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În pregătirea pentru ascensiune este foarte important să dați drumul la atașamentele egoului. 

Să vedem ce aspecte ale egoului trebuiesc eliberate. Pentru sănătatea voastră mentală este 

important să aveți un egou sănătos, să aveți stimă de sine. Egoul este o structură de gândire, 

este acea parte a minții care ne ajută să interacționăm cu mediul înconjurător. El este necesar 

pentru protecția de sine și pentru supraviețuire, și vă dă încrederea de a vă exprima și de a 

creea. Egoul este o unealtă care vă permite să interacționați cu lumea, să luați decizii, să fixați 

granițe personale și să vă simțiți bine cu cine sunteți. Este important să știți cine sunteți și care 

este locul vostru în lume. Sinele vostru adevărat este o sursă de creativitate și putere. Totuși 

când devenim adulți, sinele adevărat se fragmentează. 

Când suntem copii ne simțim conectați la tot ce există în jurul nostru și suntem într-o stare de 

conectare cu lumea. Ca adolescenți avem deja un sentiment de separare, și ca adulți preluăm 

roluri și atașamente care ne aduc un sentiment de separare și mai mare. Ne atașăm de anumite 

credințe, ambiții, valori, de statutul social, de proprietăți și de putere, ca o compensație pentru 

sentimentul fragil al sinelui și ca o încercare de a ne completa. Astfel cădem în separare. 

Structura de gândire care este egoul produce un scut protector, o armură; ne ascundem în ea, și 

nu mai avem sentimentul de unitate. Ne aflăm într-o stare de dualitate. Deși este fabricat de 

minte, sinele egotic pare a fi din ce în ce mai real, și pentru că identificăm în repetate rânduri 

aceste gânduri ca fiind „Eul”, această identificare creează un sine iluzoriu. Acesta devine un 

obicei înrădăcinat de care ne atașăm ca de o parte a identității noastre și devine fundația unui 



sentiment de importanță de sine căreia nu vrem să îi dăm drumul. Sfârșim prin a fi conduși de 

această personalitate inventată și împopoțonată care de fapt nu suntem noi cu adevărat, ci 

constă dintr-o colecție de imagini de sine în mare parte inventate. Unii numesc aceasta 

„personalitate falsă” sau „egou negativ”. În loc să mai funcționeze ca o unealtă, egoul devine un 

dictator. Dar nu este sinele tău adevărat și nu trebuie să te lași prins în el. Acest sabotor intern 

nu trebuie să îți controleze viața și să te facă nefericit. Te poți elibera din sclavie ca să devii 

stăpân, nu sclav. Pentru ascensiunea ta este necesar să te străduiești să devii stăpân. Egoul 

negativ este cauza tuturor suferințelor. 

Când egoul se află la conducere (mă refer la egoul negativ), gândurile și acțiunile sunt conduse 

de frică. Egoul nu se odihnește niciodată, stă tot timpul de veghe. Când egoul stă în centrul 

ființei tale, el caută mereu putere și control și validare exterioară ca o compensație pentru lipsa 

de unitate. Să vedem care sunt câteva din trăsăturile tipice ale egoului. Egoului îi place să fie 

flatat, aprobat, admirat și lăudat. Egoul are întotdeauna dreptate – ești indignat dacă ceilalți nu 

sunt de acord cu tine. Egoul este arogant – te simți superior celorlalți oameni. Egoul are și un 

sentiment de inferioritate – te simți inferior celorlalți. Egoului îi place să dea vina pe ceilalți – 

alți oameni sunt întotdeuna cauza tuturor problemelor noastre. Egoului îi place să își plângă de 

milă – nu ai fost tratat corect, ești o victimă sau un martir. Egoul este centrat pe sine și nu prea 

are considerație pentru ceilalți. Egoul este în general competitiv, nu cooperant. Egoul este 

nerăbdător și vrea să aibă succese, se află constant într-o stare de a deveni, nu de a fi. Egoul 

simte constant că îi lipsește ceva și vrea mai mult. Alte trăsături tipice ale egoului mai sunt: îi 

judecă și critică pe ceilalți, este intolerant, gelos, își dă aere, este inflexibil, încăpățânat, se teme 

de schimbare, este preocupat de succesul personal, statutul social și aparențe, îi place bârfa și 

scandalul. Purtarea negativă, gândurile negative, emoțiile negative, bolile fizice și psihice și 

problemele în relații, toate își au rădăcinile în ego. 

Acest ego dobândit artificial, acest sine separat, ne poate izola ca un zid de a simți empatie, de 

a experimenta lucrurile din perspectiva celorlalți, și produce o centrare pe sine care poate da 

naștere la violență, agresiune, cruzime și desigur, poate genera la război. Cărțile de istorie 

conțin liste de bătălii câștigate sau pierdute. Natura înconjurătoare este privită și ea ca ceva 

separat și străin, care poate fi exploatată și abuzată fără regrete. Popoarele indigene care 

trăiesc în unitate cu Pământul și natura nu participă la aceste dereglări egotice. 

