asta. Metoda Isihastă este această cale. 
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76. 
 
Isihasmul pare prea Religios. La fel, Religiosul pare cam 

supărător pentru că este cultual. Se vrea un Transcendent 
semi-religios, un Dumnezeu Principiu, care să nu se vadă 
niciodată la faţă şi, mai mult, un Dumnezeu fără un cult 
prea religios. Noi trăim în paradoxul Foamei acute după 
Transcendent, dar totodată în Frica de a nu ne întâlni 
direct cu Dumnezeu. Ne este frică de concret şi de aceea 
abstractizăm la maxim totul, până la matematizarea 
realităţii. Mistica este tocmai Anti-abstractizare, este 
Transconcretizarea Lumii energetice în Supra-Concretul 
Transcendental. Se confundă de obicei Transconcretizarea 
cu Abstractizarea mentală. Mistica este Opusul Menta-
lului, dar nu desfiinţarea lui. 

Cine nu este capabil să iasă din propriul mental nu va 
avea niciodată vedere mistică Transcendentală. Aici nu 
este contradicţia absolută, este dihotomia Realităţii, ca 
Suflet-Transcendent şi ca Energii-Minte, prelungire de 
Mişcare de Transcendent. Energiile-Mentalul nu sunt Con-
trazicerea Sufletului-Transcendentului, dar nici Limbajul 
Lui, ci Realitate de ordinul doi. Dualitatea Spirit şi Materie 
nu este absoluta opoziţie transcendentală, ci este absoluta 
dihotomie transcendentală, în care Spiritul Total în Sine ca 
Treime se prelungeşte ca Străluciri în Energii, ceea ce nu-i 
sunt contrazicerea, ci Supra-Evidenţierea. De aceea, 
Dumnezeu este El însuşi Esenţă Dumnezeiască Spirituală 
şi esenţă energetică Har.  

Materia în creaţie este Corespondenţa Harului Energiilor 
necreate. Materia este Strălucire-Prelungirea Sufletului de 
creaţie. O creaţie doar Spirituală ar fi Incompletă ca şi Un 
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Dumnezeu fără Har Energii-Necreate. De aici, dublul 
religios al creaţiei, Religia directă a Sufletului şi Religia 
Harică a Minţii şi a Corpului. Harul are implicaţii mai 
adânci, chiar şi în Sufletul creat, dar noi ne oprim 
deocamdată la Minte-Energii-Corp. 

Noi, după Cădere, suntem mai mult Realitate Energetică 
mentală-corporală, de aceea confundăm Mintea cu 
Sufletul. Toate Religiile până la Creştinism au un Religios 
Energetic, de unde predominanţa Cultică. Se simte nevoia 
unui Religios Transcendental Supra-Energetic. Dar neno-
rocirea este că, dându-se la o parte Cultul, se cade într-o 
abstractizare până la un Religios convenţional, de 
Dumnezeu Principiu, de Divinitate nedefinită, de un 
Semi-Dumnezeu. Toate Religiile ce au dat la o parte Cultul 
religios au degenerat în Semi-Religiozitate. 

Trebuie înţeles că Ieşirea din Lumea Relativului nu se 
face prin abstractizare, prin Reducerea Energiei la Prin-
cipiu, ci din contră, prin Concretizarea Transcendentală a 
Concretului Energetic. Metoda mistică isihastă este des-
mentalizarea Realităţii, dar nu prin abstractizarea ei, ci prin 
Supra-Concretizarea ei în Supra-Concretul Transcendental. 

Un Transcendent Abstract nu este Creştin. Aşa, 
Concretul Spirit şi Concretul Materie-energii nu sunt 
Contrariile absolute, ci sunt Coexistenţa absolută în 
Transfigurarea Mistică, în care Transcendentul Spirit se 
Întrupează în propriile sale Străluciri, nu într-o realitate 
Străină. De aici marea importanţă a Cultului Religios şi în 
isihasm. Cultul Creştin nu este Cult între Spirit şi Materie-
Corp, ci între Realităţi Integrale, între Făptura de creaţie 
Deplină şi Creator-Dumnezeu. Cultul creştin exclude dizol-
varea Materiei în Spirit, nu face Abstractizarea Formelor 
materiale în Principiile Spiritului, ci face Comunicarea de 
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Întreguri, Creaţie-Dumnezeu. Căderea ne-a rupt propria 
noastră realitate în dualitatea Suflet-Corp-energii şi de aici 
ocolişul unui Cult între Suflet şi energii.  

