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a naștere, spiritul care ești tu cu adevărat a
pătruns în planul terestru pentru o scurtă perioadă de instruire specială. El a ales această experiență
anume ca parte a unei misiuni spirituale mai vaste, întrucât știa că nu există nicio cale de a putea împlini acea
misiune fără a trece mai întâi prin planul material.
Înainte de a-ți fi început viața, știai deja care este
acea misiune spirituală și aveai capacitatea de a-ți reconsidera (într-o dimensiune care transcende planul terestru) condițiile generale ale existenței tale pe cale de
a se naște: în ce trup urma să locuiască energia ta spirituală, ce familie avea să te ajute să evoluezi, în ce zonă
geografică urma să viețuiești, care vor fi relațiile tale
interpersonale, legăturile tale karmice, dar și stadiul
de evoluție a Pământului la momentul în care erai pe
punctul de a pătrunde în lumea pământească. Tu – sau
componenta ta spirituală – ai reconsiderat toate acestea
și ai ales în mod deliberat.
7

STUART WILDE

Pentru a înțelege mai complet această idee, hai
să discutăm despre eul tău real, acea entitate spirituală care exista încă înainte de existența ta actuală pe
plan pământesc. Întrucât în limbajul nostru nu există
cuvinte care să descrie acea energie, o vom numi „Eul
Superior“. Deși acest termen pare înșelător – pentru că
adevărata ta identitate spirituală nu îți este superioară,
ci este chiar tu –, hai să acceptăm termenul de dragul
simplificării, ca să putem trece mai departe.
Eul tău Superior este un trup de energie colectivă.
Este vast și atemporal, este tot ce ai fost vreodată și se
întinde până la marginile infinitului. În el este cuprinsă
toată cunoașterea de care vei avea nevoie vreodată și
tot prin el poți trăi experiența înțelegerii nelimitate a
propriei tale persoane și a planului material, precum și a
dimensiunilor nevăzute care sunt aici, la îndemână. Eul
tău Superior este susținut de o energie intrinsecă, mai
mare chiar decât el însuși. Vom denumi această energie
de susținere „Forța Spiritului Viu“.
Forța, la fel ca Eul tău Superior, este o energie
care trăiește experiența evoluției. Este masivă, plină
de bucurie, extrem de mărinimoasă – poate că te vei
gândi s-o numești „Dumnezeu“. Nu stagnează, așa cum
ar vrea unii să crezi; ea crește întruna, este dinamică și
poartă în sine imboldul sau dorința de a se intensifica,
de a se amplifica. În acest scop, Forța se divide într-un
număr tot mai mare de părți sau definiții separate – și
face aceasta întrucât știe că, prin diviziune și răspândire, va avea și mai multă putere și că, având mai multă
putere, va continua să crească.
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Forța face parte din absolut toate lucrurile
din planul material, care include planeta noastră,
stelele și galaxiile, ca și universul material,
așa cum se întinde el în spațiu, dincolo
de capacitatea noastră de percepție.
Prin însăși natura sa, Forța este nemuritoare și nesfârșită și, pentru că este lumina interioară sau „ceea ce
este trăitor“ din toate lucrurile, o numim „universală“.
Cu cât un lucru manifestă mai multă forță de viață, cu
atât este mai complicată sau mai mare dimensiunea
Forței din interiorul acestuia. De aceea o pasăre micuță
dă dovadă de mai multă Forță decât o piatră, iar un om
manifestă și mai multă Forță decât pasărea. Dar tot și
toate poartă Forța în ele, iar aceasta este cheia pentru
posibilitatea de înțelegere a unui om.
