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PREFAŢĂ

Maeştrii experimentează şi predau. Noi învăţăm 
şi experimentăm. E o diferenţă însemnată. Noi 

suntem discipoli, nu inovatori. Un Maestru este un creator 
conştient. Noi încercăm să fi m destinatari conştienţi. A în-
cerca nu este un lucru facil într-o lume a polarităţii. Simplul 
act al încercării ne menţine într-o roată epuizantă, nesfâr-
şită, a reîncarnărilor aici, în această dimensiune.

Imageria Inimii: O cale spre iluminare ne oferă o cheie 
pentru a scăpa de această încercare fără sfârşit. Imageria 
Inimii vă ajută să căpătaţi din nou conştiinţa unui copil şi să 
deveniţi o fi inţă umană renăscută. E o nouă viaţă şi o ocazie 
de a vă îndruma propria energie către conştiinţa cosmică. 
De ce am face una ca asta? Pentru că ne-am săturat să fi m 
maşini, roboţi; oameni fără personalităţi.

Suntem saturaţi şi epuizaţi de propriile gesturi, gân-
duri şi acţiuni repetitive. Ceea ce vedem astăzi în jur repre-
zintă o demonstraţie limpede a faptului că mintea a dat greş.

Iar când mintea dă greş, mai rămâne doar o posibili-
tate: inima.
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Imageria inimii: O cale spre iluminare este o conti-
nuare a cărţii Acum, aici este tot ceea ce avem* şi dezvăluie 
exerciţii şi meditaţii specifi ce celui mai vechi sistem spiri-
tual: Imageria Inimii. Este o comoară de sfaturi, meditaţii 
şi exerciţii provenind direct de la doi dintre ultimii Mari 
Maeştri ai Imageriei Inimii.

Ei trăiau în zona Tibetului, dar nu asta e important. 
Precum alţi Mari Maeştri ai Imageriei (Anastasia din Rusia, 
Collette Aboulker-Muscat din Ierusalim sau Ana Pricop din 
România), locaţia şi timpul în care au trăit pe această pla-
netă este complet irelevantă pentru ei. Ei puteau schimba 
orice: trecutul, prezentul şi viitorul. Puteau da înapoi orice 
acţiune sau gând. Este ceva dincolo de înţelegerea noastră.

Amintiţi-vă că tot ceea ce vă înconjoară e doar un vis 
şi vă puteţi trezi în orice moment, dacă vă doriţi cu adevărat.

Daniel Mitel



* Apărută la Ed. For You, (n.t.)
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Capitolul 1

Evadarea din închisoarea minţii

– Maeştrilor, de ce Imageria Inimii este atât de puter-
nică? Cum e posibil să apară un efect atât de puternic numai 
de la o simplă imagine pe care mi-o oferiţi? Este oare efec-
tul imaginii sau puterea minţii mele? Simt valuri puternice 
de energie, atât înăuntrul cât şi în afara mea, atunci când 
văd sau simt aceste imagini, le-am spus într-o zi Maeştrilor 
mei, Karma Dorje şi Tenzin Dhargey.

Cei doi s-au privit rapid şi au tăcut pentru o clipă.
În discuţiile noastre, erau momente în care puteam 

simţi că urmează să se petreacă un lucru important.
Acesta era unul din acele momente.
– Dragă Tenzin, Imageria Inimii te ajută să intri în 

inimă şi să rămâi acolo. Îţi oferă armonie şi pace. Într-o zi, 
s-ar putea să simţi că întreaga lume se prăbuşeşte şi că îţi 
pierzi minţile. În acel moment, să nu-ţi fi e teamă că vei înne-
buni; asta nu se va întâmpla! Acel moment îţi va oferi cea mai 
bună ocazie de a intra în inimă, mi-a spus Tenzin Dhargey.

– Când oare poate exista vreo ocazie mai bună de a 
evada din închisoarea minţii, dacă nu în momentul în care 
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mintea se opreşte din funcţiune? Toate tiparele de credinţe 
şi ideile preconcepute dispar. Spiritul îţi este liber, conşti-
inţa este eliberată şi există o oportunitate unică de a aluneca 
în inimă, a spus Karma Dorje.