Mai mult, istoric s-a observat o acaparare de către cultul 
energetic a celui pur Spiritual, până la umbrirea realului 
cult Transcendental. Însuşi Hristos se loveşte de un Cult 
rigid al religiei mozaice. Isihasmul vine cu noutatea unui 
Cult Pur Transcendental, datorită fondului Creştin ce are 
în mod real şi un cult transcendental. Sufletul nostru este 
în esenţă Cult Transcendental, este Sacru-Gest-Semni-
ficaţie. Viul Spiritual este acest Cult Transcendental.  

Originile sunt în Treimea Dumnezeiască. Dumnezeu 
Tatăl este Sacrul Absolut. Sfântul Duh este transpunerea 
Sacrului Tatălui în Gest Absolut. Fiul-Spiritul-Logosul este 
o a doua Transpunere a Sacrului-Tatălui ca Semnificaţie 
Absolută. Treimea este acest Cult Transcendental, Sacru-
Gest-Semn, care este totodată Triada Persoanei în sine, ce 
tradusă în altă modalitate este Iubire-Dragoste-Dăruire şi 
tot limbajul Persoanei (vezi „Memoriile unui isihast”). 
Isihasmul este astfel mistica cultului Transcendental. 
Rugăciunea este Cult, nu este abstractizare Spirituală. 

În metoda isihastă se evită pe cât posibil Meditaţia,  
cât ar fi ea de Transcendentală. Meditaţia dizolvă-abstrac-
tizează Concretul spre care se tinde prin Rugăciune. 
Contemplaţia în isihasm este de alt ordin. Mintea isihas-
tului nu face magia propriei Minţi, ca prin subtilizări de 
Minte să vadă cele supramentale. În isihasm Realitatea 
Transcendentală se impune Minţii, copleşeşte Mintea şi 
Mintea nu mai vede prin propriii Ochi de Minte, ci prin 
Suflet direct. Este acel miracol prin care Mintea se 
Transcendentalizează, dar nu transformându-se ca Minte 
în Minte mai superioară, Mintea rămânând ce este, doar 
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Minte. În isihasm Mintea se umple de Suflet în care 
Sufletul se mişcă şi ca mişcare a Minţii ce (pasivă) se lasă 
mişcată de Suflet. Aşa, Mintea nu se desfiinţează ca 
realitate mentală, dar se opreşte ca mişcare mentală, 
Mentalul mişcându-se de Suflet, nu de mental.  

De aici specificul Cultului Creştin, în care Energiile 
Divine coboară în energiile de creaţie, dar nu ca magie a 
energiilor, ci ca rezultat al altei Lucrări pur Transcen-
dentale, a Mişcării dintre Spirite, a Mişcării pure de 
Dumnezeu care ia legătura cu Creaţia. Dumnezeu nu se 
mişcă doar prin energiile Sale Harice, El are întâi Mişcarea 
Sa Totală de Dumnezeu Deplin, Harul fiind prelungirea 
acestei Mişcări. Niciodată Harul nu se mişcă independent 
de Mişcarea Lui Dumnezeu Însuşi, ci doar ca urmare. Noi, 
prin Har, ne Împărtăşim de Mişcarea Lui Dumnezeu Însuşi. 

De aceea Creştinul nu se opreşte la magia energeticului; 
prin energetic vede pe Dumnezeu Persoana, aceasta fiind 
sensul adevărat. De aici marea diferenţă dintre Idoli şi 
Icoane. În Idol, Dumnezeu se dizolvă pe sine şi se face una 
cu Idolul, se amestecă până la identificare. În Icoană 
Dumnezeu nu se dizolvă, nu se amestecă, se întrupează, 
coexistă în mod egal cu icoana, ce face Icoana-Icoană.  

