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Prezenta colecţie – CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI 
– propune o altfel de incursiune în viziunea isihastului de la 
Frăsinei, una neliniară/discontinuă, care se oferă cititorului 
prin intermediul contactelor, întâlnirilor, punctuale repre-
zentate de alcătuiri-forme text succinte, selectate, extrase, 
din ansamblul operei sale, desigur, nu fără o ţintire, rostuită 
anume. Paradoxal, acest tip de structură, metatextuală, a 
compunerii, nu fragmentează, nu destructurează perspec-
tiva isihastă, ci reflectă unitatea viziunii isihastului, repre-
zentată într-un mozaic iconic, faţetat în dinamica întrupării-
iconizării personalizate, ce se lasă regăsită, descoperită în 
aceste multiple forme-transpuneri de chipuri (de) cuvinte (în) 
gesturi.  

Alcătuirea ca atare, întregită în cuprinderea sa intersti-
ţială, reclamă o inserţie participativă a cititorului, ţesută, 
petrecută prin aceste pauze-odihniri – ochi care se între-
deschid ca tot atâtea uşi-cadre de identificare-recunoaştere a 
chipului isihastului, în viul prezenţei sale, desfăşurat prin 
acte-pecetluiri ce întâmpină modulat varia tipare-forma 
mentis. Astfel, prin aceste metope, gestante intervale de 
răspuns, nu doar se adaugă spaţii de înscriere receptivă, 
reflexivă, creativă a cititorului, sub marca-amprenta sa per-
sonală, ci se pot afla şi genera noi moduri de prizare şi de 
articulare ale acestei opere, polivalente, care pot nutri, astfel, 
o şi mai complexă, dar şi mai completă, asimilare a viziunii 
şi a experienţei isihaste.  

În fond, e un alt prilej, încă unul, de deschidere spre o 
mai largă receptare şi aprofundare a acestei viziuni isihaste, 
şi, totodată, de încântată, binevenită celebrare a acestui 
mistic isihast, care este Moş-Avva Ghelasie.    

 
Neofit 
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Întâmpinare 
– isihasmul în taina personalismului iconic – 

 
 

Dacă în paginile primului volum al acestei colecţii – Chipuri 
(de) Cuvinte (în) Gesturi – sunt prezente recurente evocări ale 
„Chipului”, în paginile volumului de faţă se regăsesc multiple 
referiri la Icoană. Dar nu atât la icoană ca reprezentare, cât la 
icoana ca taină (-persoană). Sunt referiri care, descoperite din 
perspectiva mistică isihastă, s-ar putea spune că punctează, 
măcar întrucâtva, trăsăturile iconice ale isihasmului carpatin. 
Un specific isihast carpatin care „adună totul în Lucrarea 
Ritualului Icoanei”. Un specific care consideră că „Învăţând să 
Citeşti în Cartea de Taină a Icoanei, săvârşeşti tocmai această 
Lucrare Mistică a Isihiei Filocalice”. Un specific care susţine că 
„prin Icoană te „lepezi” de lumea obişnuită şi intri în Supra-
lumea Divinului”, şi care te îndeamnă să faci cu „Nevoinţă 
Lucrarea Isihiei Icoanei”, ce este „Primirea Duhului Isihiei”, 
fără de care „nu poţi merge mai departe”... 

„Cine nu înţelege Taina Icoanei nu înţelege nimic din Taina 
în Sine”, afirmă de altfel prevenitor, apodictic, Avva Ghelasie 
de la Frăsinei. Isihastul ne previne astfel că taina (creştină) nu 
este un oarecare mister subtil, metafizic-ocult, întrucât taina 
(creştină) reclamă o identificare şi o recunoaştere iconică. În 
viziunea isihastă, prin urmare, taina este de înţeles şi experiat 
ca taină a icoanei. Altfel, se poate spune şi că isihasmul exprimă 
o viziune mistică care ne deschide uşa unei vederi a icoanei ca 
taină. „Icoana şi taina sunt tot una”, afirmă chiar direct, în clar, 
isihastul. Trăirea isihastă însăşi este fulgurant desemnată ca 
„rugăciune tainică prin taina icoanei”. Rugăciunea este legată 
aşadar de icoană, de „taina ca icoană”. Iar isihasmul, ca neînce-
tată rugăciune, se descoperă chiar şi într-o oportună delimitare 
apologetică faţă de contemplarea de natură mistico-metafizică 
(panteistă şi/sau impersonală): „fără Icoană nu este Rugăciune, 
ci contemplaţie Metafizică”. Tot în acest orizont, isihastul adaugă 
că „icoana este însăşi rugăciunea” şi ne încredinţează fără 
echivoc că nu există trăire isihastă „fără prefacerea în icoană”. 
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„După Căderea din Rai se uită de Chipul-Icoană-Tatăl” este 
o afirmaţie a isihastului care ar putea atrage atenţia. Însă, aceasta 
este întregită de o alta: „Icoana-Chipul Tatălui Dumnezeu, 
Taina în Sine Însăşi, se corelează după căderea Creaţiei cu 
Icoana-Chipul lui Hristos, Restabilirea Creaţiei Căzute”. Astfel, 
consideră că însăşi „restabilirea Creaţiei” are ca indubitabil 
reper, origine şi sens, icoana-model: „Fără Icoană nu este 
Restabilirea Creaţiei”. Chiar şi „asceza isihastă” o consemnează 
undeva ca pe o „transfigurare de persoană căzută, în Icoană”. 
Deci surprinde asceza ca asemănare după un chip de transfi-
gurare iconică.  

Nu evită să reamintească, aşadar, diferiţilor căutători de 
experienţă mistică, că doar „Hristos Restabileşte Creaţia Căzută 
şi din păcătoasă o preface în Icoană”. Arată în acest fel că nu 
este posibilă o autorestabilire sau prefacere a Creaţiei în Icoană 
prin ea însăşi, deci printr-o „auto-mistică”, ci este nevoie de o 
„re-facere” a chipului Creaţiei. Această „re-facere” nu o reali-
zează Creaţia numai prin ea însăşi, ci printr-un demers iconic, 
prin iconare. Este o „re-facere” care implică de fapt o relaţio-
nare iconică, presupune o descoperire a modelului iconic, o 
aşezare-iconare în raport de icoana-prototip.  

În viziunea isihastului, Creaţia are propriu-zis o situare şi un 
parcus iconic, are un sens de mişcare şi o cuprindere între 
Icoane: „Taina Creaţiei este Drumul prin Icoana lui Hristos spre 
Icoana Tatăl”. În acest sens, precizează reperele iconice desco-
perite de Întrupare, Icoana care deschide cu adevărat uşa 
întâlnirii în chip iconic: „Fiul lui Dumnezeu Tatăl Se Întrupează 
ca să facă Lumea o Icoană care să poată Primi Icoana în Sine, a 
Tatălui.” (...) Fiul lui Dumnezeu Se face Puntea dintre Icoana 
Lumii, care este Icoana Maicii Domnului, şi Icoana Dumne-
zeiască, care este Icoana lui Dumnezeu Tatăl”. Apoi, odată cu 
descoperirea Icoanei lui Dumnezeu prin Întrupare, dar şi a 
arătării chipului Icoanei Creaţiei, se deschide cale Creaţiei să se 
ridice la taina întâlnirii Icoanei Originare, de unde îndemnul 
isihast: „Prin Icoana Întrupării lui Hristos în Lume, ridică-te la 
Icoana Cea dincolo de toate Icoanele, la Icoana lui Dumnezeu 
Tatăl”. 

De altfel, în viziunea mistică a isihastului de la Frăsinei: 
„Persoana Icoana Tatăl este Originea tuturor Modelelor 
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Arhetipale pe care noi le numim Icoanele Mistice”. Isihasmul, 
ca însăşi practica şi experienţa mistică creştină, este de înţeles, 
aşadar, în acest orizont iconic, în perspectiva unor modele 
arhetipale care sunt de identificat şi recunoscut ca icoane 
mistice. Ceea ce, în fond, conferă isihasmului caracterul de 
mistică iconică, şi îl identifică şi îl diferenţiază astfel de alte 
practici-tehnici spirituale şi mistici necreştine. În acest chip 
iconic, isihasmul are ca mistică o specificitate inconfundabilă, şi, 
ca atare, se descoperă ca o autentică forţă apologetică, cu pro-
funzime şi limpezime mărturisitoare, în contextul spiritual 
contemporan; un context al emergenţei, popularizării şi inter-
ferării, diferitelor tipuri de practici şi tehnici-metode mistico-
experienţiale ce reprezintă fie diverse filoane actualizate ale 
vechilor tradiţiilor spirituale, fie, de multe ori, forme ameste-
cate, sincretice. 

În altfel, ca vedere dinspre origini sau orientaţi în alt spaţiu 
al definirii, reţinem şi un alt chip al prefacerii în icoană: „Icoana 
înseamnă Iubirea lui Dumnezeu. Cine Iubeşte pe Dumnezeu se 
preface în Icoană”. Însă, în acelaşi timp ştim, sau trebuie să 
ştim, că este un model-icoană a iubirii întru care trebuie să 
iconăm-asemănăm şi, totodată, să îmbrăcăm iubirea (noastră): 
„Icoana Iubirii Tatălui este Fiul Său Iisus Hristos”. De aceea, 
pentru a putea dezvălui „chipul iubirii din sine” isihastul în-
deamnă: „Cheamă-L pe Hristos în Inima ta ca să dezvăluie 
chipul iubirii în tine”. Aceasta întrucât, trebuie să fim fără îndo-
ială încredinţaţi şi lămuriţi întru adevăr de o realitate, anume for-
mulată: „Doar Icoana Hristos va trezi în tine conştiinţa iubirii”. 

Aşadar, nu vorbim doar de o trezire a iubirii, ci de o trezire a 
conştiinţei iubirii, de descoperirea unui chip al iubirii, care este 
altceva şi mai mult decât un comun sentiment-simţire/emoţie, 
chiar clamată, proclamată holist ca iubire universală sau pan-
cosmică. Trezirea conştiinţei iubirii, prin icoana-chipul hristic, 
este o trezire a conştiinţei prin chipul-icoana unei iubiri origi-
nare, filiative, de neconfundat. Ni se pune astfel înainte, ca un 
chip al iubirii, Icoana, sau suntem chemaţi să descoperim taina 
iubirii ca taină a icoanei, având, cultivând această conştiinţă 
iconică a iubirii. Observăm şi reţinem astfel dezvăluirea nu 
simplă, comună a iubirii, ci o dezvăluire, a unui anume chip al 
iubirii, care se petrece propriu-zis întru iconare, ca asemănare-
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imprimare de chip. Vedem o dezvăluire a iubirii ca dialog 
iconic, ce se împlineşte, odihneşte întru cuprinderea Potirului-
Hotar, care se desfăşoară într-o întâlnire euharistică în 
comuniunea aceluiaşi Trup Mistic.  

Pentru isihast, taina nu este simplu iubirea, ci taina este 
„împletirea de iubiri”. O „împletire de iubiri” al cărei model-
icoană este Hristos, întrucât în Hristos, numai în Hristos, se 
întâlnesc deplin cele două iubiri, de Dumnezeu şi de Creaţie. În 
acest sens, centrează trăirea tainică isihastă pe taina Icoanei lui 
Hristos, fără de care nu mai este isihasm: „Rugăciunea 
„Doamne Iisuse” din Inima ta este împletirea iubirii tale cu 
iubirea lui Dumnezeu. Împletirea de Iubiri este Taina. Isihas-
mul este această Taină Hristică. Fără Hristos, trăirea Tainică nu 
mai este Icoană, nu mai este Isihasm”.   

De bună seamă, în această viziune isihastă, taina este 
asociată, nu cu un mister ocult, nu cu un substrat metafizic 
subtil sau cu un principiu transcendent, impersonal, ci este 
descoperită ca icoană şi se identifică ca persoană. Taina se 
recunoaşte ca adâncul persoanei-icoanei. Deci, taina se relevă în 
sensul unui apofatism de fundament absolut personalist, iden-
titar. În acest orizont personalist, ce se delimitează de un imper-
sonalism metafizic, se poate pătrunde afirmaţia isihastului: 
„Icoana nu este sens-semn-simbol, ci este Persoană”. Este o 
afirmaţie din care reiese sensul mistic al experienţei isihaste, 
anume că taina icoanei este propriu-zis persoana. Prin urmare, 
isihasmul este (şi) taina întâlnirii persoanei sau, altfel spus, este 
(prin) întâlnirea persoanei în taina ei. Deci, este o experiere, o 
întâlnire şi o cunoaştere a ei, a persoanei, în hotarul şi conturul 
său identitar; a persoanei ca dar ce se oferă, ca taină ce se lasă 
devoalată, exprimată, a persoanei ce se afirmă ca prezenţă 
iconică. Este o prezenţă deci a unui anume chip-persoană (dar 
şi întru anume arhechip!). În acest chip, prezenţa iconică, în 
isihasm, nu mai este o oarecare prezenţă, ci este prezenţă a 
persoanei-icoanei, ce se deschide ca întregime într-o comuniune 
euharistică deplină.   

De fapt, în prezentarea isihastului, „taina isihastă” este 
mărturisită explicit ca „taina icoanei persoanei”, sens în care 
afirmă apriat că „fără Icoană şi Persoană nu este Rugăciune”, 
întrucât „numai Persoana se roagă”. De altfel, chiar privitor la 
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„Rugăciunea lui Iisus”, încă de la un început al practicii rugă-
ciunii, spune că trebuie văzută „nu doar ca simplu Nume al lui 
Iisus, ci ca Icoană-Prezenţă-Persoană”. Apoi, însăşi coborârea 
minţii în inimă, jertfirea ei pe altarul inimii în liturghisirea lui 
Hristos, trebuie să se petreacă în aşa fel încât „ochii minţii să-L 
vadă pe Iisus ca Persoană Icoană, ca prezenţă dincolo şi peste 
înfăţişare, ca prezenţă directă”. Isihasmul este văzut astfel de la 
început şi ca o prefacere a minţii şi a inimii în icoană, care este o 
prefacere iconică, întrucât este o prefacere hristică, adică este o 
iconare datorată chemării-invocării şi, totodată, întâlnirii 
Prezenţei Icoanei lui Hristos: „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”.  

În fond, în mărturia mistagogică a isihastului de la Frăsinei, 
Dumnezeu ca „Persoana-Icoana-Chipul Absolut este unica 
Totalitate Absolută”. Dumnezeu, ca Origine în Sine, este deci 
însăşi Chipul-Icoana-Persoana. Propriu-zis, această prezentare a 
Originii Absolute ca Persoană-Icoană, ca Treime de Icoane, dar 
şi afirmaţia că „Icoana-Persoana este Triadă de Sine şi în Sine” 
este de un evident hotar apologetic pe care-l trasează iscusit, 
cristalin cu tuşă tare, şi-l aşează în orizontul fundamentelor, 
înscriind astfel o certă delimitare a isihasmului faţă de misticile 
metafizico-filosofice care postulează ca origine Principiul/ 
Impersonalul. În acest sens, aşează ca temei isihast Icoana, care 
nu este un Principiu/Principiul, ci este însăşi Persoana, şi 
statuează că însăşi Originea în Sine, Dumnezeu Tatăl, este 
Icoană-Persoană.  

Mai mult, tot în acest orizont apologetic, prezintă Icoana ca 
temei, ca origine chiar a Modelului, arătând o transpunere 
iconică ce recunoaşte modelul ca persoană în virtutea identi-
ficării originii lui cu icoana ca persoană. În acest chip, şi Icoana 
şi Modelul sunt într-o transpunere şi relaţionare iconică, de la 
persoană la persoană, şi, prin urmare, nu sunt într-o relaţie 
aniconică, de la principiu la persoană, tip de relaţie care face din 
persoană o simplă proiecţie şi manifestare a Principiului: „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 
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este Originea Dumnezeirii. Dacă n-ar fi Tatăl întâi, Dumne-
zeirea ar fi un principiu Divin şi nu neapărat Persoană.”  

În viziunea isihastului: „Nu există Fiinţă fără Ipostas. Nu 
este Ipostas fără Icoană. Nu este Chip fără Asemănare”. Leagă 
de fapt iconicul, caracterul iconic, de ipostasul fiinţial (ca Icoana 
Fiinţei), dar îl şi identifică drept temei (ca Icoana în Sine) al 
posibilităţii Icoanei de Arătare-Întrupare. Altfel zis, Icoana de 
Arătare-Întrupare este posibilă doar ca relaţie iconică, ca ase-
mănare a Icoanei Fiinţei: „Fiinţa Dumnezeiască este Ipostatică, 
deci este Iconică, chiar dacă este o Icoană inaccesibilă nouă 
Creaţiei. Această Icoană în Sine dă posibilitatea Icoanei de 
Arătare-Întrupare în Creaţie.”  

Taina creştină, în străbaterea mistagogică pe care ne-o 
descoperă isihastul, situează însă fundamental, primordial, în 
Fiinţa Însăşi, nu doar iconicul-ipostas, ci şi relaţia iconică, care 
are astfel şi un statut de relaţie iconică intra-fiinţială (între Chip 
Fiinţial şi Ipostas-Icoana Fiinţei), şi, deci, nu doar de relaţie 
iconică de la „Icoana Fiinţei” la „Icoana de Arătare-Întrupare”.  

În acest sens, evocăm o mărturie, profund ortodoxă, a mista-
gogiei icoanei pe care ne-o încredinţează apologetul isihast de 
la Frăsinei: „Ipostasul este însăşi Icoana Fiinţei. Ipostasul este 
Firea-Asemănarea Chipului Fiinţial. Aşa Icoana este Arătarea 
Firii Fiinţiale, este Asemănarea Chipului Fiinţial. Fiinţa este 
doar în Ipostas-Icoană. Icoana este Asemănarea. Iată toată taina 
creştină.”  

Desigur, şi prin aceste incursiuni mistagogice, şi nu numai, 
ne relevă Avva Ghelasie, (şi) în paginile acestui volum, reperele 
şi coordonatele iconizării isihaste, cea deplin şi autentic perso-
nalistă. 

 
editorul 
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După Căderea din Rai se uită de Chipul-Icoană-Tatăl. 
 
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. 

 
Icoana Tatăl este Taina-Taină. Sfântul Duh este Modelul-

Religia-Taină. Fiul este Prototipul Teologia-Taină. Ca Per-
fecţiune sunt trei Taine într-o singură Taină-Taină. Taina 
Trinitară este Taina Isihastă.  

 
Taina este Icoana-Chipul-Persoana-Iubirea lui Dumnezeu 

Tatăl din care purcede Sfântul Duh şi se Naşte Fiul-Logosul. 
 
Unii vor o Teologie exclusivă, alţii o Religie Cult-Morală. 

Taina Isihastă este Taina acestora nedespărţită şi neames-
tecată. 

 
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. 

 
Cea mai mare greşeală este că noi, Creaţia, ne vedem 

Sisteme de Realitate şi nu ca Chipul-Icoana lui Dumnezeu.  
 
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. 
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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. 

 
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. 
 
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. 

 
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. 

 
Isihasmul este un „Întreit Acatist” de Sfântă Rugăciune,  
Rugăciunea Minţii în Cântarea Numelui Dumnezeiesc fără 
contenire,  
Rugăciunea Simţirii prin Post şi a Duhului prin Pocăinţa 
directă de Suflet. 
 
Dumnezeirea este Persoană. Este Icoană, Perfecţiune 

Absolută. Persoana care nu este Icoană nu este Perfec-
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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. 

 
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. 
 
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 însăşi Rugăciunea. Fără Icoană nu este Rugăciune, ci 
contemplaţie Metafizică. 
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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 zugrăvirea Tainei Icoanei şi aşa începi trăirea 
Tainică Isihastă. 

 
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-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. 

 
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. 
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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 împle-

tirea 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 pe care l-ai uitat 
datorită păcatului. 

 
Aici s-au încurcat filosofii. Unul Absolut nu este 

Singularitate Unul, ci Totalitate Treimică Unul, care este 
Persoana Icoana-Chipul Absolut. Această Unicitate Chip-
Persoană dă Perfecţiune şi Multiplului ieşit din Chipul 
Absolut. Aici este originea Tainei. 

 
Nu Dumnezeirea Naşte Persoana (căci ar fi Devenire), 

ci Persoana Naşte Dumnezeirea. Fiul şi Sfântul Duh au 
Deofiinţimea Persoanei Tatăl. Sfântul Duh este Persoană-
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Duh-Fiinţă. Fiul este Persoană-Spirit-Sine. Tatăl este 
Persoana-Persoană, Entitate-Subiect, Icoana-Icoană. 

 
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. 

 
Chipul lui Dumnezeu înseamnă Icoană. Prin Înviere, 

Robul devine Icoană Fiu. 
 
Hristos ca Icoană a Tatălui Dumnezeu se face pentru 

prima dată Icoană 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. 

 
Icoana înseamnă Iubirea lui Dumnezeu. Cine Iubeşte pe 

Dumnezeu se preface în Icoană. 
 
Creştinismul vine cu Icoana Iubirii. Icoana înseamnă 

Unirea contrariilor. Omenescul se Uneşte cu Dumneze-
iescul 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. 

 
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. 
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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 Asceza. 

 
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. 

 
Creştinismul vine cu Revelaţia 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. 

 
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: 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. 
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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 
Conceput Creaţia, vine cu Arhetipurile. 

 
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. 

 
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. 

 
Aspectul de Creaţie Chip de Dumnezeu se umbreşte de 

Faţa hâdă a Căderii. 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. 

 
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.  
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Jos Idolul, să rămână Chipul de Creaţie cel adevărat, 
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 Dia-
volilor, 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. 
Cine vede în Icoană întâi Închinarea nu înţelege ade-

văratul 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 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. 

 
Ameţeala Jocului Măştii devine dureroasă, Sălbatică 

până la distrugere. Căderea este Jocul Măştii.  
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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… 

 
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. 

 
Libertatea fără Realitatea în Sine nu mai este Icoană, se 

Rupe de Chipul în Sine şi aşa rămâne Mască-Idol. 
 
Libertatea Singură este Idol, nu Icoană, este Fals 

Dumnezeu şi Mincinoasă Mişcare. Îngerii Căzuţi fac prima 
Idolatrizare şi aşa fac prima degradare a Realităţii. 

 
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-
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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 autodi-

vinizează 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 împot-
molesc aici, incapabili de Întâlnirea directă şi Personală cu 
Dumnezeu, mulţumindu-se cu o Auto-Religie Laică. 

 
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 
Modelului Absolut, încât Mistica Isihastă nu este o Auto-
Mistică, ci o Mistică Religioasă. 
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Auto-Misticile necreştine 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. 

 
Dincolo de Natura Materială de Creaţie este Sufletul 

care însă nu este Dumnezeu şi de aceea Misticile 
necreştine nu ajung la Întâlnirea efectivă cu Dumnezeu 
Însuşi, ci cu o Reflectare de Dumnezeu ca Suflet. 

 
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. 

 
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. 

 
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 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. 
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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, şi 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. 

 
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. 

 
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 
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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. 

 
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 Hristificate. 

 
Idolul Încorporează un chip Diavolesc. Dat la o parte 

Chipul Diavolesc şi Înlocuit cu Chipul Hristificat, Idolul 
piere şi Chipul Idolatrizat se face Icoană-Chip-Hristificat. 
Aceasta este şi Mistica Isihastă, Hristificarea noastră. 

 
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-Idol care, dându-se la o 
parte, rămâne Icoana Perfectă de Creaţie. 
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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 Hristificarea chiar şi a acestuia. 

 
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 
de Iluzie. 

 
Memoriile de adaos ale Căderii devin un Subconştient 

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. 

 
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. 

 
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. 
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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 necreştine au Drama Veşnicei Reîntoarceri-

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. 

 
Mistica Hristică este Asumarea Vinovăţiei şi Curajul 

Crucificării, 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. 

 
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. 
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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 
aceasta 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 
le îndumnezeim, le facem Idoli. Dacă le sfinţim, le facem 
Icoane, ca Unire cu Dumnezeu, nu transformare în 
Dumnezeu. 
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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 Parti-
cipant. Spiritul Formă-Suflet Viu este Subiect şi Obiect şi 
spectator şi participator. Esenţa Trăirii Isihaste aici este. 

 
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. 
 
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 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. 

 
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. 
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Prima condiţie în practica isihastă este sensul Rugăciunii 
isihaste, în primul rând ca refacerea unităţii creaţie-
Dumnezeu, aceasta unind Sufletul şi Corpul nostru învrăj-
bite 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 dăruieşte 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-prin-
cipiu, 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. La fel, Sufletul în Rugăciune renunţă la 
sine nu anihilându-se în Dumnezeu, ci participând la cele 
Dumnezeieşti dincolo de Sufletul creat. 

 
Vino, Doamne Iisuse, în Inima mea şi trezeşte-mi Sufletul,  
Vino în Inima mea şi dă Vedere Ochilor orbiţi de păcat,  
Vino în Inima mea, Doamne Iisuse, ca Sufletul meu să te 
„Întâlnească”!  
 
Esenţa Rugăciunii isihaste nu este Iluminarea-singulară- 

Identificarea, ci Transfigurarea-Participarea, Supra-Identi-
ficarea-Supra-Personalizarea. 

 
În Rugăciunea isihastă nu este o absorbire în 

Transcendent până la identitatea cu el, ci este o împărtăşire 
de Transcendent ca transcendentalizarea creaţiei, ca 
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Supra-Personalizarea creaţiei prin această Unire cu 
Transcendentul, ce dă Comuniune-Participare, nu 
absorbire-pierdere unul în altul. 

 
Creştinismul nu este Idol, ci Icoană, nu devenire în 

Dumnezeu, ci Comuniune-Coexistenţă cu Dumnezeu 
până la Împărtăşire-Participare reciprocă. 

 
Mintea mea o fac Rugăciune Cuvântătoare,  
Simţirea mea o fac pocăinţă-Rugăciune simţitoare,  
Sufletul meu îl fac Vorbire-Împărtăşire directă cu Tine. 
 
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 Integra-
lităţii Suflet-Corp cu Dumnezeu Creatorul. Mintea-Corpul 
coboară în Inimă să se unească cu Sufletul, ca împreună 
apoi să se întâlnească cu Dumnezeu. 

 
Deci şi în isihasm asocierea Rugăciunii cu Sufletul este 

importantă, nu doar ca tehnică de funcţionalitate. Unirea 
Rugăciunii cu Sufletul 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 
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Transcende pe noi înşine, ci este Primirea Transcenderii 
Hristice deja făcute, ceea ce înseamnă un mare avantaj. 

 
Tot mai mult 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. 

 
Când vei descoperi pronunţarea Numelui Transcenden-

tal 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. 

 
Coboară Mintea în Inimă la „Cina cea de Taină”,  
Apleacă-ţi Capul pe Însăşi Inima lui Iisus,  
Ascultă cu tot Sufletul ce-Ţi Vorbeşte Însăşi Inima Lui. 
 
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 
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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. 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 stereo-
tipism 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 împotmolesc 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 sistemului 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 
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cele rele, de unde para-normaluri negative sau pozitive 
sau amestecate. 

 
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 Întu-
nericul Inimii şi totodată prin Puterea Rugăciunii ce aduce 
Prezenţa lui Hristos ce îşi ia asupră-i stăpânirea Minţii. 

 
Numele Tău, Doamne Iisuse Hristoase, este Templul 
Dumnezeiesc 
Şi Mintea mea intră cu Închinăciune în Rostirea Numelui Tău,  
Şi cu această Rostire Îngenunchez în Altarul Inimii. 
 
Cu Mintea plecată Îţi Rostesc Numele Dumnezeiesc,  
Cu Inima Ascult Propria Ta Rugăciune Dumnezeiască,  
Cu Sufletul cânt Liturghia Ta Cerească. 
 
Cu Mintea Coborâtă în Rostirea Numelui Tău,  
Cu Inima în Închinarea la Icoana Prezenţei Tale,  
Sufletul meu se Întâlneşte şi se Împărtăşeşte de Tine. 
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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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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 Dumnezeu, 
început făcut de Persoana Hristos. 

 
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. 
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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 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. 

 
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. 

 
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, vine 
de la sine stăpânirea şi pe energiile sălbăticite de Căderea 
din Rai. 

 
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. 

 
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, Îndum-
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nezeirea energeticului Corp, care nu mai este închis doar 
în proprii energii, ci se deschide şi dincolo de ele, parti-
cipând 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. 

 
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 Transcen-
dentală, 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. 
 
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. 

 
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 reabi-
litat şi scos din confuzia că el este Corpul inferior Sufle-
tului. Trupul este Miracolul Unirii Sufletului cu Energiile 
Organice-Corp. 
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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 Spi-
ritualizat. Pentru creştinism aceasta este ceva incomplet. 

 
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 

Informaţie 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. 



40 

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, deve-

nind 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-Con-
vorbire, Transferare dincolo de propria realitate. 

 
Hristificarea nu înseamnă absorbirea în Hristos, ci 

prefacerea în Icoană Hristică, ca Întâlnire-Comuniune-
Convorbire cu Hristos. 

 
Doamne, eu sunt o Întrupare a Unui Anume Cuvânt al Tău,  
Sunt o Întrupare a Unei Memorii a Gândirii Tale,  
Sunt o Conştiinţă a Unei Anume Iubiri a Ta. 
 
Conştiinţa mea, Doamne, Trăieşte Iubirea Ta Absolută,  
Memoria mea este Dragostea Sfântului Duh,  
Cuvântul meu este Rostirea cuvintelor Hristice!  
 
Nu noi îl căutăm pe Dumnezeu, ci Dumnezeu ne Caută 

pe noi. Creştinismul este, paradoxal, Religia lui Dumnezeu 
Însuşi, nu a noastră. Dumnezeu Vine, El ne Caută, El ne 
Ridică din groapa căderii din Rai. Această Esenţă a 
Creştinimului este Taina Misticii pur Creştine. Isihasmul 
este Această Taină. 
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Religia Creştină este Religia lui Dumnezeu Însuşi, nu a 
noastră. Noi nu avem ce preface, ce ajusta... Dumnezeu 
are O Religie Pură şi noi nu avem de făcut altceva decât să 
o „Primim” aşa cum este. 

 
Noi vrem să-L Primim pe Dumnezeu prin prefacerile 

noastre, nu Direct. Noi vrem întâi să ni-L închipuim şi 
apoi să-L Vedem, de unde tot felul de păreri... Să Îl 
Primim pe Dumnezeu Direct, ni se pare o „Dogmă 
iraţională”. Noi vrem întâi să-L gândim pe Dumnezeu, să 
ni-L închipuim, să-L Descoperim ca „principiu” şi apoi 
eventual să-L Întâlnim... De aici, părerea multora că nu 
mai este nevoie să-L Întâlneşti, fiind de ajuns că te 
Gândeşti la El, Gândirea fiind El... 

 
Înţelegeţi ce este Esenţa Creştină! Creştinismul nu este 

Gândirea noastră despre Dumnezeu, ca din aceasta să-L 
reconstituim, să-L Regăsim. Creştinismul este Direct 
Dumnezeu care Vine şi se „Arată” nouă. Aceasta este 
Supra-Logica Religiei Creştine, a Credinţei. 

 
Credinţa Creştină este Primirea lui Dumnezeu, care 

Vine El Direct. Credinţa nu este o Primire oarbă şi 
iraţională, ci este o Supra-Logică, o Supra-Conştiinţă faţă 
de „Cel ce Vine întru Numele Domnului”. 

 
Ca Mistică pur Creştină, Supra-Eul, Supra-Conştiinţa 

este Supra-Logica „Primirii Credinţei”. Înainte de a 
Cunoaşte trebuie să Primeşti ce să Cunoşti. Înainte de a 
Recunoaşte trebuie să Primeşti „Afirmaţia ce se Afirmă”. 
Logica Trinitară Creştină este doar prin Afirmaţii, nu 
admite absolut negaţia. 

 
În Creştinism nu ai voie să Gândeşti la Dumnezeu fără 

să Vorbeşti, totodată, cu El. Gândirea Religioasă Creştină 
este Vorbirea Directă cu Dumnezeu. Din Vorbirea cu Dum-
nezeu trebuie să iasă apoi şi Gândirea-Conştiinţa de El. 
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Eu nu mă pierd în Tine şi nici Tu în mine,  
Eu nu mă transform în Tine, ci Tu mă Transfigurezi  
Şi acest Dialog Absolut este Absoluta Iubire. 
 
Creştinismul vine cu această noutate filosofico-religi-

oasă 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, Coexis-
tenţa Dumnezeu-Creaţie, Comuniunea şi Împărtăşirea 
reciprocă. 

 
Icoana şi Liturghia sunt în legătură directă, de aceea 

toate religiile iconoclaste nu au nici Liturghie, şi invers, 
cele ce au scos Liturghia, au dat la o parte şi Icoana. 

 
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. 

 
Pe cei de astăzi nu-i mai poţi „face Creştini” prin simpla 

„învăţătură şi Ritualul religios”, ci prin „Taina şi Mira-
colul Misticii Obiective Creştine”. În acest sens încercăm 
noi să prezentăm „Mistica Isihastă”, mai mult în vederea 
„Trăirii practice” din care apoi să „reiasă” şi valoarea 
Ritualului şi Teologiei Creştine. 

 
Cel care va „practica Isihasmul” va descoperi el însuşi 

apoi „Taina Ritualului Creştin şi Adevărul Teologiei 
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Creştine”, care sunt „organic” Înrudite cu „Trăirea Mistică”. 
Aşa „Trăirea practică Isihastă” porneşte nu de la o „învă-
ţătură dogmatică”, ci de la o „Trăire Directă descoperită” 
prin Sfinţii care au fost „Trăitori obiectivi” ai acesteia. 

 
Aşa „Filocalia” este „Învăţătura Practicii Isihaste”,  

care este totodată „Limbajul şi Obiectivul”. Ca zisă 
„metodă Isihastă” are astfel specificul net al ei ce trebuie 
„respectat” dincolo de toate considerentele. Dacă nu se 
„respectă” aceste „norme” pur Isihaste, nu mai este 
„practică Isihastă”. Fixaţi-vă bine aceasta. 

 
Un creştinism fără Liturghie nu mai face doi bani, este o 

morală ca toate moralele. 
 
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. 
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Îndumnezeirea Creaţiei nu înseamnă prefacerea Creaţiei 
în Dumnezeu, ci întrepătrundere-comuniune cu Dumnezeu. 
De aceea Creştinismul este o Filosofie Creaţionistă-Coexis-
tenţă Dumnezeu-Creaţie, nu Panteism, doar Dumnezeu şi 
Absorbire în El. 

 
De aici esenţa isihasmului, ca Odihnă-Isihie Îndumne-

zeire, 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. 

 
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 Creştinis-

mul veritabil. Liturghia-Împărtăşania-Icoana sunt Efectele 
Învierii. 

 
Jertfa Crucii este doar începutul, Rodul este Învierea, de 

aceea Icoana Creştinismului nu este Simpla Cruce, ci 
Învierea care are Steagul Crucii. 

 
Coboară Mintea ta în Cântarea Numelui lui Iisus  
Şi pe Altarul Inimii fă-o Prescură,  
Fă Sufletul tău Potirul „Cinei celei de Taină”!  
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Odihna Transcedentală a Minţii în Numele lui Iisus,  
Odihna Inimii în Însăşi Iubirea lui Hristos,  
Împărtăşirea Sufletului din Întâlnirea cu El sunt Taina Isihastă. 
 
Mistica numeşte pe Dumnezeu cel mai plastic şi 

sugestiv prin denumirea de Icoană. Icoana este Unul în 
Trei Deschideri deodată de sine ce nu se singularizează 
niciodată. Originea Icoanei noastre aici este, în Icoana 
Transcendentală Dumnezeu. 

 
Hristos vine cu descoperirea Dumnezeului Treime şi 

aşa vine cu Icoana ce înlocuieşte Idolul singularitate. 
Esenţa deosebirii între Icoană şi Idol este că Icoana este 
Trinitară în sine, pe când Idolul este singularitate închisă. 

 
Taina Icoanei este taina Creştinismului. Scoaterea 

Icoanei din creştinism este o reîntoarcere la idolatria 
păgână, în metafizică, şi la Vechiul Testament în religie. 
De aceea semi-creştinii de astăzi fac caz de filosofie şi de 
neoprotestantism în religie. 

 
Mistica astfel este Icoana Cunoaşterii, Personalitatea 

Conştiinţei Transcendentale. Aceasta implică teologia şi 
metafizica în mod egal şi deofiinţă. De aceea noi pornim 
de la început cu menţiunea că mistica este triplă realitate, 
ca trei deschideri deodată, cel mistic experimental, cel 
metafizic al conştientizării şi cel teologic al revelaţiei-
descoperirii. Creştinismul trebuie văzut în această 
integrală Icoană. 

 
Tatăl este Icoana transcendentală, suprareprezentarea-

Personalitatea-Unicitatea totală a Triadei de sine ca 
Persoană proprie şi totodată a Treimii de Persoane 
Dumnezeieşti, ca bază. Sfântul Duh este Memoria 
transcendentală a bazei Tatălui, purcederea, iar Spiritul-
Fiul este Reproducerea-Asemănarea-Cuvântul ce se înru-
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deşte cu Memoria Duhul, dar este aparte, ca o renaştere a 
Icoanei Tatălui. 

 
Dacă am Vedea Persoana Dumnezeiască direct, am 

vedea Chipul Fiinţial Pur într-o Strălucire Energetică 
Harică, fără să distingem separat care este Forma şi care 
este Conţinutul. Ce ne-ar minuna ar fi că Chipul Fiinţial 
are în El Cuprins Harul şi Chipul Haric are în El Cuprinsă 
Fiinţa, Un Chip cuprinzând şi Depăşind totodată pe Celă-
lalt Chip, fără totuşi să se confunde sau să se amestece. 

 
În stările misticii creştine de Suflet se simte Sufletul mai 

mare decât Corpul şi dincolo de Corp, fără să se anihileze 
Corpul, ca o Copleşire Sufletească-Fiinţială de Corp, în 
care Corpul Pluteşte în mediul Supra-firesc de Suflet, ca o 
Supra-Însufleţire a Corpului, ce mistic Creştin înseamnă 
Înduhovnicire, adică Intrarea Corpului în Duh şi Spirit, în 
care se Odihneşte ca într-o Casă. 

 
Conştiinţa Persoană-Iubire din creştinism nu este 

Tăcere Transcendentală, ci Dialog Transcendental-Iubire 
Transcendentală.  

 
Iubirea–Conştiinţa–Persoana–Viul–Eul–Subiectul–Chipul- 

Icoana, toate sunt sinonime şi înseamnă Dialog-Iubire 
Transcendentală. Aceasta este toată mistica creştină, în 
specificul ei cel mai pur. Şi această mistică creştină este 
Isihasmul. 

 
Mai trebuie menţionat că Icoana Isihasmului este 

Icoana Maicii Domnului şi a Domnului Hristos. Adam şi 
Eva trebuiau, chiar fără Ocolişul Căderii din Rai, să ajungă 
să Crească la Aceste Chipuri-Icoane.  