– Aceasta este o nouă viziune asupra vieţii, dragă 
Tenzin. Începi să-ţi laşi ego-ul să cadă, întrucât vezi din 
inimă toate lucrurile ce te înconjoară. Imageria Inimii este 
o experienţă, iar în această experienţă, cu toţii suntem egali. 
Suntem co-creatori smeriţi. Suntem reînviaţi şi trăim doar 
în acest moment. Suntem pentru totdeauna tineri. Fiecare 
imagine te pregăteşte pentru capitularea fi nală; vei vedea 
atât de multe imagini, pe un fundal creat de neant, de către 
Universul etern, încât, brusc, vei experimenta propria di-
zolvare în neant. Te vei conecta cu întreaga viaţă de pretu-
tindeni şi vei vedea şi simţi întregul Univers din interior, a 
continuat Tenzin Dhargey.

– E posibil ca o persoană care nu a practicat niciun 
exerciţiu de Imageria Inimii sau nicio tehnică meditativă să 
experimenteze neantul infi nit? am întrebat.

– Da, e posibil. Ţi-am explicat mai demult că sunt opt 
cicluri ale visării, în fi ecare noapte. Între fi ecare ciclu, ex-
perimentăm, efectiv, un moment foarte scurt de imensitate 
pură, neant infi nit. De fapt, momentul în care experimentezi 
neantul este similar celui în care mori. E ca şi cum ai muri, 
în fi ecare noapte, de opt ori! a explicat Karma Dorje.

– E posibil să treci de la un vis la altul fără a trece prin 
neant? am întrebat.

– Da, este posibil, însă rareori se întâmplă asta. Îţi 
aminteşti ce anume discutam despre visare? Există doar 
trei posibilităţi. Prima, visele tale sunt un produs al min-
ţii subconştiente. Această situaţie se petrece aproape întot-
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deauna, oricui. În visele tale e ca şi când eşti doar un ochi şi 
vezi şi simţi din această perspectivă. Rareori îţi poţi vedea 
corpul atunci când visezi în acest mod. Eşti doar un ochi. În 
al doilea caz îţi foloseşti corpul din vis; o mişcare inconşti-
entă, dar reală, a acestui corp. Îţi foloseşti corpul din vis în 
mod inconştient; de obicei, îţi dai seama de asta şi te sperii. 
Când se întâmplă acest lucru, încerci să te trezeşti cu rapidi-
tate. Încerci să te întorci în corpul fi zic. A treia situaţie este 
să îţi mişti conştient şi real corpul din vis. Nu sunt foarte 
mulţi oameni care pot face asta. Aceasta denotă un nivel 
foarte înalt de conştiinţă, a încheiat Tenzin Dhargey.

– Cum pot intra în corpul meu din vis în mod conşti-
ent? am întrebat eu, foarte curios. 

– Mai întâi trebuie să înţelegi că acest corp din vis 
nu este corpul tău fi zic. Corpul din vis este anorganic – cel 
fi zic, organic. Corpul din vis e format din energie într-o 
formă similară celui fi zic, dar e doar atât: energie, lumină 
într-o formă. Nu vei mânca niciodată în corpul tău din vis 
şi, dacă vei încerca, nu vei fi  putea să simţi niciun gust. 
Acesta este avantajul corpului fi zic. Pe de altă parte, atunci 
când te afl i în corpul din vis, nici gravitaţia şi nici vreo altă 
formă materială nu te poate opri. Poţi cu uşurinţă să zbori 
sau să treci prin ziduri. Vei intra în corpul din vis atunci 
când vei fi  putea să-l foloseşti în mod conştient! a explicat 
Karma Dorje.

– Corpul din vis este un nivel de conştiinţă. Cu cât 
meditezi mai mult şi cu cât eşti mai conştient de tine însuţi, 
cu atât mai uşoară devine conexiunea cu acesta. El devine o 
a doua natură, a continuat Karma Dorje.

– Este bine să visezi? am întrebat eu.
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