În Icoană există Dumnezeu şi Creaţia, faţă către faţă, 
această Comuniune fiind tocmai Miracolul Icoanei. Noi 
nu-L mai vedem pe Dumnezeu direct, Îl avem ca Infor-
maţie şi din Lucrările Sale. Misticul aspiră la o Întâlnire 
Directă. În Icoană este această întâlnire directă în care 
Dumnezeu nu mai este în umbră, ci se vede, prin Lumina 
Lui văzându-se apoi creaţia. În Icoană, Creaţia se vede 
prin Dumnezeu, creaţia fiind în spatele Lui Dumnezeu, 
datorită Lui Dumnezeu Creaţia putând fi Icoană. În Icoană 
te întâlneşti întâi cu Dumnezeu şi apoi cu creaţia. 
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Isihasmul este chiar miracolul Icoanei. Hristos este 
Icoana cea mai veritabilă în care îl vedem direct pe 
Dumnezeu. Isihasmul este Cultul Icoanei Hristice. Hristos 
Icoana pură a Lui Dumnezeu, fiind Fiul direct al Lui 
Dumnezeu, intrând în Inima ta, se întrepătrunde cu tine şi 
El te face suportul Icoanei Sale. Isihastul întrupează în sine 
Icoana Hristică.  

Ca isihie, participi la miracolul Icoanei Hristice, 
devenind o parte a Icoanei Lui, fără amestecare. În Idol 
este Monologul-Absorbire. De aceea isihasmul nu este 
Interiorizare, găsirea propriei esenţe, care poate duce la 
auto-divinizare-idolatrie, ci este Supra-Exteriorizare, este 
Icoană, este Comuniune-Convorbire, Transferare dincolo 
de propria realitate. Hristificarea nu înseamnă absorbirea 
în Hristos, ci prefacerea în Icoană Hristică, ca Întâlnire 
Comuniune-Convorbire cu Hristos. Creaţia este Realitatea 
de ordinul doi, fiind creată de Dumnezeu, depinzând de 
Dumnezeu, dar este Transpunerea Lui Dumnezeu în altă 
Substanţă, de unde convorbirea dintre Dumnezeu şi 
Creaţie. Creştinismul vine cu această noutate filozofico-
religioasă a Coexistenţei Dumnezeu şi Creaţie, fără să se 
anihileze reciproc. 

Până la creştinism, se credea că absorbirea în Dumnezeu 
este Destinul Creaţiei. Creştinismul arată că nu absorbirea 
este Mersul Creaţiei, ci Convorbirea faţă către faţă, 
Coexistenţa Dumnezeu-Creaţie, Comuniunea şi Împărtă-
şirea reciprocă. Căderea din Perfecţiunea de Rai ne rupe în 
bucăţi şi Refacerea întregului nostru ancestral ne dă 
impresia sensului vieţii. De aici cele Două Liturghii şi în 
creştinism, cea pământească şi cea Cerească. Cea pămân-
tească ne reface din Cădere şi cea Cerească ne împlineşte 
ca Icoană în eternitate. Icoana şi Liturghia sunt în legătură 
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directă, de aceea toate religiile iconoclaste nu au nici 
Liturghie şi invers, cele ce au scos Liturghia au dat la o 
parte şi Icoana. 

Creştinismul vine cu Icoana, celelalte religii având Idoli. 
Mulţi fac corelaţia Icoanei cu Idolul necreştin. Şi religiile 
necreştine au Jertfele, ca o prefiguraţie a Liturghiei. Jertfa 
vine o dată cu Căderea, Păcatul aducând Moartea ca 
pedeapsă. S-a căutat o Iertare a Păcatului şi s-a intuit în 
Jertfă. S-a ajuns la un fel de Transcendentalizare a jertfei, cu 
origine chiar în Dumnezeu. Scriptura contrazice aceasta. 
Căderea vine cu Jertfa. Dumnezeu creează nu rupându-se 
pe Sine, jertfindu-se, El se Transpune din Deplinătate de 
Sine peste Sine, în creaţie. Despărţirea Creaţiei de Dumnezeu 
aduce Moartea-Jertfa. Isihasmul este Chip de Rai, dinaintea 
Jertfei-Morţii, de aceea Isihasmul este mistica Liturghiei 
Cereşti. Dar nu se poate face abstracţie de Cădere, noi fiind 
în contextul căderii, de aceea Isihasmul este Liturghie 
Cerească în Prelungirea Liturghiei Pământeşti Hristice. Noi, 
din Chipuri-Icoane Perfecte de Rai, prin cădere, am devenit 
simple Chipuri profane, despărţite de Chipul Dumnezeiesc. 
Cine ne Redă Chipul de Icoane? Hristos. 