 
Adam este Chipul de Creaţie Perfect. El trebuia să 

Crească, să se Îndumnezeiască, să se Întrupeze ca Per-
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soană Proprie în Dumnezeire. El are Dumnezeirea în el, 
dar nu are Răspunsul Său Personal faţă de Dumnezeire, 
doar Acest Răspuns dând Îndumnezeirea Creaţiei. Căderea 
aduce o Modificare. 

 
Icoanele Sfinţilor sunt Icoane doar Datorită Icoanelor 

Maicii Domnului şi a lui Hristos. Orice Icoană a Sfinţilor 
are Întâi Icoana Maicii Domnului şi a Domnului Hristos, 
prin Icoana lor putând fi şi alte Icoane. 

 
Forma este Chipul-Icoana, este Odihna-Dumnezeu 

Tatăl din care Purcede Mişcarea-Duhul-Memoria Chipului 
Formei şi din care totodată se Naşte Fiul-Asemănarea 
Odihnei Tatăl, Repausul Odihnei care are în Sine deja 
Mişcarea şi totodată Revenirea în Sine-Odihnă. 

 
Forma este Conştiinţă-Eul Transcendental, este Icoana-

Chipul Transcendental. 
 
Forma-Chipul-Icoana este Concretul cel mai Concret, 

de aceea în Creştinism fără Chipul-Icoana lui Dumnezeu 
nu mai este Un Concret Transcendental, ci se intră într-o 
abstractizare străină de Viul Concret creştin. 

 
În Mistica Isihastă nu se admite Imaginaţia ce pare 

Iluzie, ci se înlocuieşte acest Cuvânt cu Icoana ce exclude 
total Imaginația, fiind Reprezentare, nu abstractizare. A 
Imagina este mai mult a Închipui, pe când a Reprezenta 
este o Arătare-Icoană-Descoperire peste propria Închipuire. 

 
Chipul este Sacrul Realităţii, Faţa este Gestul-Lumina Rea-

lităţii, iar Asemănarea este Icoana-Reprezentarea Realităţii. 
 
Religiile ce au Icoane sunt tocmai Religiile care vor să 

Stabilească Un Dialog faptic ce înseamnă Legătură 
Personală. 
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Iconoclasmul cu excluderea Icoanei din Creştinism este 
o tendinţă de a trece de la un Dumnezeu pur Personal  
la unul abstract principial de Divinitate difuză fără Repre-
zentare Concretă, ca un efect al Egoismului exagerat de a 
exclude Dialogul care înseamnă de fapt tocmai Transcen-
derea proprie. 

 
Reducerea Dumnezeirii la Monolog este într-adevăr 

excluderea oricărei Iconografii. Pentru Creştinismul 
Ortodox, fără Icoană înseamnă Lipsă Totală de Dialog-
Vorbire-Legătură cu Dumnezeu. 

 
Unde este Icoană nu este simplu Semn de Dumnezeu, ci 

este Prezenţă Reală de Dumnezeu. Icoana nu ne infor-
mează doar despre Dumnezeu, ci ne Aduce, ne Coboară 
faptic şi real pe Dumnezeu. 

 
Pietismul Icoanei este foarte Mistic. Dacă pe Dumnezeu 

nu poţi să-L Întâlneşti, fiind Păcătos, şi nu poţi să-L Vezi, 
fiind Orb cu Sufletul, atunci este o posibilitate prin care Îl 
poţi Vedea şi Întâlni real, şi nu doar Informativ, în Icoană, 
Biserica în Miniatură.  

 
Mistica Icoanei este că Dumnezeu poate fi Găsit şi Văzut 

în Chipul-Reprezentarea Sa. Unde este Chipul Lui este şi El 
Prezent şi Real, nu doar ca Semn oarecare-Indicaţie. 

 
Icoana ca Mistică nu este doar Arătarea Drumului spre 

Dumnezeu, ci este tocmai Găsirea lui Dumnezeu şi Posi-
bilitatea de a Vorbi-Dialog imediat şi fără ocolişuri cu 
Dumnezeu. 

 
În faţa Icoanei deja poţi Vorbi cu Dumnezeu şi poţi să-L 

Vezi în măsura Vederii tale. Viul Icoanei este însăşi 
Mistica Icoanei. De aceea Mistica este Vivifierea Realităţii 
ca Transcendentalizarea Realităţii. 
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Teologia ne Reaminteşte de Dumnezeu, Metafizica ne 
face să Recunoaştem pe Dumnezeu, dar Mistica ne Pune 
Faţă în Faţă cu Dumnezeu în Dialog Viu direct. De aceea 
Mistica este Limbaj Iconografic în care Informaţia şi 
Prezenţa sunt totodată şi niciodată în lipsa vreuneia. 

 
Mistica Isihastă este Mistica Icoanei, nu a simplului 

Simbol gol, ci Prezenţa Dumnezeiască totodată. Simbolul 
este doar Informaţie, pe când Icoana este totodată Infor-
maţie şi Prezenţă fără amestecare şi fără despărţire. Doar 
în această viziune este o Mistică pur Creştină. 

 
Obiectele se Idolatrizează, nu se nasc Idoli. În Idoli şi 

Materialul este tot Idol. 
 
În Icoană este o deosebire între Dumnezeu ca Prezenţă 

şi Suportul ce Întrupează această Prezenţă. Suportul nu 
este Icoană în Sine ca la Idol, ci este doar Icoană prin 
Prezenţa Celui din Icoană. În Icoană nu se Identifică până 
la Confuzie Suportul cu Cel Prezent în acest Suport 
Iconografic. 

 
În Idol Materialul Idolului este tot Idol-Dumnezeu fără 

deosebire. În Icoană Materialul Icoanei Comunică cu Cel 
Reprezentat ca Sfânt sau Dumnezeu. În Icoană Chipul-
Prezenţa nu se Identifică cu Lemnul-Vopseaua sau alt 
material, dar Comunică şi se Menţin Împreună tocmai 
prin Vorbirea-Dialogul fără de care nu ar mai fi Icoană. 

 
Vopseaua şi Lemnul se Sfinţesc prin Chipul Sfântului 

respectiv, dar nu Vopseaua şi Lemnul Aduc Prezenţa 
Sfântului respectiv, ci Chipul-Reprezentarea. 

 
Mistica Chipului este că Acolo unde este Chipul 

totodată este şi Prezenţa Chipului, că Chipul este Duh şi 
Duhul este Prezent Dincolo de Materie. Creştinismul vine 
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cu Descoperirea că Chipul adevărat este Duh şi Adevăr, 
nu Formă Materială. 

 
Chipul este Fiinţa Sufletului-Duhul, care însă este Întru-

pat într-o Formă Materială. Chipul Material este astfel 
Asemănarea Chipului de Suflet şi Traducerea Acestuia în 
Formă Materială.  

 
Chipul Sufletului este Formă de Suflet. Forma de Suflet 

este Forma de Duh. Noi după Cădere nu mai ştim cum 
este Forma de Duh. 

 
După Cădere, Forma Chipului Corporal nu mai este 

prin Chipul de Rai al Sufletului, ci prin Chipul Păcătos. 
Aşa Chipul-Forma Corporală nu mai este Adevăratul-
Chip-Formă, ci un Chip Păcătos pe care nu-L mai poţi 
considera Sfânt-Icoană. 

 
În Rai noi ne Vedem întâi Chipul de Suflet-Duh şi apoi 

Vedem Chipul Corporal, că Sufletul este adevărata noastră 
realitate. După Cădere Sufletul-Chipul în Sine trece în 
Umbra Chipului de Corp Păcătos. Aşa Chipul de Corp 
este un Chip Mincinos şi Caricaturizat. Venind Hristos, 
Readuce Chipul de Rai şi Aşa se Sfinţeşte şi Chipul de 
Corp, ca Prelungire de Chip de Suflet. 

 
Hristificarea Chipului Căzut se poate face Icoană, că are 

Chipul Nemincinos Hristic. 
 
În Icoană nu Chipul Făpturii se face Dumnezeire ca în 

Idol, ci Chipul Făpturii este doar Îndumnezeire prin 
Dumnezeire Hristică, ca Dialog cu Dumnezeirea. 

 
Icoanele sunt Chipuri Îndumnezeite prin Prezenţa lui 

Dumnezeu în ele, fără de care nu ar mai fi Icoane. Icoana 
este astfel Mistica Întâlnirii Dialogului dintre Dumnezeu şi 
Creaţie fără amestecare, ci în Împărtăşire Transcendentală. 
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Icoana este Limbajul Mistic şi chiar Mistica, ce este 
Dialog-Îndumnezeire, Iconografie-Împărtăşire, Cina cea de 
Taină şi Dialog în Absolut, cum îi place lui Neofit să spună. 

 
În Mistica Isihastă Chipul-Icoana şi Numele-Cuvântul 

sunt în Transpunere reciprocă. Icoana de Suflet este 
Numele-Cuvântul şi Icoana de Corp-Minte este Icoana 
Trupească. Iscusinţa Trăirii Isihaste este Transcenderea 
Icoanei Trupeşti în Icoana de Inimă-Duh-Suflet ce este 
Numele-Cuvântul Dumnezeiesc. 

 
Fă Inima ta Altarul Icoanei lui Hristos,  
Fă Inima ta Potirul Euharistiei-Prezenţei Hristice  
Şi Inima lui Dumnezeu şi Inima ta se Vor Întâlni în Împărtăşire. 
 
Icoana de Suflet este Dialogul-Cuvântul-Vorbirea-

Chipul lui Dumnezeu. Unde este Dialog-Vorbire-Cuvânt 
este Icoana-Chipul lui Dumnezeu transpus în Creaţie şi 
totodată Prezenţa lui Dumnezeu. 

 
În Icoană este Prezenţa totodată cu Chipul-Numele 

Înfăţişarea. În Icoană este Prezenţa totodată Dumnezeu şi 
Creaţie, ca Dialog în Absolut, ca Cina cea de Taină. 

 
Mistica este Dialogul între Icoane, zice plastic Neofit, 

Dialogul prin Icoanele de Suflet ce sunt Cuvintele-
Vorbirea, care Mistic-Sacru este Rugăciunea. 

 
În Icoană, Dialogul-Vorbirea se face Rugăciune, Vorbire 

Transcendentală. 
 
Icoana de Suflet este în Mistică Cuvânt-Vorbire în 

Modul Îndumnezeirii, ce înseamnă Rugăciune. 
 
Creaţia nu poate Vorbi Demn cu Dumnezeu decât în 

Mod de Rugăciune, ce nu înseamnă Inferioritate, ci Iubire 
Firească. 
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Fiul este Concretizarea Limbajului Tatălui şi Fiul 
Răspunde Tatălui prin Limbaj Propriu, ce este Limbaj-
Rugăciune ca Recunoştinţă a Dăruirii Tatălui ce l-a Născut 
pe Fiul. Fiul este Egal cu Tatăl doar dacă Fiul Recunoaşte 
pe Tatăl şi acest Limbaj de Recunoaştere-Iubire este 
Limbaj în Mod de Rugăciune, Limbaj Sacru. 

 
Tatăl este Vorbire în Odihnă, Sfântul Duh este Vorbire 

în Mişcare şi Fiul-Logosul este Vorbire în Repaus ce 
înseamnă Cuvânt. 

 
Logosul este Limbajul-Rugăciunea Fiului faţă de Tatăl 

Dumnezeu. Rugăciunea este în Arhetipul Cuvântului însuşi, 
care înseamnă Repausul Vorbirii, ce nu înseamnă Oprirea 
Vorbirii, ci Concretizarea Vorbirii în Răspuns, Totul ce nu 
mai are nevoie de Mişcare fiind Transfigurarea Mişcării. 

 
Rugăciunea este Transfigurarea Vorbirii Sacre, de aceea 

Rugăciunea este Vorbirea în Icoană. Vorbirea în Mod de 
Rugăciune este Icoana. 

 
În Icoană Dumnezeu este Sacrul şi Creaţia este Fiul în 

Răspuns de Rugăciune.  
 
În Icoană este deja ca esenţă Prezenţa Rugăciunii, încât 

în faţa Icoanei te Rogi normal ca Împărtăşire din Icoană. 
 
Icoana în sens Mistic este Potir de Rugăciune în Faţa 

căreia de te Rogi, te Împărtăşeşti de Împărtăşania ce este 
în Icoană în modul cel mai real. 

 
Icoana nu este doar Simbol al Împărtăşirii, ci şi Împărtăşire 

pe care o poţi avea direct prin Propria ta Stare de Rugăciune. 
 
Icoana este Rugăciune în Rugăciune, Potir cu Împărtă-

şirea Rugăciunii Hristice.  
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Icoana de Suflet este Cuvântul în Duhul-Gestul Rugă-
ciunii. Icoana Trupească este Totodată Chip în Gestul 
Rugăciunii. 

 
Rugăciunea este Spirit-Vorbire în Unire cu Duhul-Gestul 

Sacru al Vorbirii. Rugăciunea este Vorbire duhovnicească. 
 
Icoana este Rugăciunea Plină de Duh Sfânt, de Gest Sfânt. 

Icoana şi Rugăciunea este Repausul în Gestul Sfântului 
Duh, ce face Icoana Trupească Prezenţă de Dumnezeu şi 
Prezenţă de Vorbire cu Dumnezeu. 

 
Mistica Isihastă este Odihna Icoanei Trupeşti în Icoana 

Hristică de Suflet care este Cuvânt în Rugăciune. În Icoana 
de Trup se Odihneşte Icoana de Suflet şi în Icoana-
Cuvântul de Suflet se Odihneşte Icoana de Trup. De aceea 
în Isihasm nu se poate desfiinţa Icoana de Trup, că Icoana 
de Trup este Icoana Învierii Hristice care Readuce Viaţa 
Veşnică şi Nemuritoare şi Icoanei de Trup. 

 
Prin Învierea lui Hristos se Înveşniceşte şi Icoana de 

Trup, care se face Odihna Icoanei de Suflet. Icoana de 
Trup este Curăţită de Masca Idolului Căderii, şi prin 
Hristificare se face Înviere Veşnică, Icoană de Trup în 
Icoana de Suflet Hristificată. 

 
Mântuitorul Hristos Vine şi cu Icoana de Trup că este 

Hristos Cel Înviat şi cu Trupul. Refuzând Icoana de Trup, 
refuzăm chiar Învierea Trupească a lui Hristos care nu mai 
este Hristos Biruitorul Morţii şi Restabilitorul Nemuririi 
de Rai. 

 
Moise interzice Icoana de Trup, că nu Venise Hristos cu 

Învierea Trupului. Venind Hristos, se Readuce Icoana de 
Trup ca Mărturie a Învierii-Renaşterii-Mântuirii Creaţiei 
din Distrugerea Căderii din Rai. 
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În Mistica Isihastă, prin Icoana de Afară se Intră în 
Icoana din Lăuntru în Inimă, ce este Icoana de Suflet-Duh 
ca Rugăciune-Cuvânt în Gest Sacru. Icoana din Afară este 
Corp Înduhovnicit în Gest Sacru, tot ca Rugăciune şi în 
Lăuntru este Suflet Îndumnezeit-Icoana Hristică. 

 
Îngenunchează cu Închinare în Biserica Icoanei de afară,  
Participă prin Icoana de afară la Liturghia Icoanei Euharistice  
Şi te vei Împărtăşi de Întâlnirea Icoanei Transcendentale.  
 
Cele Două Icoane se Unesc în Icoana Iubirii-Trăirii,  
Dumnezeu şi Creaţia se Întâlnesc în Icoana Împărtăşirii  
Şi Icoana de afară şi din Lăuntru se Transfigurează în aceeaşi 
Dumnezeire.  
 
Icoana înseamnă Împărtăşire-Întâlnire-Iubire  
Şi în afară şi înlăuntru este Aceeaşi Icoană  
Şi Întâlnirea-Iubirea-Împărtăşirea este Unirea Celor Două 
Icoane. 
 
Mistica Isihastă este Dublă Mistică Hristică de Suflet 

Mântuit şi de Corp-Înviat, una fără alta fiind Incompletă şi 
Nedesăvârşită. 

 
Isihasmul este Mistica Icoanei de Suflet şi de Corp 

totodată şi niciodată Vreuna în Lipsa Celeilalte. 
 
Isihasmul este Mistica-Dialogul între Icoane ce nu se 

Amestecă şi nu se Despart niciodată, Chip de Dumnezeu 
şi Chip de Creaţie Deodată şi în Întrupare Reciprocă. 

 
Icoana înseamnă Prezenţă Vie Dincolo de toate înfăţişările,  
Icoana este Iubirea-Inima Absolută în Bătaia Sfântului Duh,  
Şi în Euharistia-Împărtăşirea lui Hristos totodată şi Dumnezeu 
şi Creaţie. 
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Sunt Două Icoane care nu pot fi Una fără Alta,  
Icoana de afară cu înfăţişarea obişnuită  
Şi Icoana Prezenţă-Împărtăşire ca Întâlnire Transcendentală. 
 
Toată Creaţia se Face prin Întruparea Logosului în 

Fiinţa de Creaţie, a Limbajului Dumnezeiesc, care se 
Diversifică în Deschiderea Întregii Treimi. 

 
Isihasm, Icoană-Taină Dublă, 
În care Dumnezeu şi Creaţia 
Se Întâlnesc direct în Faţă 
Prin Hristos, Taina Amândurora. 
Isihasm, Odihnă Dincolo de Sine, 
Dialog în Absolut şi Cina cea de Taină. 
 
În Fecioara Maria Toată Iubirea Îngerilor şi a Naturii s-a 

Adunat cât şi toate Iubirile Oamenilor şi toate s-au făcut 
Imn de Iubire Absolută de Creaţie Aptă de Întruparea 
Iubirii Absolute Dumnezeieşti-Hristice. De aceea Maica 
Domnului Fecioara Maria este Icoana Îndumnezeirii şi a 
Îngerilor şi a Naturii şi a Oamenilor. 

 
Dacă Dumnezeu are pe Fiul-Hristos Icoana Sa 

Transcendentală, Creaţia are şi ea Icoana Maicii Domnului 
ca Icoană Pură de Creaţie Capabilă să se Facă Biserică de 
Coborâre a lui Dumnezeu în Creaţie.  

 
Noi Creaţia ne Lăudăm în Faţa lui Dumnezeu cu Maica 

Domnului, pe care Însuşi Dumnezeu o Recunoaşte ca 
Răspuns de Iubire de Creaţie faţă de Dumnezeu. 

 
Maica Domnului nu este Mijlocitoarea, ci este Oferitoa-

rea Creaţiei de a Veni Mijlocitorul Dumnezeiesc Hristos. 
Creaţia de nu-L primeşte pe Hristos, nu se Hristifică.  
De aceea noi prin Maica Domnului Biserica Vie Primim pe 
Mijlocitorul Hristos. 
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Şi noi Personal trebuie să ne facem Asemenea Maicii 
Domnului ca Suflet Personal. Prin Dialogul cu Maica 
Domnului să ne facem întâi Fiii Maicii Domnului, ca aşa să 
putem deveni şi noi Bisericuţe de Venirea Euharistiei 
Hristice care ne Reuneşte cu Dumnezeu. 

 
Şi trebuie întâi să ne Recunoaştem ca Fii ai Maicii 

Domnului şi doar ca Semn al Maicii Domnului ne facem 
Prescuri de Liturghie Hristică, de Întruparea lui Hristos în 
Noi, de Îndumnezeire.  

 
Noi ca să Devenim Hristici trebuie mai întâi să Învăţăm 

Limbajul Maicii Domnului, fără de care nu putem Dialoga 
cu Hristos. 

 
Maica Domnului ne renaşte Fiinţe de Creaţie Primitoare 

şi Hristos ne Face Vase Pline de Dumnezeire. Maica 
Domnului ne Face Potire Sfinţite şi Hristos ne Face 
Euharistie-Împărtăşanie, în care este, Totodată, şi Creaţia, 
şi Dumnezeu, neamestecat, dar Întrepătruns. 

 
Icoana Maicii Domnului este Icoana Trăirii Creştine, că 

fără Asemănarea cu Viaţa Sfinţită a Maicii Domnului noi 
nu putem Deveni Bisericuţe de Venirea lui Hristos în 
Fiinţa noastră. 

 
Doar ca Fii ai Maicii Domnului ne putem Face Fraţi ai 

lui Hristos apoi. Şi doar ca Fraţi ai lui Hristos Redevenim 
Fii ai lui Dumnezeu. 

 
Iubirea este Dialog în Gest Sacru, în Închinăciune.  

De aceea Concretul Iubirii Sacre este Icoana. Cel ce nu 
Vede pe Celălalt Icoană în faţa căruia să se Închine-
Smerească nu poate Iubi în Gest Sacru. 

 
Rugăciunea Pocăinţei este Învierea Iubirii din noi. Cel 

ce nu se Închină Iubirii nu poate Reintra în Iubire. 
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Rugăciunea este Iubirea în Gestul Închinăciunii. 
 
Închinăciunea-Smerenia este Firea Iubirii Nemuritoare. 

Viaţa Nemuritoare este Închinăciune-Smerenie în Iubire 
Absolută. 

 
Căderea Alungă Smerenia-Închinăciunea-Sacrul Iubirii. 

Aşa Iubirea fără Închinăciune-Smerenie cade în Ură-
Ucidere-Moarte-Chinuire. Cine nu se Închină şi nu se 
Smereşte îşi preface propria Iubire Firească în Auto-
Maltratare-Ură. Ura este Auto-Maltratarea Iubirii Fireşti. 

 
Dumnezeu este Iubire în Închinăciune-Smerenie.  

În Gestul Sfântului Duh Închinăciunea-Smerenia este 
Chipul Însuşi al Sfântului Duh. 

 
Din Smerenia fiecăruia îi vezi Duhul şi Înduhovnicirea 

fiecăruia. 
 
Urcuşul Isihast este Urcuşul în Iubirea Smerită şi cu 

Închinăciune. 
 
Moartea aşa de tare s-a Lipit de Viaţa noastră încât s-a 

făcut un Amestec. Doar Iubirea Smerită şi cu Închină-
ciunea topesc Acest Amestec şi Separă apoi Viaţa de 
Moarte, Iubirea de Ură-Ucidere. 

 
După Cădere, Sufletul nostru a Orbit, Pierzându-şi 

tocmai Închinăciunea-Smerenia Iubirii de Suflet. Recăpă-
tarea Vederii de Suflet începe cu Recăpătarea Smereniei şi 
Închinăciunii Iubitoare. 

 
Rugăciunea este Iubirea în Smerenie Sacră. Isihasmul 

începe cu Această Iubire Sacră de Chipul Sfântului Duh, 
Smerenia Absolută, Dumnezeiască. 
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Doar Cel ce Preface toată Existenţa în Icoane poate Iubi 
în Gest Sacru toată Existenţa. Căderea din Rai ne-a 
prefăcut din Icoane-Chipuri Sfinte în Măşti-Idoli-Falsuri. 
Vine Domnul Hristos şi Răstigneşte Idolul pe Cruce şi 
Chipul de Icoană Înviază ca Iubire Sacră. 

 
Creştinismul este Religia Iubirii de Icoană, Iubirii de 

Gest Sacru.  
 
Taina Creştinismului este Taina Icoanei-Iubirii Sacre. 

Fără Concretul Icoanei este o Iubire Ambiguă, ce poate fi 
şi o simplă presupunere. Icoana este Rodul Iubirii Sacre. 

 
Dacă nu te Prefaci ca o Icoană Sfinţită înseamnă că nu a 

Rodit în tine Iubirea Sacră Hristică.  
 
În toată Creaţia Hristos Preface Euharistic Icoana Iubirii 

Dumnezeieşti, ce este Îndumnezeirea în Sfântul Duh, 
Gestul Iubirii Absolute. Chipul în Gest Sacru este Icoana. 

 
Iubirea Pierdută se Reîntoarce la Iubire doar în Genunchi. 

Iubirea care nu Îngenunchează nu Trăieşte Iubirea. 
 
Iubirea este Vorbire Sacră, este însăşi Rugăciunea-

Închinăciunea. Cine ştie să se Închine ştie să Iubească. 
 
Neofit în relatarea sa despre Isihasm a repetat cu insis-

tenţă că esenţa Sufletului este Dialogul Fiinţial. Sufletul 
fiind şi el Triadă-Persoană, are deja Limbaj de Sine. 

 
Fiinţa-Sufletul ca Persoană este Chip Triadic, 

Conştiinţă-Duh (Pneuma)-Spirit (Logos creat), Conştiinţa 
fiind Eul-Subiectul Personal, Duhul fiind Mişcările-
Memoriile de Eu şi Spiritul de Suflet fiind Reconstituirea-
Recunoaşterea-Răspunsul Personal al Conştiinţei de 
Suflet. 
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Şi Sufletul nostru ca Chip de Dumnezeu este o Mini-
Treime, are un Duh Ieşire-Purcedere-Memorie de Sine şi 
are un Spirit-Logos-Cuvinte de Conştiinţă directă de Suflet. 
Sufletul nostru este o Entitate ce are Mişcare proprie şi 
pură de Suflet tocmai datorită Configuraţiei sale Triadice. 

 
Misticile necreştine care văd Sufletul ca pe ceva mai 

mult Principial-Spiritual consideră Sufletul o Mişcare 
Transcendentală ce are Nevoie de un Apanaj Material-
Energetic ca să se poată Mişca-Manifesta. 

 
În viziunea creştină, Dumnezeu fiind Treime, cum zice 

Sfântul Atanasie cel Mare, are deja Viaţă şi Mişcare 
Dumnezeiască. Creaţia nu este o Necesitate de Mişcare 
Dumnezeiască, ci este o Operă a Viului Deplin Dumne-
zeiesc. Pe acest Arhetip şi Neofit vede Sufletul nostru ca 
Viu Chip de Dumnezeu Treime Transpus în Realitate de 
Creaţie. 

 
Dumnezeu se Mişcă prin Persoanele Dumnezeieşti şi 

încă o dată prin Energiile Necreate Harice. Persoana-
Spiritul în Sine Dumnezeiesc nu se Mişcă doar prin 
Energii, fără Energii neputându-se Mişca, ci se Mişcă prin 
Spirit Direct, El însuşi fiind Chip-Triadic-Totalitate de 
Treime. 

 
Neofit face o Deschidere şi în Sufletul nostru după 

Icoana Treimii Revelate de Scriptură şi Sfinţii Părinţi 
Inspiraţi de Sfântul Duh. Aşa şi Sufletul nostru se Mişcă o 
dată ca Suflet direct, prin Eul-Duhul-Spiritul de Suflet şi 
încă o dată prin Energiile de Suflet care sunt energiile 
Corporale. 

 
Mişcările directe de Suflet au acest Miracol de a Emana 

Energiile de Corp. Corpul nostru adevărat este din 
Energiile emanate-produse de Mişcările Sufletului nostru. 
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Dar Corpul nostru mai este şi Înrudire cu Energiile 
Harice, având o Sămânţă Energetică Harică Dăruită de 
Dumnezeu la Creaţia fiecăruia, mai are o Înrudire 
Energetică şi cu Natura, având o Sămânţă de Materie în 
Corpul nostru, şi încă mai mult, se zice că avem încă o 
Înrudire cu Energiile Îngereşti, un fel de Energie mentală 
Luminoasă pe care o au doar Îngerii. 

 
De obicei, se Confundă Mentalul cu însăşi Conştiinţa de 

Suflet. Apoi se Rupe Mentalul pur de Senzitivul energetic. 
În relatările noastre despre Isihasm am menţionat aceasta. 
Sufletul este Adevărata Conştiinţă, iar Mentalul nu este 
Conştiinţă în Sine, ci Ecou de Conştiinţă, Corespondenţă-
Informaţie de Mişcare de Conştiinţă, de unde Lipsa de 
Conştiinţă din Informaţiile-Mentalul Mecanic fără Suflet. 

 
În Isihasm Centrul Inimii este cel mai important, căci 

este Centrul plecării Energiilor Mentale în Creier şi în jos 
al plecării Energiilor Acumulatorii în Pântece. Tot în 
Centrul Inimii se întorc Energiile, care apoi se Reînnoiesc 
în Mişcările Sufletului. Deci Centrul Creier este doar 
Centrul Energiilor Mentale.  

 
Unii fac o adevărată Magie pe Centrul Creier. Să se 

înţeleagă clar că este doar Magia Energiilor Mentale, nu a 
energiilor în general şi nu a Sufletului propriu-zis. Ca 
Medicină Isihastă Centrul Creier nu este cel mai de bază, 
de aceea ca Tratament al Bolilor Psiho-Mentale se caută 
Corelaţionarea cu Centrul Inimii. 

 
Viaţa este un Plin Absolut, de ce să Omorâm Viaţa?... 

Ce Rai este acela prin Scurgerea Sângelui Vieţii?... Golul 
este doar după Omorârea Plinului. Se încearcă să se 
considere Golul-Nimicul înaintea Plinului... Este Minciuna 
în Sine. Golul nu există, el este Iluzia Plinului...  
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Dumnezeu nu este într-un Spaţiu de Gol Absolut, ci 
Dumnezeu este Deplinul Absolut şi Spaţiul este în 
Dumnezeu, nu Dumnezeu în Spaţiu. Golul apare doar 
după Căderea Creaţiei din Rai când Creaţia Cade în Iluzia 
Minciunii Morţii-Golului-Negării... Uciderea Plinului, 
Negarea lui Dumnezeu este Originea Golului. 

 
De aceea, ca Mistică Isihastă, Golul este însăşi Icoana 

Diavolului căreia nu trebuie să i te Închini, acesta fiind cel 
mai groaznic Păcat. Ca Isihasm nu faceţi Optimizarea 
Minţii prin Golul Mental, că este o Optimizare Negativă. 
Se indică Oprirea Gândurilor, dar nu Anihilarea lor, ci 
Transformarea Lor în Plinul Cuvintelor de Suflet. Vă 
Indicăm această Optimizare isihastă. Mai mult, nu faceţi 
aceasta în Cap, ci în Gât. 

 
Ca Isihasm, Antrenarea Energiilor este în Centrul Inimii, 

unde nu este nici un Pericol, ci din contră, o Redresare de 
Energii, mai ales că Asociind Rugăciunea se face totodată 
o Purificare Transcendentală a Energiilor Corpului. Siliţi-vă 
să vă Purificaţi şi Corpul cu Rugăciune către Bunul 
Dumnezeu, cu Închinăciuni şi Metanii, ca să vă Tămăduiţi 
şi să vă Curăţiţi de Mizeria Corpului pe care o Urăşte şi 
Dumnezeu. 

 
Dacă Mistica Unirii noastre cu Dumnezeu se Numeşte 

Isihasm-Dialog de Pace-Linişte, aşa şi Medicina bolilor 
noastre Trupeşti se Numeşte, de asemenea, Sacroterapie 
Isihastă-Sănătatea-Liniştea Corpului. Pentru noi, Religia şi 
Ştiinţa nu sunt în contradicţie, ci, din contră, sunt în Pace-
Isihie, în convorbire şi relaţie reciprocă. 

 
Noi, ca Isihasm, considerăm corespondenţa în energii 

prin Culori şi provenienţă, ca Solare sau Telurice, ce cresc 
în Pământ ca Rădăcinoase. În primul rând, toate Alimen-
tele de Culoare Albastră sunt cele mai Acumulative, cele 
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mai consistente Haric, cele mai Formatoare şi mai Tari. 
Cele Galbene sunt cele Pline şi Moi, Active şi foarte ener-
getice de consumaţie. Cele Roşii sunt foarte Active, dar 
repede se consumă, sunt penetrante şi mobilizatoare, dar 
instabile. 

 
Ca viziune isihastă, Materia Energetică este Emanaţia 

Mişcărilor de Suflet, care au Informaţia Spiritului şi 
această Informaţie se face Scheletul apoi al Chimismului 
energetic. Materia este o Configuraţie energetică pe 
Reţeaua Informatică ce Vine din Suflet. Ştiinţa vrea o 
Reţea Informatică Rezultată din Energia însăşi, ca 
Informatic Independent. Aici este disputa.  

 
De aceea Ştiinţa face atâta caz de Evoluţie, că fără 

Evoluţie Energiile nu pot câştiga propriile Informaţii. Dacă 
Informaţiile sunt considerate Apriori, ca deja existente în 
Suflet şi exteriorizate în Energii, apoi, Evoluţionismul nu 
mai are rost. 

 
Ce trebuie menţionat în Mistica Isihastă este că Sufletul 

este Baza Mişcării, din Aceasta Izvorând toate Mişcările. 
Sufletul este Chip Triadic, Conştiinţă-Odihnă, Duh-
Mişcare, Spirit-Repaus. De aici marea Importanţă a 
Duhului în Mistică. 

 
Părintele meu Avva Neofit Pustnicul îmi spunea că 

Sufletul se Odihneşte pe sine cu adevărat nu în Sine 
Însuşi, cum se crede de obicei, ci Dincolo de Sine, în 
Dumnezeu. Taina Creştină este Permanentizarea în 
Celălalt. 

 
Sufletul este Indestructibil, nu se poate Amesteca sau 

Absorbi, dar este Capabil de Dialog şi de Transfer în Alt 
Suflet. Iubirea este Acest Dialog şi Transfer. 
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Iubirea Ta în Fiinţa mea este „Bătaia” neîncetată a Inimii  
Şi cum Iubirea Ta este Absolută şi Veşnică,  
Fiinţa-Sufletul meu este o Inimă-Iubire Chip de Însăşi 
Iubirea Ta. 
 
Dumnezeu Creatorul este Transcendentul Dincolo de 

Creaţie. Odihna Creaţiei este Dialogul Iubirii de Dumnezeu. 
Taina Isihastă este Taina Icoanei şi Taina Euharistiei 
Hristice. 

 
Icoana este Dialog-Convorbire cu Dumnezeu, nu 

Transformarea Creaţiei în Dumnezeu ca Idolul. 
 
În Euharistia Hristică este totodată şi Dumnezeu şi 

Creaţie, fără Amestecare, dar în Împărtăşire reciprocă a 
Iubirii Absolute. 

 
Taina Misticii Creştine este Taina Propriei Trăiri în 

Celălalt. Creştinism înseamnă Deschidere Dincolo de Sine, 
nu Închidere totală în Sine. Este Trăire Dincolo de Sine 
prin propriul Viu de Sine, în Supra-Viul Celuilalt, în care 
propriul Viu Gustă din plin Supra-Viul Celuilalt ce este 
real şi Obiectiv, nu proprie Închipuire. 

 
Trăitorul Isihast trebuie să se silească să Intre în Dumne-

zeu, în care să se Supra-Personalizeze de către Dumnezeu, 
ca Îndumnezeire-Umplere de Sfântul Duh şi Har. 

 
Icoana este Supra-Personalizarea Creaţiei prin 

Dumnezeu, fără Amestecare între Dumnezeu şi Creaţie, 
fiecare Rămânând ce este, dar fiecare prin Celălalt, în 
Transfigurare reciprocă, Creaţia Îndumnezeindu-se şi 
Dumnezeu Întrupându-se, Coborând în Creaţie. 

 
Creaţia Îl are deja pe Dumnezeu ca Chip-Arhetip, ca 

Limbaj, prin Scânteia de Logos din Suflet, dar Această 
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Înrudire trebuie Ridicată la Participare Deplină a Creaţiei 
cu Propriu Răspuns şi Iubire. 

 
Creaţia este Un Permanent de Creaţie, după cum şi 

Dumnezeu este Un Permanent Dumnezeiesc. De aici 
Dialogul între Permanenţe. Prin Dialog ne Supra-
Permanentizăm totodată, Eu în Conştiinţa Celuilalt şi 
Celălalt în Conştiinţa mea, fiecare Rămânând Ce Este, dar 
în Transfigurarea Celuilalt. 

 
Toată Viaţa Isihastului este Restabilirea Dialogului cu 

Dumnezeu, a Vorbirii cu Dumnezeu. De aici Rugăciunea 
Neîncetată a Minţii şi Pocăinţa, Iubirea Neîncetată a Inimii 
şi a Treziei Neîncetate de Duh-Suflet în Lauda-Cântarea 
Hristică. 

 
Străduieşte-te să te Rogi Neîncetat cu Mintea în 

Pocăinţa-Iubirea Inimii până la Adâncimea Treziei de Duh 
de Suflet care, cu cât se va Deschide mai mult, cu atât vei 
vorbi mai real cu Dumnezeu. 

 
Mintea în Numele-Cuvântul Hristic se Odihneşte, 

Inima în Iubire şi Pocăinţă se Odihneşte, Duhul Sufletului 
în Cântarea Rugăciunii se Odihneşte direct în Dumnezeu. 

 
Sileşte-te cel mai mult să Deschizi Duhul Sufletului prin 

Acea Trezie Transcendentală de Suflet direct faţă de 
Dumnezeu. Duhul Sufletului tău va Lăuda Numele lui 
Dumnezeu şi prin Acesta se vor Deschide Ochii de Suflet-
Conştiinţa care va începe Convorbirea cu Dumnezeu, care 
este Dincolo de Vorbirea noastră Obişnuită. 

 
Filosofii consideră că Harul este o energie tot creată 

care, mai mult, „umbreşte” Fiinţa până la „desfiinţare”. 
Revelaţia creştină vine cu descoperirea Treimii Fiinţiale şi 
a Harului acesteia, tot Necreat, care Descoperă Fiinţa, nu o 
umbreşte. 
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Cea mai mare Noutate a creştinismului este descope-
rirea Tainei Ipostasului ca posibilitate de Arătare a Fiinţei. 

 
Harul este Trupul Ipostasului. La Schimbarea la Faţă, 

Domnul Hristos Se Arată în Lumina Harică, Trupul Său 
direct Ipostatic, peste trupul omenesc. 

 
Ipostasul este Supratrupul Fiinţial. 
 
Ipostasul este Taina Arătării, este Taina Întrupării 

Fiinţiale ca Ipostas şi Taina Întrupării ca Har.  
 
Ipostasul este ca sine un fel de „Supratrup” al Fiinţei, 

este paradoxalul „Cuprinderii Necuprinsului”. De aceea 
Ipostasul este Icoana Fiinţei, Arătarea Chipului de Taină, 
iar din Ipostas purcede Harul. 

 
Fără taina Ipostasului, teologia Icoanei este fals inter-

pretată. 
 
Ipostasul Fiinţial al Fiului Dumnezeiesc Se Arată real 

lumii, chiar dacă este înveşmântat şi în Har şi în trup 
omenesc. „Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (Ioan 
14, 9). Ipostasul este Cel care Se Arată, prin Har şi trup 
omenesc.  

 
Unii consideră că doar Harul Ipostasului Se Arată, 

Ipostasul rămânând apofatic-inaccesibil... Trebuie evidenţiat 
faptul viziunii creştine, ca Taina posibilităţii Arătării cu 
adevărat a Ipostasului Fiinţial. 

 
Ipostasul nu mai este „simplu simbol”, ci Realitate în 

Sine. Simbolurile Harice, de „semne” ale Ipostasului, sunt 
doar „podoabele”. Ipostasul este Icoana şi semnele Harice 
sunt „vopselele”. Fără aceste distincţii nu se poate 
specifica viziunea creştină. 
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Prin Ipostasul Fiului noi avem acces la Cele Dumne-
zeieşti. De aceea, iconografic, Icoana Tatălui este încă 
„Tainică”, iar a Sfântului Duh este mai mult simbolică. 
Icoana Fiului însă ne este arătată în toată plenitudinea. Şi 
doar prin Icoana Fiului ne Împărtăşim şi de Cele ale Icoa-
nelor Tatălui şi Sfântului Duh, care rămân încă „Tainice”. 