Energia spirituală a Eului tău Superior poartă și
ea Forța în sine și vrea și ea să crească, la rândul ei. Și-a
început existența separându-se de Forță, ca individualitate distinctă, și a realizat că, la fel ca Forța, putea să se
extindă scindându-se într-un număr tot mai mare de experiențe. Printre ceea ce ea a fost se numără viețile tale
trecute, dar, încă înainte de a intra în corpul tău uman,
ea a trecut prin diferite experiențe care au ajutat-o să se
adapteze la forța vibrațională din planul material. Până
în momentul de față, ea poate să fi trăit vreo 20 000 de
experiențe, poate chiar mai multe. A trăit experiențe
sub formă de energie și lumină, ca electricitate și ca
sunet, dar și ca forme inferioare de existență, toate permițându-i să se adapteze treptat la planul terestru.
Lucrurile stau astfel deoarece Eul Superior n-ar
putea intra în universitatea experienței materiale într-o
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formă complexă; el va trebui să treacă prin experiențe
sub formă de energie, așa cum ar merge la grădiniță.
Este interesant să ne gândim că în toate lucrurile există
o evoluție spirituală, că într-o floare sau în sunetul pe
care-l face o pietricică rostogolindu-se în cădere de pe o
stâncă există nenumărate dimensiuni de evoluție, există
Euri Superioare, care trăiesc experiențe, care învață –
poate menite ca, într-o bună zi, să ajungă oameni.
Se poate ca Eul tău Superior să fi trăit cu șase
sute de vieți în urmă o experiență sub forma unei vaci
și, puțin câte puțin, a învățat să-și adapteze energia la
planul material. Pe măsură ce învăța, prindea tot mai
mult curaj. Într-un final, s-a simțit pregătit să intre în
formă omenească, ceea ce a și făcut, întrucât, având în
vedere că starea de om este manifestarea cea mai înaltă
a Forței pe plan terestru, aceasta reprezintă pentru el
pasul înainte pe care era firesc să-l facă.
Ei bine, prima lui viață ca ființă omenească nu a
fost într-o poziție de mare răspundere, cum ar fi aceea
de președinte al unei companii multinaționale. Ci a fost
ceva simplu: o viață de familie, la țară, sau o viață în
care-și putea permite să stea undeva pe margine și să
observe desfășurarea evenimentelor. Este interesant de
știut că mongoloizii și persoanele cu deficiențe mintale sunt două exemple pentru situația în care Eurile
Superioare pătrund pentru prima dată în planul material: de foarte multe ori, viața lor este scurtă, de obicei
sunt înconjurate de ajutor și de iubire și nu se așteaptă
foarte mult de la ele.
După încheierea primei sale vieți, partea spirituală din tine, care s-a despărțit de Eul Superior pentru a
intra în trupul tău, se retrage înapoi la sursa din care a
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izvorât, făcând, la plecare, o nouă retrospectivă a experiențelor pe care le-a trăit.
Această perioadă – sau dimensiune – dintre planul material și reintegrarea energiei tale în Eul Superior
este denumită uneori „lumea spiritelor“. Și aceasta face
parte din experiența Forței și, la rândul ei, crește și se
extinde, așa cum o fac și energiile Spirituale care se
regăsesc în respectiva dimensiune.
Lumea spiritelor constă în forme-gând și în energie din Forță, care o face vizibilă. Modelele de gândire
pe care le proiectezi în lumea spiritelor reprezintă experiențele pe care le vei trăi. Dacă mori ca musulman, vei
vedea moschei și minarete, iar spiritele care evoluează
în jurul tău vor fi tot musulmani. Dacă îți vei păstra un
model dogmatic cu privire la credințele și convingerile
tale, vei vedea numai lucrurile în care crezi și, astfel, lumea spiritelor dovedește că dispune de mijloace plăcute
pentru a mulțumi pe toată lumea.
Prin însăși natura ei, acea lume face ca gândurile
și sentimentele să fie mărite și intensificate instantaneu
în jurul tău. De aceea, dacă pătrunzi în lumea spiritelor
într-o stare de agitație, vei trăi experiența unei forme
superioare a acelui model de gândire, iar observatorul
atent ar putea spune că, în mod subiectiv, te găsești în
Iad. Dar dacă viața ta este în echilibru în clipa când te
desparți de trupul material, atunci vei pătrunde într-o
lume a spiritelor formată din pace, armonie și frumusețe extraordinară, iar observatorul va spune de această
dată că, subiectiv, te găsești în Rai.