De aici Liturghia Hristică, Jertfa Sa ne readuce Icoana. 
Mai mult, Icoana este Chipul Trupului Înviat Hristic, care 
nu este anihilarea Trupului, ci Transcendentalizarea lui, ca 
Participare la Cele Dumnezeieşti. Noi, după Cădere, 
suntem trei sferturi Corp-energii, bietul Suflet fiind undeva 
în umbră. Liturghia Jertfei Trupeşti readuce Sufletul în 
faţă, îi redă locul cuvenit. Liturghia Hristică este toată 
filozofia creştinismului.  

Un creştinism fără Liturghie nu mai face doi bani, este o 
morală ca toate moralele. Liturghia Hristică nu este 
Tragedia Morţii, cum de obicei se interpretează, ci este 
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Revenirea Dumnezeirii în Faţă, la Locul Cuvenit, prin care 
Moartea se anihilează ca efect dramatic. De aici Liturghia 
Creştină, ce se continuă şi după Răstignirea pe Cruce a lui 
Hristos. Jertfa Răstignirii naşte Liturghia Creştină propriu-
zisă. Aşa, Liturghia după Răstignire este Împărtăşanie, ca 
Efect real al Jertfei. În Liturghie se continuă Jertfa Hristică 
doar în vederea Împărtăşaniei, care nu mai este Tragedia 
Morţii, ci Bucuria Transcendentă a Unirii cu Dumnezeu, ca 
restabilire a Căderii. În Liturghie, Jertfa este în Umbră, în 
faţă fiind Prefacerea în Împărtăşanie a Miracolului Prefacerii 
în Icoana Hristică a dăruirii noastre ca Jertfă de Mulţumire. 

De aici Isihasmul este Taina Icoanei şi Împărtăşaniei 
Liturgice Hristice. Cine nu înţelege Taina Icoanei şi a 
Liturghiei Hristice nu va găsi miracolul Isihiei. În isihasm 
Pâinea şi Vinul Jertfei sunt Inima şi Mintea ta, care în Mâna 
lui Hristos însuşi să se Prefacă în Icoana Împărtăşaniei, prin 
care Hristos se împărtăşeşte Fiinţei tale. În Icoană creaţia se 
odihneşte în Dumnezeu, nu se absoarbe, nu se preface în 
Dumnezeu ca în Idol. Îndumnezeirea Creaţiei nu înseamnă 
prefacerea Creaţiei în Dumnezeu, ci întrepătrundere-
comuniune cu Dumnezeu. De aceea Creştinismul este o 
Filozofie Creaţionistă-Coexistenţă Dumnezeu-Creaţie, nu 
Panteism, doar Dumnezeu şi Absorbire în El. 

De aici esenţa isihasmului, ca Odihnă-Isihie Îndum-
nezeire, ca Icoană în care Dumnezeu este în prim plan ca 
Mişcare, creaţia participând-Împărtăşindu-se. La fel în 
Liturghia Hristică, datorită Jertfei Hristice, noi participăm 
nu ca Jertfă-Moarte în Dumnezeu, ci ca Înviere în Hristos 
prin Împărtăşire din Hristos Cel Înviat Biruitor al Morţii. 
Liturghia Creştină este de două ori Liturghie, o dată ca 
prelungire a Jertfei Hristice şi încă o dată ca Înviere prin 
Împărtăşire din Hristos, Cel ce prin Jertfă a Biruit Moartea. 
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De aceea doar Împărtăşindu-ne noi participăm Integral la 
Liturghia Hristică. 

Doar asistând la Jertfa Liturgică, noi primim Posibili-
tăţile Jertfei Hristice, dar nu le facem Lucrătoare în Noi 
înşine. Nepăsarea faţă de Împărtăşire aduce lipsa Lucrării 
Hristice în noi. Dar şi Împărtăşirea cu nevrednicie aduce 
Batjocorirea Hristică din noi. Crucea şi Jertfa Hristică fără 
Înviere nu sunt Creştinismul veritabil. Liturghia-Împărtă-
şania-Icoana sunt Efectele Învierii. Jertfa Crucii este doar 
începutul, Rodul este Învierea, de aceea Icoana Creştinis-
mului nu este Simpla Cruce, ci Învierea care are Steagul 
Crucii. În Liturghia pământească Cerul-Dumnezeu este 
coborât în Pământ-Creaţie ca Cer Pământesc. În Liturghia 
Cerească Cerul Pământesc participă total la cele Cereşti, 
fără să se amestece. 