 
Creştinismul este astfel Iconizarea Fiului, prin care 

primim Cele ale Tatălui şi ale Sfântului Duh, precum şi 
Harul acestora. Creştinismul este religia Hristocentris-
mului. Mistica şi teologia creştină sunt de asemenea 
Ipostascentrismul Hristic. 

 
Teologii spun de „Taina Întrupării Divinului” ca Taina 

Icoanei. Divinul dincolo de Chip prin Întrupare „capătă” 
Chip, adică se Arată totuşi într-un Chip de Creaţie 
„Îndumnezeit-Iconizat”, ca Unire Divino-creaţie. Noi, ca 
mistică, lărgim aceasta, prin evidenţierea deja a Chipului 
Ipostasului ca Arătarea-Iconizarea Divinului. 

 
S-au văzut distincţiile dintre Chip, Fiinţă şi Fire-Ipostas, 

Chip, Faţă şi Asemănare. Chipul este Tainic şi Ipostasul 
este Arătarea-Asemănarea Chipului. Aşa noi găsim 
Originea Icoanei deja în Ipostas şi Întruparea Ipostasului 
este Icoana accesibilă nouă. 

 
Dumnezeirea în Sine are deja Chip, şi datorită acestuia 

se transpune şi ca Chip de Întrupare. 
 
Fiinţa Dumnezeiască este Ipostatică, deci este Iconică, 

chiar dacă este o Icoană inaccesibilă nouă Creaţiei. Această 
Icoană în Sine dă posibilitatea Icoanei de Arătare- 
Întrupare în Creaţie. 

 
Filosofii vorbesc doar de o iconizare de întrupare a 

Divinului, şi aceasta ca „iluzie”. În sens creştin, Iconizarea 
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este o Fiinţialitate de Natură Fiinţială în Sine, ca origine 
apoi a Iconizării de Întrupare. 

 
Ipostasul este însăşi Icoana Fiinţei. Ipostasul este Firea-

Asemănarea Chipului Fiinţial. Aşa Icoana este Arătarea 
Firii Fiinţiale, este Asemănarea Chipului Fiinţial. Fiinţa 
este doar în Ipostas-Icoană. Icoana este Asemănarea. Iată 
toată taina creştină. 

 
Creaţia nu se poate opri doar la Hexameronul Facerii, ci 

este şi Hexameronul Asemănării-Euharistiei. Nu există 
Fiinţă fără Ipostas. Nu este Ipostas fără Icoană. Nu este 
Chip fără Asemănare. 

 
Iată marea taină. Logosul Creator nu rămâne doar ca 

„principii arhechipale” în Creaţia Sa, ci Se face Logosul 
Icoană. 

 
Logosul Icoană este Hexameronul Euharistiei. 
 
Creştinismul este deodată amândouă, Cuvânt Întrupat 

în Icoană şi Icoană-Întruparea Cuvântului, Preoţie de 
Dumnezeu Întrupată în preoţie de creaţie. 

 
Templul Vechiului Testament nu are Icoana Chipului 

lui Dumnezeu, Glasul-Cuvântul Domnului fiind 
„Arătarea Lui”. Nimeni nu putea „închipui” Icoana 
Glasului Domnului, de aceea nu se admitea „nici un chip 
sau asemănare” ca „închipuire” a lui Dumnezeu. Lege dă 
Domnul pentru aceasta. 

 
Glasul-Cuvântul Domnului, de acum, se şi Aude se şi 

Vede. Evanghelia este Glasul Domnului şi Euharistia este 
Vederea-Icoana Glasului Domnului. Doar în Împlinirea 
celor două este Taina completă a Creaţiei. 
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Fiul-Mesia este cu Adevărat Icoana Chipului lui 
Dumnezeu, care se Arată doar prin Venirea lui. Fără El nu 
poate fi Icoană. El este Singura Arătare a Icoanei lui 
Dumnezeu. Prin Biserica Hristică Tablele Legii închise în 
Chivot se deschid ca Icoană la Vederea tuturor. 

 
Mesia-Glasul-Cuvântul Domnului, prin Venirea Hristică, 

din Cel Ascuns se face Icoană la Vedere. Acesta este 
creştinismul cu teologia, mistica şi metafizica sa, Hristos-
Mesia cel născut real din Maica Domnului, Chipul Bisericii 
de Creaţie. 

 
Pentru Mystagogia Icoanei, Eul de Personalitate este 

tocmai Activul viu al Iconicului, fără de care Icoana este 
doar o simplă Reprezentare Memorială de Chip al Persoanei. 

 
Noi suntem chip de fii de creaţie, ca Fraţii Fiului Divin 

cel făcut El Însuşi Creaţie. „Şi Cuvântul s-a făcut Trup”. 
Deci, noi suntem esenţă şi natură psihică de Chip Divin şi 
Chip de Creaţie în Unire-perihoreză, tocmai ca Iconic, de 
unde se zice că Omul este Icoana de reprezentare a 
Chipului lui Dumnezeu. 

 
Mai mult, noi suntem direct Înrudiţi cu însăşi Icoana 

Hristică de Enipostaziere (Divin şi Creaţie în Unire) şi 
înrudiţi cu Icoana Maicii Domnului, care Întrupează 
Iconicul Hristic. De aici marea „importanţă” care se dă 
Maternităţii. Natura de Creaţie este tocmai Maternitatea. 

 
Noi încercăm o „lărgire” în Teologicul Iconic. Icoana 

este obiect de cult creştin, adică de Ritual Liturgic Hristic. 
Aşa, Icoana trebuie să aibă „Dimensiunile” Ritualului 
Liturgic, nu doar simpla Reprezentare. Ca şi Cuvântul 
Evanghelic ce, în cultul Ritualic, capătă şi alte dimensiuni 
decât „simplu Cuvânt Scripturistic”. Spiritul iconoclast 
este şi anti-ritualic. 
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Acest Viu al Cuvântului Evanghelic noi îl prelungim şi 
în reprezentarea Icoanei. Dacă în Pâinea şi Vinul Euharistic 
este cu adevărat un viu Divin, şi Cuvântul Evanghelic şi 
Reprezentarea Iconică pot să aibă un Viu Ritualic Liturgic. 

 
Evanghelia Ritualului Liturgic este mai mult decât „cele 

patru Evanghelii Scripturistice”. Este Icoana Liturgică. 
 
Teologia Icoanei trebuie să ţină cont şi de acest aspect al 

Ritualului Liturgic al Icoanei. 
 
Evanghelia este Chivotul care ţine Cuvântul Divin Întru-

pat. Orice Cuvânt Evanghelic este o Euharistie pentru 
Suflet. 

 
Trebuie clarificat că Icoana nu este simplă Reprezentare 

Teologică, ci este în primul rând Reprezentarea Ritualului 
de Euharistie Liturgică. Şi aşa, Reprezentarea Iconică intră 
şi în categoria de viu Liturgic. 

 
La fel, Cuvântul Evanghelic Ritualic are alte Dimensiuni 

decât simplul Cuvânt Scripturistic. Pâinea Euharistică este 
Trup Divin, chiar dacă are Reprezentarea Materiei Pâinii 
obişnuite. La fel, Trupul Icoanei este Trup Sfinţit, chiar 
dacă este materie obişnuită. 

 
Iconoclaştii ar trebui să înţeleagă că idolatria nu se 

potriveşte la Icoana creştină, pentru că are o Reprezentare 
de Divinitate de Întrupare-Euharistie, nu de Divinizare în 
sine. 

 
Mai mult, Iconicul creştin este Divin de Ritual, nu de 

„Substanţă” Divină. Icoana nu are Substanţa Divină, ci are 
Viul Activului Formei Divinului. Reprezentarea Iconică 
este Teo-Formă ce are în sine Conţinutul Naturii Create, 
nu al Divinului, ca în idol. 
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Această Taină de Formă Divină ce „Îmbracă” un 
Conţinut de Natură Creată este Taina Iconicului Creştin.  

 
Paradoxal, în Icoană Forma este Divină şi Conţinutul 

nu este Divin. De aceea este o Închinare Reală şi la 
Reprezentarea Iconică, pentru că are tocmai Teo-Forma. 
Idolul este „formă creată” şi Conţinut de Divin. 

 
Teologia Creştină este Teologia Divinului Întrupat, care 

dă Chip de Divin Trupului de Creaţie, ca Participarea 
Creaţiei la Chipul Divin. Dumnezeu dă Creaţiei Forma 
Chipului Său, nu Natura Divină care este dincolo de 
accesul condiţiei de Creaţie. 

 
Această Teo-Formă este Taina Iconicului, care face 

Reprezentarea Iconică un Viu de Formă Divină, nu de 
Natură Divină, ceea ce exclude astfel idolatrizarea. Şi Viul 
de Formă Divină înseamnă Ritual Iconic, adică Gest Iconic. 

 
Prin Cuvânt, Comunicarea se face direct Spiritual. Prin 

Reprezentarea Iconică se face Ritualic. Şi se ştie că Ritualul 
Preface Cuvântul în Euharistie şi tot Ritualul Preface 
Trupul de asemenea în Euharistie. 

 
De aceea nu se poate „despărţi” niciodată Spiritul de 

Trup, că nu mai poate fi Euharistie, doar împreună putând 
fi Chip Euharistic. Spiritul este Chip de Preoţie şi Trupul 
este Chip de Biserică, ce nu se pot despărţi, fiind unul prin 
altul. 

 
Paradoxal, iconoclaştii exclud Preoţia, care este tocmai 

Spiritualul şi acceptă Biserica-Casa de Rugăciune, care este 
Trupescul Preoţiei. Este cea mai contradictorie contra-
dicţie. Ar fi logic să păstreze Preoţia-Spiritualul şi să 
excludă Biserica-Trupescul. Aşa, iconoclaştii fără să vrea 
fac tocmai „Iconizarea” fără Icoană. 
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Şi mai amănunţit, noi evidenţiem specificul Isihast de 
Chip Bărbat şi Chip Femeie, de mare importanţă practică, 
pentru a nu se cădea în „misticismele” bolnăvicioase şi de 
„pervertire”, care se observă adesea. 

 
Şi Preoţia, şi Biserica sunt Activuri Iconice Hristice, care 

ne Personalizează pe fiecare dintre noi şi ne dau Iconicul 
Propriu. 

 
Cert este că Iconicul este strictă Unire de Preoţie şi 

Biserică, dar în Evidenţe specifice, ca Formă de Preoţie în 
Exterior şi de Biserică în Interior (Chip Bărbat) şi ca Formă 
de Biserică în Exterior şi de Preoţie în Interior (Chip Femeie). 
Dar fiecare nu poate să „inverseze” aceste „specificuri”, că 
face „ruperea” Iconicului de Personalizare Hristică. 

 
De aici, Taina Activului de Personalizare deosebit la 

Bărbat şi Femeie, care nu înseamnă „ierarhizare sau 
dezavantaj”, ci Taină de Ritual Liturgic, spre Prefacerea 
Euharistiei, care este Unirea Preoţiei cu Biserica, acel 
Iconic în care „nu mai este chip de bărbat sau de femeie”, 
ci Chip Divin Unic, în care se transfigurează egal şi 
bărbatul, şi femeia. 

 
Nu se poate săvârşi Euharistia-Suprapersonalismul 

Hristic decât ca Unire Egală de Preoţie şi Biserică. De aici 
şi Practica Filocalică a Misticii Isihaste, de „Rugăciune 
Liturgică” Hristică, care să facă tocmai Prefacerea 
Euharistică în proprie Personalitate. 

 
Zisa „tehnică” a Unirii Minţii cu Inima este tocmai 

Unirea Chipului de Preoţie al Minţii cu Chipul de Biserică 
al Inimii, în Ritualul Rugăciunii Neîncetate, ca să se facă 
Euharistie-Trupul Mistic Hristic, să „Naşti” din propria 
Personalitate „Trupul Mistic de Întruparea lui Hristos”, 
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asemenea Iconicului Maicii Domnului care a Născut pe 
Hristos-Dumnezeu, nu doar pe Hristos Omul. 

 
Aşa şi misticul isihast, prin Unirea Minţii-Preoţiei cu 

Inima-Biserica Naşte pe Hristos Cel Euharistic, adică Cel 
Întrupat în Persoana ta, care se face „Trupul Mistic” al lui 
Hristos. 

 
Noi nu mai Naştem ca Maica Domnului pe Însăşi 

Persoana Hristos, ci Naştem Întruparea Întrupării lui 
Hristos. 

 
Noi ne facem „Prescură Liturgică” din care Hristos să 

facă Trupul Său Euharistic. Şi această Prefacere în Trupul 
Euharistic Hristic este mobilul şi Activul Mistic Isihast. 

 
Rugăciunea Neîncetată şi Virtuţile sunt tocmai nece-

sarul Ritualic, fără de care nu se poate face Prefacerea 
Euharistică Hristică. Personalizările acestea de Rugăciune 
şi Virtuţi sunt indispensabile, fără de care „nu coboară” 
Sfântul Duh, să Prefacă Darurile Euharistice. 

 
S-a văzut că sunt două specificuri de Transpunere, ca 

Formă de Preoţie în Exterior şi de Biserică în Interior 
(Chip Bărbat) şi ca Formă de Biserică în Exterior şi de 
Preoţie în Interior (Chip Femeie), specificuri ce nu se pot 
„inversa”, că se produce „ruperea” Iconicului de Persona-
lizare. 

 
„Inversările” de Personalizare sunt foarte periculoase, 

pentru că duc la acele „psihopatii” mistice urâte. 
 
Aşa, Isihasmul Femeii este o mistică de Biserică în 

Exterior, Eclesio-Formă, care face o mistică spre un Interior 
de Preoţie, în faţa căreia „îngenunchează şi se roagă”. 
Paradoxal, Mintea Femeii este Biserică, nu Preoţie. 
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Femeia are Inima ca Minte-Preoţie. Femeia are Mentalul 
Inimii. Mare atenţie la acest specific, ca să se ştie ce „Ritual 
Liturgic” se face în Mistica Femeii. 

 
Altarul Femeii este în Inimă, pe când al Bărbatului este 

în Minte. Şi fiecare are „sublimul” său minunat şi egal.  
 
Mulţi fac mari greşeli mistice, cu repercusiuni bolnă-

vicioase. Specificul Femeii nu este de a face Mistica Minţii, 
că face „inversare” de Personalitate. Tehnicile mistice 
metafizice dau foarte multe urmări „nocive” la Femei, 
tocmai datorită acestui fapt. 

 
În Mistica Femeii, Mintea trebuie să facă Ritualul 

Bisericii, faţă de Preoţia Inimii din Interior. Mintea Femeii 
cântă şi Participă la Taina Preoţiei care este în Inimă.  
La Femeie este un Activ nu de Minte, ci de Inimă. 

 
Activul Mistic întotdeauna trebuie să fie Preoţia, pentru 

că Biserica este Trupul Activului Preoţiei. Aşa, Trăirea 
Mistică a Femeii este în Euharisticul Inimii. Icoana Femeii 
este în Inima sa. 

 
Dar Femeia „Naşte în Exterior” pe Hristos. Femeia dă 

Trup lui Hristos din Mintea ei, care se „Dăruieşte” total. 
Mintea Femeii, ca Trup de Biserică, se Dăruieşte, nu Primeşte. 
Femeia Primeşte în Inimă şi Dăruieşte în Minte-Exterior. 

 
Psihologicul Femeii este de Frumuseţe Exterioară şi de 

Adâncime Interioară. Psihopatiile Femeii sunt ale Exterio-
rului. Inversările de Personalitate la Femeie sunt tot ale 
Exteriorului. Femeia trebuie să Nască Exterior, nu Interior, 
că îşi inversează Personalitatea. 

 
De aici Freud are dreptate, că psihopatia Femeii este în 

complexul de „exterior” cu tendinţe de „dominaţie”, tot 
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exterioare. Femeia care „nu naşte în exterior” se va 
perverti până la psihopatie. De aici tendinţa Femeii de a 
face din tot Exteriorul Copiii săi. Acest caracter de Mamă 
este Personalismul Femeii. 

 
Mistica Femeii este astfel o Permanentă Dăruire în 

Exterior, cu o Naştere-Scoatere a Interiorului în Exterior, 
ca o Mistică de Frumuseţe a Podoabei Bisericii Hristice. 

 
Iconicul Femeii este Interiorul Mistic, dar Scos în Exterior. 

Femeia se Preface Euharistic în Exterior, nu în Interior. 
 
Femeia se Transfigurează Exterior cu Interiorul. Psiho-

patiile Femeii, de „subconştient”, ce răbufnesc violent în 
exterior, se cunosc. Femeia cu „gol” de Divinitate în 
Interior va simţi din plin şi un „gol” exterior, până la 
psihopatia „uciderii” a tot ce este exterior. 

 
Psihopatiile mistice de „exterminare” exterioară sunt de 

origine feministă şi de inversare de Personalitate în 
specificul feminist. Bărbaţii care „ucid” exterior fac tocmai 
inversarea de Personalitate spre „feminism”. 

 
Femeia Naşte şi „Umple” exteriorul. „Golul” exterior 

este semnul „păcatului feminist”. Femeia este „bogăţie 
exterioară”, dar care se Naşte din Interior. 

 
Biserica-Femeia trebuie să fie Podoabă Exterioară a 

Preoţiei-Adâncimii Interioare. Femeia-Biserica trebuie să 
Nască Interiorul-Preoţia, care este o Întrupare a Preoţiei. 

 
Asceza Femeii-Bisericii este cu precădere Exterioară, ca o 

permanentă Purificare de tot ce nu este Frumuseţe exterioară. 
 
Femeia caută întotdeauna împodobirea Exterioară ca să 

o Dăruiască. Femeia care nu are cui să-i dăruiască propria 
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Frumuseţe se „autodistruge”, de unde sinuciderile mai 
frecvente la Femei. De aceea, Femeia se „Leagă” de ceva ca 
fire de proprie Dăruire. 

 
Copilul este Taina Dăruirii maxime a Femeii. Copilul 

este Chipul Divinului care Se Naşte din Femeie-Biserică. 
De aceea Femeile sunt mai Religioase Exterior, pentru că 
Divinul pentru caracterul Femeii este în Exterior. 

 
În celălalt plan, este Specificul Mistic al Preoţiei-

Bărbatului, ca Iconic de Interior care vine din Exterior. 
 
Mare atenţie la aceste specificuri de Preoţie şi Biserică. 

Preoţia este Exterior spre Interior şi Biserica este Interior 
spre Exterior. Bărbatul are Exterior de Divin şi Inimă-
Interior de Creaţie, pe când Femeia are Exterior de Creaţie 
şi Interior de Divin. Interesant este faptul că Omul are 
tocmai caracterul de Exteriorizare a Interiorului. 

 
Bărbatul-Preoţia este Chip de Divin-Cer în Exterior, dar 

are Inima de Creaţie-Pământ, de unde, paradoxal, 
Bărbatul-Preoţia este Activ de Creaţie-Inimă în Divinizare 
Exterioară, la Femeie fiind Activ de Divin-Inimă în 
Întrupare de Creaţie Exterioară. De aici Femeia nu poate fi 
Preoţie Lucrătoare, ci Biserică Născătoare de Preoţie. 

 
Femeia este cea prin care Divinul se Naşte în Creaţie. 

Preoţia-Bărbatul face apoi Intrarea Creaţiei în Divin. Subli-
mul Femeii-Bisericii este că prin ea Divinul Vine în Lume, 
ca apoi prin Preoţie-Bărbat Creaţia să se Întoarcă la Dum-
nezeu. Femeia este Chipul Venirii lui Dumnezeu în Lume. 

 
Bărbatul-Preoţia este Chipul Reîntoarcerii Lumii la 

Dumnezeu. Bărbatul-Preoţia este Iconic de Teo-Formă cu 
Conţinut-Inimă de Creaţio-Formă. Femeia este Creaţio-
Formă cu Conţinut-Inimă Teo-Formă, şi de aici specifi-



76 

curile de Activ Bărbătesc şi Femeiesc şi în Mistică, ca 
Personalizări de Caracter propriu. 

 
Personalizarea Bărbatului este „Liturghisirea” găsirii 

Divinului. Filocalic, Mintea-Preoţia-Bărbătescul, dacă 
rămâne în sine, se vede în „gol” de Divin, de aceea „caută” 
Unirea cu Inima-Plinul de Divin. 

 
Mistica Bărbatului este de Caracter Preoţie, care caută 

Prefacerea Creaţiei în Euharistie-Creaţie Divinizată. 
 
Mintea la Bărbat este Chip al Divinului din Natura 

Creată, care Duce Creaţia la Divinizare. De aceea, Mintea 
nu are voie să se Unească cu cele ale Creaţiei, dar are 
menirea să „întipărească-memoreze” cele ale Creaţiei, ca 
să le Ducă în Inimă, unde să le Prefacă în Divin. 

 
De aceea la Bărbat-Preoţie se adună toate „Memoriile 

lumii”, în care Mintea nu are voie să se „oprească”, ci să le 
Ducă la Altarul Divin al Inimii, unde să le Prefacă în 
Euharistie. 

 
Misticile metafizice fac tocmai „experienţa” Memoriilor 

din Minte, dar cu o „auto-divinizare intra-mentală” ce nu 
se admite de creştinism, care descoperă Divinul Preoţiei în 
Inimă, nu în Minte. Mintea la Bărbat are „semnul” 
Divinului ca Pecete pe Chipul Creat, dar Mintea nu este 
Însuşi Divinul, ci Chipul Creat care trebuie să facă Activul 
Divinizării în Inimă. 

 
La Femeie-Biserică, Mintea nu are Chipul Divinului pe 

Memorialul de Creaţie, ci are Chipul Creaţiei pe 
Memorialul Divinului. 

 
Noi, ca mistică iconică, identificăm Mintea ca Chipul de 

Creaţie pe care este Pecetea Teo-Chipului. 
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Teologicul şi Mistica Bărbatului sunt de a da Teo-Formă 
„peste” toate Formele de Creaţie, a Sacraliza totul cu 
Hristo-Forma, ca Chip de Preoţie care „Coboară” Divinul 
„peste” Creaţie şi în Inima sa de Pământ. Bărbatul are 
Capul-Mintea de Chip Divin şi Inima de Pământ. Aşa, Per-
sonalizarea Bărbatului este prin Personalizare Teo-Formă. 

 
Teologicul şi Mistica Femeii sunt de a Întrupa Teo-

Forma în Podoaba Trupului de Întruparea Hristică. 
Femeia are Capul-Mintea de Pământ şi Inima de Chip 
Divin. Personalizarea Femeii este prin Chipul de Biserică, 
de a da Trup Creat Teo-Formei. 

 
Păcatul aduce „gol” de Teo-Formă în Mintea Bărbatului 

şi face „pământizarea Minţii”, iar „golul” de Teo-Formă al 
Inimii Femeii face o „pământizare a Inimii”. 

 
Iconicul Maicii Domnului cu Pruncul Hristic este 

deodată şi ca Preoţie, şi ca Biserică. Iată cum prin acest 
Iconic şi Bărbatul şi Femeia pot face Personalizările proprii. 

 
Redăm pe scurt Practica Mistică prin Iconicul Maicii 

Domnului, folosită de unii mistici, mai ales pentru 
începători. Fă zilnic la Icoană Acatistul Maicii Domnului, 
chiar formal. Cu timpul, un Sacru Iconic începe să te 
pătrundă. Începi să prinzi un Ritual de Duh Iconic. Încet-
încet, Gestul Iconic îţi devine familiar. Vei face Gesturi tot 
mai proprii, după caracterul şi personalitatea ta. 

 
Iconicul Maicii Domnului cu Iconicul Hristic îţi moaie 

„răceala” şi un Duh de Iubire se trezeşte în toată Fiinţa ta. 
Un Simţ al Divinului de asemenea devine tot mai evident. 
Începe să-ţi fie „ruşine” de păcatele pe care le-ai făcut şi le 
mai faci. De fiecare dată când stai în Faţa Icoanei intri într-o 
Lumină Divină, care te „arde” şi totodată te reface cu o 
putere fără seamăn. Începe să se deschidă în tine o dorinţă 
de a pronunţa cât mai des Numele Hristic. 
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Ca specific Bărbătesc, Mintea începe să întipărească tot 
mai mult Numele Hristic. Femeia simte această întipărire 
mai accentuat în Inimă. Un complex Mental se declan-
şează la Bărbat şi un complex al Inimii răbufneşte în Inimă 
la Femeie. Atenţie la aceste specificuri. Femeia să nu facă 
„efort mental”, ci să fie cu un control mai mare pe 
Sentimente. Bărbatul să nu facă „sentimentalisme”, ci să-şi 
Sacralizeze tot mai mult Mentalul, iar Femeia să-şi 
Sacralizeze Inima. 

 
Mulţi cad în „anormalităţi bolnăvicioase” pentru că fac 

inversări de specificuri. Bărbatul să Pronunţe cât mai mult 
Mental Numele Hristic, dar nu „intramental”, ci Iconic, ca 
Exteriorizare. Aici este o „iscusinţă” de mare importanţă. 
Mulţi, datorită „concentrării intra-mentale”, fac „rupturi 
nervoase”, cu efecte periculoase.  

 
Ca Practică Filocalică, Mintea să nu facă „auto-

mentalizare”, că este dezastru. La fel, Femeia să nu facă 
„auto-sentimentalizarea” Inimii, că este tot dezastru. Să se 
facă Iconic, adică în „Exterior şi în afara Minţii şi Inimii”. 
Aici este „secretul”. 

 
Taina Icoanei este Taina Euharistiei-Liturghiei lui 

Hristos. 
 
Filosofii vorbesc despre o „împărtăşire de idei”. 

Euharistia-Împărtăşirea Liturghiei Hristice este de altă 
factură, este Împărtăşirea din Persoana Însăşi. 

 
Cuvântul Persoanei este Arătarea Persoanei la Faţă. 

Cuvântul-Vorbirea este Liturghia Persoanei.  
 
Cuvântul este Euharistia Persoanei care se poate 

Împărtăşi. Trebuie înţeles însă că este o deosebire între 
cuvântul-informaţie şi Cuvântul Persoană directă. 
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Noi după căderea din Rai am pierdut Cuvântul direct 
de Suflet-Persoană şi am rămas doar cu „ecoul energetic 
de Cuvânt Persoană”, care este doar umbră. De aici taina 
misticii de „regăsire” a Tainei Cuvântului direct de 
Persoană, care este Întâlnire Faţă în Faţă între Persoane. 

 
Mistic, Cuvântul Persoană nu este niciodată în lipsa 

Persoanei, ci deodată cu Persoana, Persoana fiind Însuşi 
Cuvântul. Noi nu mai ştim această Taină a Prezenţei, a 
Icoanei-Persoanei directe deodată cu al Său Cuvânt. 

 
Taina Cuvântului Persoană este în Arătarea Persoanei 

la Faţă prin Cuvântul Său. Taina Cuvântului Persoană este 
că arată Persoana la Faţă şi totodată o Împărtăşeşte ca 
Persoană Altei Persoane. Această Împărtăşire de Persoană 
altei Persoane este Taina Euharistiei Liturghiei Persoanei. 

 
De aceea mistic Liturghisirea Cuvântului Persoanei se 

face de la sine Euharistie-Împărtăşire de Persoană pentru 
alte Persoane. Aici este marea Taină a Liturghiei Persoanei 
care are în mod esenţial Euharistia-Împărtăşirea. De aici 
nu poate exista Liturghie fără Euharistie-Împărtăşire,  
nici Euharistie fără Liturghie. Cuvântul Sacru este  
tocmai Mijlocitorul Prefacerii Liturghisirii Persoanei în 
Euharistie-Împărtăşire de Persoană. 

 
Dacă ar fi doar o „coborâre” a lui Dumnezeu în Creaţie 

fără Urcare şi a Creaţiei în Dumnezeu, nu ar fi fost cu 
Adevărat „toată Împlinirea”. De aici iată se „Naşte” 
Chipul Desăvârşirii, „Icoana”. 

 
Cine nu Trăieşte Actul Liturgic al Liturghisirii Euharistice 

nu poate „pricepe” Taina Icoanei. 
 
Icoana se Naşte din Dublul Act al Coborârii lui Dum-

nezeu în Creaţie şi totodată al Urcării Creaţiei în Dum-
nezeu. De aceea Originea Icoanei este Euharistia Hristică. 
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El, Hristos cel Euharistic, cel Dumnezeu Totodată Om-
Creaţie este Icoana, Chip de Dumnezeu Coborât în Creaţie 
şi Chip de Creaţie Urcat în Dumnezeu. 

 
Ca mistică, isihasmul este Chipul Liturghiei şi Ritualului 

Hristic. Fără Liturghie şi Ritualul Liturgic Isihasmul nu 
are „Chip”, ci este o „mistică” ce „uşor” se poate confunda 
sau absorbi de alte mistici, „de la cele pietiste până la cele 
oculte”. 

 
Convorbirea misticii isihaste cu „toate celelalte mistici” 

se face doar prin „Chipul Liturgic Hristic”, ce are Taina 
Păcii şi Unirii în Unicul Absolut, fără „amestecare” şi fără 
„despărţire”. Isihasmul ca Chip Liturgic „rămâne neatins”, 
dar în Deschidere nesfârşită. 

 
Isihasmul este Practica Mistică Ortodoxă Creştină. 

Practica Isihastă este „Căutarea de Taină a Chipului 
Omului”, care să devină Dar Viu pe Altarul dintre Lume 
şi Dumnezeu. 

 
Cum să Stai între Lume şi Dumnezeu, iată Practica 

Isihastă. A Sta între Lume şi Dumnezeu înseamnă Închi-
narea Proprie. Descoperă Taina Închinării şi vei descoperi 
Practica Isihastă. 

 
Începe să Practici Închinarea. Sfinţii stăteau cu braţele 

întinse sub formă de Cruce, sau se Închinau cu Mâna, 
făceau de la câteva sute până la mii de închinăciuni sau 
mătănii, şi pe o durată de ore şi zile chiar. Începe şi tu 
progresiv şi cât mai mult, chiar forţându-te. Fă zeci, sute 
sau mii de Închinări zilnic. 

 
Închinarea are de la sine un Miracol, că te Ţine în acel 

Tainic Între Lume şi Dumnezeu, care îţi trezeşte Conştiinţa 
de Alegere Sfântă, ce nu este nici în căderea lumii, nici în 
„demonismul” de a te autodiviniza. 
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Adam în Rai nu s-a Închinat şi aşa nu şi-a descoperit 
Menirea-Chipul, de între – Altar între Lume şi Divin. 
Îngerii care nu s-au mai Închinat s-au făcut demoni. Omul 
care nu s-a Închinat a început să mănânce-consume Pomul 
lumii. 

 
Omul Vorbea în Rai cu Dumnezeu, dar nu se Închina 

lui, că Închinarea trebuia s-o facă Liber şi direct Omul, ca 
Propriu Chip, pentru că Dumnezeu nu o Cere, dar o 
Primeşte ca pe un Dar. 

 
Fă prima Dăruire lui Dumnezeu. Închină-te Lui, iată 

începutul Practicii Isihaste. 
 
Începe cu Închinarea, Pregătirea Altarului. Descoperă-ţi 

Propriul Chip în Oglindirea Numelui lui Iisus Hristos şi 
aşa persistă în Practica Isihastă cu acestea, zilnic, şi 
noaptea dacă poţi. 

 
Fă cât mai mult Închinări, Opreşte-te la Hotarul 

Închinării şi cu Ochii Trupului şi ai Minţii Sufletului 
Priveşte la Darul Numelui lui Iisus Hristos şi Stai cel mai 
mult în Închinare Faţă de Chivotul Numelui de Taină. 

 
Trebuie să ajungi ca Închinarea însăşi să Pronunţe 

Numele şi Numele să Învăpăieze cu Har Dumnezeiesc 
Închinarea, până ajungi să Stai şi Nemişcat ca într-o 
Icoană. De-abia acum, după Închinare şi Numire, va 
începe şi Taina Vorbirii Mistice, care este propriu-zis 
Rugăciunea Isihastă. 

 
Nu se poate trece direct la Rugăciunea Isihastă decât 

după Închinare şi Numire, căci doar prin acestea Darul 
Închinării şi Numirii se pot Preface în Întâlnire-Rugăciune 
Isihastă. 

 



82 

Fă Închinarea cu Mintea, cu trupul, cu toată Fiinţa, 
mergând, stând, lucrând... şi Numirea de asemenea, până 
devine o Conştiinţă Permanentă. 

 
Adam în Rai nu avea Numirea, căci Fiul Divin încă nu 

se Întrupase în Chipul Omului, şi aşa Adam trebuia să 
Aştepte în Închinare cu Darul Lumii în Oferirea Sfântă. 
Adam însă nu Duce Lumea la Altarul Închinării, ci o 
„mănâncă el” şi aşa păcătuieşte „mâncând din Pomul 
morţii”. Iată de ce Practica Isihastă are, datorită păcatului, 
şi Treapta Postului – a „nu mânca” din cele ale Lumii şi a 
le Aduce mai întâi la Altarul Închinării. 

 
Începe şi tu Practica de a nu mai „mânca” din Pomul 

morţii. Este greu, pentru că în tine sunt toate plăcerile 
păcatului, care s-au „memorat” până în străfunduri. 
Opreşte orice plăcere a celor Lumeşti, şi toate ale Lumii 
du-le pe Altarul Închinării. Orice chip al Lumii Închină-l 
mai întâi pe Altar. 

 
Asceza Postului este o Mare Taină a Misticii, căci Postul 

nu este simpla „interdicţie a mâncării”, ci Închinarea de 
Dăruire a Lumii pe Altarul cel Sfânt. 

 
Cine nu Transfigurează Postul cu Dăruirea face un 

„post în gol de Sacralitate”, de unde diferenţa netă între 
un „regim alimentar” şi postul Mistic şi Posturile Ritualice. 

 
Iată Primele Trei Trepte ale Practicii Isihaste: Închinarea, 

Dăruirea, Postul. Urmează alte Trei Trepte: Rugăciunea, 
Întâlnirea, Prefacerea. 

 
Cursurile de Mistică vorbesc de: Purificare, Iluminare, 

Unire, fiecare cu un complex propriu, adesea complicat 
(Vedeţi Scrierile Filocalice al Sfinţilor Părinţi). Datorită 
păcatului, Treapta Întâia poate fi considerată ca: 
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Purificarea, Curăţirea, Pocăinţa. Treapta a Doua este doar 
a celor ce caută şi vor cu adevărat Practica Isihastă. 

 
În treapta Întâia, Închinarea cu Numirea se consideră 

Rugăciunea, dar Rugăciunea propriu-zisă peste acestea 
începe. Închinarea şi Numirea sunt Activ de a Intra în 
Taina Rugăciunii, de aceea trebuie făcute. 

 
Rugăciunea este Ritual, Ritualul este Legământ-

Jurământ şi Legământul este Prefacere reciprocă. În Rugă-
ciune se continuă şi se Păstrează Închinarea şi Numirea, 
dar acestea Intră într-o Consacrare de Legământ-Jurământ 
între tine şi Dumnezeu, care Aduce Întâlnirea cu Prefacerea. 

 
Ritualul Aduce Faţă în Faţă Divinul şi Lumea, între care 

se Stabileşte un Legământ-Jurământ. Înfricoşător este 
Legământul-Jurământ între tine şi Dumnezeu. Vai şi amar 
de cel care calcă acest Legământ. Închinarea şi Numirea nu 
mai sunt în „gol” de Întâlnire, ci în „Jurământ” de a Sta 
real şi faptic Faţă în Faţă. 

 
Indiferent că faci cu Trupul sau cu Mintea şi Duhul, 

Ritualul Rugăciunii nu se mai poate desface sau rupe, 
intrând într-o „robie fericită” a Sacralităţii. 

 
Iată încă o Mare Taină a Practicii Isihaste: nimeni nu 

poate face Rugăciunea Mistică, decât în „Chipul de Fiu” 
Mire-Fecior (Fecioară). Nimeni nu poate Sta în Faţa lui 
Dumnezeu Tatăl decât Chipul Fiului Său.  

 
De aici tradiţia că Ritualul Mistic nu-l poate face 

nimeni, decât cei Consacraţi-Fiii lui Dumnezeu (Preoţii, 
Monahii, Asceţii). De aici şi Tradiţia Isihastă că aceia care 
se dedicau Rugăciunii Isihaste trebuiau să primească o 
„Consacrare-Binecuvântare de Filiaţie Mistică” de la un 
Povăţuitor Mistic (Duhovnicia mistică). De aici, Chipul 
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Rugăciunii Isihaste este Chipul de Fiu al lui Hristos, 
Icoana-Arhemodelul Accesibilităţii Rugăciunii. 

 
Iată Taina Rugăciunii Isihaste: Transfigurarea şi Prefa-

cerea, Îndumnezeirea prin Chipul de Fiu, care totodată 
face şi Îndumnezeirea prin Harul Divin. Doar peste 
Chipul Fiului poate Coborî Duhul Preasfânt al Tatălui cu 
Harul cel Pătrunzător. 

 
Practica Isihastă este această Rugăciune a Chipului de Fiu, 

care Deschide accesibilitatea peste Hotarul Lumii. „Iată-mă, 
Doamne, Părinte a toate, Îmbrăcat în Chipul Fiului Tău. Vin 
şi Eu Făptura Ta şi Stau cu Închinarea în Faţa Ta, într-o 
Fericită Oprire de Taină, în care aş dori să Stau o Veşnicie”. 

 
„Fac Altarul de Taină din Chipul Fiului Tău şi 

Transfigurat-Prefăcut şi Eu în Chipul de Fiu de Creaţie, 
iată-mă Primit în Faţa Ta, unde nu poate Sta nimeni, decât 
în Chipul Fiului Tău. Căci Făptura nu se poate Îndum-
nezei decât prin Chipul Fiului Peste care se Odihneşte 
Duhul Preasfânt”.  

 
„Rugăciunea Mea de Făptură este Altar-Chip de Fiu şi 

Ritual de a Sta la Hotarul-Oprirea Iubirii de Fiu, căci 
Iubirea este Rugăciunea”. 

 
Iată Practica Isihastă, Găsirea şi Împlinirea în Chipul de 

Fiu, în care şi Făptura Creată trebuie să se Îndumnezeiască. 
 
Rugăciunea este Vorbirea de Taină dintre Fiul care se 

Închină şi Îl Mărturiseşte pe Tatăl, Iubirea Veşniciei. 
 
Practica Isihastă este Urcarea Primei Trepte: Închinarea 

şi Numirea Chipului de Fiu, ca să se ajungă la Treapta Pre-
facerii în Chipul de Fiu, prin care Darul Chipului de Fiu să 
se facă Ritualul Rugăciunii-Vorbirea Iubirii Dumnezeieşti. 
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Practica Isihastă nu este mistica „zisei spiritualizări” a 
„esenţializării” Lumii, ci Mistica „ieşirii din păcatul 
morţii” şi Mistica Împlinirii Chipului Omului, Hotarul de 
Taină dintre Lume şi Dumnezeu Creatorul. 