Natura vibrațiilor lumii spirituale a dus la apariția
poveștilor despre Rai și Iad, care au fost încorporate în
modelele de credință ale multor religii. Când intri în lumea spiritelor, experiențele tale exterioare sunt, de fapt,
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manifestări ale Eului tău interior și tocmai această manifestare exterioară a ajuns cunoscută în cărțile sfinte
drept „Judecata de Apoi“. Nu este o judecată, în sensul
că ar exista realmente ceva bun sau ceva rău. Este o
judecată prin care trăiești experiența propriei tale ființe
și, prin ea, ești transportat automat spre zona din lumea
spiritelor care se află în legătură parasimpatică cu modelul tău de energie.
Pentru că ești conștient nu numai de propriile tale
gânduri și sentimente, ci și de gândurile și sentimentele celorlalți, aceștia vor percepe, la rândul lor, ceea
ce ești cu adevărat. Vei percepe instantaneu orice sentiment care face parte din eul tău interior, iar a încerca
să locuiești într-o parte a lumii spiritelor care nu corespunde cu energia ta începe să fie ceva neplăcut și
totalmente străin de tine.
Pe plan terestru, gândurile și sentimentele îți revin
mai încet, iar ceea ce face din planul material un teren
de instrucție atât de extraordinar este faptul că practici
controlul asupra energiei și reacțiilor sale, fără a trebui
să le trăiești imediat și consecințele. Aceasta îți asigură
timpul de adaptare, înainte de a ajunge în planurile mai
înalte ale existenței, unde modelele energetice se materializează mai repede și, astfel, sunt mai greu de stăpânit.
Această pauză temporală din planul material creează iluzia că evenimentele din viața ta sunt controlate
mai curând de o forță exterioară – fie ea Dumnezeu,
norocul sau orice altceva – decât de propriile tale forme-gând. Deoarece energia se mișcă atât de încet, se
creează aparența că nu tu îți creezi propria realitate. S-ar
putea să te complaci într-o serie de gânduri negative,
care vor avea nevoie de doi ani ca să se manifeste evident în viața ta. Și vei spune: „Dumnezeu mi-a făcut-o.“
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Dar, odată ce îți ridici energia, intri în consonanță
spirituală cu un model superior de evoluție și vei constata că formele-gând și sentimentele tale se manifestă
aproape instantaneu în fața ta. Este ca și când, fiind încă
pe acest Pământ, te bucuri de încântarea altei dimensiuni
și înțelegi că tu însuți ești acela care creează evenimentele pe care le trăiești, iar viața ta cotidiană reprezintă o
reflecție a ceea ce ești cu adevărat pe plan interior.
Această reflecție continuă și în lumea spiritelor.
Prin urmare, evoluția nu este o chestiune de viață înainte de moarte și de altceva, total diferit, după moarte.
Ea este veșnică.
Cu cât este mai intens modul tău de manifestare
a Forței pe Pământ, cu atât va fi mai minunată
experiența ta în Viața de Apoi.
Când intri în lumea spiritelor, energia ți se va accentua și vei trăi experiența unei expansiuni a Eului tău
interior. În caz contrar, energia ta va avea tendința de a
scădea ca intensitate sau cantitativ, de aceea Iadul este
descris ca o „coborâre“ – ceea ce, desigur, și este, dacă
așa crezi cu adevărat. În realitate, Iadul este doar o altă
dimensiune pe lângă altele, care se deplasează sau oscilează cu mai puțină capacitate de vibrație decât dimensiunile ce manifestă o cantitate mai mare din Forță.
Este important să nu ne preocupăm de viața
de după moarte, ci să creăm o expresie puternică
a Forței înainte de moarte. Ceea ce ești în clipa
de față este ceea ce vei trăi în lumea spiritelor –
dacă ar fi să pătrunzi în ea chiar azi.