 

77. 
 

Noi am încercat o relatare a Isihasmului în contextul 
general al realităţii. Noi, cei de astăzi, nu ne mai mulţu-
mim cu simple date, dorim o concretizare reală şi incon-
testabilă. Sunt încă multe de spus. Lăsăm şi altora mai cu 
Har să continue. Baza este, desigur, în Filocalie şi Vieţile 
marilor isihaşti. Noi de fapt facem un fel de Introducere  
în Filocalie, fără de care nu o mai înţelegem, datorită 
Limbajului nostru amestecat cu toate informaţiile. Am 
încercat mai mult o descifrare a Isihasmului în Labirintul 
de astăzi al lumii în care trăim. Am dori să continuăm cu 
„Nevoinţele isihaste”. 

Fie voia Domnului. 
  



442 

MOISE 
 

Poem mistic 
 

I 
 

(Moise cu greu urcă pe muntele Sinai. Nori ceţoşi şi aprigi i se 

aruncă în faţă.) 
– Am auzit Glasul cel adevărat al Domnului! 
După multe năluciri şi înşelări, 
De-acum pot deosebi clar 
Diferitele voci, după felul lor. 
Glasul Domnului nu seamănă cu nici unul. 
Este Glasul în faţa căruia 
Toate celelalte tac şi se pleacă. 
Glasul Domnului mi-a spus 
Să urc acest munte cu post şi rugăciune 
Şi când voi ajunge în vârf 
Îl voi întâlni chiar pe El... 
Sunt aproape patruzeci de zile, 
Puterile parcă m-au lăsat. 
De n-aş avea mărturia Chemării Lui 
Aş muri în fiecare clipă... 
Domnul mă aşteaptă pe vârful muntelui 
Şi eu trebuie să ajung acolo, 
Peste toate împotrivirile. 
Glasul Domnului îmi este puterea, 
În Glasul Lui mi-e Viaţa 
Ce nu mi-o poate atinge nimeni. 
Glasul Domnului este Dincolo de auz, 
Este mai mult o Lumină puternică 
Ce totodată îţi vorbeşte şi te vede 
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Într-un mod ce nu are asemănare. 
Este aşa de tare Glasul Domnului, 
Care se opreşte undeva în Piept, 
Unde Minte şi Inimă se opresc pe loc, 
Unde toate se opresc din mişcare, 
Într-o Altă mişcare Dincolo de mişcare, 
Într-o mişcare ce este însuşi Glasul Lui!... 
Ca un Viu al oricărei mişcări. 
Cu adevărat de Glasul Domnului poţi muri, 
Este ca un tunet zdrobitor. 
Când L-am auzit prima dată am rămas împietrit 
Şi mult timp nu ştiam dacă mai sunt 
Şi altceva decât Glasul Lui. 
Este înfricoşător să te Cheme Domnul, 
Să ţi se oprească în Piept Glasul Lui!... 
Noi suntem Creaţia Glasului Lui, 
Dar altceva este să vină în tine apoi 
Glasul Său ca într-un lăcaş 
Să stea de vorbă cu tine... 
Dintr-o dată te vezi zdrobit, 
Iar tu nu mai poţi face altceva 
Decât să-L asculţi pe El. 
Atât de greu îmi pare acest urcuş, 
Dar Glasul Domnului mă Cheamă 
Şi nu pot sta pe loc o clipă... 
Deşi Glasul Domnului îl aud şi îl văd 
Aşa vrea să-L văd pe Domnul la Faţă, 
Să-mi iasă din Minte orice idol 
Care vrea să-L înlocuiască. 
Mintea plăsmuitoare de idoli 
Şi inima vis de plăceri... 
Doar vederea lui la Faţă 
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Le-ar putea face să tacă, 
Să se odihnească în Chipul Său copleşitor. 
Glasul Domnului mă pătrunde până la oase, 
Îi văd ca pe o Lumină mistuitoare 
Dar Chipul Său aş dori să-L Văd... 
Hai, urcă fără oprire în sus 
În puterea Glasului Domnului. 
Acolo ţi se va arăta şi la Faţă, 
Umbrit de Lumina Sa, 
Ca să nu mori la vederea Lui... 