 
Păcatul rupe Întregul de Om într-o „Structură de 

Memorial”, ca Trup şi Suflet, ce se autodistrug reciproc. 
Trupul şi Sufletul în „gol” de Chip Întreg de Om sunt într-
o anormalitate a păcatului. Mistica Isihastă nu este nici 
Mistica „în” Trup, nici „în” Suflet, ci doar în Chipul Întreg 
de Om, Chipul de Fiu-Asemănarea Dumnezeiască. 

 
Şi Trupul şi Sufletul au în sine „Memorialul” Chipului 

de Om, care se confundă adesea cu Divinul, de unde grija 
Mistică de a deosebi Duhul din Trup şi din Suflet de Duhul 
Dumnezeiesc al Chipului de Fiu ca Întreg Chip de Om. 

 
Harul Divin poate „Strălumina” şi cele Trupeşti şi cele 

Sufleteşti, dar Vederea de Duh o poate avea doar Chipul 
Întreg de Om, de aceea Mistica Isihastă este o Mistică 
Iconică de Chip. 

 
Doar Chipul de Om poate Liturghisi Darul-Prescura 

Lumii, ca să se Facă Trupul Dumnezeiesc al Fiului 
Dumnezeiesc. 

 
Doar Mistica Biblic-Creştină este Mistica Liturgică. 

Celelalte sunt mistici ori „premergătoare”, ori de Structuri 
psiho-fizice în „gol” de Chip (de unde panteismul şi auto-
divinizarea în depersonalizarea Omului, până la „esenţa” 
fără Chip). 

 
Rugăciunea fără Chip, doar în „esenţă Spirituală”, nu 

este cea Isihastă. De aceea, ca Isihasm, Omul îşi Caută 
Chipul de Om-Fiu, singurul care poate Sta în Faţa lui 
Dumnezeu Tatăl. 
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Urmează alte Trei Trepte ale Practicii Isihaste: 
Prefacerea Euharistică, Cina Cea de Taină, Împărtăşirea. 
Dacă până aici poate avea acces oricine, de aici încolo doar 
cei care au „Haina de Nuntă” pot fi „admişi”. Cine intră 
pe „furiş şi hoţeşte” va fi aspru pedepsit. 

 
Sunt Două Îndumnezeiri în Isihasm. Prima prin 

Prefacerea în Chipul de Fiu (care Stă înaintea Tatălui) şi a 
Doua, Prefacerea-Asumarea-Unire în Unicul (Butucul) 
Fiu-Hristos. Prima este o Îndumnezeire Personală, a Doua 
este o Îndumnezeire Cosmică şi Supra-Cosmică Euharistică, 
care se face Cina cea de Taină, Cosmică, la care Cerul şi 
Pământul deodată sunt, Lumea şi Dumnezeu se Împăr-
tăşesc în Chipul Veşniciei. La această Treaptă, Practica 
Isihastă are nevoie de Duhovnic şi Povăţuitor iscusit, 
pentru că cine este „obraznic şi fur-hoţ” va fi pedepsit ca 
Îngerii care au devenit demoni. 

 
Stai la Hotarul „Postului şi Închinării”. Stai în Rugă-

ciunea Iconică în Chipul Iubirii de Fiu în Faţa Tatălui, Stai 
o Veşnicie, şi această Stare-Hotar de Taină se va Deschide 
şi în Veşnicia Euharistică, pe care o face doar Preasfântul 
Duh prin Taina Sa, ce Uneşte Totul în Trupul Unic al 
Fiului Întrupat, Hristos Dumnezeu şi Lumea deodată, fără 
amestecuri. 

 
Stai la Hotarul de Taină dintre Lume şi Dumnezeu, Stai 

Nemişcat ca într-o Icoană. Opreşte-te pe Altarul Chipului 
Iubirii de Fiu. Stai Oprit în însăşi Oprirea de Hotar şi prin 
aceasta vei Trece în Cele de Dincolo. 

 
Practica Isihastă este Mistica Opririi Absolute, Isihia-

Liniştea. Pacea Absolută nu este însă „Oprirea în gol” (ca 
în misticile metafizice), ci Oprirea în Deplinul Lumii şi al 
lui Dumnezeu, care se Întâlnesc şi Stau ca în Icoană în 
Iubirea Veşniciei, Chipul Fiului-Chipul Veşniciei. 
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Practica Mistică are şi modele fixe şi generale, dar 
Duhovnicii susţin că trebuie Individualizate după 
Caracterul Personal al Fiecăruia. Unii sunt mai tari psihic 
şi fizic, alţii mai slabi, încât accentul cade pe partea tare. 

 
Formează-ţi o pravilă-regulă zilnică, cu o Binecuvântare- 

Îngăduinţă de la Duhovnic; 30 închinăciuni simple sau cu 
aplecare, sau chiar cu metanii. După câteva săptămâni, 
măreşte la 100, apoi dacă eşti mai tare fizic, 300. Unii 
Duhovnici cer de la tinerii mai râvnitori chiar 3000. Nu 
contează de-ţi fuge Mintea, fă-le chiar mecanic, dar nu 
grăbit. Să nu te vadă nimeni. Fă acestea şi cu Pronunţarea 
Numelui Domnului Iisus: „Doamne Iisuse, Fiul lui 
Dumnezeu, miluieşte-mă”. 

 
Dacă îţi poţi face timp, după Închinări şi metanii, fă 

Pronunţare în continuare, până la o jumătate de oră în 
picioare sau pe scaun, sau chiar rezemat în pat, în caz că 
eşti slăbit şi bolnav. 

 
Nu-ţi închipui Chipul Domnului. Pronunţă cu glas, în 

cântare, doar cu Mintea. Chiar dacă ai alte gânduri, 
Pronunţă mereu... Poţi să-ţi iei un anumit Număr.  

 
Încearcă în Pronunţare să Stai şi Nemişcat, căci 

„forţarea nemişcării” îţi dă o atenţie pe Numire, care 
începe să devină o Taină Mistică. Poţi asocia şi cu respi-
raţia, dar fără să fii atent la respiraţie, ci la Pronunţare. 
Poţi să faci şi unele mişcări, sau unele gesturi, cu mâinile 
în sus, cu capul plecat, cu mâinile în cruce, pentru că toate 
aceste „forţări” leagă Atenţia la Rugăciune.  

 
Nu fi atent la nimic, decât la „forma Închinării” şi Taina 

Preasfântă a Numelui Domnului Iisus. Orice imagini şi 
gânduri, alungă-le! 
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Fă dacă poţi câte o astfel de Pravilă, de mai multe ori pe 
zi, sau barim o dată pe zi. Nu uita citirea barim a unei 
pagini din Filocalie sau din alte cărţi despre rugăciunea 
isihastă. Citeşte şi câte un Acatist, sau o Catismă din 
Psaltire. 

 
Dacă vrei o Practică şi mai sporită, începe cu o nevoinţă 

mai serioasă, cu Închinări şi pronunţări tot mai dese şi 
Stări Nemişcate, în Gesturi de „răbdare” şi Oprire ca în 
Icoană. Caută să câştigi cât mai mult timp „Statul de 
Oprire în Chip de Rugăciune”. Cine nu Stă Oprit în 
Rugăciune cu Răbdare nu va putea Practica Isihasmul. 
Vezi şi treptele pe care le-am relatat noi. 

 
Are mare importanţă Postul-mâncarea. Cu Trupul 

trebuie să mănânci „mâncare mistică”, ca să poţi face cu 
Sufletul Mistică. Mai ales Tinerii vor avea „explozii 
pătimaşe”, dacă nu au „mâncare mistică”. Să se evite 
dulciurile, mâncările prăjite, sărate, brânzeturile multe şi, 
în special, se recomandă să fie evitată carnea. Să se 
mănânce în special cereale, fructe, verdeţuri. Cei ce 
muncesc greu să mănânce mai des şi mai mult. 

 
Să se caute şi un Duhovnic Povăţuitor şi dacă nu-l 

găseşti după dorinţa ta, citeşte Cărţile Sfinte şi Dumnezeu 
te va îndruma. Adevăratul Practicant Mistic se vede după 
insistenţa sa şi trecerea peste toate lipsurile şi piedicile. 

 
Am cunoscut un Pustnic care doar o dată pe săptămână 

ieşea câte puţin din Peştera sa, tot timpul practicând 
Nevoinţa Mistică. Fiind spre bătrâneţe, nu mai făcea prea 
multe Închinăciuni şi metanii, dar Stătea Nemişcat ca în 
Icoană în Gest de Închinare, când cu mâinile în sus  
(2-3 ore), când în cruce (2-3 ore), când cu fruntea plecată 
(2-3 ore), uneori şi în picioare. Aşa îşi petrecea ziua şi 
noaptea în Nevoinţă Mistică. 
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– La ce te gândeşti, Avva, şi ce simţi? 
– Evit gândurile şi simţirile... mă silesc să Stau în 

Iubirea de Dumnezeu. Iubirea nu este simţire (care poate 
fi falsă şi înşelătoare), ci Oprire pe Loc. Este o mare taină 
această Oprire pe Loc, ca însăşi Iubirea; să te Opreşti în 
Dumnezeu şi Dumnezeu să se Oprească în tine. Acest Loc 
Sfânt este Însuşi Chipul Iubirii cu Învăpăierea de Duh 
Preasfânt. Toate se pot vorbi şi grăi, doar Iubirea se Tace, 
că este Oprirea Întâlnirii. 

 
A te Întâlni înseamnă să te Opreşti faţă de Celălalt. 

Iubirea este mai presus de gândire şi simţire, că este 
„Oprirea Preafericită”. Iubirea este Veşnicia Oprită pe Loc. 
Fă din Oprirea ta pe Loc Altarul Iubirii, unde Darul Iubirii 
se face Împărtăşania Dumnezeiască. 

 
Practică fără încetare Închinarea şi Numirea Fiului 

Iubirii, şi Opreşte-te în Iubirea Preasfântă. Nu căuta 
Vederi şi alte miracole, că tulburi Oprirea Iubirii. Singură 
Oprirea face să ai Iubirea curată şi neamestecată. Iubirea 
se face în tine Inima de Taină de Duh Preasfânt. O, 
Preafericită Oprire în Veşnicia Iubirii Dumnezeieşti! 

 
Luptă-te totodată fără încetare cu „patimile păcatului” 

care până la moarte te tulbură şi te necăjesc. Nu uita 
Spovedania deasă şi Împărtăşirea cu Trupul Euharistic al 
Domnului Hristos prin care să Primeşti Arvuna Iubirii 
Dumnezeieşti, pe care o cauţi şi o doreşti! 

 
Învierea lui Hristos este Icoana Chipului primordial de 

Rai, ca suflet şi corp în Nemurirea Trupului-Integralitatea 
Suflet şi Corp energetic, Fiinţă Creată şi energii Create. De 
aici, spun Sfinţii Părinţi frumos că Personalitatea-noastră 
este Integralitatea Suflet şi Corp, care se concretizează  
în Chipul Trupului, dubla Icoană şi a Sufletului şi a 
Corpului. 
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Mare atenţie la chipul nostru de creaţie, ca „dihotomie 
suflet şi corp” în Integralitatea Trup-Icoană-Raiul Unirii 
lor. De aceea, la Sfinţi li se „proslăveşte trupul” ca sfinte 
moaşte şi relicve, ca chip de Chip de Înviere Hristică, Cel 
ce a Restabilit şi ne-a readus chipul „pierdut” prin păcatul 
căderii din Rai. Filosofii şi psihologii au şi ei „dreptatea” 
lor, dar ei uită de „Chipul în Sine” al creaţiei, ca Suflet-
Fiinţă creată în energii create-corp, ca Integralitate-Trup. 

 
Ca să se „deosebească” Realităţile, noi suntem nevoiţi 

să „discernem” părţile „rupte de păcat”. Aşa, noi identi-
ficăm în ce constă chipul de suflet, în ce constă chipul de 
corp şi în ce constă Chipul de Trup-Icoana Unirii sufle-
tului şi a corpului. 

 
Filozofii şi psihologii pornesc direct de la trup, în care 

se „reflectă” chipul cu viaţa spirituală şi totodată 
„mişcarea mecanică energetică-corporală”. Mare atenţie, 
să deosebiţi corpul ca „energii” de Trupul ca Unire spirit 
şi energii. Misticile „oculte” aici se încurcă, până la un 
amestec de „mistică magică”. 

 
Isihasmul creştin este o mistică-mistică de Integralitate 

suflet şi corp în Chipul Învierii de Rai Hristic. Isihasmul 
aspiră la „câştigarea Învierii Hristice”, prin care este 
posibilă apoi „adevărata” Comunicare cu Dumnezeu. 

 
Căderea din Rai „înlocuieşte” mistica sacră cu „auto-

mistica profană”. Isihasmul creştin este o regăsire a misticii 
sacre de Rai, prin Învierea Hristică. Automistica profană are 
ca „bază” reîncarnarea-autoînvierea, pe când mistica sacră 
creştină are ca „bază” Învierea Hristică-Supraînvierea. 

 
Faceţi „deosebirea” dintre „autoînvierea reîncarnării” şi 

Supraînvierea Învierii Hristice, şi aşa veţi discerne „mistica 
profană magică” de „mistică-mistica Sacră Isihastă”. 
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Spune Sfântul Vasile cel Mare, că până la Întruparea lui 
Hristos şi „păgânii” au „raze de Sfânt Duh”, dar prin 
Hristos se Arată Soarele. Doar în icoana soarelui identi-
ficăm chipul razelor. 

 
Trifiinţialitatea trăirii creştine este Credinţa-Primirea, 

Nădejdea-Încrederea, Dragostea-Cunoaşterea. 
 
Trăirea Isihastă este Ritualul Liturgic al Preoţiei Hristice 

în Cântarea Bisericii-Maicii Domnului. 
 
Isihasmul este Mistica Hristică prin Biserica-Maica 

Domnului, Născătoarea de Hristos în Sufletele celor 
Credincioşi. 

 
Isihasmul este Liturghie Hristică Necontenită în 

Cântarea Minţii, Inimii şi a Sufletului direct. 
 
Rugăciunea Isihastă este Cântarea Liturgică permanentă 

şi fără oprire, în cei care vor să fie Biserică Vie a lui Hristos. 
 
Isihasmul nu este „doar al pustnicilor şi călugărilor”,  

ci al tuturor, fiind Liturghie Hristică Unică a tuturor. 
 
Isihasmul nu este „tehnică de spiritualizare”, ci este 

Ritual Haric al Liturghiei Iubirii lui Hristos. 
 
Ritualul Haric Isihast are Trei Trepte: al Minţii, al Inimii 

şi al Duhului de Suflet direct. 
 
Isihasmul este Mistica prin Har, ca intrare în Taina 

Cuvântului, ca Mistică Interpersonală, Creaţie şi Dumnezeu. 
 
Haina de nuntă de care vorbeşte Evanghelia este 

„Haina Harică”, iar Ospăţul Nunţii este Cina cea de Taină, 
Euharistia Cuvântului ca Însăşi Persoana Hristos. 
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Euharistia Hristică este Persoana Cuvânt Întrupată:  
„Şi Cuvântul Trup S-a făcut” (Ioan 1, 14). 

 
Isihasmul nu este Mistica „Ideilor de Minte”, ci Mistica 

Liturgică a Persoanei Hristos. 
 
Isihasmul este Actualizarea în proprie Fiinţialitate a 

Liturghiei Hristice, de „dărâmarea” a turnului Babel cu 
încurcarea limbilor din propriul limbaj şi reclădire a 
Scării-Pomului Vieţii în proprie existenţă Personală, ca 
Mistica Restructurării Limbajului-Sacralitatea Limbajului. 

 
Isihasmul este Mistica „dincolo de Ideaţia Minţii”, este 

Trăirea Tainei Persoanei Cuvânt-Deplină Fiinţialitate de 
Sine. 

 
Isihasmul este „Noua Scară la Cer”, este Învierea lui 

Hristos prin care Crucea Vieţii nu mai este „suferinţa şi 
moartea”, ci Liturghia Vieţii Veşnice Pururea Nemuritoare. 

 
Isihasmul este Dor, Oferire, Răspuns, adică Iubire, 

Ritual Sacru şi Liturghie, toate încununate în Euharistia-
Împărtăşirea Hristică. 

 
Rostesc Numele Tău, Doamne Iisuse Hristoase,  
În Glasul Numelui Tău să Regăsesc Glasul Cuvântului Viu.  
Să Regăsesc Rostirea a însăşi Fiinţei mele de Creaţie. 
 
Începe cu Isihasmul Minţii, ce este întoarcerea Gândirii 

în originea sa Cuvântul-Persoană, Taina prefacerii Gândirii 
în Rugăciunea Hristică. 

 
Rugăciunea Isihastă nu este Ideaţie şi meditaţie 

mentală, nici simplu pietism, nici metafizică filosofică, nici 
„tehnică energetică”, ci Taina Numirii, Chemării şi 
Întâlnirii cu Chipul-Persoana Hristică. 
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Rugăciunea Isihastă a Minţii este „coborârea” Minţii 
din locul ei din Creier în locul Cuvântului-Gâtului ca o 
„schimbare a cursului apei Minţii”, care să „mişte Roata 
Cuvântului Sacru”, nu a Gândirii. 

 
Taina Rugăciunii Isihaste este: Numire de Dor, Chemare 

cu Doinire-Cântare, Întâlnire cu Aşteptare neabătută, ca 
Taină a Reîntoarcerii Creaţiei „păcătoase” spre Creatorul său. 

 
Doar după „purificarea şi Sacralizarea” Minţii în Taina 

Cuvântului Hristic se trece în „Isihia Inimii”, în Biserica 
Vie proprie, unde Liturghiseşte Însuşi Domnul Hristos, 
unde Mintea se Roagă, dar totodată „Ascultă” în Ritualul 
Sfântului Duh Însuşi Însăşi Liturghisirea lui Hristos, cea 
mai presus de Minte. 

 
Şi doar după Isihia Bisericii Inimii se trece la Isihia 

Duhului direct de Suflet, când se „Deschid” Perdelele 
Altarului din Inimă şi se arată la Faţă Însuşi Hristos cu 
Potirul Euharistiei Sale, din care te Împărtăşeşte, ca 
Împlinire a Urcuşului Isihast Mistic. 

 
Isihasmul înseamnă „Unire Mistică prin Hristos”. 

Hristos înseamnă Liturghie Euharistică. Liturghia 
înseamnă „Ritualul Sfântului Duh” în Cântarea Bisericii,  
a Liturghiei Euharistice. 

 
Biserica fără Ritual şi Liturghie nu mai este Biserică. Cei 

„doritori” de intensă „trăire Liturgică” au găsit „calea 
isihasmului”. 

 
Isihasmul este „Prelungire de Liturghie Hristică” în 

cântare necontenită de Minte, Inimă şi Suflet Personal.  
 
Rostirea-Cântarea-Doinirea Numelui Tău, Doamne Iisuse, 
Este „Dorul” Fiinţei mele-Create de Întâlnire cu Tine, 
Cu Tine, Domnul, Creatorul şi Dumnezeul meu. 
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Pustnicii şi călugării au simţit „nevoia” unei „trăiri fără 
oprire” a Liturghiei lui Hristos. Astăzi se pare că „mulţi 
laici” din lume vor şi ei „aceasta”. Aşa „Isihasmul coboară 
în mijlocul lumii”. Aşa Isihasmul nu este doar al „pustni-
cilor şi călugărilor”, ci al tuturor. 

 
Isihasmul este „Prelungire de Biserică de afară în 

Biserică lăuntrică”, fiind „Aceeaşi Unică Biserică a lui 
Hristos”. „Calea isihastă” este „aceeaşi” pentru toţi, fără 
deosebire... 

 
Laicii „cei din lume” doresc „trăire Creştină, Isihasm”. 

Să nu se confunde „isihasmul laicilor” cu „isihasmul laic”. 
Unii poate ar vrea „un isihasm laic, fără Biserică”... Dar 
Isihasmul nu poate fi niciodată „laic-fără Biserică”, 
Isihasmul însemnând „Prelungire de Biserică Hristică în 
Interiorul propriu”. IsihasmuI este „Chip de Biserică 
Hristică în Trăire proprie-individuală”. 

 
Isihasmul poate fi şi „al laicilor”, al celor din lume, dar 

nu poate fi niciodată „isihasm laic-profan-nereligios-
necreştin”. 

 
Isihasmul nu poate fi niciodată „tehnică de spiritua-

lizare”, isihasmul fiind „Liturghie Hristică în Trăire 
proprie”, adică Taină Hristică Divină. 

 
Tehnica este „lucrare laică-profană”, pe când „Taina 

Harică” este „Ritualul Chipului Sfântului Duh”. Deosebiţi. 
Ritualul este Haric, pe când „tehnica” este „mecanicistă”. 
Unii văd şi în „Ritual” un „mecanicism” de „gesturi 
formale”... Aici se încurcă mulţi. Unii „cad” într-un  
„ritual mecanic-teatral”, dar şi aceasta încă nu se poate 
„tehniciza-laiciza”. 
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Cei care vor „redescoperi Ritualul Sacru” vor putea face 
deosebirea clară între „Ritual şi tehnică-mecanicism”. 
Isihasmul este „Ritual Sacru” şi niciodată „tehnică”. Mulţi 
„laici” vin în Biserică păstrând „reziduurile tehnicismului 
laic” şi greu renunţă la ele. Biserica să fie „înţelegătoare”, 
că pe parcurs va fi remedierea. 

 
Înstrăinâdu-ne de Dumnezeu, ne înstrăinăm de noi 

înşine. Aşa apare „nevoia” de a ne regăsi şi a ne „reuni” 
cu noi înşine. De aici apariţia „automisticii”, „reunirea cu 
tine însuţi”. Mulţi amestecă până la confuzie Mistica 
Unirii cu Dumnezeu cu „automistica”. Aici este 
„deosebirea” între Isihasm şi alte mistici. 

 
Isihasmul are Mistica Unirii cu Dumnezeu mai întâi de 

toate şi doar ca „efect” şi „automistica”. Sunt şi „filosofi” 
de „automistică fără Dumnezeu”. Unii consideră Însuşi 
„interiorul” nostru Dumnezeu. Deosebiţi. 

 
Automisticile sunt „căutări în golul Sufletului” ale 

Sufletului şi ale lui Dumnezeu. Isihasmul este „căutarea” 
în Plinul lui Dumnezeu şi niciodată în „gol”. Isihasmul nu 
porneşte de la „gol”, ci de la Deplinul Dumnezeu, prin 
care apoi se face Unirea cu Dumnezeu. 

 
Şi „automisticile” au valoarea „căutării cu străduinţă” a 

propriului Chip „uitat”. Automisticile trebuie să mai facă 
„pasul” căutării şi a lui Dumnezeu. Să se concretizeze clar, 
însă, că Isihasmul este Unire întâi cu Dumnezeu şi apoi 
„regăsirea propriului Interior de Suflet”. 

 
Pare paradoxal. Noi nu putem „intra în Sufletul nostru” 

decât „prin Dumnezeu”. Aici este Taina Harică a Isihas-
mului. Dumnezeu poate să ne „deschidă Uşa propriului 
nostru Suflet”, că doar El „are Cheia”... De aceea Creşti-
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nismul începe cu „Primirea lui Hristos”, El apoi „lucrând 
ce noi nu putem lucra”. 

 
Astăzi vor Isihasm şi „laicii” şi aceştia au nevoie de 

„Restructurarea limbajului laic”, Resacralizarea limbaju-
lui. Noi, cei de astăzi, trebuie să „redescoperim” Limbajul 
Filocalic, prin „Resacralizarea” Limbajului „laic”. Relatările 
noastre despre Isihasm sunt în această „formă de Resa-
cralizare” a limbajului ce multora le pare „netradiţional”. 

 
Vă rugăm descoperiţi Sacralitatea Limbajului Creştin şi 

Resacralizaţi-vă propriul limbaj. Laicizarea maximă şi 
„protestantismul intelectual” al Religiozităţii de astăzi ne 
face pe noi să ne „închidem” la Valorile Mistice 
Ancestrale. Vă rugăm „Redescoperiţi Limbajul Mistic 
Ancestral” şi călcaţi-vă „mândria laicizării” Intelectuale.  

 
Budismul a fost primul mare „protestantism Intelectual” 

al Religiei. Renaşterea medievală aduce şi în Creştinism 
„protestantismul Creştin”, ce „laicizează Biserica”, des-
fiinţează Cultul religios, desfiinţează Preoţia şi face din 
religie o „simplă informaţie despre Divin” cu Sacralitate 
presupusă şi facultativă. 

 
Cine vrea Isihasm trebuie să „Redescopere Tainele 

Misticii Creştine”, care stau „prăfuite” prin Filocalii şi alte 
Scrieri mistice, prin „peşteri şi Mânăstiri” considerate 
„muzee antice”... 

 
Rugăciunea Numelui Tău este Dor, Chemare, Întâlnire, 
Numele Tău este Dumnezeiască Iubire, 
Numele Tău este Liturghie-Euharistie. 
 
Conştiinţa în Ritual este Iubire. Ritualul în Ritual este 

Memoria Iubirii-Conştiinţei. Ritualul este Memoria Iubirii 
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şi fără Ritual Iubirea se „uită”. Actualizarea Permanentă 
este Ritualul Sacru.  

 
Ritualul nu are „nevoie” de o „Conştiinţă Separată”, 

fiind Memoria Conştiinţei în Sine, ce Deschide Permanent 
Conştiinţa. Memoria-Ritualul este „Trezia-Veşnica 
Neadormire”. 

 
Numele este „Ritualul-Memoria Permanentă a Persoanei”. 

Numele este „o Veşnică Numire-Pomenire”, un „Veşnic 
Ritual”. Numele se pune la „Botez”-Naşterea din „Apă şi 
Duh” (Ioan 3, 5). Numele este Cuvânt (Apă)-Conştiinţă în 
Memorie (Duh)-Ritual.  

 
Numele este Memorie-Ritual Sacru. Nume, Memorie, 

Pronunţare este Treimea Identităţii de Sine. Pronunţarea 
este Liturghia Numelui în Ritualul Memoriei. Acestea sunt 
Arhechipurile în Sine, ca Origini. Ca Isihasm Această 
Treime este „esenţa”. 

 
Cuvântul este Liturghie Sacră, dar nu „închis în Sine”, 

ci în Permanentă Deschidere prin Ritualul-Duhul Sacrului. 
Ruperea Cuvântului de Ritual este „mutilare a Sacrului” şi 
o „autoînchidere a Cuvântului”. Sunt şi tendinţe de 
„rupere” a Ritualului de Cuvânt, ca „singular Ritual”, ce 
înseamnă de asemenea „autoînchiderea în Ritual”. Aici se 
încurcă mulţi. 

 
Cuvântul „gol” de Ritual este „uscat, închis”, ca şi 

Ritualul „gol” de Cuvânt. Este o „tendinţă” de „Rituali-
zare extremă”, de „des-ritualizare maximă”. Mare atenţie. 
Treimea: Nume, Ritual, Numire nu se pot „despărţi, nici 
amesteca” niciodată. 

 
„Sacrul, Gestul, Cuvântarea” este Treimea Nedespărţită 

a Isihasmului, adică tocmai Numirea Sacră a Numelui lui 
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Iisus, în Ritualul Sacru ca Închinăciune faţă de Dumnezeu, 
şi ca „permanentă Cuvântare-Numire”, Liturghia Isihastă. 

 
Isihasmul nu este „simplă mistică de Contemplare 

închisă în ea însăşi”, ci este Liturghia Hristică în Sine, 
Personalizată în Fiecare Persoană şi Individualitate. 

 
Isihasmul este Aceeaşi Liturghie şi Ritual Hristic, dar în 

Deschidere Personală. Isihasmul nu este „rupere” de 
Ritualul Liturghiei Generale, ci Prelungire în Proprie 
Persoană a Unicei Liturghii Hristice. 

 
Trebuie bine concretizată Originea-Izvorul, ce este 

Liturghia Unică ce prin Prelungire şi Actualizare se „Face 
Viu Permanent” în cei ce „Trăiesc continuu Iubirea Vie”. 
Această Iubire Vie Permanentă este Trăirea Isihastă. 

 
Cine nu Trăieşte Permanent Viul Iubirii 
Nu este vrednic de Viaţă, 
Nu va gusta din „Ambrozia-Euharistia Liturghiei Iubirii”. 
 
Ieşiţi din „limbajul minţii” şi Intraţi în Taina Limbajului 

Cuvântului Chip-Persoană. Ca Isihasm al Minţii coborâţi 
Mintea din „locul ei-capul” şi opriţi-o în „locul gâtului, 
locul Cuvântului”. 

 
Nu faceţi „filosofie-meditaţie” de „ruperea-separarea” 

dintre Cuvânt şi Gând-Idee, ci faceţi „Taina Întâlnirii” 
Cuvântului cu Ideea. Aceasta este Mistica Minţii Isihaste, 
„unirea contrariilor Idee şi Cuvânt”, dar nu „destructurarea” 
Cuvântului în Idei, ci „Restructurarea Ideilor în Cuvânt”. 

 
Iată Taina Misticii Isihaste. Naşterea din „Apă-Cuvânt” 

şi din „Duh-Har”. Mintea se „Creştinează” prin Cuvintele 
Evangheliei Hristice, se „Botează prin Cuvânt”. 
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IsihasmuI Minţii este, Iconografic, „Tăierea Capului  
Sf. Ioan Botezătorul” căruia i se „taie Capul” şi-l poartă pe 
„tipsie la Inimă-Piept”. Miturile vorbesc de „tăierea cape-
telor balaurului-şarpelui-păcatului”. Sabia este Cuvântul 
Hristic, Sabia „fermecată”. Fă Isihasmul Minţii prin 
„tăierea” capetelor de „şarpe”-gândurile profane păcă-
toase, cu Sabia Cuvântului-Numelui Hristic. 

 
Isihasmul Minţii este „ieşirea din chipurile diavoleşti”, 

ca reîntoarcerea în „Chipul de peşte-Hristos”. Numele lui 
Hristos este „Taina” ce readuce Chipul de Peşte Minţii 
noastre. 

 
„Limbile de Foc” de la Pogorîrea Sf. Duh peste Apostoli 

sunt Harul Cuvântului Hristic, Limbile Cuvântului, ce 
Preface Mintea în „Propovăduirea-Mărturisirea Cuvintelor 
Evanghelice Hristice”. 

 
„Iluminarea minţii” în Creştinism este „Harul-Limbile 

de Foc” ce „Transformă” Mintea în Sacralitatea Cuvintelor 
Hristice. „Iluminarea” nu vine din „activitatea-meditaţia 
Minţii”, ci din Harul ce vine cu „Limbile-Cuvintele 
Hristice”, ce Prefac „Gândurile Minţii” în „Participare-
Mărturisire” la Cuvintele Hristice „dincolo de Minte”. 

 
Iluminarea Minţii nu este o natură subtilă a minţii, ci o 

„Primire” Harică a Cuvântului Hristic, ce „transfigurează” 
Mintea în Cuvântul Hristic, ca „Participare Harică a Minţii 
la Taina Cuvântului” mai presus de Minte. 

 
Isihasmul Minţii nu este „Meditaţie Transcendentală”, 

ci este „primire” Harică a Limbilor de Foc Divin-Cuvintele 
Dumnezeieşti Hristice. Deosebiţi „specificul pur” Isihast. 

 
În IsihasmuI Minţii, nu Mintea „face Mistică”, ci 

Cuvântul-Limbile de Foc Hristic, ce „înviază” Mintea şi o 
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face Cuvânt. „Prefacerea” Minţii-Ideii în Cuvânt-Logos 
Hristic este Isihasmul Minţii.  

 
Rostirea Numelui Cuvânt al lui Iisus Hristos de către 

Minte este „întoarcerea” Minţii-Gândirii în Originea sa 
Cuvântul-Logosul. „Descalţă-te” de „încălţămintele” mur-
dare ale gândurilor păcătoase-profane, şi intră în Rugul 
Aprins al Cuvântului Logos. Urmează a „doua Isihie” a 
Inimii. 

 
Din „Rugul Aprins” al Cuvântului urmează „Cântarea 

Harică din Rugul Aprins”. Cuvântul se face Biserică-
Inimă. Aici Cuvântul se face „Prunc” în Braţele Maicii 
Domnului-Biserica Preoţiei Cuvântului Hristos.  

 
Isihasmul Inimii este „Chipul Bunei Vestiri”. Isihasmul 

Minţii este Chipul „Rugului Aprins” peste care coboară 
Harul Limbilor de Foc Hristic. La Buna Vestire „coboară 
Sf. Duh” şi face din Fecioria Inimii Biserica Întrupării 
Cuvântului. Isihia Inimii trebuie să Nască pe Hristos, să-L 
Poarte pe Braţe ca pe cea mai Dumnezeiască Comoară Vie. 

 
Dacă Isihasmul Minţii este în Chip de Cuvânt fără 

Persoană, isihasmul Inimii este în „dublă Personalizare”, a 
Pruncului Dumnezeiesc şi a Maicii Domnului ce Naşte pe 
Hristos. Aici Dialogul dintre Inimă ca Biserică proprie Chip 
de Maica Domnului şi Pruncul Hristos este „Dialog Viu”. 

 
Mintea coboară la Inimă şi se face „Frate cu Pruncul 

Hristos” (vezi Sf. Simeon Noul Teolog). Mintea este şi ea 
tot ca „Prunc”, de-abia născută din Naşterea Cuvântului 
Hristic, şi aşa Mintea Prunc Dialoghează cu Pruncul 
Dumnezeiesc. Iconografic este Mintea-pruncul Ioan 
Botezătorul ce se „Îmbrăţişează cu Pruncul Hristos” în 
directa Privire atentă a Maicii Domnului. În Inimă Cei Doi 
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Prunci Cresc Împreună, fiecare în Persoană Proprie, ca 
Înainte Mergător şi Botezător şi ca Mântuitor Dumnezeu, 
Fiul Hristos. Cele două Isihii astfel nu se amestecă, ci se 
Transfigurează în Chipuri distincte clar „Legate în Aceeaşi 
Lucrare Dumnezeiască”. 

 
Urmează a treia Isihie, a Duhului de Suflet, în care 

Mintea se „Jertfeşte cu totul”, ca Ioan Botezătorul ce este 
omorât de Irod prin „tăierea Capului” ca să se „Arate 
Învierea lui Hristos”. 

 
Isihasmul Duhului de Suflet este al Învierii după 

Răstignirea din Inimă şi Minte.  
 
Isihasmul Duhului este cel mai „dur”, că trece prin 

„Răstignire”. Aici se „Împotmolesc” majoritatea. Nimeni 
nu este „vrednic de Înviere” fără „Răstignire”. Să te Răs-
tigneşti din Iubire pentru Dumnezeu şi Iubirea Semenilor, 
Asemenea Lui Hristos. 

 
Isihasmul Minţii şi al Inimii pare „poezie şi muzică 

Mistică”. Isihasmul Duhului este Liturghie a Răstignirii ce 
Naşte „Euharistia-Împărtăşirea-Mistică” propriu-zisă. Cine 
nu se face „Jertfă Liturgică pe Sine Însuşi”, Jertfa Iubirii 
Absolute, nu va „gusta” din Isihia Duhului direct de 
Suflet. Aceasta este Isihia de Taină a celor cu adevărat 
Mistici Isihaşti. 

 
Fiilor, începeţi cu Isihia Minţii, şi totodată cu Isihia 

Inimii de Minte ce se face „Prunc Cuvânt”. Nu coborâţi 
Mintea în Inimă decât după ce se „face Prunc născut din 
Cuvântul Hristic”, altfel falsificaţi Isihasmul Inimii şi 
faceţi din Biserica Inimii „mistică magică necreştină”,  
o „automistică mentală”, fără Întâlnirea cu Pruncul Logos 
ce este Adevărata Mistică a Inimii. 
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Fiilor, Isihasmul nu este „simpla mistică a Minţii”, a 
contemplării Minţii de care vorbesc filosofii şi alte mistici. 
Isihasmul este „Triplă Mistică Harică”, este „Dialog-Ritual 
Liturgic”, Împărtăşirea Euharistiei Misticii propriu-zise. 
Contemplarea în „Limbaj Creştin” este „Împărtăşirea” din 
Dialogul Ritualului Sf. Duh al Liturghiei Euharistice 
Hristice. Cine are „urechi” de auzit să audă. 

 
Rostind Numele Tău, Doamne Iisuse, 
Se „deschide” în mine „Ceva Cunoscut”, 
Parcă se „trezeşte” în mine „Memoria” unei „Vorbiri” uitate. 
 
Începeţi cu această „Rostire” a Isihasmului Minţii. 

Mintea datorită „păcatului” căderii din Rai „şi-a încurcat 
minţile”. În „locul ei din Cap” Mintea este „bolnavă, 
răutăcioasă” şi chiar „îndrăcită”... Mintea trebuie să „iasă 
din cap”, să intre la „Şcoala lui Hristos”, la „reeducare”. 

 
Fiilor, aţi intrat deja în Taina harică a Rugăciunii 

Isihaste. Aţi înţeles că Mintea trebuie „scoasă” din „locul 
Capului”, unde este Sistemul Nervos-Creierul ca vehicul. 
Toţi ştim câtă „nebunie” este în Capul nostru, ce furtuni 
de „gânduri”… 

 
Sfinţii Părinţi au înţeles că Mintea de este „mutată” în alt 

„loc” i se ia „roata morii”. Mintea este ca „apa” ce învârte 
„roata nervilor” noştri cu simţurile lor. Creierul este „roata”. 

 
Ca isihasm al Minţii, primul lucru este să dăm „apei 

Minţii” alt „curs”. Îi dăm „Cântarea din Gât”. Astfel 
Creierul se odihneşte, nervii se calmează, exploziile 
mentale încetează, simţurile îşi potolesc „patimile”. Daţi 
Minţii Roata Cuvântului Sacru, Rostirea Numelui 
Logosului-Cuvântului Dumnezeiesc. 
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„Un Anume Cuvânt” al Tău mi-a Creat un Anume Suflet al 
meu, 
Şi Acest Cuvânt al Tău este „Izvorul Apei Vii”, 
Pe acesta trebuie să-l „dezgrop”, să înceapă „să Curgă” în mine. 
 
În Creier Mintea avea „Memoriile zisului subconştient 

nervos şi celular”, cât şi al „obiectelor simţurilor”. Scoasă 
din Cap, Mintea este „liberă”. Dar mare atenţie, nu lăsaţi 
Mintea „liberă”, că se face „ucigătoare”. Mintea începe să 
se „mişte” prin Minte, aşa-zisele „subtilizări de Minte”, ce 
duc la „magie şi ocultism”. 

 
Mulţi încearcă „magia Minţii”, dar Isihasmul nu este 

aceasta. Isihasmul nu face „meditaţii de Minte”, nu face 
„detaşări” de Minte, nu face „subtilizări şi alchimisme 
mentale”, nu face „mistica energetică a Minţii”. Isihasmul 
are altă Taină. 