Noi suntem amăgiți de iluzia că suntem întregi, de imaginile închipuite despre noi înșine, dar de 

fapt ne auto-sabotăm. Trebuie să înțelegem cu adevărat că nu suntem dintr-o bucată. Putem să 

transcendem egoul prin auto-observare conștientă de lungă durată care duce la cunoașterea de 

sine, la cunoașterea tuturor gândurilor, sentimentelor, a comportamentului, obiceiurilor și 

vorbirii, a mișcărilor corpului, a tensiunii musculare și a felului cum reacționează la gânduri 

corpul nostru emoțional și corpul fizic. A fi conștient de sine și a te cunoaște – acestea sunt 



rezultatul unei oneste auto-observări și înțelegeri de sine. Fiind vigilent și observând ce se 

întâmplă în momentul prezent fără a judeca, în cele din urmă devii capabil să îți alegi propria 

reacție. Nu lucrurile dinafară generează emoții, ci atitudinea noastră față de viață în toate 

situațiile, așa încât nu ignorați și nu refulați negativitatea. Permițându-i să existe, puteți privi în 

interiorul ființei voastre. Observați dacă sunteți agitați, iritați sau supărați, dacă aveți 

resentimente sau vă simțiți ofensați. E ca și cum ai face poze în interiorul tău, pe care dacă le 

pui cap la cap, creezi o imagine completă. Pe măsură ce observi cum iese la suprafață 

negativitatea prin reacțiile tale, conștientizează motivele, cauza și efectul. Odată ce ființa 

internă iese la suprafață și recunoști toate contradicțiile interne extinzându-ți conștiința în 

întuneric, simți cum egoul negativ devine din ce în ce mai sufocant, te face să te simți din ce în 

ce mai incomod până ce în final poți să îi dai drumul mai ușor și să te eliberezi de el. Dacă îi dai 

negativității spațiul necesar să iasă la suprafață, ea se poate dizolva și te poți elibera de ea. Este 

un exercițiu bun ca în fiecare dimineață să petreci de exemplu 30 de minute observându-ți 

gândurile și sentimentele, pur și simplu să le observi fără a fi distras de exterior. Acest exercițiu 

îți va dezvolta puterea de auto-observare și observatorul interior va crește. Seara este util să 

treci în revistă reacțiile interne pe care le-ai avut de-a lungul zilei. Dacă în timpul zilei este o 

problemă să îți menții atenția unde vrei, poți folosi o strategie – de exemplu să îți pui o 

pietricică în pantof – asta te va ajuta să îți amintești. Încearcă să fii tot timpul vigilent și nu intra 

pe pilot automat. Egoul înflorește atunci când te concentrezi la trecut și la viitor. A fi în 

momentul prezent produce moartea egoului. 

Practicând meditația te familiarizezi cu modul în care funcționează mintea, începi să înțelegi 

iluzia egoului și să străvezi adevărata natură a minții. O minte pe deplin trezită este eliberată de 

egou. Mențineți o atitudine de smerenie ca și cum ați fi începători, așa păstrați mintea deschisă. 

O minte deschisă se îmbibă mereu cu idei noi și generează noi posibilități, în loc să se 

înțepenească în idei vechi; pe când mintea unei expert tinde deja să fie plină la maxim. 

Viața pe Pământ este terenul vostru de antrenament și fiecare zi aduce o multitudine de 

oportunități. Primiți greutățile cu bucurie și binecuvântați tot ce vi se întîmplă. Interpretarea 

spirituală a vieții privește totul ca o lecție și un examen spiritual, ca să rămâi în iubirea 

necondiționată și în unirea cu sinele, cu Dumnezeu și cu ceilalți. Interpretarea vieții cu o minte 

spirituală va crea doar iubire și gânduri și emoții pozitive și armonioase. Servindu-i pe ceilalți 

uităm de problemele noastre și aducem în inimă compasiunea pentru cei din jur. Servindu-i pe 

ceilalți ne dăm seama că suntem una cu Dumnezeu și că egoul era de fapt o identitate falsă. 

Atunci când recunoști cauzele și efectele comportamentului bazat pe egou și substratul de frică 

de la baza lui, egoul poate deveni transparent. Poți atunci renunța la tot ce pentru tine este 

transparent. Atunci când ești nemulțumit de ceea ce oferă conștiința bazată pe egou, poți 

permite energiilor egotice să se elibereze, lăsând loc liber pentru conștiința izvorâtă din inimă 

bazată pe iubire, acceptare și iertare, care te va ajuta în ascensiune. Când faci tranziția de la 



conștiința bazată pe egou la conștiința bazată pe inimă, ești conectat la sinele tău adevărat și la 

curgerea divină din interior, și poți permite sinelui tău divin să se exprime pe deplin prin 

intermediul tău. Când lumina infinită a sinelui tău divin strălucește prin tine, nu mai ești ființa 

limitată din trecut, ești liber și simți că nu mai depinzi de evenimentele, oamenii și lucrurile din 

exterior, pentru că ești una cu sinele tău divin și cu esența ființei tale. Atunci când înțelegi că tu 

ești sursa fericirii tale, nu mai este nevoie să judeci și să învinuiești pe nimeni. 

Gândurile tale creează realitatea. Aș dori să închei cu o veche legendă a indienilor Cherokee, 

care reprezintă bine situația. Un bătrân cherokez își învață nepotul despre viață și îi spune: „În 

mine se duce o luptă, este o luptă aprigă între doi lupi. Unul din lupi este rău, plin de furie, 

invidie, durere, lăcomie, aroganță, vinovăție, resentiment, falsă mândrie, inferioritate și egou. 

Celălalt lup este bucurie, pace, iubire, speranță, seninătate, generozitate, adevăr, compasiune și 

credință. Aceeași luptă se duce în tine și în fiecare om”. Nepotul s-a gândit o clipă și a întrebat: 

„Care lup are să învingă? ” Și bătrînul cherokez a răspuns: „Lupul pe care îl hrănești”.  