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Mulți oameni plutesc prin viață de parcă ar avea
tot timpul din lume – și, într-un fel, chiar îl au. Dar
Eul Superior și-a dat mare osteneală ca să-i aducă în
acest punct și, la cel mai mic dezechilibru, s-ar putea
despărți din nou. Trebuie să privim viața ca pe o șansă
de a crește, ca pe o aventură incredibilă! Și nimeni nu
ar trebui să lase vreodată să treacă nici măcar o zi fără
a încerca să-și extindă percepțiile și modul personal de
exprimare a Forței.
După prima ta viață, energia ți-a trecut prin lumea
spiritelor și, în final, a ajuns înapoi în sine însăși și,
acolo, s-a instalat în Eul tău Superior. După o perioadă
de reexaminare, Eul tău Superior începe să simtă neliniștea provocată de dorința de a-și continua evoluția.
Dorința intimă de a-și continua călătoria a declanșat
căutarea unei alte experiențe de viață și, ca urmare, a
început să-și analizeze resursele.
Știa ce gen anume de viață îi era necesară, dacă ar
fi fost să-și continue experiența energetică. Și, împreună
cu alte Euri Superioare, a așteptat și a urmărit o viață
care să i se potrivească pentru evoluție și dezvoltare.
Ori de câte ori doi oameni intră într-o relație sexuală, energia pe care o creează este citită în dimensiunea Eului Superior. Acea energie are o caracteristică
unică, foarte asemănătoare cu o amprentă digitală, iar
atunci când Eul Superior percepe o caracteristică adecvată evoluției sale, el face un pas înainte, cerând acea
energie pentru sine. Există totdeauna un Eu Superior
care se potrivește mai bine modelului în cauză decât
un alt Eu, deși în anumite cazuri există chiar mai multe
Euri Superioare care ar putea accepta un trup anume.
Uneori, când sunt concepuți gemeni identici,
apare posibilitatea ca două Euri Superioare să pătrundă
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în același timp în planul terestru, pentru a trăi experiențe asemănătoare. Însă, de obicei, gemenii identici
din punct de vedere fizic au personalități foarte diferite,
pentru că au Euri Superioare diferite, iar evoluția lor
diferă și ea.
Când Eul tău Superior își alege un eventual trup
(când acesta este conceput de viitorii părinți), el face o
retrospectivă detaliată a tuturor circumstanțelor nașterii
ce va urma. El își poate da seama de slăbiciunile fizice
de care va suferi viitorul său trup și le acceptă ca pe o
componentă a evoluției sale karmice, deoarece, în sinea
Eului Superior, boala nu este o experiență negativă; ea
constituie un model de creștere, de care Eul se bucură
ca de un deliciu, datorită înțelegerii superioare pe care
i-o oferă.
Eul tău Superior nu-și alege încarnarea pe planul
terestru pe baza stării de bine sau a situației materiale.
El își alege un model energetic care îl va ajuta să se integreze imaginii. Evoluția spirituală nu este ca urcatul pe
o scară, tot mai sus. Seamănă, mai curând, cu așezarea
pieselor la locul lor într-un puzzle. Se poate ca, într-una
dintre experiențele pe care le trăiești, să alegi existența
unui pustnic, iar în următoarea viață, în care este nevoie
de o manifestare mai extrovertită, vei alege eventual să
trăiești într-o familie de bandiți și vagabonzi. Cu toate
că o asemenea viață ar putea reprezenta o experiență
negativă, ea îi permite Eului tău Superior un vârtej rapid de manifestare extrovertită, care este necesară după
o viață de schimnic.
Pentru a-ți desăvârși evoluția prin intermediul
său, trebuie să trăiești experiența planului terestru în totalitatea sa. Războiul, foametea și boala fac parte toate
din experiența karmică. Pe de altă parte, te poți întreba
15