 
Mintea scoasă din Creier o „punem la treabă Isihastă”, 

ce este „Cântarea Liturghiei Numelui Sacru Hristic”.  
 
Mintea este obişnuită să aibă gânduri, idei, imaginaţii, 

să întărâte simţurile, să se lupte cu alte gânduri… Mintea 
oprită în Cântarea Isihastă a Numelui lui Hristos va fi 
„nemulţumită şi revoltată”, va încerca mereu să se 
întoarcă la vechile gânduri, va fi neatentă la Cântare, va 
ploua Cântarea cu imagini urâte şi hulitoare… Nu vă 
lăsaţi, ţineţi-vă tari! 

 
Mintea trebuie să „descopere” Taina Cuvântului Sacru. 

Aici este tot Isihasmul Minţii. 
 
Mintea este o „energie” ce iese din Viul Mişcării Sufle-

tului, ce este dincolo de „toate energiile”. Sufletul este 
Persoană pur Spirituală cu proprie Conştiinţă ca Eu 
Personal, cu Duh-Mişcare direct de Conştiinţă şi cu 
Limbaj-Cuvânt direct de Conştiinţă- Persoană. 
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Mintea este „energia primă” ce iese din Viul Trifiinţia-
lităţii Persoanei Suflet. Mintea prelungeşte în „străluciri de 
afară” Chipurile-Vorbirea de Suflet. Aşa Mintea duce în 
Corp prin Creier şi sistem nervos tocmai Viul de Suflet. 

 
Mintea este cea care „poartă Viul de Suflet” şi-l duce în 

Corp. Dar Mintea, datorită „păcatului”, consumă ea din 
Viul Personal, şi în Corp duce mai puţin Viu. De aceea 
Mintea „trebuie adusă” la „conştiinţă Sacră”, să nu mai 
„fure”… 

 
Aşa primul „pas” în Isihasmul Minţii este „Resacra-

lizarea Minţii” prin Rugăciunea din locul Cuvântării-
Gâtului. Aici „spălăm” Mintea, o purificăm, o depara-
zităm de gândurile diavoleşti, o „naştem” din nou din 
Apă-Cuvânt şi din Duh Sacru (Ioan 3, 5). Mintea 
„păcătoasă” nu poate Participa la Dumnezeiasca Liturghie 
a lui Hristos.  

 
Mintea ca să poată „face Rugăciunea Isihastă” trebuie 

să se „Resacralizeze”. În Cap-Creier Mintea nu se poate 
Resacraliza, fiind permanent împiedicată de „circuitele 
nervoase ale Organelor Corp”. Mintea poate apoi „aduce” 
şi Sacrul în Creier şi de aici în Organele Corpului, dar 
după ce s-a Sfinţit ea în „Baia Cuvântului Sacru” din locul 
Gâtului. 

 
Multe mistici încearcă o „mistică a Creierului” şi a 

Nervilor, făcând o „magie a energiilor corp”. Mare atenţie, 
Isihasmul este de altă factură. De asemenea Isihasmul nu 
este „mistică ocultă a Minţii detaşată de Creier şi Nervi-
Simţuri”. 

 
Mintea, de face „desfrâul propriei Minţi”, se „autodivi-

nizează”, ceea ce nu mai este Isihasm, ci „magie” de 
Minte.  
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Isihasmul „identifică Mintea” ca „energie de Cuvânt-
Suflet” şi o „repune” în „circuitul adevărat”, de „purtă-
toare a Viului de Suflet”, care participă la „Viul de Suflet”, 
fără „automagia energiei în energie”, a Minţii în Minte.  

 
Mintea nu este „o realitate” în ea însăşi, ci este o 

„purtătoare” de Realitate de Suflet şi de face „automagie 
de Minte” se face „contrară” şi negativă Sufletului. Aici 
Sfinţii Părinţi Filocalici insistă pe „curăţirea Minţii” de 
păcatul „mândriei Minţii”, de a se crede o „realitate în 
sine”.  

 
Mintea să se „smerească, să se depersonalizeze”, ca să 

Participe la Adevărata Personalizare a Sufletului-Chip  
de Chip Dumnezeiesc. Mintea în ea însăşi nu este 
„Persoană”, ci purtătoare de Mişcări de Persoană.  

 
Mintea este cea care ne dă „vibraţiile” în tot Corpul 

nostru. Temperamentul Nervilor noştri este în funcţie de 
„temperatura” Minţii noastre. La unii mintea este 
„înceată” şi legată mult de Simţuri. La alţii Mintea este 
prea agitată, cu explozii nervoase.  

 
Simţurile ne dau „bătăile Inimii” şi Mintea ne dă 

„ritmul Respirator”. Mulţi „consumă” prin Simţurile lor 
aproape toată Mintea şi pentru ei a Gândi înseamnă a 
Simţi cu Organele. Alţii „consumă” cu Mintea lor 
„energiile Simţurilor” până la un „intelectualism de fier”. 

 
Mintea şi-a „uitat” Originea sa, Numirea-Cuvântul, 
Crezându-se o „curgere” de Gânduri şi Idei, 
Dar Numirea Cuvântului îi descoperă Chipul adevărat. 
 
Şi Simţirea exagerată şi Intelectualismul extrem sunt o 

„magie a Minţii în ea însăşi”. 
 



106 

Isihasmul caută o „depăşire” atât a Simţurilor, cât şi a 
„Intelectualismului pur”, fără să le „excludă” însă, 
Sacralizându-le în Dorul după Întâlnirea cu Persoana ca şi 
în Cântarea-Cuvântarea-Liturghisirea din Chipurile Pur 
Spirituale ale Persoanei în Sine. 

 
De aceea fiţi atenţi. Pronunţarea în Cuvânt-gât a 

Rugăciunii Isihaste nu este „vibraţie”, deşi este Cântare. 
Deosebiţi „vibraţia energetică” de Numirea-Rostirea 
Cuvântului Duh din care apoi iese şi „vibraţia energetică”. 
Întâi este Numirea-Rostirea Cuvântului Duh, ce nu este 
prin „vibraţii”, ci prin însăşi Persoana în Sine, care tot ca 
Persoană Vorbeşte. Noi pricepem greu aceasta. 

 
Siliţi-vă să „descoperiţi” Rostirea-Numirea-Cuvântarea 

Duh „dincolo” de vibraţiile energetice şi aşa aţi „găsit” 
Taina Rugăciunii Isihaste. Unii se „folosesc de Sunetele” 
Cuvintelor sacre, ce fixează şi calmează Mintea. Muzica 
este cunoscută ca o „liniştire” a Minţii. 

 
Doamne Iisuse, Numesc Numele Tău în Rugăciunea Minţii, 
Numirea Numelui Tău este dincolo de Minte, 
Numele Tău este dincolo de „Ideea pură”, 
Numele Tău, Iisuse, este Întâlnirea cu Însăşi Persoana Ta. 
 
Ca Isihasm, trebuie o „depăşire şi o trecere” Dincolo de 

„Sunete şi Muzică”, ca o „intrare în Duh”, altfel nu se 
ajunge niciodată la adevărata Trăire Isihastă de Suflet 
Duh, dincolo de „toate energiile”. 

 
Numirea este Taina Isihasmului Minţii, Numirea 

Numelui lui Iisus, cu Închinăciune şi Rugăciune, cu 
Dorire-Chemare-Întâlnire directă de Persoană. Chiar dacă 
„Sunetul şi Muzica” însoţeşte aceasta, căutaţi permanent 
să „treceţi dincolo” în Întâlnirea Faţă către Faţă. 
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Doamne Iisuse, în Numirea Numelui Tău 
Mintea mea începe să-şi descopere „obârşia” şi Taina, 
În Numele Tău îşi redescoperă Identitatea. 
 
Nu „reduceţi” Numele Sacru la „Idee pură”, că de 

asemenea nu mai este Isihasm. Întâi este Cuvântul Sacru 
de Persoană directă Duh şi Cuvântul este Duh-Spirit din 
care apoi energetic iese şi Ideea. „La început a fost 
Cuvântul” (Ioan 1, 1). 

 
Numirea Isihastă este „dincolo” de Ideaţia pură, este 

„Intrarea” în Personalizarea Persoanei Duh. De aceea 
Mintea, prin Numirea Isihastă, se „opreşte” din proprie 
activitate de Minte şi Participă la „cele dincolo de Minte”, 
ca o „reîntoarcere” a Minţii în „origine” ca Numirea-
Cuvântul.  Rostirea este înaintea „Sunetului” şi Rostirea 
este „dincolo” de „toate energiile şi sunetele”. 

 
Numele Tău, Iisuse, este de acum Dorul Minţii mele, 
Numele Tău este Căutarea mea, 
Numele Tău, Iisuse, este „Odihna” Gândurilor mele. 
 
Misticile vorbesc de „fixarea” Minţii. Filocalia vorbeşte 

mereu de „Paza Minţii”. Fixarea Minţii tot prin Minte este 
o „magie a Minţii”. Nu Mintea „stăpâneşte” Mintea, ci 
Cuvântul este Stăpânul Minţii. Descoperiţi „Aceasta” şi 
veţi înţelege ce este Isihasmul. 

 
Fixaţi Mintea nu prin Idei tot mentale, ci prin Cuvinte 

Sacre. Pronunţaţi Cuvinte Sacre cu atenţie şi îndelungat şi 
veţi vedea ce efect miraculos are asupra „gândurilor” 
Minţii. „Aruncaţi gândurile” în „Focul Cuvântului Sacru” 
şi „gândurile” se vor „linişti” şi se vor Sacraliza.  
Aşa-zisele „Repetări” de Cuvinte Sfinte sunt în acest sens, 
recunoscut experimental. 
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Psihologii vorbesc de „autosugestia prin Cuvânt”. 
Cuvântul nu este „autosugestie”, ci Stăpânul Minţii, care 
apoi „sugestionează-comandă” Minţii. Mintea are în sine 
„Ascultarea Cuvântului”, de aceea Cuvântul o poate 
influenţa până la „comandare”.  

 
Hipnoza este tot de la Puterea Cuvântului asupra 

Minţii. Cine descoperă „Puterea Cuvântului” a găsit 
„calea stăpânirii Minţii”. Unii folosesc acestea ca „magie 
până la ocultism”. Cuvântul „rău şi desacralizat” de 
asemeni „influenţează” Mintea, până la declanşarea unor 
„stări energetice” în Organismul nostru. 

 
Aşa zisele „tehnici psiho-energetice” sunt deja cunoscute. 

Mulţi folosesc „magia puterii Cuvântului”. Fiţi atenţi şi nu 
vă lăsaţi „pradă” acestor magii negative. Cuvântul „cade” 
în magie când este „despărţit” de Persoană şi când din 
Cuvânt Sacru trece în „cuvânt păcătos”. De aceea Mintea 
„păcătoasă” are „cuvinte păcătoase-murdare”. 

 
Când aveţi „gânduri negative”, căutaţi Cuvântul „Duh” 

corespondent, şi repetaţi-l mereu, şi veţi vedea cum „răul” 
scade până la atenuare. 

 
Doamne Iisuse, Numele Tău mă „izbăveşte” de tot gândul rău, 
În Numele Tău Cuvântul se face Stăpânirea Minţii mele, 
Numele Tău, Iisuse, este Odihna Dumnezeiască. 
 
Specificul acesta de Asceză a Iconizării Minţii este 

propriu Isihasmului. Mintea noastră este Oglinda unde se 
Vede Lumea şi, totodată, Dumnezeu Cel coborât în Lume. 
Practicile mistice antice fac „magia resorbirii lumii în 
Chipul Minţii”, a transformării lumii într-o Minte 
Cosmică. Ca Isihasm, este transformarea lumii într-o 
Icoană Cosmică. Şi Icoana Cosmică este Maica Domnului 
cu Pruncul Dumnezeiesc în Braţe. 
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Un Dumnezeu pur Mental nu este al Isihasmului.  
O lume fără Dumnezeu Întrupat în ea nu este lumea 
Isihasmului.  

 
Mintea noastră este o „scânteie” de Lumină a Soarelui-

Logosului Creator, Icoana Dumnezeiască. Scânteia-Mintea 
reflectă Soarele şi pare şi ea un „mini-soare”. Este greşită 
părerea că Scânteia se „absoarbe” în Soare, ea rămâne doar 
o Oglindire.  

 
Aşa Mintea noastră, ca o Oglindă de creaţie, doar dacă 

stă în faţa Soarelui Dumnezeiesc îl va Oglindi. Pruncul 
Hristic din Braţele Maicii Domnului este Soarele 
Dumnezeiesc Întrupat şi ca un Soare de Creaţie pe care 
Mintea noastră de Făpturi Create îl poate Oglindi. Acum 
înţeleg de ce în Isihasm nu se fac Meditaţii Mentale, de 
mentalizare a Soarelui Divin, ci se face Întruparea Lui. 

 
În viziunea mistică, Odihna este Iubirea-Conştiinţa-Eul 

Transcendental. Mişcarea este Dragostea-Memoria Iubirii-
Odihnei Transcendentale. Nemişcarea este Limbajul-
Dăruirea-Cuvântul Transcendental. De aici, Treimea 
Fiinţei în Sine, Conştiinţă-Memorie-Limbaj, Iubire-Odihnă, 
Dragoste-Mişcare, Dăruire-Repaus, totul ca Dialog în Sine 
şi peste Sine. Isihia este acest Dialog Fiinţial necontrar, în 
Unitate Indestructibilă. Cine nu are Mişcarea Dragostei nu 
are nici Odihna Iubirii. Cine nu are Limbajul Dăruirii în 
Celălalt, de asemenea nu are Odihna Iubirii-Conştiinţei 
Transcendentale. 

 
Mişcarea nu este contrazicerea Odihnei, ci este Transfe-

rarea dintre Odihnă şi Repaus. Mişcarea este Frumuseţea 
Odihnei Transcendentale. Frumuseţea-Mişcarea este 
Glasul Odihnei. Odihna este Ascultarea, Mişcarea este 
Glasul, Repausul este Cântarea. Isihasmul este această 
Treime deodată şi neamestecată. Glasul Ascultării şi 
Cântării Transcendentale este Frumuseţea, Filocalia. 
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Sfinţii ne-au lăsat o Carte de Aur a Frumuseţii 
Spirituale, Filocalia. Filocalia este Calea Sfântă a Isihas-
mului. Doar cu Filocalia în Sân să ai curajul Urcuşului 
Isihast. 

 
Cine nu înţelege Limbajul de Spirit nu poate descifra 

nici Limbajul materiei. Limbajul Transcendental Spiritual 
este adevăratul Limbaj, care apoi se traduce şi în limbajul 
energetic al materiei. Limbajul Spiritual este Limbajul 
Isihast. Astfel, prin Isihasm se înţelege dublu Limbaj, al 
Sufletului şi al Corpului. 

 
Prin Isihasm se Redescoperă în Legile mecanice ale 

materiei Limbajul de Suflet care este, de fapt, sursa Legilor 
fizico-chimice. Isihasmul începe cu Redescoperirea 
Glasului de Spirit din materie-Corp. Ascultă cu atenţie 
orice lucru, ascultă Glasul Dincolo de materie, cel ce 
produce materie...! 

 
Mintea să-ţi rămână Uimită de Vederea Prezenţei lui Hristos,  
Inima să ţi se Bucure de Întâlnirea cu El,  
Tot Sufletul să ţi se Împărtăşească de Prezenţa Lui.  
 
Ascultă Glasul Dincolo de mişcările Corpului tău...! 

Opreşte în loc toate mişcările Corpului tău şi caută să auzi 
Glasul de Suflet Dincolo de Corp...! Redescoperă Vorbirea 
Sufletului tău...! 

 
Sunt multe Vibraţiile din Corp ce se interpun să nu mai 

deosebeşti Sufletul, dar ascultând cu atenţie Glasul 
Transcendental ce este Dincolo de toate Glasurile materiei, 
vei auzi şi vei Recunoaşte această Taină...! Doamne, ce 
Taină! Mulţi îi zic Iluminare, noi îi spunem Transfigurare. 

 
Taina Vieţii este Taina Limbajului, a Vorbirii. Cine nu 

ştie să Vorbească nu ştie nici să trăiască. Toate anorma-
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lităţile noastre sunt ca dereglări de Limbaj. De aici, esenţa 
Isihasmului este Vorbirea-Limbajul. 

 
Fiinţa, în viziunea creştină, este deja în Sine Dialog, 

încât Orice Fiinţă este Vorbire în Sine şi Dincolo de Sine. 
De aici, Taina Isihasmului este Dialog Fiinţial Transcen-
dental. 

 
În creştinism nu se admite monologul-închiderea-

egoismul Transcendental şi nici dualul contrar, ci Dialogul 
Trinitar peste dualitate şi singularitate. Fiinţa este Esenţa 
Triadică deja în Sine, este Chip, Faţă, Asemănare. 

 
Marea Taină a Vieţii Isihaste este Reînvierea acestei 

Vorbiri Transcendentale de Chip Dumnezeiesc. Noi 
trebuie să Reînvăţăm Dialogul în Gest Sacru şi Gândirea în 
Logica Trinitară. 

 
Filosofii gândesc dualist pe baza contrariilor, Spirit şi 

Materie, Raţional şi neraţional. Creştinismul Vine cu 
Trinitatea Gândirii. Nu există doar Pozitiv şi negativ, 
Mişcare şi Nemişcare, ci sunt Trei Deodată în Egalitate şi 
Neamestecare şi Nedespărţite, Odihnă-Mişcare-Nemişcare; 
Supraformă-Formă-Conţinut; Conştiinţă-Eu, Memorie-
Duh, Limbaj-Spirit; Neutru, Pozitiv, Activ; Sacru, Gest, 
Semnificaţie; Chip, Faţă, Asemănare. 

 
Familia Trinitară este Arhetipul Chipului Dumnezeiesc. 

Familia Trinitară este şi esenţa Chipului nostru de Creaţie. 
Isihasmul este Vorbirea Trinitară Sacră, Chip de Dumnezeu. 

 
Sufletul nostru este Vorbirea Conştiinţei Trinitare, 

Iubire, Dragoste, Dăruire; Chip, Faţă, Asemănare; Eul- 
Transcendental, Memoria-Duh, Limbajul-Spirit. Corpul 
nostru este prelungirea în corespondenţă a Vorbirii de 
Suflet, este, de asemenea, Limbaj Trinitar energetic, ca 
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individualitate-informaţie, ca vitalitate energetică-memorie 
şi ca manifestare energetică, Limbaj energetic Corporal. 

 
Această Trinitate a noastră Sufletească şi Trupească este 

în Corespondenţă cu Treimea Dumnezeiască, Tatăl-
Conştiinţa în Sine, Sfântul Duh-Memoria în Sine, Fiul-
Logosul-Limbajul în Sine, Chipul, Faţa şi Asemănarea 
Dumnezeiască Creatoare. Pe aceste Arhetipuri Dumne-
zeieşti suntem şi noi, Creaţia, şi aşa îl avem pe Dumnezeu 
în esenţa noastră de Creaţie şi suntem totodată în Dialog 
permanent cu El. 

 
Dumnezeu este Unit cu noi de la Actul Creaţiei, dar 

Creaţia trebuie să facă şi ea ca o „Unire-Răspuns” Propriu, 
ca Vorbire de Creaţie cu Dumnezeu. Isihasmul este tocmai 
această Taină a Reînvierii Dialogului cu Dumnezeu. 

 
Căderea din Rai produce un ocoliş al urcării în Îndum-

nezeire. Trebuie trecut, astfel, prin „Actul Mântuirii” ca 
apoi să Urcăm, de fapt. Pentru noi, Actul Hristic este 
Mântuirea şi totodată Mistica de Urcare în Îndumnezeire. 
O, Taină Hristică a Isihasmului! O, Taină a Destinului 
Hristic! 

 
Dumnezeu nu ne uită, de aceea Vine prin Întruparea 

Fiului Său şi Vine prin Chipul Său Mântuitor din noi, 
fiecare. Noi ne naştem cu Chipul de Mântuire. Doamne, 
mare este Iubirea Ta, că nu ne laşi în decădere! 

 
Ne întrebăm adesea ce suntem şi cine suntem?... Noi 

ştim că suntem Fii de Creaţie ai lui Dumnezeu, cu 
Participare şi Integrare în Acelaşi Chip de Iubire Dumne-
zeiască. De aceea trebuie să ne simţim cu adevărat ca Fii ai 
lui Dumnezeu. 
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Înfricoşată Taină să am Destin de Îndumnezeire,  
Să mă Urc ca Întrupare în Însuşi Dumnezeu  
Ca Dialog reciproc fără amestecare. 
 
Noi suntem Iubire de Dumnezeu făcută şi Creaţie. 

Dumnezeu în Sine, ca Treime, are Iubire pur Dumne-
zeiască şi Aceasta se transpune-traduce şi în Creaţie.  
El Zice şi se Face Creaţie. Rostirea Lui nu rămâne în gol, ci 
Creează Obiectiv ceea ce Zice. Aşa, El ne-a Numit şi noi 
ne-am Născut.  

 
Tu ai Rostit Numele meu aşa cum ai Voit Tu  
Şi eu m-am Născut din Acest Nume Zis de Tine  
Şi prin Această Rostire eu Vorbesc Înapoi cu Tine. 
 
Învăpăiază-te de Dorul Reîntâlnirii Universale în 

Absolut! Dorul Inimii Transcendentale, pe care o ai şi tu, 
este Dorul Reîntâlnirii în Absolut. Acesta este Destinul 
Hristic. Acesta este Dorul Isihiei, Dorul Hristic al Inimii 
Transcendentale după Reîntâlnirea din Absolut. 

 
Doamne, Inima mea este o Lacrimă de Răstignire,  
Dar este şi un Destin Mântuitor,  
Este şi o făgăduinţă a Tainei Învierii. 
 
Inima este Locul de Întâlnire al lui Dumnezeu cu tine 

însuţi şi cu tot Universul. Sufletul se Întrepătrunde cu 
Trupul prin Locul Inimii. 

 
Inima Sufletului este Duhul Sufletului, care corespunde 

cu Inima Corpului. Duhul de Suflet se Mişcă permanent ca 
Dragoste-Închinăciune Sacră şi ca asemănare de Duh şi 
Inima Corpului Bate permanent ca Semn de Viaţă. Când 
Inima încetează din bătaie, nu mai este Viaţă. 

 
Bătaia Duhului este Dragostea-Închinarea Sfântă. Bătaia 

Inimii este tot Dragostea. Când Inima Corpului nu mai 
Iubeşte, moartea o pândeşte.  
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Bătaia Duhului este corespondenţa Dragostei Permanente 
a Sfântului Duh Dumnezeu. Aşa, Inima este corespon-
denţa Dragostei cosmice. În locul Duhului şi al Inimii se 
face Întâlnirea Cosmică. 

 
Inima lui Dumnezeu, Sfântul Duh  
Și Inimile tuturor făpturilor  
În Duhul şi Inima mea se Întâlnesc  
Şi aici, în Duhul şi Inima mea,  
Euharistia Cosmică se Săvârşeşte.  
 
Isihasmul nu este Gândire-Meditaţie-Contemplaţie, ci 

este directă Întâlnire-Vorbire cu Dumnezeu, din aceasta 
derivând şi Gândirea-Contemplatoare şi alte efecte Mistice. 

 
Isihasmul este Dialog Transcendental în Întâlnire 

Transcendentală directă, Faţă către Faţă, Vedere la Vedere, 
Cunoaştere prin Vedere directă, nu prin închipuire 
abstractă. 

 
În Isihasm nu ai voie să ţi-L închipui pe Hristos, trebuie 

să-L Primeşti Direct pe Hristos în Inimă, ca Prezenţă 
Transcendentală, şi din această Prezenţă să urmeze 
Vorbirea directă cu El, iar din Vorbirea-Rugăciunea cu El 
să urmeze toate celelalte efecte mistice. 

 
În Isihasm, Întâlnirea cu Prezenţa lui Hristos este aşa de 

Copleşitoare, încât acoperă pe toate celelalte, până la 
Odihna Transcendentală a Liniştii Absolute ce nu 
înseamnă anihilare, ci Supra-Personalizare-Transfigurare 
în Supra-Personalitatea Hristică. 

 
În Mistica pur Creştină nu este absorbirea în imper-

sonalul Absolut, ci, din contră, este Supra-Personalizarea 
în Supra-Personalitatea Dumnezeiască, până la Transcen-
dentalul Dialog de întreguri fără amestecare şi fără 
despărţire. 
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Ca Isihasm, Dumnezeu rămâne Supra-Realitatea 
Absolută şi noi, Creaţia, rămânem Realitatea de Creaţie, 
dar în Supra-Dialogul Transcendental care ne ridică pe 
noi, Creaţia, până în Absolutul Dumnezeiesc ca Îndum-
nezeire, fără să ne transformăm în Dumnezeire, ca 
pierdere în Dumnezeire. 

 
Ce înfricoşată este Iubirea Ta, Doamne,  
Că Tu însuţi Vii în Fiinţa mea,  
Tu mă Trăieşti întâi pe mine, ca eu să Te Trăiesc prin Tine.  
 
Înfricoşată este Iubirea Ta Absolută, Doamne!  
Ea Însăşi Năvăleşte Copleşitoare,  
Eu trebuie doar să mă Deschid fără încetare. 
 
Isihasmul este Chip de Vorbire Dumnezeiască Trinitară, 

Vorbirea Transcendentală Sacră. Isihasmul Vine cu Desco-
perirea Limbajului Sacru uitat după căderea din Rai. 

 
Isihasmul este Dialogul din Absolut, este Limbajul 

Logos-Hristic Dumnezeiesc transpus, totodată, în Creaţie. 
 
Doamne, Tu m-ai creat Vorbind direct cu mine,  
Eu m-am născut direct Vorbind cu Tine  
Şi Viaţa mea este Vorbirea Amândorura. 
 
Noi trebuie să recâştigăm Vorbirea noastră adevărată, 

Sacră. Arhetipurile Limbajului Sacru sunt în Logosul-Fiul 
lui Dumnezeu, de aceea Icoana Fiului Întrupat Hristos este 
reînvierea Vorbirii Sacre a Creaţiei. 

 
După Căderea din Rai s-a uitat Limbajul de Suflet, 

omul rămânând doar cu Limbajul energetic Corporal 
Mental. Prin Întruparea Personală a Logosului-Fiului Hristos, 
Dumnezeu se redescoperă prin Limbajul nostru Fiinţial. 
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Doamne Iisuse, Cuvântul Tău s-a Întrupat în Fiinţa mea  
Şi din Această Sămânţă am Crescut Eu-Pomul  
Care Rodeşte apoi tocmai Sămânţa Creatoare. 
 
Toţi marii Înţelepţi necreştini au reamintit de Limbajul 

„ancestral” Dumnezeiesc ce este în esenţa noastră 
Fiinţială, şi ei au Descoperit frânturi de acest Limbaj... 
Vine Hristos Logosul Total cu Tot limbajul Dumnezeiesc 
şi aşa prin creştinism se aduce real Întregul Limbaj Sacru, 
pe care noi acum trebuie să-l reînvăţăm în propria 
Vorbire. Isihasmul este Mistica acestui Limbaj Hristic. 

 
Obişnuit, noi Vorbim despre Dumnezeu, şi mai puţin  

– sau deloc – Vorbim cu Dumnezeu... Isihasmul tinde la o 
Vorbire Permanentă cu Dumnezeu. 

 
Vorbirea în Gest Sacru este Vorbirea cu Dumnezeu, de 

aceea noi o numim Rugăciune. Să reînvăţăm să Vorbim în 
Gest Sacru. Este Sacralizarea Vieţii noastre. 

 
Nu este nevoie, la început, de nimic mai mult decât de 

Gest Sacru. Stai înaintea lui Dumnezeu în Gest Sacru şi ai 
făcut primul Pas în Vorbirea cu Dumnezeu. 

 
Zilnic, stai cât mai mult timp în acest Gest, fără altă 

Vorbire şi vei Descoperi Vorbirea Transcendentală Sacră 
Isihastă. Descoperă Taina Vorbirii în Gest Sacru. Gestul în 
Linişte este cea mai adâncă Vorbire posibilă. Gestul este 
Dialog Transcendental.  

 
Desacralizarea Gestului este Originea căderii din Rai. 

Îngerii, fără Gest Sacru, se fac diavoli. Oamenii, fără Gest 
Sacru, mor şi suferă.  

 
Viaţa este Mişcare în Gest Sacru. Orice desacralizare 

este un „cui” în coşciugul Vieţii. Vorbeşte cu toţi din jur, la 
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fel, în Gest Sacru. Gândeşte în Gest Sacru şi Mintea ţi se va 
Linişti. Simte în Gest Sacru şi Simţurile îţi vor fi Nobile.  

 
Orice Cuvânt Sacru este Odihna Transcendentală a 

Conştiinţei şi a Minţii Corpului. Redescoperă Taina 
Cuvintelor Sacre şi vei descoperi Scara la Cer. Gestul 
Sacru este prezenţa Sfântului Duh şi Cuvântul Sacru este 
Prezenţa lui Hristos Logosul-Limbajul Dumnezeiesc. 

 
Eu sunt o Anume Rostire a Cuvântului Tău  
Şi Această Rostire este Arhetipul meu Fiinţial,  
Un Nume al meu Născut din Cuvântul Numelui Tău. 
 
Eu sunt o Dăruire-Rostire a Ta  
Şi în această Rostire Îţi invoc Numele Dumnezeiesc,  
Doar în această Rostire găsind Calea către Tine.  
 
Fiecare dintre noi suntem o Cântare de Creaţie a unui 

Cuvânt-Scânteie Transcendentală. În acest Anume 
Cuvânt-Scânteie Dumnezeiască sunt Un Eu Personal şi 
Individual. Să Descoperim în Noi înşine Cuvântarea Sacră 
a Cuvântului Veşnic Arhetipal Dumnezeiesc. Să începem 
Cântarea Sacră! Începe de acum încolo să Pronunţi orice 
Cuvânt doar în Gest Sacru! 

 
Cântarea Dialogului Sacru, a Dialogului în Absolut, este 

Isihasmul. 
 
Orice Cuvânt este Sacru şi Dumnezeiesc. „Veţi da seamă 

de orice Cuvânt!”, zice Domnul Hristos în Evanghelie. 
 
Tot Gândul să-ţi fie în Minte în Gest Sacru şi toate 

gândurile urâte vor dispărea. Nu admite simţiri ruşinoase, 
ci doar pe cele în Gest Sacru. Toată Fiinţa se va schimba!  

 
Orice Gând Sacru îţi va Trezi Conştiinţa Sacră de Suflet. 

Toate cuvintele Sacre îţi vor reaminti Limbajul pur de 
Suflet. Şi prin aceasta apoi te vei ridica la Supra-Sacra-
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litatea Vorbirii cu Dumnezeu. Conştiinţa Sacră îţi va Trezi 
Iubirea de Dumnezeu, Chipul Sacru al Tatălui Dumnezeu. 
Orice Gest Sacru îţi va rememora Dragostea Sacră – 
Chipul Sfântului Duh. Orice Cuvânt Sacru îţi va regenera 
Dăruirea Sacră – Chipul Hristic. 

 
Isihasmul ne Descoperă astfel Taina Adâncului nostru 

Fiinţial. Noi nu putem avea Iubire dacă nu Iubim mai întâi 
pe Dumnezeu. Prin Taina lui Dumnezeu ne Redescoperim 
Taina noastră. Fără Dumnezeu ne pierdem propriul Chip. 

 
Doamne, eu Te-am uitat pe Tine şi Rostirea Ta,  
Dar, Tu Doamne, nu mă poţi uita niciodată  
Şi aşa este posibilă Reînvierea Ta în mine... 
 
Istoria face o experienţă dramatică a uitării lui 

Dumnezeu, ce produce uitarea şi însăşi pierderea noastră. 
Noi, fără Dumnezeu, ne golim de Noi înşine, şi în acest gol 
ne închipuim o „fantomă” de Realitate, ce nu mai este nici 
Dumnezeu, nici Creaţie, ci o caricatură. 

 
De aici, Taina Omului este nedespărţită de Taina lui 

Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu mai există o Taină a Omului. 
Vai de Omul care-şi omoară propria Sacralitate; acest lucru 
este totodată sinucidere şi demonism... Să ne reîntoarcem la 
Taina Omului care este Taina Lui Dumnezeu, Taina Sacru-
lui. Isihasmul este Taina Sacrului, Dialogul dintre Taine. 

 
Isihasmul este Taina Limbajului din Adâncul Fiinţei 

noastre de Creaţie. 
 
Noi suntem Vorbire de Cuvânt Logos-Hristic Întrupat 

în Fiinţa de Creaţie. La rândul său, Fiinţa de Creaţie este o 
Nouă Vorbire ce Urcă, de asemenea, ca Întrupare în 
Dumnezeu. 
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O, Taină înfricoşată şi Cutremurătoare,  
Cum eu, Creaţia, Întrupare de Cuvânt Dumnezeiesc,  
Să mă Urc ca Întrupare în Însuşi Dumnezeu! 
 
Trăirea Isihastă este Dialog între două Ritualuri, între 

Viul Dumnezeiesc şi Viul de Creaţie. Aici este tot speci-
ficul Misticii Isihaste Creştine, care, de nu este sesizat, se 
confundă Isihasmul cu celelalte mistici. 

 
Isihasmul nu este Trăire monolog, nu este Ritual 

Transcendental al propriului fond de Creaţie, ci este 
Dialog între Două Ritualuri care se Potenţează Reciproc. 

 
Dumnezeu, în Trăirea Isihastă, nu este Nemişcatul 

Absolut, faţă de care se Mişcă Viul Creaţiei, ci este tot Un 
Viu care Dialoghează cu Viul nostru. Dumnezeu Însuşi 
Trăieşte în Creaţie. Este uimitoare această afirmaţie! 

 
Tu, Doamne, m-ai Creat din Iubirea Ta Absolută  
Şi nu-Ţi este de ajuns că Te-ai Dăruit tot în mine,  
Vrei să mă Trăieşti şi ca această Creaţie în Întâlnire. 
 
Cuvântul mai are şi Taina Gestului-Ritualului. Punerea 

în Lucrare a Cuvântului este Gestul-Ritualul. Cuvântul,  
de nu este în „Gest Sacru”, se face „nociv şi profan”. 
„Tehnicile psihoenergetice” folosesc „Cuvinte-Informaţii” 
în mişcări-poziţii corporale. Isihasmul nu are „poziţii 
corporale”, are Ritualul Sacru al Cuvântului Sacru. 

 
Ritualul este „originea” mişcărilor şi poziţiilor-gesturilor 

corporale. Rugăciunea Isihastă este Rostire de Cuvânt 
Hristic în Ritualul Sfântului Duh, ca Închinăciunea Sacră. 

 
Ritualul este Chip de Sf. Duh direct. Cine exclude 

Ritualul se „lipseşte” de Însuşi Sf. Duh. Sunt multe „secte” 
care fac paradă de Sf. Duh, dar sunt „duşmănoase” faţă de 
Ritualul Sacru.  
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Unde nu mai este Ritual nici Lucrarea Harică a 
Sfântului Duh nu mai este. Descoperiţi Taina Ritualului 
Sacru şi aşa veţi înţelege Taina Trăirii Isihaste.  

 
Aşa-zisele „tehnici de terapii energetice”, cu pase şi 

masaje, cu gesturi de ridicarea mâinilor şi alte poziţii cor-
porale, sunt un fel „de reîntoarcere” la Ritualul „pierdut”. 
Ritualul este Taina dincolo de „poziţii corporale”, dar este 
totodată „urmat” şi de „gesturi exterioare”. De aceea în 
Ritual se fac „anumite mişcări ritualice”. 

 
În Rugăciunea Isihastă, Ritualul Isihast este „Dorul 

Adânc după Dumnezeu”, este Chemarea Adâncă a lui 
Dumnezeu şi este Aşteptarea Întâlnirii cu Învăpăiere de 
Duh a lui Dumnezeu.  

 
Ritualul Isihast este Gest Sacru de Rugăciune de Numire 

Cuvânt. Aceasta se traduce şi în „gesturi sfinte” corporale, 
ca Închinăciuni, ridicarea mâinilor, mătănii, prosternări şi 
alte gesturi Rituale. Aveţi în vedere însă „originea acestora” 
în Ritualul Sfântului Duh ca Adevărat Ritual. 

 
În Biserica Inimii Însuşi Iisus şi Sfântul Duh se Roagă, 
Şi Mintea cu propria ei Rugăciune Participă doar 
La Liturghisirea lui Hristos în Ritualul Sfântului Duh. 
 
Duhovnicia Isihastă de specific Carpatin este Duhov-

nicia de Moş-Avva, care înseamnă Duhovnicia de Moşte-
nire a Sfinţilor. Sfinţii sunt garanţia. Sfântul este Moşul-
Tata cel mare al nostru. Cultul Strămoşilor de aici vine. 
Cine nu are un Moş-Strămoş în neamul lui, acela va pieri. 
Trăinicia, atât Spirituală, cât şi materială, este în Stră-Moşi. 
Sfinţii sunt pentru noi Icoanele acestora. 

 
Deci, ca început, nu mi se cere Asceza magică a Minţii 

(ca în practicile mistice antice), ci Asceza Iconizării Lumii. 
Şi în faţa Icoanei Maicii Domnului se face aceasta. 
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Stau în genunchi în faţa Icoanei 
Şi Pruncul Hristos pe care-L ţine în Braţe 
Lumea întreagă în Icoana Sa o Preface. 
Fecioara-Mamă este Icoana Lumii, 
Pruncul Hristos este Icoana lui Dumnezeu, 
Şi Întâlnirea lor de Taină 
Dă Lumii Dumnezeiasca Haină. 
 
Ca Trăire Isihastă noi nu spunem „practică” isihastă, ci 

Ritual Isihast. Noi nu zicem exerciţii Spirituale, ci Ritual 
Spiritual. 

 
Amestecul dintre Virtute şi păcat a adus o desacralizare 

a Ritualului. Viaţa în Sine este Ritual, Mişcare Sacră. 
Căderea-păcatul aduce desacralizarea până la Mişcarea 
mecanică profană. Ritualul este Mişcarea în Gesturi Sacre. 

 
Nouă, celor de astăzi, ne este frică de Ritualul Sacru, că 

ne Scoate din mecanicismul fizico-chimic. Toate Misticile 
au pornit de la Resacralizarea Vieţii decăzute. Viaţa dacă 
nu este Resacralizată, se pierde până la oribila caricatu-
rizare şi anti-Sacru. 

 
Se vorbeşte în unele mistici de „practici Divinatorii”.  

Ca Isihasm, se atrage atenţia în mod deosebit să nu se 
confunde Divinaţiile Corpului cu Însăşi Divinitatea. Sunt 
unele practici Psiho-energetice care alunecă uşor tocmai în 
auto-divinizare. 

 
Sufletul meu, Doamne, este Ritualul Iubirii Absolute,  
Este Ritualul Dragostei-Memoriei Sfântului Duh,  
Este Liturghia Dăruirii Euharistice a Domnului Hristos. 
 