 
II 

 
(Moise pe vârful muntelui Sinai, sub un Cer senin nepământesc.  
În jos nori grei şi fumurii.) 

– Glasul Domnului mi-e tot mai Viu în Piept, 
Îl aştept să se arate şi la Faţă... 
Acum înţeleg ce diferenţă este 
Între Glasul Său ce se vede în Interior, 
Şi Faţa Sa ce s-ar Vedea în Exterior Dincolo de mine... 
De L-aş vedea şi la Faţă în Interior, 
M-aş topi în El şi aş muri, 
Dar văzut Dincolo de mine 
Cu Glasul Său în Interiorul meu, 
Ne-am vedea Unul pe Altul fără să ne amestecăm. 

(O străfulgerare orbitoare din Cer. Moise cade în genunchi.  
O Siluetă foarte luminoasă se opreşte în văzduh) 

– Moise, primeşte Binecuvântarea Mea! 
(Moise uimit cu ochii larg deschişi.) 

– Doamne, spune-mi Numele Tău să-L slăvesc în veci! 
Glasul Tău L-ai coborât demult în mine, 
Dar eu nu ştiu cum să-Ţi răspund... 
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Slăvirea Numelui Tău parcă m-ar deschide dincolo de mine. 
Dacă aş şti Numele Tău Ţi-aş vedea şi Faţa... 
– Moise, depinde ce ochi ai ca să mă vezi. 
– Am învăţat în Egipt să Te caut în Interior, 
În abstracţii de Minte să Te gândesc; 
Tu mi-ai adăugat Glasul Tău dincolo de Gândire. 
Dar îmi lipseşte Chipul în care toate se împlinesc. 
Fără Chip încă nu Te văd pentru totdeauna. 
– Căderea aduce cu sine Golul 
În care ochii orbesc şi Mintea uită. 
Chipul Meu nu admite nici-o picătură de gol, 
Întunericul şi uitarea îmi sunt străine. 
– Doamne, de aceea doresc să-Ţi văd Chipul, 
Să nu-L mai uit niciodată. 
– Glasul Meu, Moise, este primul pas 
Ce aduce ridicarea din Cădere. 
De aceea îţi dau pentru Poporul Meu 
Semnul Legământului ce-l fac cu el, 
Îţi dau Tablele Legii Sfinte, 
Prin care Eu voi coborî în jos 
Şi poporul va urca sus la Mine. 
Întrupez Glasul Meu în aceste Table ale Legii 
Şi cine va auzi Glasul Meu în ele 
Va vorbi cu Mine şi Eu cu el. 
– Doamne, aceste Table vor fi Temelie 
Şi viaţa poporului Tău va fi pe aceasta, 
Ca pe o stâncă ce nu se va clăti de nimeni. 
Dar Chipul Tău deasupra Temeliei care este? 
Temelia este undeva în Interior, 
Ea rămâne ascunsă şi mereu acoperită... 
Arată-ne Chipul Tău Cel plin de Viaţă 
Care să strălucească deasupra Temeliei. 
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Pe acesta vreau să-l duc poporului meu, 
Ca să dea la o parte toţi idolii neamurilor, 
Nici noi să nu ne mai amăgim de ei. 
Dă-ne Chipul Tău şi toţi Idolii vor cădea! 
– Moise, acest Chip pe care îl doreşti 
Altul îl va da poporului, 
Mesia pe care Îl voi trimite după tine. 
Prin Chipul Său, Chipul Meu se va putea vedea 
Fără ca să muriţi. 
Ţie îţi voi arăta o parte din Chipul Meu, 
În umbra Luminii Mele de fulger. 
Eu însumi voi opri tunetul Glasului Meu 
Să nu-ţi străpungă pieptul 
Şi faţa mea să nu te prefacă-n cenuşă. 

(Un tunet şi o străfulgerare orbitoare. Moise cade ca mort.  
Un Arhanghel îl ridică.) 

– Moise, mergi cu Tablele Legii încredinţate 
Şi tot ce ai auzit de la Domnul, 
Spune poporului ales şi întregii Lumi. 
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