Trăirea Isihastă este, în primul rând, Taina Intrării 

Minţii în Cuvântul Numelui lui Hristos. 
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Mintea mea nu se goleşte, ci se Umple de Numele Tău,  
Inima mea nu se goleşte, ci se Umple de Icoana-Prezenţa Ta,  
Sufletul meu nu tace, ci cântă Întâlnirea reală cu Tine. 
Doamne, o Veşnicie întreagă aş sta aşa,  
Să Te Ascult pe Tine cum Tu Însuţi Slujeşti Liturghia,  
Să-mi Umplu Sufletul de Prezenţa Ta ca de o Euharistie. 
 
Mare atenţie să nu se confunde Trăirea esenţială cu 

magia energiilor din Corp. Energiile din Cap-Creier sunt 
coborâte prin Vibraţiile Rostirii Numelui Hristic întâi în 
Gât, ca o Cântare Mentală, apoi sunt coborâte în Inimă, 
după ce au fost Purificate în Gât, şi aici se Unesc cu 
energiile Vitale ale Inimii.  

 
În Inimă, de asemenea, prin Gesturi de Mâini cu 

Închinare, se ridică în Sus energiile din Picioare, punând 
Mâinile pe piept. În Inimă, Mintea trebuie să Rostească 
mereu Numele Hristic. Inima trebuie să Simtă Prezenţa 
Reală a lui Hristos, căruia să I se Închine cu Dragoste şi 
Pocăinţă, cerând Iertarea păcatelor, ca să fie Purificată. 

 
Aici trebuie mare atenţie! Mintea să rămână fără 

Gânduri şi închipuiri Mentale, să se Odihnească în Taina 
Numelui Hristic. Inima trebuie să se Odihnească în 
Prezenţa directă a lui Hristos, fără alte Simţiri proprii. 
Inima nu trebuie să se Simtă pe ea însăşi, ci pe Hristos, 
real ca Altceva decât Simţirea Inimii.  

 
Inima trebuie să Simtă Simţirea-Iubirea directă a 

Domnului Hristos. În Inimă nu trebuie să mai bată propria 
Inimă, ci direct Inima Transcendentală a lui Hristos. Şi tot 
în această Inimă directă Hristică să Intre şi Bătaia de Suflet 
care este Duhul-Dragostea de Suflet. 

 
Isihasm este Ritualul Transcendental coborât în Duhul tău,  
Este Gestul Sfântului Duh ce se face în tine,  
Este Euharistia Hristică din care tu te Împărtăşeşti.  
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Isihasm este să faci din Inima ta Biserică Vie,  
Să faci din Duhul tău Potirul Euharistiei Hristice,  
Să te laşi în Odihna Iubirii Lui Nesfârşite. 
 
Trăirea Duhovnicească şi Spirituală Isihastă nu este un 

simplu „pietism”, o simplă Morală, un simplu Cult religios, 
o Teologie şi o Metafizică Mistică formală, o Contemplaţie 
extatică de performanţă spirituală proprie. 

 
Trăirea Isihastă este o Dublă Mistică Dialogală. Şi, mai 

mult, este Dialog în Transcenderea Celui de-al Treilea care 
nu amestecă şi nu absoarbe întâlnirea Dialogată, ci o 
Transfigurează în Unicul Celui de-al Treilea, comun 
Amândurora. Este esenţa Trăirii Isihaste, fără de care nu 
mai este Isihasm, ci o Mistică ambiguă.  

 
Trăirea Isihastă este Dialog în Icoană, este Mistica 

Icoanei, este Teologia Icoanei. Fără Icoană, Isihasmul este 
golit de Isihasmul însuşi. Şi esenţa Icoanei este tocmai 
Dialogul în al Treilea. 

 
Icoana este Întrupare de Inimă de Dumnezeu în Inimă de Creaţie,  
Ca Două Inimi ce Bat Iubirea Întâlnirii Absolute,  
În Euharistia-Împărtăşire, a Treia Inimă a Amândurora.  
 
În Icoană Inima de Dumnezeu Vorbeşte cu Inima de Creaţie.  
Nu se preface într-o singură Inimă ca în idol,  
Unica Inimă fiind Împărtăşirea ca Rod-Fiu al Amândurora. 
 
Icoana este Absoluta Întâlnire Transcendentală  
În care se Întâlnesc Inima Tatălui Dumnezeu şi a Creaţiei  
În Inima Fiului, Împărtăşirea Amândurora.  
 
Icoana este o Întreită Inimă Transcendentală  
În care Dumnezeu şi Creaţia se Întâlnesc fără amestecare,  
În Deplinul Hristic, nu în golul sau absorbirea singulară... 
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Mistica pune problema ce este Sufletul faţă de Corp, ce 
este Întrepătrunderea Suflet şi Corp, ce este ca Realitate 
Sufletul şi ce este Corpul. Aici se încurcă mulţi! 

 
Sfinţii Filocalici Vorbesc de o Realitate Integrală Suflet 

şi Corp. Filocalicii nu despart Fiinţa de energiile sale. Dar 
se pune problema ce este Fiinţa şi ce sunt energiile Corp 
faţă de Suflet.  

 
Sfântul Filotei, Sfântul Ioan Damaschin şi chiar Sfântul 

Grigorie Palama vorbesc de un Suflet Raţional, adică de o 
Fiinţă împreună cu energiile Sale. Noi, cei de astăzi, în 
Contextul general de Mistică, fiind nevoiţi să facem 
raportări şi faţă de alte Mistici, nu avem încotro şi trebuie 
să Deosebim Fiinţa de energiile Sale până la Esenţe, dar cu 
atenţie, să nu le despărţim până la contrariere.  

 
Filosofii greci consideră Fiinţa, Spiritul în Sine, ce 

Emană un Suflet Vital intermediar care face legătura cu 
materia-Corpul, de unde Trihotomismul grec. Cea mai 
grea problemă a filosofiei greceşti este: „cum se face 
Legătura Spiritului cu materia?”... Materia este consi-
derată contrazicerea Spiritului, întunecarea lui, un fel de 
„negativ necesar” pentru Raportarea şi Evidenţierea 
Spiritului. Plotin consideră că Spiritul Emană Vibraţii care 
prin depărtarea şi diluarea lor dau materia rea-relativă... 

 
Ca viziune creştină, noi definim Sufletul Chip Trinitar 

în Sine, ca Fiinţă în Sine, iar Corpul ca energii de Fiinţă 
Suflet. Deci este Dihotomie Suflet şi Corp, nu Trihotomie 
Spirit, Suflet Vital şi Materie. În cadrul Sufletului Trinitar 
este Spiritul, Planul Fiinţei Sufletului este considerat 
planul Persoanei, Chip-Asemănare de Ipostas-Persoană 
Dumnezeiască. 
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Sufletul nostru Creat este Chip de Persoană. Persoana 
este Trifiinţialitate deja de Sine: Eu-Conştiinţă, Duh-
Memorie-Mişcare de Conştiinţă în Conştiinţă-Eu, Spirit-
Limbaj de Conştiinţă în Conştiinţă (Logos de Suflet).  

 
Sufletul nostru Creat este Chip Trinitar Fiinţial, după 

Chipul şi Asemănarea Persoanei Dumnezeieşti. Aşa, 
Sufletul nostru are Capacităţi de Trăire şi Viaţă pur 
Sufletească, datorită Treimii Sale Proprii, după cum Dum-
nezeu Treime în Sine are Trăirea Sa pur Dumnezeiască. 

 
Corpul este Energia-Harul Creat al Sufletului, după 

cum Harul Divin este Energia Fiinţei Dumnezeieşti. Harul 
Divin este Energia ce se Emană nu din Fiinţa Directă, ci 
din Mişcările Fiinţei Dumnezeieşti, încât nu este transfor-
mare de Fiinţă în Energii, ci străluciri de Mişcare de Fiinţă.  

 
Harul este Înrudit cu Mişcările Fiinţei, nu cu Fiinţa 

Direct. Aşa şi la noi Creaţia, Corpul, este Harul energetic 
al Fiinţei Suflet, Înrudindu-se cu Mişcările Sufletului, nu 
cu Sufletul Direct. Deci, Intermediarul dintre Fiinţă-Spirit 
şi Corp-materie este Mişcarea de Spirit-Suflet, nu „un 
suflet Vital nici Spirit, nici Corp”... 

 
Ca Mistică, deci, noi facem deosebire între Mintea 

Conştiinţă Fiinţială şi Mintea Raţiuni energetică-Corpo-
rală. Mintea Fiinţială Suflet pur este doar Conştiinţă-
Memorie Duh şi Limbaj Spirit Dincolo de toate Energiile şi 
Raţiunile. Mintea energetică a Corpului este Mental 
Raţional Informativ, Memorie-Simţire Vitală şi Funcţiuni-
Limbaj Organic de Mental Raţional. Şi Întrepătrunderea 
Psihicului pur Fiinţial cu Mentalul Raţional energetic al 
Corpului este Psihologicul pe care îl ştim noi. Ca Mistică, 
deci, să fim atenţi, să nu le amestecăm, cum de obicei se 
face! 
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În mod normal, Psihismul pur Fiinţial nu este niciodată 
despărţit de Raţionalul energetic al Corpului, încât noi ca 
Realitate suntem Psihologicul, Împletire dintre Fiinţă şi 
energii. De aceea Sfinţii din Filocalie vorbesc de Omul 
Psihologic, nu de un Suflet despărţit de Corp. Noi, în 
relatarea noastră despre Isihasm facem această descifrare 
ca să arătăm Neamestecul dintre Fiinţă-Suflet şi energiile 
Sale Corp, ca deosebirea Stărilor Mistice. 

 
În Isihasm se vorbeşte de o Mistică bolnăvicioasă şi 

diavolească, în care se confundă Duhovnicia Sufletului cu 
magia energiilor Corpului, până la acele erori Mistice de 
neadmis în Isihasm. 

 
Noi, ca Isihasm, suntem nevoiţi să facem totală rapor-

tarea la filosofia Raţionalistă, cât şi faţă de Misticile magice 
cu ocultismul lor de amestec. Sfinţii Filocalici au Vorbit de 
un Isihasm în Sine, fără raportările pe care le facem noi. 

 
Sfinţii Filocalici Vorbesc de Omul întreg Fiinţă-Suflet şi 

energii-Corp, ca Psihologie Împletire-Întrepătrundere 
Suflet şi Corp. Noi Vorbim de o Minte Pură de Suflet şi de 
o Minte Pură energetică de Corp şi apoi de o Minte 
Integrală ca întrepătrundere de Conştiinţă de Suflet şi 
Raţiuni energetice de Corp. 

 
Sfântul Grigorie Palama descifrează Fiinţa faţă de 

energiile Sale de Mişcare, dar se opreşte aici. Este nevoie 
însă încă de un Pas, de a Identifica energiile ca Esenţă. Aici 
se pune problema serioasă în zilele noastre, a unei Mistici 
a Fiinţei şi a unei Mistici a energiilor. Până acum nu s-a 
pus în mod serios această problemă. 

 
Acum Mistica Isihastă Creştină este pusă în raport cu 

Misticile magice energetice Orientale şi cu Misticile oculte 
Raţionaliste. Fiecare Mistică are partea sa de realitate ce nu 
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se poate contesta cu uşurinţă. Aşa, noi încercăm o desci-
frare în acest sens, ca încă un Pas înainte după cel făcut de 
către Sfântul Grigorie Palama. Cu Sfântul Grigorie Palama, 
Mistica Isihastă Creştină nu se mai confundă. Fiinţa este 
Altceva decât energiile Sale. 

 
Sfinţii Filocalici, în Semnificaţia pur Creştină, văd 

Realitatea în Integralitate, Deodată Fiinţă şi energii, orice 
despărţire fiind o anomalie. Iată că se arată Misticile pur 
energetice magice Orientale şi Misticile Raţionaliste oculte, 
care silesc dezbaterea unei probleme de diferenţiere, dar 
nu de despărţire, a „unei Mistici pur Fiinţiale” şi a unei 
Mistici pur energetice, ca apoi să se facă din nou 
Reintegrarea în Mistica Integrală Filocalică de Fiinţă şi 
energii Totodată şi fără amestecare. 

 
Noi în relatarea noastră despre Isihasm accentuăm 

tocmai pe acest fapt, de descifrare a Misticii pur Fiinţiale 
faţă de Mistica pur energetică. Mistica Fiinţială este 
Mistica pură de Suflet pur şi Mistica energetică este 
Mistica de Corp. De aici se pune problema: care este 
Esenţa Sufletului şi care este Esenţa energiilor Corp? 
Căutând Originile, ajungem la înţelegerea că Sufletul este 
Chip de Fiinţă Dumnezeiască, Chip de Persoană-Ipostas, 
iar Corpul este Chip de Har-Energii. 

 
Fiinţa nu se amestecă şi nu se confundă cu Energiile, de 

unde Fiinţa este Conştiinţa Fiinţială şi Energiile sunt 
Raţiunile Energetice, un fel de Conştiinţă Energetică. De 
aici identificarea Esenţelor, Fiinţa ca Substanţă Spirituală 
de Pură Conştiinţă şi Energiile ca Substanţă Energetică de 
Mişcare de Fiinţă ca Energii Raţionale. În această viziune, 
Raţiunile nu mai sunt Interioritatea Conştiinţei, cum 
susţin filosofii, ci sunt „mişcări” de Mişcare de Conştiinţă, 
sunt Viul Energetic Haric, exterior Viului Fiinţial. Aşa este 
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posibilă o Mistică energetică, după cum este posibilă o 
Mistică pur Fiinţială. 

 
Energiile au Raţiunile ca proprie Esenţă, iar Fiinţa are 

Conştiinţa în Sine. Asta înseamnă că energiile Corpului 
nostru ca Viu energetic deosebit de Viul Fiinţial au un 
Complex Mistic în ele, ca Mistica Raţiunilor care nu se 
confundă cu Mistica pur Fiinţială de Conştiinţă pură. 
Raţiunile rămân exterioare Fiinţei şi Conştiinţei, ca 
„Semne şi Informaţii”, nu ca Realităţi în Sine. De aici, 
Mistica Isihastă este Dublă Mistică, Fiinţială pură de Suflet 
şi Harică de Raţiuni-Corp. 

 
Aceasta vrem noi să evidenţiem ca Mistică pur Isihastă, 

ca Mistică Fiinţială, dincolo de toate Raţiunile, dar nu ca 
abstractizare, ci ca Realitate Deplină de Fiinţă, cu Viaţă şi 
Limbaj deplin de Fiinţă, dar Dincolo de toate asemănările 
Vieţii şi Limbajului energetic Raţional şi Ideativ. 

 
Viaţa şi Trăirea Mistică Isihastă nu sunt o ideaţie de 

ultimă abstracţie Spirituală, ci o Întâlnire Fiinţială Deplină 
cu Limbaj şi Mişcări de Duh Fiinţial dincolo de toate 
asemănările energetice Corporale. 

 
Transfigurarea Fiinţei nu este Extazul Minţii, ci 

Întâlnirea Dialogală Transcendentală Fiinţială, Dincolo de 
energismul Corpului, Dincolo de Raţiunile şi Conceptele 
Minţii, ca intrare în Viaţa Fiinţei în Sine, ce nu este 
abstractizare ultimă de „nemişcare absolută”. 

 
Apofatismul Sfântului Dionisie Areopagitul în 

Semnificaţie Isihastă nu este ultimă abstractizare şi ideaţie, 
ci este Trecerea în Realitatea Fiinţei Dincolo de Realitatea 
energetică ce este Catafaticul-Calitativul. Fiinţa este 
Dincolo de atribute şi calităţi, dar ca Deplin de Fiinţă, în 
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care Mişcarea şi Limbajul sunt Duh şi Spirit Direct, ca 
Însăşi Fiinţa, nu ca mişcări exterioare Fiinţei. 

 
Noi suntem Suflet şi Corp în Împletire şi Întrepătrundere,  
Suntem Ochi-Scânteie de Dumnezeu Întrupată în Fiinţa-
Ochi de Creaţie  
Şi locul de Unire este Ochiul Transcendental din Inimă. 
 
Coboară Mintea şi Uneşte-o cu Duhul Sufletului în Inimă,  
Aici este Prezent Ochiul lui Dumnezeu Însuşi în tine,  
Vino aici înaintea Ochiului lui Dumnezeu cu Închinăciune. 
 
Limbajul în Sine este Întâi al Fiinţei în Sine, ca Rostire 

Directă de Sine. Chipul de Limbaj este al Rostirii şi apoi al 
Numirii din afară. De aici Mistica celor Două Limbaje ale 
Misticii Creştine, ca Limbaj al Fiinţei Însăşi şi ca Limbaj al 
Energiilor de Fiinţă.  

 
Noi după Căderea din Rai am uitat de Limbajul Rostirii 

Directe de Fiinţă-Suflet şi am rămas cu Limbajul de 
„Numire” al Mentalului Corpului Energetic. Ca realitate 
Integrală noi posedăm ambele Limbaje deodată, fără 
amestecare şi fără contrazicere. 

 
Sufletul ca Fiinţă în Sine de Creaţie are Limbajul 

„Rostirii Fiinţiale” şi Energiile Corpului au Limbajul 
„Numirilor-Informaţiilor” de afară. După căderea din Rai 
avem tendinţa să înlocuim Limbajele, să le amestecăm, 
fapt în care cad multe Mistici şi filosofii.  

 
Ca Isihasm noi trebuie să avem mare atenţie să 

distingem Limbajul „Rostirii” Directe de Suflet cel Dincolo 
de Energiile Corpului care au Limbajul lor Energetic. 

 
Mistica Isihastă Creştină fără deosebirea Fiinţei de 

Creaţie şi a Energiilor Sale ca stare de Rai şi ca stare după 
căderea din rai, este incompletă. 
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Prin căderea din Rai, Creaţia pierde, în primul rând, 
„Ochiul Logos”, pierde Rostirea Transcendentală de Chip 
Logos, de unde „muţenia şi orbirea” sufletului păcătos. 
Sufletul păcătos este „orb şi mut”, rămânând doar cu 
„auzul”. De aici Mistica Rugăciunii Isihaste. 

 
Noi nu mai Vedem şi nici nu mai putem Vorbi Direct  

cu Dumnezeu, putem însă să „ascultăm” Glasul lui 
Dumnezeu. 

 
Mistica Isihastă este coborârea Minţii Energetice de 

Corp în Inimă, unde este Pecetea Ochiului Logos. În Inimă 
Mintea se „Roagă”-Strigă către Dumnezeu, Strigăt pe care 
Sufletul, ce se leagă de Corp prin dreptul Inimii, începe să-l 
audă, Rememorându-şi Limbajul-Rostirea pură de Suflet-
Fiinţă de Creaţie. 

 
Fondul rugăciunii Isihaste este „Regăsirea Rostirii 

Logos a Sufletului nostru” pierdută de păcat, Regăsire 
care va da apoi Deschiderea Ochilor Sufleteşti. 

 
Vederea Transcendentală Sufletească nu este posibilă 

decât după Rememorarea Limbajului Logos din Suflet. De 
aceea Isihasmul fără Logosul-Hristos nu este posibil. 

 
Unii zic că Venirea lui Hristos Deschide „Ochiul Minţii” 

(cel din frunte). Este adevărat şi aceasta, dar ca efect al 
„Deschiderii Ochiului Suflet” şi al Rememorării Rostirii 
Logos din Inimă. Aşa, Centrul prim în Isihasm este Inima, 
unde corespunde Ochiul Logos şi Vorbirea Logos a 
Sufletului. 

 
Hristos Acţionează întâi pe Suflet-Fiinţa de Creaţie şi 

apoi, ca efect al acesteia, şi pe Corpul Energetic Mental. 
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Aureola Capului la Sfinţi este Aureola Harică-Energe-
tică a Minţii Corpului, ca Îndumnezeire exterioară. Dar ca 
Îndumnezeire Interioară este Îndumnezeirea Sufletului prin 
Vederea-Ochiul Logos şi Rostirea-Vorbirea Logos-Hristică. 

 
Isihasmul este „Tăcerea-Liniştirea Minţii Corpului” în 

Rostirea şi Vederea Transcendentală Fiinţială a Sufletului. 
Isihasmul este Contemplarea Minţii Corpului, Ilumi-

narea Minţii, dar este Adânc „Dialog Fiinţial în Absolut”. 
De aceea Isihasmul este Dublă Mistică. 

 
Misticile necreştine se opresc în Mistica Minţii, a 

energiilor Corpului. Isihasmul face şi al doilea „pas”, în 
Mistica Fiinţială Dincolo de Energii.  

 
Fără Înţelegerea Dihotomiei Creştine, Fiinţă-Suflet şi 

Energii-Corp, Isihasmul este greşit interpretat. 
 
De aici Mistica noastră după cădere, ca Suflete care-şi 

Asumă păcatul, ca Mistică mai întâi de Restabilirea nor-
malităţii de Rai şi apoi Intrarea în Mistica adevărată a 
Întâlnirii Creaţiei Integrale cu Dumnezeu Creatorul. 

 
Doamne Iisuse, dintr-un Cuvânt al Tău m-am Născut,  
Rostirea Unui Cuvânt al Tău – Esenţa Fiinţei mele,  
Un Anume Cuvânt al Tău a Creat o „anume” Fiinţă-
Sufletul meu.  
 
Această Rostire este Veşnică în Vorbirea Ta Dumnezeiască,  
Nici un Cuvânt al Tău nu se pierde în uitare  
Şi prin aceasta sunt şi eu o Creaţie Veşnică. 
 
Noi am încercat, mai ales în „Memoriile unui Isihast”, 

să descifrăm „Urmele Unui Limbaj Mistic Fiinţial”, pe 
baza Revelaţiilor Scripturii şi ale Sfinţilor Părinţi. Rela-
tările noastre despre Isihasm nu sunt „Gândire-filosofie” 
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şi nici Teologie, ci sunt Mistica Limbajului Mistic, 
„dezvăluirea” Limbajului Mistic al însăşi Teologiei. 

 
Vă rugăm nu „operaţi” cu „categorii de Gândire”, ci cu 

„Categorii de Limbaj Mistic”. Triadele limbajului Persoa-
nei Fiinţiale sunt o „încercare” de acest fel. Mistica Isihastă 
este Limbaj Mistic nu Gândire Teologică, este Limbaj 
Teologic. Noi nu facem Teologie, dar fiind Limbaj 
Teologic, se implică de la sine şi Teologia.  

 
Mistica nu este „Teologia Cuvintelor”, cum încearcă să 

arate protestanţii şi sectanţii, care fac din „Cuvintele 
Scripturii” „dogme mai Dogmatice” decât dogma, ca o 
„închidere în Cuvinte”. Mistica Isihastă este tocmai invers, 
este „Deschiderea prin Cuvinte-Limbaj” în Deplinul Chip 
al Tainei-Persoanei Fiinţiale, este Dialog prin Limbaj direct 
Personal, „Împărtăşire din limbaj”. 

 
Mistica Isihastă este o „Substanţializare a Limbajului”. 

Platon Substanţializa Ideile sale făcându-le mai mult decât 
„esenţe”, ca Substanţă (Ousia, Eidon-Ousia). Cam în acelaşi 
fel trebuie reprezentat şi Limbajul Mistic, ca Limbaj-
Substanţă, Substanţa Limbajului fiind Însăşi Fiinţa-
Persoana. Substratul Persoanei este Limbajul şi Substratul 
Limbajului este Persoana. 

 
Doar Persoana poate Vorbi şi doar Limbajul este 

Persoană. Doar Limbajul este Substratul Viului şi Viul este 
Substratul Limbajului. 

 
Noi, prin „relatările noastre despre Isihasm” facem un 

„fel de Introducere în Limbajul Filocalic”. Noi nu mai 
înţelegem Filocalia, că intrăm în „textele Sacre” cu 
Gândirea noastră pervertită de „un Limbaj de Gândire”. 
Filocalia, ca şi Scriptura, se „Citeşte-Vorbeşte prin Limbaj 
Direct”, prin „Categorii de Limbaj” Dincolo de „categoriile” 
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de Gândire. Noi facem „această atenţionare”, fără de care 
Mistica noastră Creştină nu poate fi „evidenţiată”. 

 
Vă rugăm „însuşiţi-vă” „Categoriile de Limbaj Mistic” 

şi prin acestea „Intraţi desculţi de categoriile de Gândire”, 
Intraţi în „Focul Transcendental al Limbajului Personal-
Fiinţial Mistic”. 

 
Noi nu „inventăm” un alt Limbaj deosebit de cel 

Filocalic, ci din contră, „Supra-Evidenţiem Categoriile de 
Limbaj Filocalic” ca „descifrare” a Tainelor Filocalice. Fără 
această „descifrare”, noi cei de astăzi înţelegem Filocalia 
„confuz”, amestecând „Fiinţa cu Energiile” sale (cum ar 
spune Sfântul Grigorie Palama). 

 
După Căderea din Rai, noi am uitat Limbajul pur Fiinţial-
Sufletesc,  
Am rămas cu Limbajul de Minte legat de Corpul Pământesc,  
Pe care îl credem că este adevărata noastră Vorbire...  
 
Taina Isihastă este trecerea Dincolo de Limbajul de Gândire,  
Este închinarea Minţii în Inimă, în Vorbirea de Suflet,  
Este descoperirea Cuvântului Fiinţial Cel ce produce Gândirea. 
 
Isihasmul este trecerea din Ochiul de Minte în Ochiul de Suflet,  
În Ochiul Logos-Hristic Cel Întrupat în adâncul Fiinţei de 
Creaţie,  
Ochi de Dumnezeu Însuşi Căruia trebuie să te Închini. 
 
Filosofia uită de cele „Două Fiinţe”, cea Dumnezeiască 

şi cea de Creaţie, şi ia în considerare doar „Chipul în Sine 
de Fiinţă”. Mistica Isihastă pune problema celor Două 
Fiinţe cu propriile lor „fiinţări” deosebite, mai mult decât 
Teologia care vorbeşte în mare de aceasta. Ca Isihasm se 
adânceşte cu insistenţă această latură, fără de care 
Isihasmul este confuz şi fără Mistică propriu-zisă.  
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Noi repetăm mereu că Isihasmul Creştin Ortodox nu 
este Mistica între „Fiinţa în Sine şi fiinţările sale”, ci 
Mistica între Două Fiinţe Depline, Cea de Dumnezeu şi 
cea de Creaţie. 

 
Ca viziune Creştină, Dumnezeu este „capabil” să 

Creeze şi o „Fiinţă reală de Creaţie”, care odată Creată 
poate să-I stea în Faţă în Dialog şi Comuniune. 

 
Creaţia nu este „Manifestarea a Însăşi Fiinţei Dumne-

zeieşti” şi nici „fiinţările” Fiinţei în Sine Dumnezeieşti, ci 
este „o Fiinţă Creată cu Deplinătate în Sine”, cu propriile 
„fiinţări” de Creaţie, care nu se pot confunda cu Cele 
Dumnezeieşti. 

 
Noi, după căderea din Rai, ne despărţim de Fiinţa 

Creatoare Dumnezeu şi ne „autoamăgim” că Fiinţa în Sine 
de Creaţie este Dumnezeu. 

 
Isihasmul face „desacralizarea” Fiinţei de Creaţie. Toate 

misticile necreştine, din contră, „autodivinizează” Fiinţa în 
Sine de Creaţie, considerând „Fondul în Sine” al Creaţiei 
ca Însuşi Dumnezeu. 

 
Isihasmul descifrează „deosebirea” netă dintre Fiinţa în 

Sine Creatoare-Dumnezeu şi Fiinţa în Sine de Creaţie, 
Creată real de Dumnezeu. Fiinţa de Creaţie are în Sine 
„Chipul” de Fiinţă Dumnezeiască, dar ca Model-Arhetip, 
nu ca Însăşi Substanţă Fiinţială. 

 
Substanţa Fiinţială de Creaţie este „transpunerea-

traducerea” în Creaţie a „Chipului de Fiinţă Dumnezeiască”, 
dar nu este „Consubstanţială” cu Substanţa Fiinţială 
Dumnezeiască Necreată. 
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Aşa, ca repere de bază, Mistica Isihastă este:  
 
– Mistică Corelaţională Participativă dintre Două Fiinţe 

de Sine, de Dumnezeu şi de Creaţie, fiecare cu propriile 
lor „fiinţări” ca Energii de Fiinţă. Fiinţa în Sine Dumne-
zeiască este Trifiinţialitatea Treime de Persoane, ca Limbaj 
pur Personal Dumnezeiesc, care are propriile „Fiinţări” 
Energetice ca Har-Raţiunile în Sine Divine. 

 
– Mistica Isihastă nu este Mistica dintre Fiinţa în Sine 

(Unul în Sine) şi „fiinţările” din afara Fiinţei ca 
„funcţionalitate-create”, ci între două Fiinţe cu propriile 
lor „fiinţări-manifestări”, ca între Două întreguri, nu între 
„părţi” de întreg. Mistica dintre Fiinţa în Sine şi propriile 
„fiinţări” este „auto-mistică”, nu Mistică-Mistică. 

 
Limbajul Fiinţial nu este „instrumental”, prin operaţii 

de Gândire, ci Personal direct, ca Vorbire prin Persoane 
directe, Persoana Însăşi fiind Vorbirea, ca Mişcare directă 
a Persoanei. 

 
Limbajul Fiinţial nu este ca Persoana ce stă Nemişcată şi 

scoate din Sine anumite „semnale” de Comunicare.  
În Limbajul Fiinţial Direct Înseşi Persoanele sunt Vorbirea, 
orice Vorbire fiind Însăşi Persoana în Gest direct de 
Persoană. 

 
Persoana Vorbeşte prin „instrument” de Persoană, nu 

prin „proiecţii de Persoană”. 
 
Persoana este în Sine Conştiinţă-Vorbire, este Limbaj 

mai presus de operaţii de Gândire. 
 
Conştiinţa în Fiinţă nu este Gândire, ci Limbaj Direct de 

Fiinţă Însăşi prin Fiinţa Însăşi, Fiinţa fiind şi Cea care 
Vorbeşte şi Însăşi Vorbirea. Vorbitorul şi Vorbirea sunt în 
Fiinţă Totuna, nu sunt despărţiţi. 
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Ca Mistică, trebuie deosebită net şi clar Mişcarea-Fiinţă 
în Sine de „mişcarea” de Mişcarea Fiinţă, ca „mişcare” 
Energetică Harică, de Strălucire în „afara” Fiinţei-Mişcării 
în Sine. 

 
Aici se încurcă „Filosofii”, care consideră Fiinţa în Sine 

Nemişcatul Absolut, iar Mişcarea o cred „Energie” din 
afara Fiinţei în Sine. Filosofii nu pot concepe o „Mişcare-
Fiinţă în Sine”, ci doar o „mişcare energie” de Fiinţă. 

 
Creştinismul vine cu Revelaţia Mişcării-Fiinţă în Sine, 

datorită Trifiinţialităţii Fiinţei Creştine. Dacă Fiinţa în Sine 
este Trifiinţială într-adevăr, este posibilă o Mişcare-Fiinţă 
în Sine Însăşi. De aici, toată Mistica Isihastă, ca Mistică de 
Fiinţă în Sine şi Mistică de „Energii” din „afara” Fiinţei, ca 
„dublă” Mistică, de Fiinţă şi Energiile Sale, cum spune 
Sfântul Grigorie Palama. 

 
Mişcarea-Fiinţă în Sine este Limbaj în Sine, iar „mişcarea 

energetică” este Gândirea Harică. Aici este diferenţa 
dintre Mistică şi filosofie. Mistica este Limbaj Fiinţial 
Direct, iar Filosofia este „limbaj” de Limbaj Fiinţial, ca 
„limbaj Gândire”. 

 
Gândirea este „planul doi”, după Limbajul Conştiinţă 

în Sine Fiinţial. Filosofii încearcă să „Divinizeze” Gândirea, 
să o facă însăşi „originea” Limbajului. 

 
Mistica „desacralizează” Gândirea şi pune înaintea ei 

Limbajul Fiinţial în Sine. Mistica Limbajului Fiinţial este 
Mistică-Mistică şi Mistica Gândirii este „Gândire Mistică”. 

 
Mistica pur Creştină este Mistică-Mistică, Limbaj pur 

Fiinţial, iar misticile necreştine sunt „filosofii mistice”, 
Gândiri Mistice. Noi nu facem dispute, consemnăm 
specificul fiecăreia, ca să se evite amestecul şi confuziile 
care de obicei se fac. 
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După căderea din Rai Creaţia se desparte de Logosul 
Fiinţial Dumnezeiesc şi de Energiile Harice Divine şi aşa 
Creaţia rămâne doar Fiinţă de Creaţie cu propriile ei 
„fiinţări”-energii de Creaţie, autodivinizându-şi Chipul  
de proprie Fiinţă ca Însăşi Fiinţă de Dumnezeu, iar 
„fiinţările” de Creaţie dându-le drept Înseşi „fiinţările” 
Fiinţei Dumnezeieşti Creatoare. Aceasta este confuzia 
Filosofiei. 

 
Ca Isihasm, noi încercăm o „descifrare” şi o adâncire a 

realităţii noastre, ţinând cont şi de „istoricitatea” căderii 
din Rai. De aceea Isihasmul este Mistica „Rememorării” 
Limbajului Fiinţial Dincolo de Gândirea Energetică şi 
Originea adevărată a acesteia. 

 
Limbajul în Sine este Fiinţă, pe când Gândirea în sine 

este Energie de Limbaj Fiinţă. Aceasta dă o altă Logică 
Misticii faţă de cea a Filosofiei. 

 
Mistica are „Cuvintele Fiinţiale Logos” înaintea „Ideilor 

în Sine” platonice, ca Supra-Arhetipuri-Modele ale Arheti-
purilor Ideilor platonice. Platon „descoperă-intuieşte” 
Arhetipurile Gândirii Energetice, ca „Ideile-Raţiunile în 
Sine”, dar uită de „Cuvintele Fiinţiale”, Însăşi Originea 
acestor Idei-Esenţe. 

 
Ideile în Sine ale lui Platon sunt „logosul energetic”, nu 

Logosul-Cuvântul Fiinţial Direct. Fondul Misticii Isihaste 
nu este „încorporarea” Ideilor în sine în „lumea lucru-
rilor”, ci este „Întruparea” Cuvintelor Logos Fiinţial într-o 
Fiinţă de Creaţie, iar aceasta apoi îşi „dezvăluie” propriile 
ei „Idei-Esenţe” de Creaţie. 

 
În viziunea Misticii Creştine, doar Cuvintele Logos 

Fiinţial sunt Necreatul Absolut în Sine, iar „Ideile-
Umbrele” Cuvintelor Fiinţiale sunt „produsul” Cuvintelor 
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Fiinţiale. Sfinţii Părinţi Filocalici au găsit în Ideile lui 
Platon o „corespondenţă” a Cuvintelor Logos, dar nicio-
dată nu le-au confundat cu acestea. 

 
Niciodată „Un Cuvânt Fiinţial Logos” nu se poate 

„substitui” şi nu poate fi înlocuit” de o „Idee” în Sine. 
Ideea în Sine este Energie în „afara” Cuvântului Fiinţial 
Logos. Aici este toată „Taina” Misticii Isihaste, pe care noi 
ne străduim să o scoatem în evidenţă. 

 
Dialogul Fiinţial dintre Creaţie şi Dumnezeu este 

„Dialog Chip”, nu Substanţial. Împărtăşirea Substanţială 
Fiinţială nu este „amestecare de Substanţă”, ci Dialog  
Chip între „Două Substanţe Fiinţiale Chip”, care-şi 
Comunică Chipurile Fiinţiale reciproc fără „substituire sau 
amestecare”. 

 
Cuvintele Fiinţiale nu sunt în „afara” Fiinţei, ci sunt 

Cuvinte Spirit-Logos, care se pot „Împărtăşi” şi Comunica 
fără „pierdere” sau absorbire. 

 
Cuvintele Fiinţiale sunt tot Fiinţă într-un „Anume 

Mod” de Comunicare de Sine, nu ca „emiteri” în exterior, 
ci ca „Substanţă” Fiinţială care ca Substanţă se Comunică 
şi „Lasă” Aceleaşi Moduri de Comunicare Celorlalte 
Persoane Substanţiale fără amestecare. 

 
La nivel Fiinţial în Sine, Cuvântul nu este „fonetic”, ci 

Conştiinţă Directă care Comunică Altei Conştiinţe Directe. 
 
Dumnezeu Tatăl este Chip de Conştiinţă Directă, 

Sfântul Duh este Gest-Memorie de Conştiinţă Directă ca 
„Transmitere” de Conştiinţă Directă şi Fiul-Cuvântul-
Logosul este „Răspuns” de Conştiinţă Directă, Chip de 
Limbaj Direct. Aşa, în Fiinţă, însuşi Viul este Comunicare 
de Fiinţă Însăşi, datorită Trifiinţialităţii Fiinţei în Sine 
Însăşi tot ca Fiinţă Însăşi. 
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Ca Isihasm, noi „accentuăm” pe „Substanţialitatea 
Fiinţă” a Cuvântului Fiinţial.  

 
Cuvântul Fiinţial nu este „Sunet sau Gest” (ca în Vor-

birea noastră biologică) şi nici „Semne de Gândire”, ci este 
„Substanţă Fiinţială Direct” care-şi Comunică, Conştientă, 
Propriul Chip de Fiinţă Directă, tot prin „Substanţa” 
Fiinţială proprie. Este o Vorbire Fiinţă către Fiinţă, tot prin 
Fiinţa Însăşi. 

 
Vorbirea între Chipuri Directe Fiinţiale este Vorbirea în 

Cuvântul Fiinţial. Cine nu este în Sine Cuvânt, nu poate 
„Comunica şi Primi” Cuvântul Fiinţei care se Comunică. 

 
Platon era în impas când a trebuit să vorbească de 

„Comunicarea” între „Monadele Ideilor în Sine”, ca 
„participare-asociere”... O Idee în Sine Însăşi ca „esenţă” 
simplă şi singulară, cum poate „participa”?... Platon zice 
că Gândirea face „Asocierea” între „singularităţile-
esenţele în sine” ale Ideilor în Sine. Ca Mistică pur 
Creştină, „Taina” Asocierii şi Participării este „Esenţa de 
Limbaj” a Însăşi Esenţei. 

 
Esenţa în viziunea Creştină este „Trifiinţială”, nu 

„singulară”, este Limbaj Fiinţial, nu simplă „Inteligenţă” 
în Sine. Filosofii uită de „Esenţa Esenţei ce este Limbajul în 
Sine”. 

 
Platon găseşte „Gândirea” „instrument” de „Comunicare” 

între „Inteligenţele-Ideile” singulare. Dacă Esenţa este Tri-
fiinţială în Sine Însăşi, atunci Limbajul este Însăşi Esenţa 
Esenţei şi Ideea este „instrumentul” Limbajului, iar Gân-
direa este „instrument” al „instrumentului Ideii în Sine”. 

 
„Ideea Ideii” de Om este „Chipul-Cuvânt Fiinţial” de 

Om, Originea apoi a Ideii de Om. Aceasta este Ontologia 
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Misticii Creştine, iar Logica Misticii este în această 
Corespondenţă. 

 
Cuvântul nu este „semn şi abstracţie-ideaţie”, ci este 

„Fiinţa Directă Substanţială”. Cuvântul nu este „funcţio-
nalitate-instrument”, ci este Conştiinţă Directă şi Fiinţă 
Directă. Cuvântul nu este „produsul” Gândirii, ci este 
Originea Gândirii. Gândirea este „discursul Memoriilor de 
Cuvinte Fiinţiale în Sine”. 

 
Ideile în Sine platonice sunt Inteligenţe-esenţe în Sine 

doar pe baza „Supraesenţelor” de Cuvinte-Limbaj Fiinţial 
direct Dincolo de toate Inteligenţele. Mistica Isihastă este 
astfel Mistica Limbajului Cuvântului Fiinţial în Sine şi ca 
„energii apoi şi mistică contemplativă” a „ideaţiei în sine”. 

 
Isihasmul Creştin este Vorbire-Limbaj Transcendental 

Direct şi ca „exterior” de „afară” este şi „contemplaţie” de 
Inteligenţă Harică-energetică. Isihasmul este „Împărtăşire” 
de Cuvinte-Dialog Fiinţial Direct, Împărtăşire de Limbaj 
Fiinţial, şi apoi „contemplare” de Gândire „esenţială”. 

 
Cuvântul-Logos Fiinţial, Limbajul pur Dumnezeiesc 

este „Originea Euharistiei-Împărtăşirii”, Hristosul în Sine. 
Cuvântul Substanţial Fiinţial Logos-Spirit se Împărtăşeşte-
Comunică şi Altei Fiinţe, dar rămâne neamestecat, 
Comunicându-şi Chipul de Cuvânt Cuvântului Celeilalte 
Fiinţe. Aici este Taina Creştină. 

 
Cuvântul nu este „instrument-funcţiune”, ci Însăşi 

Fiinţă în Comunicare-Împărtăşire de Chip de Fiinţă. 
Vorbirea în Cuvinte este Vorbirea între Fiinţe Directe prin 
Chipul de Fiinţă Însăşi care se Comunică Direct, fără 
amestecare, ele Asumându-şi reciproc Chipurile-Cuvintele 
Fiinţiale prin Propriul Chip-Cuvânt Fiinţial. 

 



141 

Te Rog, Doamne Iisuse, deschide Uşile Altarului Numelui Tău,  
Cu Însăşi Mâna Ta Împărtăşeşte-mă din Potirul Numelui Tău,  
Împărtăşeşte-mă chiar cu „Acel Cuvânt-Euharistie” din care 
m-ai Creat. 
 
În zilele noastre mai mult ca oricând este nevoie de „Un 

Suflu de Viaţă” care să „Renască” Viul din noi, altfel ne 
„ofilim” tot mai mult, până la „anorganic”. Cu toţii 
căutăm şi aşteptăm „Miracolul Trezirii la Viaţă”. Cu toţii 
căutăm şi aşteptăm „Miracolul Trezirii la Viaţă”. Sunt 
mulţi care aud în ei înşişi „Glasul Viului Transcendental”, 
care întrevăd Lumina fără întuneric a Dumnezeirii şi 
Intuiesc Conştiinţa dincolo de „ego-ul mental” amestecat 
cu „oribilul subconştient al căderii din Rai” şi al păcatului, 
dincolo de mizeria Vieţii care se „omoară şi se consumă”. 

 
Ca Isihasm, noi insistăm pe faptul clar al „Trăirii în 

Chip Dincolo de mecanismele energetice”, ca Mistică 
Fiinţială de Suflet, nu de „magie de energii”. Fără Chipul 
Fiinţial Direct Personal, Energiile sunt o „magie iluzivă” a 
unei închipuiri. 

 
Isihastul nu face „trezirea energiilor subtile”, ci 

„Trezirea” din „iluzia Păcatului”. 
 
Iubirea este paradoxul „Beatitudinii Veşnice ca Perfec-

ţiune” şi suferinţei veşnice ca „imperfecţiune”. Iadul 
veşnic nu este o „invenţie morală”, ci este o realitate a 
„Iubirii negativizate”. 

 
Cine negativizează Iubirea Veşnică va gusta din Iadul 

Veşnic, că Iubirea este doar Veşnică. Cine poate cere 
Iubirii Absolute să nu „sufere chinuirea Iubirii”?... 

 
Păcatul este „Iubire inversată”, este Beatitudine inver-

sată, este suferinţă. Creaţia „suferă” negativizarea propriei 
Iubiri, pe când Dumnezeu „suferă nu propria Sa negati-
vizare, ci suferă suferinţa Creaţiei păcătoase”. 
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Dumnezeu suferă suferinţa Creaţiei, nu pe a Sa proprie. 
Este o mare diferenţă între „suferinţa propriei negati-
vizări” şi „suferinţa Asumată”, ca suferirea suferinţei 
altuia. Dumnezeu suferă suferinţa Creaţiei negativizate în 
sine însăşi. 

 
Dumnezeu nu este atins de negativul Creaţiei, dar 

poate suferi suferinţa Creaţiei. Aici este Taina Hristică şi  
a Providenţei în Creaţia căzută, neputând fi nici o  
piedică care să „despartă” pe Dumnezeu de Creaţia Sa.  
De asemenea, Providenţa este Dincolo de „Viaţa Naturii”. 
Noi de obicei ne considerăm „produsul” Naturii şi sub 
„stăpânirea” Naturii. 

 
Ca Isihasm se mai face o „mare deosebire” uitată şi 

neglijată de obicei, atât de filosofi cât şi de mistici. Trebuie 
făcută o „permanentă raportare” între „Chipul Creaţiei 
Perfecte de Rai” şi „chipul anormalizat-decăzut” după 
căderea din Rai. 

 
Filosofii iau „realitatea” după „Chipul decăzut” şi aşa 

stabilesc o „Logică a contrariilor”. Trebuie bine înţeles că 
şi Creaţia în Sine ca Chip de Rai nu are „Logica Contra-
riilor”, ci „Logica Perfecţiunii-Integralităţii”. Contrariile 
apar în Creaţie după căderea din Rai, ca o „anomalie şi 
falsificare” a „Operei lui Dumnezeu”. Deci să nu stabilim 
realitatea după „Logica Căderii-Contrariilor”, ci după 
„Logica de Rai”. 

 
Noi Creaţia după cădere nu mai suntem „Integralităţi 

Fiinţă şi Energii Fiinţiale în Unitate”, ci suntem „ruperi” 
dintre „Fiinţa Creată şi Energiile Create”. Noi vrând-
nevrând trebuie să facem întâi „Restabilirea Integralităţii 
de Creaţie” ca „Reunirea Fiinţei Create cu energiile sale tot 
Create” şi apoi să trecem la „Mistica propriu-zisă” a 
Fiinţei de Creaţie faţă de Fiinţa Dumnezeiască. De aici 
specificul pur Creştin al „Restabilirii Creaţiei” nu prin 
„Chipul Creaţiei”, ci prin Chipul lui Dumnezeu. 
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Creaţia după căderea din rai îşi „uită Chipul” şi ca să-şi 
„Regăsească Chipul” trebuie să i se „Reveleze” din Afară 
Chipul. Toţi filosofii spun că noi ne „Regăsim Chipul în 
Esenţele de Interior ale noastre”. Nenorocirea că prin 
„păcat” Chipul nostru Interior este „întunecat până la 
caricaturizare” şi aşa, Chipul nostru nu mai este „Icoana 
Chipului Adevărat”. 

 
Noi ca să „descoperim” propriul nostru Chip trebuie să 

„Primim Icoana Chip a lui Dumnezeu” şi din Chipul lui 
Dumnezeu să ne „Redescoperim propriul nostru Chip”. 
De aceea vine Logosul Direct şi se Întrupează în Creaţie, 
ca să Vină cu „Chipul Icoană” prin care să ne „Regăsim” 
propriul Chip de Creaţie pierdut. 

 
Fără „Coborârea” Chipului lui Dumnezeu în Creaţia 

căzută, nu este posibilă nici „Regăsirea Chipului propriu 
de Creaţie”. Trebuie subliniat bine şi insistent acest fapt 
esenţial. 

 
Noi, cei păcătoşi, care ne-am „pierdut” propriul Chip 

de Creaţie Adevărată, doar prin „Chipul Hristic Coborât 
direct de la Dumnezeu” mai putem „Restabili Chipul” de 
Creaţie. Fără Icoana-Chipul Hristic, Creaţia face doar 
„iluzia şi închipuirea unui chip care se caută pe sine fără 
să se poată regăsi pe sine”. 

 
Aici este toată Taina Creştină, Icoana-Chip Hristic ce 

Vine cu „Chipul” pe care Văzându-L Creaţia să poată avea 
„Modelul Restabilirii propriului Chip pierdut prin căderea 
în păcat”. Creaţia căzută fără „Modelul Chip-Icoană 
Hristică” nu mai are nici o posibilitate de „Regăsire”  
a Chipului pierdut, făcând doar „iluzia unui chip orb” 
care-şi închipuie Chipul”, dar nu-L vede niciodată. 

 
Mistica Isihastă nu este „Ideaţie de Chip Regăsit”, nu este 

„meditaţie în căutarea Chipului pierdut”, ci este „Vederea 
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directă a Icoanei-Chip Hristic” care s-a Descoperit în 
„Persoana Întrupată a lui Hristos” şi nu mai este „simplă 
Ideaţie şi meditaţie”, ci „Prezenţă Reală şi Obiectivă”. 

 
Mistica Isihastă astfel nu este „Mistică de Ideaţie 

Divină”, ci este Mistică de „Întâlnire-Împărtăşire Reală şi 
Obiectivă” din „Prezenţa Personală Fiinţială” a Chipului 
Adevărat Dumnezeiesc care s-a „Coborât” în Creaţie, ca să 
fie „Văzut direct de Creaţie” şi Creaţia să nu-şi mai închi-
puie „chipuri idoleşti”, având „Chipul Hristic Adevărat”. 

 
Orice Chip Hristificat-Botezat-Sfinţit nu mai este „idol”, 

ci „Icoană”, care are „Restabilirea Chipului de Dumnezeu” 
în sine. 

 
Moise a zis că „tot chipul să fie considerat idol” fiindcă 

nu Venise Hristos ca să „Restabilească” Chipul de 
Dumnezeu din Chipurile păcătoase. Dar odată ce Vine 
Hristos cu Chipul de Dumnezeu, „toate Chipurile de 
Creaţie se Restabilesc” şi din „chipuri păcătoase-idoli” se 
„Restabilesc” ca Chipuri de Creaţie de Rai-Icoane. 

 
Orice Chip Botezat Hristic nu mai poate fi „chip 

idolesc” că are „Chipul lui Hristos în el” care nu mai este 
„fals chip”, ci Chip Adevărat de Dumnezeu Însuşi Arătat 
şi Descoperit.  

 
De aici Mistica Isihastă Creştină, care nu începe cu 

dictonul „Cunoaşte-te pe tine însuţi şi vei Cunoaşte pe 
Dumnezeu”, ci începe cu adevărul Revelat: „Primeşte întâi 
pe Hristos în tine însuţi şi doar prin Chipul lui Hristos vei 
ajunge să-ţi Redescoperi şi Propriul Chip „uitat” prin 
păcatul căderii din Rai”. 

 
Deci mare atenţie la Semnificaţiile Mistice Creştine. 

Mistica porneşte de la Dumnezeu spre Creaţie, nu de la 
Creaţie spre Dumnezeu (cum face filosofia). 
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Mare atenţie la „sensurile-Ordinea” Misticii Isihaste. Ca 
Isihasm, „Ordinea” este întâi de la Dumnezeu spre Creaţie 
şi apoi de la Creaţie spre Dumnezeu. 

 
După căderea din Rai, „Energiile” se rup de Fiinţa-

Sufletul de Creaţie şi aşa noi suntem în predominanţă 
„Energii-Corp”. Ca Realitate adevărată întâi este Fiinţa şi 
din Viul-Mişcarea Fiinţială se produce-emană Energia 
Corp, ca „mişcare de Mişcare” de Fiinţă-Suflet. Energiile 
nu emană direct din Fiinţă, ci din „Mişcările Fiinţei”,  
ca produs al Mişcărilor Fiinţei, de unde „Înrudirea” 
Energiilor cu Mişcările Fiinţiale, nu cu Fiinţa Însăşi. 

 
Energiile sunt „Informaţii” de Mişcare de Fiinţă în Sine, 

nu de Fiinţa Însăşi, încât prin Energii nu se „Vede Fiinţa”, 
ci doar „Urmele” de Mişcare ale Fiinţei. Mulţi vor să 
„Vadă” Fiinţa în Sine prin Energii şi rămân dezamăgiţi.  

 
Energiile niciodată nu „Arată Fiinţa în Sine”, ci doar 

„Mişcările Fiinţei” din care se produc. Fiinţa se Vede doar 
prin Ochii Fiinţei Însăşi. De aici Mistica Fiinţială faţă de 
Mistica Energetică Filosofică. 

 
Isihasmul este „Mistica pur Fiinţială” Dincolo de 

Mistica Energetică. Să se înţeleagă această „Ordine”. 
 
Mistica „Unului şi Multiplului” este „Automistica 

Creaţiei”, nu însăşi Mistica Transcendentală Dumne-
zeiască. Filosofia confundă Fiinţa-Sufletul Creat cu Însăşi 
Fiinţa Dumnezeiască, confundând totodată Energiile 
Harice necreate cu „fiinţările-energiile Create”. Vă daţi 
seama ce amestec confuz se face. De aceea noi ca Isihasm 
insistăm aproape supărător pe „delimitarea” Fiinţei ca 
Chip în Sine faţă de Energiile din afara Fiinţei. 

 
Creştinismul Vine cu „Revelaţia” Vieţii Fiinţei Create, 

Dincolo de „Viaţa Energetică”. După cădere noi „uităm” de 
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Fiinţa-Sufletul adevărat şi facem din „Mintea Energetică” 
un „suflet”. Mare atenţie la configuraţia adevărată de 
Creaţie. 

 
Fiinţa-Sufletul de Creaţie este „Realitatea noastră în 

Sine”. Energiile-Corpul sunt „podoaba-harul” Creat ce 
emană din Viaţa Deplină a Sufletului-Fiinţei noastre 
Create. Energiile Corpului sunt o „realitate normală”, 
neputând fi Fiinţă fără Energiile sale. Corpul este „Energia 
naturală” a Fiinţei Suflet, Înrudită cu „Mişcările Sufletului” 
din care se emană-produce. 

 
Ca Isihasm trebuie înţeles clar că cea mai importantă 

este „Viaţa Sufletului în Sine” şi apoi Viaţa Energetică a 
Corpului. Mai mult, trebuie înţeles clar că „Viaţa Sufle-
tului în Sine” nu se poate face prin Energiile Corpului, ci 
doar prin Sufletul însuşi. 

 
De obicei se crede că noi prin Energii putem „Intra în 

Suflet”. Să se înţeleagă, nu prin Energii se intră în Suflet, ci 
doar prin Suflet Direct şi tot cu cele Sufleteşti Dincolo de 
Corp. Cu Energiile ne „apropiem” doar de „Uşa” Sufle-
tului, dar niciodată nu intrăm în Suflet. Energiile „ies” din 
Mişcările Sufletului şi se „topesc” tot în Mişcările 
Sufletului. 

 
Dacă ne-am face o imagine despre Suflet-Fiinţa Creată 

şi Energiile sale Corporale, ar fi ca în fizică, acel enigmatic 
fenomen în care Sufletul ar fi „gaura neagră” unde energia 
se absoarbe până la topire (să nu-i zicem anihilare). 

 
Sufletul-Fiinţa noastră Creată este Dincolo de Energii, 

este Substanţă Fiinţială Creată din Viul căreia se emană 
Energiile şi în care apoi „se întorc şi se topesc energiile”. 
În fiecare din noi este acest „fenomen”, de „reabsorbirea şi 
reîntoarcerea Energiilor” în Sufletul care le produce.  
De aici Metoda-Ordinea Trăirii Isihaste Mistice.  
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Noi am vorbit în relatările anterioare cum din Suflet în 
dreptul Inimii se emană Energia noastră esenţială care este 
„Trienergie”, o parte urcând în Creier şi Nervi, o alta 
rămânând în Inimă şi Sânge şi a treia coborând în 
Organele abdominale. Mare atenţie în „practica Isihastă”. 
Mulţi confundă Trăirea Isihastă cu „efectele” fiziologice 
energetice. 

 
Ca „Metodă specific Creştină”, Isihasmul este Mistica 

Trăirii Creştine doar dacă „respectă” cu adevărat „fondul 
pur Creştin”. 

 
Ca Isihasm insistăm aproape supărător pe aceasta, ca să 

se „priceapă” clar că Isihasmul este „Mistică Fiinţială-
Fiinţială” şi din aceasta apoi „Mistică Energetică”. Fără 
această specificare netă şi Isihasmul este tot o „Mistică 
Energetică” ca toate celelalte Mistici necreştine. 

 
Fiecare este „liber” să practice Mistica dorită, dar cine 

vrea Mistica Isihastă trebuie să respecte specificul pur 
Isihast. Noi accentuăm acest „specific pur” obligatoriu, în 
rest fiecare alege mistica dorită. Deci, înţelegeţi că Mistica 
Isihastă este „Mistică Fiinţială-Fiinţială de Suflet”, iar în 
Energii se „întoarce” doar după ce face „întâi Mistica 
Fiinţială-Fiinţială”. De aici „metoda pur Isihastă”. 

 
Sfinţii Filocalici ne dau pe scurt această „modalitate”: 

Mintea din Cap-Creier în primul rând să înceapă să Facă 
Rugăciune, adică să „se Sacralizeze”, să iasă din „profanul” 
Gândurilor lumeşti, să se ridice la „Divinitate”, pe care o 
„Invocă” prin „Rugăciune-Gândire Sacră”. Deci primul 
pas este „Gândirea Sacră a Minţii prin Rugăciunea 
Hristică” (doar prin Hristos fiind Isihasm, fără Hristos 
nemaifiind mistică specific creştină). 

 
Al doilea pas este „Coborârea Minţii în Rugăciune” 

spre locul „Inimii”. Filocalia dă o „recomandare”, să nu se 
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„bage degrabă Mintea în Inimă” până nu este învăţată cu 
stăpânirea Gândurilor”, căci nu au voie Gândurile Minţii 
să „intre în Inimă”, că „distrug Inima”. Mare atenţie la 
această recomandare. 

 
Aşa Rugăciunea Minţii ca „Gândire Sacră” să se 

oprească în „locul Gâtului”, cât mai aproape de piept. Aici 
Mintea în Gândirea Sacră a Rugăciunii să „facă Nevoinţa 
Purificării de Minte”. Sfinţii Filocalici vorbesc cu insistenţă 
mai ales pentru „Tineri” despre această „purificare a 
Minţii” înainte de a „Intra Mintea în Inimă”. 

 
Marii Duhovnici Isihaşti învăţau pe Tinerii Isihaşti mai 

întâi de toate „această metodă” a „prefacerii Minţii întru 
Hristos”, ca o Hristificare a Minţii. Mintea trebuie să se 
Hristifice mai întâi de toate, ca să poată „face Mistică 
Isihastă”. Noi îi zicem „Odihna Minţii în Numele lui 
Hristos”, „îmbăierea Minţii în Taina Numelui lui Hristos”. 

 
Iisuse, Numele Tău este prima Taină a Ta  
Şi în Rostirea Numelui Tău eu „Îngenunchez” mai întâi 
Mintea,  
Şi în Rostirea Numelui Tău Mintea se depăşeşte pe sine. 
 
Numele Hristic este „Cuvântul în sine”, este „Arhetipul 

Limbajului Fiinţial în Sine”. Mistic se zice că Gândul 
Minţii are o „înclinare naturală” spre Taina Cuvântului. 
Gândul Minţii „caută” cu dorinţă „Cuvântul Tainic” care 
îi este „originea şi Chipul în Sine”. Deci ca Isihasm se 
începe de la „Sacralizarea” Minţii prin Rugăciune şi de la 
„Mistica Minţii” care este Mistica Cuvântului Logos. 

 
Fiţi foarte atenţi, păstraţi cu stricteţe acest specific pur 

Isihast. Nu admiteţi în Minte „Meditaţii de Minte”, nu 
faceţi operaţii mentale de raţiuni şi judecăţi, faceţi „Mistica 
Sacralizării Minţii prin Rugăciune” şi Mistica reintrării 
Minţii în Originea sa, Cuvântul în sine, care pentru noi 
este „Numele lui Hristos, Cuvântul Logos Întrupat”. 
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Numele lui Hristos are în Sine Taina Cuvântului Fiinţial 
în Sine pierdut de noi prin căderea Creaţiei din Rai. Noi 
putem astfel „Redescoperi Taina Cuvântului în Sine” prin 
Taina lui Hristos-Cuvântul Dumnezeiesc Întrupat. 

 
Mistica Numelui lui Hristos este „prima Taină a Misticii 

Isihaste”. Numele lui Hristos nu este „un simplu nume”, 
ci este „Numele de Taină Mistică” care are în El Însuşi 
Taina Mistică. Aşa Mistica Minţii în Rostirea Numelui lui 
Hristos nu este o „simplă formalitate de concentrare a 
Minţii, de adunare şi focalizare a Minţii”, ci este o „Mistică 
în Sine”, o Taină care îi „descoperă” celui ce o face „Taina 
Trăirii Mistice”. 

 
Deci ca început în „practica Isihastă” nevoieşte-te să 

intri pentru prima dată în „Mistica Numelui de Taină al 
lui Hristos”. Descoperă „Taina Rostirii Numelui Hristic”. 
Dacă nu descoperi direct şi personal această Taină a 
Rostirii Numelui Hristic, nu poţi merge mai departe ca 
Trăire Isihastă. 

 
Numele lui Hristos este Sacrul Dumnezeiesc prin Sine 

Însuşi şi totodată Acest Nume înseamnă Prezenţa reală 
Hristică. Unde este Numele Său, este El Însuşi. Mistic 
Creştin „Numele lui Dumnezeu” este Prezenţă directă de 
Dumnezeu. 

 
La Evrei Numele lui Dumnezeu se putea „pronunţa” 

doar odată pe An şi doar de către „marele Arhiereu”. Doar 
el îl ştia, ca Nume de „Mare Taină”. Creştinismul Vine cu 
„Numele lui Dumnezeu Întrupat în Creaţie” şi aşa este 
„Accesibil tuturor”, dar Taina Lui este în deschidere doar 
în cei care „Iubesc” cu adevărat pe Dumnezeu. 

 
„Numele lui Dumnezeu” în Creştinism nu mai este 

„ascuns”, dar este „Putere Tainică” doar în cei care se 
„Deschid Tainei Hristice”. 
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Primul Pas în Isihasm este „această Deschidere a Tainei 
Numelui Hristic”. Cine vrea „Taina Trăirii Isihaste” să 
facă primul Pas în „Intrarea în Taina Numelui lui Hristos” 
prin Taina Rugăciunii Minţii, prin Rostirea Numelui Său. 

 
Rugăciunea prin Rostirea Numelui lui Hristos este deci 

„Chemarea Prezenţei Reale şi Obiective a lui Hristos” în 
noi, Creaţia. Nu este „simplu exerciţiu” de concentrare a 
Minţii ca în alte Mistici, ci este cu adevărat „Mistica 
Numelui Hristic”, la care „Participă Mintea” ca primul Pas 
de Trăire Isihastă”. 

 
Faceţi primii Paşi:  
– Sacralizarea Minţii profane prin Mistica Numelui 

Dumnezeiesc Hristic;  
– Purificarea Minţii de toate Gândurile în „oprirea 

Rugăciunii în Gât”, în „Cântarea Rugăciunii”.  
 
Mare atenţie, nu coborâţi „Gândurile Minţii” în Inimă, 

că este mare „primejdie”. De la Gât în jos spre Inimă nu 
este voie să cobori „Energiile Minţii” că se fac „distru-
gătoare de inimă”. Pieptul cu Inima trebuie să fie „Cerul 
complet Senin, fără nici un nor”, deci fără „urmă de 
Energii Mentale”. 

 
Făcând Rugăciunea Minţii în Gât, încet-încet Inima va 

„atrage de la sine” Rugăciunea în Inimă. Doar când Inima 
va atrage singură Rugăciunea fără „urmă de gânduri”, să 
îndrăzneşti a „zăbovi cu Mintea în Inimă”. În Inimă nu ai 
voie să faci „magia Energiilor”. În Inimă trebuie să se facă 
„Intrarea în suflet”. 

 
În Inimă, Duhul de Suflet trebuie să se Roage. În Inimă, 

nu Energiile trebuie să se „mişte”, ci Fiinţa-Sufletul nostru, 
ca Mişcare Fiinţială Dincolo de Energii. 
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Dacă nu „Intri în Rugăciunea pur Fiinţială de Suflet”, 
nu mai este Isihasm, ci tot o „mistică Energetică”. 

 
Mintea Corpului trebuie Sacralizată prin Rugăciune Hristică,  
Simţirea Corpului trebuie Sacralizată prin Pocăinţă şi Post  
Şi Duhul Sufletului trebuie trezit prin Venirea în Inimă a 
Domnului Iisus. 
 
Înţelegeţi clar, nu introduceţi Energiile în Inimă, lăsaţi 

Inima Liberă de „magia Energiilor”, ca Inima să se poată 
„Deschide” spre Realitatea Fiinţială de Suflet, care nu mai 
este Energie, ci Fiinţă Pură. 

 
Unii simt în Inimă nişte efecte fiziologice, căldură, o 

anume contracţie-apăsare... Nu le admiteţi, că sunteţi în 
pericol să faceţi „magia energiilor în Inimă”, ceea ce nu 
mai este Isihasm. Trebuie să pricepeţi că Isihasmul este 
„Viaţă pură de Suflet Dincolo de Energii”. 

 
Inima trebuie să fie „Senin total” pe care să „Strălu-

cească Soarele Hristos” Care va „Lumina cu Dumnezeiasca 
Lumină” aşa de „tare”, încât se va „trezi Sufletul din 
amorţirea păcatului”.  

 
Lumina Hristică Taborică este „Singura Energie 

Harică” care se admite în Inimă. În Inimă doar Energia 
Harică are voie să fie, în rest nici o Energie de Creaţie.  
Fă Rugăciunea Isihastă în Cântarea din Gât şi orice 
Gândire de Minte „topeşte-o în Seninul total al Inimii” pe 
care mintea are voie doar să „urmărească Lumina Harică 
Hristică”, Dincolo de Lumina de Creaţie.  

 
Dacă îţi apare „o Lumină în Inimă”, fii atent să nu o 

„asemeni cu Lumina lumească”, ci să refuzi orice 
„asemănare lumească”, în Căutarea Luminii Dumnezeieşti 
Dincolo de toate asemănările de creaţie.  
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În „Seninul total” al Inimii să fie doar „Prezenţa lui 
Hristos”, dar nu cu „înfăţişare de afară”, ci cu Chipul 
Dumnezeiesc Dincolo de toate asemănările de Chip de 
Creaţie.  

 
Noi avem „Icoana de Creaţie” a lui Hristos ca „Întrupat 

în Chip de Om”, dar în Inimă să fie „Chipul lui Hristos 
Dumnezeu Dincolo de chipul Omenesc, de aceea în Inimă 
să fie „Icoana Prezenţă” a lui Hristos. 

 
Nu admite nici o „imagine” în Inimă, că faci „magia 

energiilor”. În Inimă să fie „doar Chipul Prezenţei lui 
Dumnezeu Dincolo de toate Chipurile de Creaţie”. 

 
În Inimă să nu fie „gol”, mare atenţie, ci „Plin Hristic”. 

Deplinul Prezenţei lui Hristos să fie în Inimă.  
 
Inima să fie „Senină”, nu goală, să fie fără Energii de 

Creaţie, dar Plină de „Energiile Divine Harice Hristice”, 
Dincolo de toate asemănările energetice de Creaţie. De aici 
şi efectul zis „terapeutic” al „Metodei Isihaste”, ca un fel 
de „Medicină Isihastă”. 

 
Primul efect terapeutic este asupra Creierului care se 

„relaxează” prin scoaterea tensiunii nervoase din Cap, 
prin ieşirea Minţii din „haosul Gândurilor” şi pozitivarea 
Minţii cu Sacrul Rugăciunii. Al doilea efect este „purifi-
carea-dezintoxicarea” în Cântarea din Gât a „toxinelor 
formelor Mentale”. La cei cu „idei fixe, cu obsesii mentale”, 
prin Rugăciunea Minţii în Cântarea din Gât se face o 
„scăpare şi o normalizare”, ca şi la cei cu insomnii şi 
agitaţii nervoase. 

 
Mare atenţie, nu duceţi Mintea mai jos de Gât, Pieptul 

cu Inima să fie un „Senin total” unde se topesc cu desă-
vârşire toate „reziduurile Energiilor”. Vei simţi cu timpul 
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cum Energiile din planul de sus ale Capului au o adevărată 
„plăcere” să se „topească” în „Seninul Fiinţial din Inimă”. 

 
În „Seninul Inimii” nu este o „scurgere de energie”, 

cum este prin Gândirea Minţii şi Sex, ci este o „topire a 
energiilor în vederea regenerării lor ca energii noi mai 
bune şi mai vitalizate”. 

 
Topirea energiilor în „Seninul Fiinţial al Inimii” este în 

vederea „Reenergizării şi încărcării” cu energii noi şi în 
plus. Aici este marele efect „Sacro-terapeutic” al Misticii 
Isihaste, ca „Resacralizarea” Energiilor noastre prin „Hris-
tificarea Harică” a energiilor de Creaţie. 

 
Doar în „Seninul Fiinţial al Inimii” Domnul Hristos ne 

„Preface” Energiile noastre în Energii „Înviate”. Inima este 
„Locul-Biserică” unde Energiile se „Prefac” prin Preoţia 
lui Hristos şi Coborârea Sfântului Duh cu Harul Divin, în 
„Euharistie-Trup Îndumnezeit”. 

 
Fă această „Rugăciune Hristică a Minţii”, la început un 

sfert de oră, apoi tot mai mult şi aşa vei „Intra în Taina 
Trăirii Creştine”, a „Întâlnirii Reale şi Obiective cu 
Dumnezeu”! Totodată vei beneficia şi de o „adevărată 
Sacroterapie Mistică”, care-ţi va aduce multe „alinări şi 
chiar vindecări” ale bolilor proprii. 

 
Subconştientul nostru păcătos ne hărţuieşte cu 

„reziduurile cele mai distructive” şi prin „Taina Misticii 
Isihaste” se face o „dezintoxicare de acestea”, prin „Reme-
morarea Memoriilor de Energii bune”, prin Memoriile 
Sacre Harice care fac „corectarea şi reînvierea lor”. Aceasta 
este „Pregătirea de bază” a „Practicii Isihaste”. 

 
Trebuie menţionat însă şi „fondul nostru Energetic 

Organic-Corporal”. Corpul nostru este „un sistem de funcţii 
organice energetice”, pe care Mistica nu poate să-l neglijeze. 
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Sunt unele Mistici care fac o adevărată „mistică a 
funcţiilor Organice”. Mare atenţie la specificul pur Isihast. 
Isihasmul nu face Mistică Energetică, dar nu se rupe de 
„Energiile fireşti şi normale” ale realităţii noastre de 
Creaţie. De aceea nu le „contrazice”, dar nici nu se 
„confundă” cu ele, cum fac multe „mistici oculte”. 

 
„Trăirea noastră Organică” este „mâncarea şi sexul” 

care, după căderea din Rai, devin „stăpânitoare” pe Viaţa 
noastră de Creaţie. Ca Mistică Isihastă dacă se începe cu 
„Sacralizarea Minţii profane”, de la sine se implică şi 
„Sacralizarea funcţiilor energetice Organice” ale Corpului 
nostru. 

 
Noi nu putem să ne „Întâlnim” cu Dumnezeu dacă 

avem o „Viaţă Organică profană până la oribila desfrâ-
nare”. Aşa Isihasmul începe cu Dublă Sacralizare, a „părţii 
superioare mentale” şi a „părţii inferioare simţitoare”. 

 
Isihasmul începe aşa cu „Sacralizarea Minţii şi Simţirii a 

întregului Corp”. Sacralizarea Simţirii nu se face doar prin 
„Sentimentele Sacre ale Inimii”, că este doar o Sacralizare 
pe „jumătate”, ci şi prin „Sacralizarea funcţiilor Organice 
Corporale”. 

 
Păcatul intră în Organele Corpului nostru prin „mâncare 

şi desfrânare”, de unde acestea trebuiesc „purificate, 
corectate, resfinţite”. Mulţi neglijează aceasta şi de aceea 
nu ajung la nici un rezultat real. Aşa că Practica Isihastă 
dacă nu se face şi „Mistica Sacralizării Mâncării şi 
Sexului”, degeaba se face „Sacralizarea Minţii”. 

 
„Unirea-Mistică Transcendentală a Inimii Fiinţiale 

Isihaste” este prin „Unirea Sacră” a celor două Sacralizări, 
a Minţii şi a Funcţiilor Organice (a mâncării şi sexului). 
Postul alimentar şi Căsătoria Familială sunt „Sacralizări în 
mare”, iar „Asceza şi Castitatea” sunt „Sacralizarea 
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Personală Mistică” a Organelor noastre Corporale. De aici 
Filocalia „Ascezei Personale, ca Asceză şi Castitate de 
Minte şi Asceză şi Castitate de funcţii Organice”. Această 
Dublă Sacralizare este „adevărata Practică Isihastă”. 

 
În Medicina Isihastă noi am încercat o „corelare” dintre 

„Suflet şi Corp, dintre Fiinţa de Creaţie şi Energiile de 
Creaţie”. Această „Integralitate Sacră Suflet şi Energii 
Corp” este Isihasm. Nu mai repetăm cele spuse în 
Medicina Isihastă, referitor la „problema mâncării” şi a 
„scurgerilor energetice în exces” prin desfrâul organic. 

 
Menţionăm însă problema de mare atenţie a Isihas-

mului, să nu „introducem magia plăcerilor Organice” în 
„Locul-Biserică al Inimii”. După cum în Gât trebuie să se 
„oprească Mintea” să se „Purifice în Cântarea Rugăciunii 
Hristice”, la fel „plăcerile funcţiilor organice” trebuie să se 
„oprească şi să nu treacă mai sus de Diafragmă-Stomac”. 

 
Nu introdu „energiile simţuale” în Inimă, căci este mare 

„pericol”. Ce trece de Diafragmă în Sus, trebuie să se 
„topească” în „Seninul Transcendental al Inimii”, să nu 
mai rămână „urmă de simţire energetică”. Mare atenţie! 

 
După cum nu este voie să intre în Inimă nici o „Imagine 

Mentală”, la fel nu este voie să intre în Inimă nici o 
„Simţire organică”, în Inimă este doar „Prezenţa-Chip a 
Supra-Chipului Hristic Dincolo de orice asemănare de 
Chip” şi trebuie să fie la fel „Prezenţă Chip Supra-Chip de 
Sfântul Duh, Supra-Simţirea Dincolo de toate asemănările 
simţuale de Creaţie”. 

 
Dacă se duc „Imaginile Mentale în Inimă” ca şi „Simţirile 

Organice”, nu se mai face adevărata Mistică Fiinţială 
Isihastă, ci tot o mistică obişnuită energetică. Nu se admit 
„Energiile cu magia lor” în „Biserica Inimii”, ci doar 
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Liturghia Preoţească a lui Hristos şi Prefacerea Euharistică 
prin Sfântul Duh. Mare atenţie la acest specific pur Creştin. 

 
Ca Sacroterapie a „funcţiilor organice”, de asemenea se 

face prin „Sacralizarea Organică a mâncării şi a sexului”. 
Postul cu alimente „neexplozive şi curate, binecuvântate şi 
neomorâte”, ca şi „Castitatea, oprirea desfrânării”, îţi va 
aduce „alinarea Bolilor Organice” ca şi „scăparea” de 
„psihopatia sexuală”. 

 
Cei care duc simţirile organice în Inimă, ca şi imaginile 

mentale, îşi „amplifică psihopatiile mentale şi sexuale”, de 
unde acele „mistici bolnăvicioase până la demonism”. 
Mare atenţie! Dacă nu introduci „magia energiilor 
simţuale precum şi a celor mentale” în Inimă, vei putea 
face o „mistică Sănătoasă, adevărată”. 

 
Ca Isihasm noi accentuăm mult pe „puritatea mistică”, 

în Inimă să fie Iubirea Dumnezeiască Transcendentală, să 
fie Sentimentul Transcendental de Sfântul Duh şi Dăruirea 
totală Transcendentală de Chip Hristic. 

 
În Inimă se face Mistica Fiinţială-Fiinţială Dincolo de 

toate asemănările Energetice şi de Creaţie. Doar această 
Mistică pur Fiinţială este adevărata Mistică Isihastă. 

 
În Inimă Sufletul se arată la Chip şi stă ca într-o barcă,  
Din Inimă Sufletul îşi răspândeşte „Razele” sale ca Trup,  
În Inimă Sufletul Cântă Dumnezeiasca Laudă Creatorului.  
 
Din Inimă Sufletul se întinde şi se Întâlneşte cu celelalte 
Suflete,  
Din Inimă Sufletul se deschide şi se revarsă peste Inimă, la 
infinit,  
În Inimă Sufletul Primeşte ca într-o Biserică pe Însuşi 
Dumnezeu.  
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Mistica antică este o mistică de „Intelect de Cap”, pe 
când Mistica Isihastă Creştină este o Mistică de „Duh de 
Inimă”. Intelectul este Spiritualul unei Minţi pure de 
Gândire, iar Duhul Inimii este Vedere înaintea Gândirii şi 
depăşirea acesteia. S-a încercat şi un specific de Isihasm 
Mental, dar care a dat greş. 

 
Fiule, Isihasmul Creştin nu este „tehnică mistică”, ci 

Credinţă absolută. Dumnezeu nu este un „Divin 
impersonal”, ci unul Personal, care doar prin „Răspunsul” 
Său poate fi accesibil, nu „manevrat tehnic”. 

 
Fiule, să deosebeşti net şi clar Lucrarea lui Dumnezeu şi 

zisa ta „lucrare”. Mistica Creştină este „Lucrarea lui 
Dumnezeu” şi „lucrarea Omului” este „Primirea Lucrării 
Domnului”. Mulţi le confundă şi le falsifică. Nu tu să 
„modelezi” Divinul din tine, ci Divinul să Modeleze 
Chipul tău şi tu să Răspunzi acestei Modelări cu Primirea 
şi Conştientizarea Lui.  

 
„Lucrarea” ta nu este „pasivitatea” faţă de Lucrarea 

Divină, ci ca un Activ Propriu de „Răspuns de Primire”. 
Această Trăire a Primirii Lucrării Divine este Trăirea 
Duhovnicească Mistică Isihastă Creştină. A te „Lăsa total 
în Credinţa Lucrării Divine” peste propria ta Lucrare este 
tot secretul Practicii Isihaste. 

 
Așa ce „tehnică” să mai faci, că totul depinde de „Voia 

Domnului”, nu de a ta. Ce poţi face tu este să te sileşti a 
„Sta în Faţa Domnului”, şi să te Predai Lui, ca El să 
Lucreze în tine. Atenţia ta să fie pe această „Stare în Faţa 
Domnului”, iar ce Lucrează El, este Taina Sa. Cum zice 
Neofit Pustnicul Carpatinul, a „Sta Iconic”. 

 
În sens mistic creştin, orice Cuvânt este un Nume-

Persoană. Numele nu este Însăşi Persoana, ci Persona-
litatea Persoanei şi Cuvântul este Exprimarea Numelui. 
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A Numi pe Hristos devine astfel o „Rugăciune-
Vorbire”. Personalitatea Persoanei este Limbajul de Taină 
ce prin Cuvânt se Comunică. Numele este astfel Actuali-
zarea Exprimării Persoanei. 

 
În Vechiul Testament Cuvântul este fără Numele lui 

Dumnezeu şi suplineşte Numele. În creştinism Numele 
este Arătarea „Celui din Cuvânt”. Misticii vorbesc de un 
„Viu al Numirii”, ce este tocmai acest fapt. Unii îl 
consideră „Prezenţa Divină” şi Harică. Unii se „opresc” 
aici ca drum mistic. Aşa fac din Numele Divin Altar, unde 
se aduce Darul-jertfa proprie şi Închinarea mistică.  

 
Pronunţarea continuă a Numelui Hristic, până la 

Interiorizarea-asimilarea lui prin Inimă, devine o Unire 
transcendentală, Duhovnicească, prin concretul unui Har 
Suprafiresc. Este „Mistica Duhului Haric” ce Poartă 
deodată pe Dumnezeu şi Creaţia. „Vederea de Duh” este 
această „Mistică a Întâlnirii în Cuvânt de Duh”. 

 
În Duh, Vederea este direct Cuvântul, şi în Cuvântul 

este direct Persoana, şi în Persoană este Cel Numit. 
Numirea devine astfel un „Agape-Iubire”, o Iubire ce se 
Împărtăşeşte. Numele se face Altar, Dar, Închinare, 
Cuvânt, Întâlnire, Iubire, Împărtăşire. 

 
Numeşte fără încetare Numele lui Iisus în Inima ta, şi 

nu-ţi închipui nici o imagine sau formă, sau simţire, şi ţine 
o trezie-atenţie doar la Cuvântul Numelui, care se Deschide 
într-un Duh ce se face Vedere, Auzire şi Întâlnire. 

 
Idealul misticii este ajungerea la Comunul Dialogal, la 

Iubire. Iubirea niciodată nu e singulară, ci doar în „Împle-
tire cu celălalt”. Persoana este „Autorelaţie-Autounitate de 
Sine”. Persoana are o Exprimare Proprie, ca Personalitate, 
baza Interpersonalului (Relaţiei cu altă Persoană).  
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Exprimarea-Personalitatea are o Comunicare, Cuvântul- 
Limbajul, Actul direct Personal. Cuvântul are o Întâlnire 
Dialogală, Iubirea. 

 
Mistica isihastă creştină este mistica „Numirii Iubirii 

Divine”. A Numi este însăşi Vederea. Adam Vede toate 
Făpturile Lumii şi „le pune Nume” (Facere 2, 19).  

 
Putem compara Numele cu un fel de „fotografiere”. 

Ochiul-Vederea este ca o capacitate de „fotografiere”, prin 
care te întâlneşti cu cele din jur. Şi Identificarea este 
Numele-Faţa.  

 
Cele două, Numele şi Faţa, sunt Exprimarea Propriului 

Chip. Dar mai trebuie Comunicarea Numelui şi Feţei, care 
este Vorbirea-Cuvântul-Limbajul. Cuvântul ar fi ca o 
„multiplicare” a mai multor fotografii ale Feţei cuiva. 

 
Cuvintele Cuiva sunt diferite, cum ar fi poziţiile diferite 

ale Fotografiilor. Numele şi Faţa rămân însă Permanente şi 
neschimbate. Dar Numele şi Faţa se Împodobesc de 
Cuvânt-Limbaj, printr-un Comun de Unitate, ce este 
Iubirea. De aici se zice că Numele, Faţa şi Cuvântul-
Limbajul, în Comunul Iubirii, sunt Integralitatea cuiva. 

 
Esenţa Fiinţială este deja Iubirea, dar ea este Trăită de 

Persoană numai prin Interpersonalul Comunului. A Iubi 
este Originea Închinării. Exprimarea Închinării este 
Ritualul. 

 
Toată Taina Isihasmului este în Mişcarea şi Lumina în 

Celălalt, în Dialog cu Celălalt, nu în Monolog Ascuns de 
Zone Subterane… 

 
Forma în Metafizica pur Creştină este Esenţa Interio-

rului. Exteriorul în Isihasm este Vedere la Faţă, de aceea 
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Exteriorul Mistic este Egalul Interiorului Mistic. Mistica 
Isihastă este Mistica Exteriorului Transcendental. Pare 
ceva de nemaiauzit. Este o Mistică a Exteriorului tot aşa de 
Mistică, adâncă, cum este şi cea de Interior. 

 
Isihasmul Descoperă Mistica Formei-Persoanei-Vederii 

la Faţă-Dialogului-Transfigurării, fără Absorbirea Mono-
logală a Unui Interior Total şi anihilator al Exteriorului. 
Cine nu Înţelege Mistica Egalităţii Exteriorului cu 
Interiorul, nu va pricepe niciodată ce este în Sine Mistica 
Isihastă. Supra-Eul, Supra-Conştiinţa nu este Interiorul, ci 
tocmai Exteriorul, Supra-Forma, Supra-Cauza. 

 
Ca Metafizică pur Creştină Limbajul de Suflet este 

Integral şi Total deja existent, ca Moduri de Conştiinţă în 
Sine, Limbaj Arhetipal care apoi se Prelungeşte şi confi-
gurează de fapt Limbajul de Energii. Limbajul Energetic 
este astfel direct în Corespondenţă cu Limbajul de Suflet. 
Unii consideră Limbajul Energetic ca însuşi Limbajul Sufle-
tului, ca Manifestare de Suflet, ca şi cum Sufletul ar fi 
Incapabil să aibă în Sine un Limbaj propriu şi pur de Suflet. 

 
Ca Isihasm, este o Insultă la adresa Sufletului să fie aşa 

de Incomplet, să fie determinat şi condiţionat de mani-
festarea unui Limbaj Străin de Suflet cum este Limbajul 
energetic. Sufletul dacă este Suflet Permanent are el Însuşi 
tot Limbajul, iar Limbajul Energetic este Harul-Strălucirea 
de afară a Limbajului Arhetipal şi pur de Suflet. Ce Suflet 
ar mai fi acela, Impersonal cu o Conştiinţă în sine, 
incapabilă de Moduri de Conştiinţă în ea însăşi, având 
Nevoie de o Iluzie de Limbaj şi Mişcare care este totodată 
complet străină de esenţa sa... 

 
Limbajul Energetic este Aura Limbajului pur de Suflet 

în Sine, este Ecoul Limbajului Conştiinţei în sine. Ştiinţa 
vrea să ne facă să înţelegem că Limbajul este Rezultatul 
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Chimismului Energetic, că nu este Un Limbaj în Sine care 
apoi se Traduce în Chimismul Materiei.  

 
Limbajul este Preexistent Chimismului, Informaţia este 

Preexistentă Vibraţiei şi Masei Fizice. Legile Chimice sunt 
în fapt Informaţiile-Raţiunile deja existente ce se traduc 
apoi ca Legi Chimice. De aceea dacă este Un Limbaj de 
Suflet preexistent Limbajului Energetic, Evoluţia şi Deve-
nirea nu mai au nici un temei. 

 
Negarea Limbajului de Suflet în Sine este posibilitatea 

Evoluţiei unui Limbaj Energetic propriu şi independent de 
Suflet, care poate contrazice Sufletul şi nu are nevoie de el. 
De aici şi Paranormalul de Energii. 

 
Dacă este Real Un Suflet, tot Paranormalul energiilor 

este Sufletul. Dacă Sufletul este Ambiguu, doar un 
Principiu fără Limbaj şi Sine, fără capacitate de Mişcare în 
Sine, atunci Paranormalul este tot energetic, ca o Depăşire 
de Normal propriu energetic. Dacă Sufletul nu are Limbaj 
pur de Suflet, Limbajul Energiilor este Însuşi Limbajul 
Sufletului, sau Sufletul nu mai are rost să existe. 

 
Ca Medicină Isihastă, noi menţionăm că sunt Două 

Limbaje reale, Unul pur de Suflet în Sine, de unde Bolile 
de Limbaj de Suflet, şi Un Limbaj de Exteriorizare de 
Suflet ca Limbaj Energetic de Corp, de unde Bolile de 
Corp ca Boli de Limbaj Energetic. 

 
Neofit vorbeşte de Trei Părţi ale noastre, dar Unite, însă 

neamestecate. Vorbeşte de Suflet-Fiinţă Proprie, de 
Energii-Corp-emanaţiile Mişcărilor de Suflet şi de Unirea-
Întrepătrunderea Suflet-Energii ca Integralitate-Trup. 

 
Trupul nu este doar Corp Fizic, ci este şi Fiinţă-Suflet. 

Noi, după cădere, când Sufletul slăbeşte şi este puţin 
evidenţiat în Trup, îl credem doar Corp fizic energetic.  
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Trupul este Jumătate Fiinţă-Suflet şi jumătate Energii-
Corp, în Întrepătrundere şi Evidenţiere Egală şi deodată, 
niciodată Unul în Lipsa celuilalt. Căderea modifică această 
Icoană de Rai, de Totodată Prezenţă egală a Sufletului şi a 
Corpului. De aceea în Creştinism Trupul este Icoana şi a 
Sufletului, şi a Corpului, o parte evidenţiind pe cealaltă în 
potenţare reciprocă. 

 
Pentru Neofit Limbajul Mistic este mai mult decât 

Simbolul abstract, este Icoana ce este mai mult decât 
simplu Simbol. Simbolul te opreşte în Informaţie, pe când 
Icoana şi Obiectivizează Informaţia şi o face o Realitate 
Concretă şi Prezenţă Dialogală, nu Monologală. 

 
Icoana faţă de Simbol-Imaginare este tocmai esenţa de 

Dialog în care Eul şi Chipul Reprezentat sunt faţă în faţă 
în Comunicare Reciprocă şi nedespărţită. Eul nu face 
Monolog Imaginându-şi, ci face Dialog Comunicând cu o 
Realitate ce-i stă Faptic în faţă, ca Împletire şi Împărtăşire 
reciprocă. 

 
Aşa în Mistică Simbolurile sunt mai mult decât  

simplele Informaţii-Reprezentative, sunt Icoane Vii ale 
Unui Dialog Viu dintre Două Comunicări asemănătoare 
Vii. Simbolul este doar un Instrument ce produce Dialogul 
Iconografic. 

 
Simbolurile Religioase au acest Substrat de Înlesnirea 

Dialogului cu Transcendentul. De aceea sunt Simboluri 
abstracte, ca simple Semne-Desene şi Simboluri Icoane  
în care Chipul-Reprezentarea este deja angajat în Dialog 
cu Transcendentul. Religiile ce au doar Semne-Desene sunt 
Religii abstracte cu Un Dumnezeu Principial, nu Personal. 

 
Neofit consideră Purificarea-Asceza Mistică în Isihasm 

ca Refacerea în fiecare dintre Noi a Vieţii Maicii Domnului. 
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Maica Domnului a Aspirat la cea mai pură Feciorie-Curăţire, 
la cea mai intensă Dragoste-Dăruire lui Dumnezeu, la cea 
mai Curată Viaţă Virtuoasă şi Dragoste pentru toate 
Făpturile. 

 
Doar dacă suntem Fii de Maica Domnului Hristos ne 

Recunoaşte ca Fraţi reali ai Săi spre care Vine să-i Ducă la 
Dumnezeu. 

 
Trăirea şi Cultul Creştin fără Icoana Maicii Domnului 

nu pot ajunge la Recunoaşterea Icoanei Hristice şi nici la 
reala Euharistie-Împărtăşire a Sfintelor Taine de pe Altar. 

 
În Practica Isihastă, Mintea nu are voie să „mentalizeze” 

realitatea, pentru că distruge tocmai Supraforma Întru-
pării Divinului. Aici se încurcă filosofia, cu pretinsa 
„spiritualizare-mentalizare” a lumii.  

 
Lumea Creată are o „Formă” a ei de Creaţie, dar are 

totodată şi o Supraformă de Întrupare a Divinului în 
Forma de Creaţie. Această Supraformă este Icoana de 
Taină. 

 
Vederea Isihastă este Icoana de Supraformă Hristică. Şi 

în această Supraformă Mintea îşi opreşte „mentalizarea” şi 
se Închină Supraformei, care este „peste mentalizare”. De 
aceea, Icoana creştină nu este „simbol” (semn al Minţii), ci 
este Supraformă peste simbol. 

 
În viziunea creştină este Treimea Permanentă. 

Isihasmul este după Neofit Rugăciune-Pocăinţă-Post 
(Purificare). Purificarea în sens Ascetic-Mistic înseamnă 
Post, întreruperea hrănirii din tot ce este rău şi murdar. 

 
Noi prin Adausul Imperfecţiunilor Căderii ne-am 

Despărţit de Dumnezeu şi de propria noastră Esenţă 
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Fiinţială. Trebuie să dăm la o parte aceste Adausuri, 
Oprind mai întâi Orice Adăugare. Hrana este o Adăugare 
după Consum, ca o compensare de ce am pierdut. Iubirea 
este mai mult decât Hrană, este Viaţă. Ca Mistică „Fiinţa” 
este mai nimerită decât Mâncarea-Hrana. 

 
Viul Fiinţează doar în Viu. Dumnezeu este Viul 

Absolut, este Fiinţarea Absolută. Noi Creaţia suntem Un 
Viu Creat de Viul Dumnezeiesc şi pe Modelul Său, dar 
Tradus în Model de Creaţie totodată. Noi Fiinţăm prin 
Fiinţa Dumnezeiască. Această Fiinţare Permanentă a 
Creaţiei în Dumnezeu este Hrănirea din Dumnezeu, fără 
de care pierdem însăşi Viul propriu de Creaţie. 

 
Noi nu avem nevoie de nişte Acumulări ca Hrană, ci 

trebuie să Dialogăm Fiinţial cu Fiinţa Creatoare. Orice 
Fiinţă când îşi Întrerupe Dialogul cu Altă Fiinţă se Auto-
Desfiinţează. 

 
Avva al meu Pustnicul Neofit îmi repeta adesea să nu 

Neglijez aşa-zisul „Canon al Isihastului”. Zilnic fă 
Anumite Acte atât ca Suflet, cât şi ca Corp, ca Dovadă de 
Participare la Dialogul cu Dumnezeu. 

 
Recunoştinţa este Mişcarea Iubirii Transcendentale.  

A Recunoaşte înseamnă a Răspunde în Mod Propriu. 
 
Viaţa înseamnă Iubire, adică Dăruire şi Recunoştinţă-

Răspuns.  
 
Iubirea nu Aşteaptă Răspuns, dar Iubirea Răspunde 

întotdeauna cu o veşnică Mişcare de Iubire ce înseamnă 
Recunoştinţa Iubirii. De aceea o Iubire fără Recunoştinţă 
este o Iubire Moartă, anchilozată, fără mişcare şi Viaţă. 

 
Cei învăpăiaţi de Recunoştinţă faţă de Iubirea lui 

Dumnezeu se vor Smeri cu Duhul, iar Energiile Corpului 
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îşi vor Rememora Gândurile şi Simţurile în Beatitudinea 
Cerească. 

 
Isihastul trebuie să facă nişte Acte de Recunoştinţă, ca 

Viu de Proprie Iubire. În limbajul nostru specific acesta se 
numeşte „Canon”, Lucrare Duhovnicească. 

 
Canonul este asociat de noi cu semnificaţia de „Trudă-

Jertfire-Asceză-Suferirea unei Greutăţi”. În sens Isihast 
„Canonul” înseamnă Luarea de Bună-Voie a Unei 
„Lucrări” fie de Asceză, fie de Jertfire, fie de o Anume 
Regulă-Disciplină de Viaţă, ca Lucrare de Urcuş Duhov-
nicesc. Canon înseamnă „Scară Duhovnicească”. 

 
Fiecare are Scară-Canon de Viaţă pe Măsura lui. Sfinţii 

au luat un Canon-Scară după specificul lor. Canon 
înseamnă „Practica proprie”. Dacă Practici, faci Canonul 
Zilnic, vei câştiga Rezultate, altfel nu ai la ce să te aştepţi. 

 
Fără Lucrare-Canon nu se Realizează nimic. Cine nu are 

o Practică, un Canon propriu, nu are o Trăire Personală 
Mistică. Începătorii cer de la Duhovnic-Povăţuitor  
„O Anumită Lucrare-Canon”, şi în măsura în care fac 
aceasta, vor câştiga ce caută. Şi Avansaţii încă fac Lucrări-
Canon, ca Menţinere şi ca Urcare în Continuare. 

 
Canonul, străduinţa zilnică va apropia pe Isihast de 

„Cina cea de Taină” Dumnezeiască. Canonul, Practica 
Zilnică, este Ritualul personal în Propriu Templu-Biserică. 

 
Avva Neofit Pustnicul avea un Canon al Său, pe care-l 

ţinea ascuns. Se Scula la Miezul Nopţii şi nu lipsea 
niciodată de la Utrenia de Noapte. Se Ruga Neîncetat şi 
Rămânea în Uimire Duhovnicească deseori. Rar vorbea de 
Trăirile sale. Spunea că Lumea de Dincolo este în Analogie 
cu cea obişnuită, dar în Alte Dimensiuni ce nu se pot 
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descrie. Lumea este Dublă, zicea el, Este ce Este şi Dincolo 
de Ce Este. 

 
Îmi spunea adesea să nu neglijez „Nevoinţa Corpului”. 

Isihastul trebuie să facă Zilnic de la 300 de Mătănii în sus 
şi până la o mie de Închinăciuni. Spre sfârşit, Avva Neofit, 
nemaiputând săvârşi Mătăniile, făcea totuşi un fel de 
Metanii din Genunchi, rar, adânc şi cu evlavie deosebită. 
Fără Nevoinţele Trupeşti, spunea el, Trupul va fi Lipsit de 
Împărtăşirea Duhovnicească. 

 
Este o mare greşeală să Uiţi de Nevoinţa Trupească, că 

Trupul trebuie să Învieze şi la Înviere se va Vedea că nu  
l-ai Înduhovnicit. O mare Importanţă dă Avva Neofit 
„Regulii Mâncării”. Cine nu va înţelege Duhovnicia 
Mâncării nu va înţelege niciodată adevărata Duhovnicie, 
spunea el. 

 
Marii Duhovnici îţi arată Calea Duhovnicească de a 

Gândi şi tot ei îţi arată Calea Duhovnicească de a Mânca, 
ce este în egală măsură. Cei ce se Ridică la Gândirea 
Duhovnicească ştiu că trebuie şi o Mâncare la fel 
Duhovnicească. A început să se Uite această Legătură 
hotărâtoare în Practica Isihastă. 

 
Cei ce Povăţuiesc pe alţii Sufleteşte de nu ştiu să 

Povăţuiască şi în Privinţa Mâncării, sunt doar Povăţuitori 
de formă şi fără Rezultate. După cum Fiecare Gândeşte 
într-un specific al său, la fel Fiecare trebuie să Mănânce în 
felul său. Duhovnicul trebuie să descifreze aceasta, dacă 
vrea să Îndrume pe cineva aşa cum trebuie. 

 
Isihastul fără o Regulă a Mâncării nu va ajunge 

niciodată la Isihie. Mâncarea Isihastului Consacrat este 
Grâul-Seminţele-Fructele cu Zarzavaturile şi puţin Lactate. 
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Fericiţi sunt cei ce se Înduhovnicesc şi Sufleteşte, şi 
Trupeşte! Isihasmul este această Dublă Înduhovnicire. 

 
Acum primesc, Moş-Avva, cu adevărat, cu Ascultare 

devotată Învăţătura Şcolii Tainei Icoanei Isihaste. Şi Cartea 
acesteia este Icoana Maicii Domnului. Învaţă-mă, Moş-
Avva, să Citesc în această Carte Sfântă. Cine nu primeşte 
Duhul Icoanei, într-adevăr, nu va putea Citi Cartea de 
Taină a Isihiei. Tradiţia Pustnicului Neofit este tocmai în 
acest Duh al Icoanei. 

 
Şi eu, Fiule, ca Ucenic al unui Urmaş al Pustnicului 

Neofit, am avut nevoie de mult timp până am Purificat 
Mintea de vederea lumească, pe care am înlocuit-o cu 
Vederea Tainei Icoanei. Moş-Avva al meu era foarte aspru 
în această privinţă. Mereu mă întreba: „Vezi la fiecare pas 
Icoana Întrupării lui Hristos?”. Eu nu-l puteam minţi şi 
mereu mă punea la „canon-pedeapsă”, să fac în plus 
metanii şi închinăciuni la Icoana Maicii Domnului. 

 
Mă punea adesea să fac şi de trei ori pe zi Acatistul. 

„Până nu vezi Lumea toată o Icoană, să nu îndrăzneşti să 
intri în Biserica de Taină a Isihiei”. Ce să mai vorbim de 
Sfânta Împărtăşanie... „Cum să te Împărtăşeşti tu de 
Trupul lui Hristos fără să ai în tine Icoana Lui?...”. Cu 
timpul, mai mult mă silea la închinăciuni şi metanii. Eram 
adesea obosit de la lucrările obişnuite, dar nu mă scutea. 
„Tânărul şi începătorul trebuie să se nevoiască peste fire, 
altfel nu va progresa”. 

 
Toţi ucenicii Pustnicului Neofit îşi căpătaseră renumele 

de „metaniştii şi închinăciuniştii”. Se povesteşte că, şi la 
bătrâneţe, Pustnicul Neofit făcea câte o mie de metanii şi 
închinăciuni, din genunchi, fără să scadă din ele. 

 
Era un ucenic al său foarte râvnitor, dar slab şi firav din 

naştere, care, neputând să facă multe metanii şi închi-
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năciuni, le făcea cu „Duhul”, cum se exprima el, adică 
„interior”, cu Mintea. Stătea nemişcat, chiar şi culcat, dar 
cu Duhul făcea toate metaniile şi închinăciunile Isihaste.  

 
Repeta adesea: „După cum Soarele, vrea nu vrea, 

trebuie cu stricteţe să parcurgă un anume număr de ore, la 
fel şi Isihastul trebuie să parcurgă un anume număr de 
metanii şi închinăciuni faţă de Icoana-Soarele Întrupării 
lui Hristos”. Mi s-a părut şi mie la început aceasta o 
„formalitate de pietism simplu, de ritualism formal”, dar 
cu timpul am înţeles Taina ce se ascunde în acestea. 

 
Tot acel ucenic firav spunea: „O zi dacă nu fac canonul 

metaniilor şi închinăciunilor, în acea zi am fost mort cu 
„Duhul”. Am înţeles că Duhul Isihiei nu este „nemişcarea”, 
ci Supramişcarea Ritualului Sacru”. 

 
Ritualul creştin Liturgic nu este „mişcare obişnuită”, ci 

o Supramişcarea de Duh peste mişcarea propriu-zisă.  
 
Ca să intri în Divinitate, trebuie să câştigi Supramişcarea 

de Duh Divin. Este asociată aparent şi cu mişcarea de 
afară, dar nu se confundă cu ea. Aici este Taina Duhului 
Isihiei, a Supramişcării de Duh. 

 
Misticile antice au observat şi ele că anumite „gesturi 

sacre” au un efect deosebit atât fizic, cât şi psihic, de unde 
zisa „terapie religioasă”. Acestea au fost preluate chiar de 
medicina laică. Mulţi dau explicaţii aşa-zis ştiinţifice, de 
armonizare a energiilor corpului... Ca sens Isihast, Taina 
este în Duhul Supramişcării Ritualice Sacre. 

 
Închinăciunea şi metania sunt „gest Sacru” şi acesta 

atrage Duhul Supramişcării, peste „mişcările naturale 
energetice”. Deci, aici este vorba de o Supra-armonizare 
peste armonizările naturale ale Corpului. 
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Metania şi Închinăciunea ca Gest Ritualic Sacru sunt 
însă admise, ca Suprasacralizarea Chipului de Om care cu 
Fruntea la Pământ se „Urcă” la Divinitatea cea dincolo de 
Creaţie. Plecăciunea Smereniei Ritualice este „Urcare”, nu 
coborâre. 

 
Creaţia în Faţa Divinităţii este „la Picioarele Ei”. Este 

paradoxala Urcare a Creaţiei, care se face prin „coborârea 
în Divinitate”. Noi zicem Urcare, dar de fapt Creaţia 
niciodată nu poate Urca decât Intrând-Coborând în Ea. 
Aici este temeiul Smereniei absolute a Creaţiei, ca 
recunoaştere a „sensului de raport” cu Divinitatea, care 
este „coborârea [în vederea] Urcării”. Medicina Sacră 
Isihastă este astfel în Duhul Închinării faţă de Divinitate. 

 
Isihasm, Dor de Inimă Transcendentală,  
Dorul de pe Crucea Vieţii, ca Destin Hristic propriu,  
Reîntâlnire Absolută în Cântarea Nesfârşită. 
 
Pustnicul Neofit spunea adesea: „Dumnezeu, prin 

Pruncul din Braţele Maicii Domnului, Însuşi coboară ca să 
se Urce în Creaţie”. Aceasta este „Relaţia” Metafizică 
dintre Dumnezeu şi Creaţia Sa. Nici Dumnezeu nu Intră în 
Creaţie decât „coborând” în ea. Iată temeiul Mistic al 
Închinării şi Metaniei Isihaste.  

 
Suprasensul Supramişcării Ritualice este Gestul Sacru 

al Închinării. În Taina Icoanei Maicii Domnului este tocmai 
aceasta. 

 
Însuşi Dumnezeu Se-nchină 
Coborându-Se-n creaţie 
Când Se face Prunc Făptură 
În ale Maicii Sfinte Braţe. 
 
Pustnicul Neofit ţinea foarte mult la Ritualul Sacru al 

fiecărui Gest. Toţi Ucenicii aveau „Regulă” strictă în acest 
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sens, dar fără paradă. „Nimeni să nu te vadă că tu faci 
acestea”, era iarăşi o condiţie. 

 
Fiule, aceasta este Prima Treaptă a Scării Isihaste în 

specificul Carpatin al Pustnicului Neofit. Sfinţii Filocalici o 
concretizează ca Ascultare faţă de Povăţuitor-Duhovnic, 
ca Smerenie şi Nevoinţă în Lucrarea acestora. Pustnicul 
Neofit dă Modelului Filocalic coloritul specific propriu. 
Aceasta este Taina Icoanei. Eu, ca cel mai mic dintre 
Ucenicii Pustnicului, îţi dau Chipul său de transpunere. 
Ca să „ieşi din profanul lumii” trebuie să te „lepezi” de el, 
prin Sacralizarea „altui Chip al lumii”. Iconarea-Prefa-
cerea Lumii în Icoana lui Hristos este modalitatea sa. 

 
Primul Pas al Duhovniciei este „lepădarea” de lume. 

Pustnicul Neofit, pe cât de simplu, pe atât de complex, 
adună totul în Lucrarea Ritualului Icoanei. Prin Icoană te 
„lepezi” de lumea obişnuită şi intri în Supralumea 
Divinului. Învăţând să Citeşti în Cartea de Taină a Icoanei, 
săvârşeşti tocmai această Lucrare Mistică a Isihiei 
Filocalice. Deci, concret şi Practic, fă cu Nevoinţă Lucrarea 
Isihiei Icoanei. Este Primirea Duhului Isihiei, fără de care 
nu poţi merge mai departe. 

 
Prin Icoana Întrupării lui Hristos în Lume, ridică-te la 

Icoana Cea dincolo de toate Icoanele, la Icoana lui 
Dumnezeu Tatăl. 

 
Fiul lui Dumnezeu Tatăl Se Întrupează ca să facă Lumea 

o Icoană care să poată Primi Icoana în Sine, a Tatălui. 
 
Fiul lui Dumnezeu Se face Puntea dintre Icoana Lumii, 

care este Icoana Maicii Domnului, şi Icoana Dumnezeiască, 
care este Icoana lui Dumnezeu Tatăl. 

 
Fiule, iată a Doua Treaptă a Scării noastre Isihaste. 

Revelaţia creştină ne aduce Taina Iconizării Lumii prin 
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Întruparea Fiului lui Dumnezeu, şi aceasta ne aduce apoi 
Suprataina Euharistiei Lumii, a Urcării ei în Dumnezeire, 
ca Taina Înfierii Lumii faţă de Tatăl-Dumnezeirea în Sine. 

 
Transpunerea Filocalică a Pustnicului Neofit este strict 

Evanghelică. Este o Viziune de „Iconar” care vede totul 
prin Zugrăvirea în Chipuri de Icoane.  

 
Se zice că Pustnicul Neofit era şi un bun Pictor de Icoane, 

de unde, pesemne, maniera sa de transpunere Iconică a 
Realităţii. Avea un Cult aşa de intens faţă de Icoană, încât 
peste tot „desena” contururi de Icoane. Chiar şi pe pietre 
săpa Chipuri de Icoane. Se zice că înainte de moarte vedea 
o Icoană la care privea cu Ochii mari şi sta ca răpit cu 
Duhul. 

 
„Ce vezi, Moş-Avva?”, îl întrebau Ucenicii... „Icoana... 

Icoana... Închinaţi-vă Icoanei, Fiilor... este Totul... Maica 
Domnului este Icoana de Jos, Dumnezeu Tatăl este Icoana 
de Sus şi între acestea este Icoana lui Hristos. Aceasta este 
toată Vederea de Taină... De nu vedeţi acestea, sunteţi în 
întuneric. Lumina... Lumina... Icoana... Icoana... Iisuse... 
Iisuse, Tu eşti Lumina dintre Icoane... Lumina dintre 
Icoane... Tu eşti Lumina. Şi Duhul Cel Preasfânt al 
Luminii... Duhul Icoanei, ce Foc mistuitor... Lumina ce ne 
duce la Tronul lui Dumnezeu Tatăl… Tatăl, Odihna 
Odihnelor... Tatăl nostru Carele eşti în Ceruri”... Şi zicea 
Rugăciunea Domnească Tatăl Nostru... 

 
Este un salt brusc de la Pământ tocmai la Supraînălţimea 

absolutului Divin. După ce mă obişnuisem cu Dumnezeu 
coborât, să trec direct la Dumnezeu Cel Supraînălţat... Dar 
Rugăciunea „Tatăl Nostru” făcea aceasta.  

 
Moş-Avva al meu, ca Treapta a Doua, mi-a dat Regulă ca 

zilnic să zic de mai multe ori „Tatăl Nostru”. Acatistul 
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Maicii Domnului rămânea în continuare, ca şi Închină-
ciunile şi Metaniile, în plus fiind Tatăl Nostru. La început a 
mers „formal”, cu timpul a devenit un Ritual de o Sacra-
litate tot mai Vie. A zice Tatăl Nostru devenise pentru mine 
pe cât de plăcut, pe atât de „cutremurător”. Parcă orice 
Cuvânt „tuna” în mine, până la un „trăsnet” înfricoşător... 

 
De câte ori mi-aduceam aminte ziceam Tatăl Nostru şi 

toată Fiinţa mea se răscolea. Dacă în timpul Acatistului 
îmi venea să Cânt, acum îmi venea să plâng. În faţa 
Icoanei Maicii Domnului eram „Copil” zburdalnic, acum 
în Faţa Tatălui Dumnezeu simţeam o seriozitate aspră, 
începeam să-mi văd „nimicnicia” mea de Făptură creată. 
Trebuia să devin şi eu un Fiu Vrednic de Tatăl-Dumnezeu.  

 
Parcă un Ochi de o Putere absolută mă privea perma-

nent şi mă pătrundea până în oase. Ochiul acela care era 
reprezentat pe unele Icoane se făcuse şi pentru mine Icoana 
lui Dumnezeu Tatăl. Ochiul este cu adevărat Icoana tuturor 
Icoanelor. Dintr-o dată au început să apară în mine  
aceste Reprezentări Mistice Iconice care, paradoxal, nu 
„mentalizau” realitatea, ci o Fiinţializau. Mentalizarea 
reducea totul la „simboluri” zise spirituale. Fiinţializarea 
Mistică pe care o simţeam eu era de altă factură. Realitatea 
devenea Un viu direct Fiinţial, peste mental şi peste 
corporal, care le dă o Supraformă de Fiinţă. 

 
De aici am înţeles şi eu ceva din Taina Fiinţei, pe care 

nu mi-o puteam reprezenta cu nimic. Fiinţa este 
Supraforma şi Supraconţinutul Realităţii, din care iese 
Totul, rămânând tot Fiinţa-Totul, ca un Tot al Totului, care 
nu se amestecă şi nu se despart. De acum deosebeam 
afirmaţiile Limbajului lui Neofit, ca „Viul viului, Chipul 
chipului” etc... De acum puteam pricepe pe Sfântul 
Grigorie Palama, care în Filocalie deosebea Fiinţa de 
Energiile Sale sau, cum zic filosofii, „Fiinţa şi fiinţările ei”. 
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„Viziunea Fiinţială” a Misticii Pustnicului, prin  
aşa-zisul „Manuscrisul unui Isihast”, a circulat printre 
Ucenicii Pustnicului până astăzi. Nu se ştie cât de fidele 
sunt aceste însemnări care au putut fi prefăcute de la 
Ucenic la Ucenic. Este totuşi o „tradiţie” încă Vie, a 
Duhului lui Neofit care pare să îi anime încă pe mulţi. Eu, 
unul, sunt dintre aceştia. Se pare că, într-adevăr, Neofit 
Pustnicul concretizează „Specificul Carpatin”. 

 
Fac aceste paranteze pentru că şi tu, fiule, ca şi mine, vii 

din lumea preocupată de Spiritul Intelectului care găseşte, 
în Isihasmul lui Neofit, Pacea mult căutată. Şi noi, cei cu 
„otrava luciferică a intelectului”, dorim Isihasmul. O, ce 
Dor de Taină are Mintea noastră, să se Închine Fiinţei 
Celei „dincolo” de Minte. Limbajul şi Iconările Mistice 
Fiinţiale ale Pustnicului Neofit sunt în acest sens. 

 
Cu adevărat, Moş-Avva, Duhul lui Neofit a făcut şi cu 

mine această minune. În Icoana Mistică, Mintea mea 
rebelă se închină de „bună voie”, iar Intelectul meu nepo-
tolit „renunţă” cu metanie până la Pământ la toate ale sale. 
Şi Duhul Filocaliei, astfel, a putut intra şi în mine. 

 
Moş-Avva, îndrăznesc întrebarea: de ce „modalitatea” 

aceasta a lui Neofit nu porneşte direct cu Rugăciunea 
„Doamne Iisuse”, aşa cum spun toţi? 

 
– Să te uiţi mai cu atenţie în „Scara” Sfântului Ioan 

Scărarul, din Filocalie. Se vorbeşte de zisa treaptă a 
„Purificării”. Noi îi zicem Treapta Resacralizării. Misticile 
antice încep cu un fel de „morală” mistică, de „norme-
reguli”, ca: să nu furi, să nu mai minţi, să fii sărac material, 
să nu mai vatămi pe nimeni etc., etc. Şi în Filocalie se 
amintesc acestea. Neofit Pustnicul are specificul direct al 
„misticului” care intră dintr-o dată în „Focul Sacru”. 
Proba „Focului Sacru” este o Memorie a Misticii în Sine. 
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Moise vede „Rugul Aprins de Focul Divin”, unde trebuie 
să intre „desculţ”. Această „descălţare” este iconografia 
Purificării Mistice. Rugul Aprins al lui Neofit este Icoana 
Maicii Domnului, descălţarea este Acatistul şi Închinarea-
Metania, iar Focul Divin este Rugăciunea Tatăl Nostru. 
Prin „arderea” în Focul Divin se face de fapt Purificarea. 

 
Icoana Maicii Domnului are ca Centru pe Hristos, Cel 

ce se Întrupează. Rugăciunea Tatăl Nostru are tot pe 
Hristos ca [rugăciunea către] Tatăl Fiului Hristic, prin care 
şi noi suntem Fiii Tatălui. Isihasmul lui Neofit este strict 
Hristic. Fiul Hristic Descoperă Lumii pe Tatăl. „Cine M-a 
văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (Ioan 14, 9). 

 
Modalitatea lui Neofit este strict Evanghelică. Iar 

modalitatea Evanghelică este Fiinţială, a Chipului Fiinţial 
al lui Dumnezeu. Toate misticile metafizice antice şi 
necreştine sunt mistici ale „panteismului”, ori Fiinţial, ori 
energetic, ori amestecat. 

 
Isihasmul este o Mistică Fiinţială, fără să cadă în 

panteismul Fiinţial, şi este totodată o mistică Energetică 
fără să cadă în panteismul energetic. Mulţi, superficial, le 
confundă sau le amestecă. Sau, şi mai grav, fac un 
„sincretism” caricatural. Asupra acestui capitol şi eu, ca 
Povăţuitor Duhovnicesc, insist cu stricteţe şi exigenţă. 
„Focul Rugului Aprins” al Isihasmului îl poţi „masca” 
printr-un „foc înşelător de lumină demonică”. Demonis-
mul se „îmbracă” uşor în haine de înger şi cine nu ştie să 
risipească „înşelarea” va fi victima cea mai sângeroasă. 

 
– Moş-Avva, nu mă cruţa, ci fii aspru şi intransigent 

până la extrem. 
 
– Fiule, sunt nevoit să-ţi cer de acum o seriozitate în 

Învăţarea Învăţăturii Sfinţilor Părinţi Filocalici. Pustnicul 
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Neofit este „simplu şi direct”. Zi Tatăl Nostru o perioadă 
de timp, mai insistent. Pentru cei ca tine, cu „tarele intelec-
tului”, este nevoie ca pe lângă Tatăl Nostru să-ţi Resacra-
lizezi Intelectul cu un „surplus” din Învăţătura Sfinţilor 
Părinţi Filocalici. Eu însumi am trecut prin aceasta. 

 
– Într-adevăr, Moş-Avva, deficienţa noastră, mai ales a 

celor Tineri, este lipsa de „însuşire” a Învăţăturii Sfinţilor 
Părinţi. Facem pe „deştepţii” în toate domeniile, dar tocmai 
ceea ce este al nostru, al creştinilor, cunoaştem superficial. 
Majoritatea Intelectualilor se „declară” creştini, chiar fac 
unele „gesturi creştine”, dar au o „gândire păgână”.  

 
Doamne, Absolutule Părinte, miluieşte-mă!, 

a Creaţiei căzute Iertare, 
Doamne, Duhule Preasfinte, miluieşte-mă!, 

Duhul Inimii Rugătoare, 
Doamne Iisuse, miluieşte-mă!, 
neîncetata Inimii Rugăciune, 

Doamne, Preasfântă Treime miluieşte-mă!, 
neîncetata Inimii Închinăciune. 
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