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OMUL - FIINŢĂ MATERIALĂ
ŞI SPIRITUALĂ
Omul este o fiinţă care locuieşte într-un spaţiu finit,
ca să nu spunem chiar marginal. Se formează mai întâi în
plan divin după care începe să capete o formă când îi vine
rândul să apară pe lumea. Omul se gândeşte mereu la felul în
care să fie sau în felul în care să se desprindă sau să se
determine pe sine.
Suntem fiinţe cu un suflet. Neliniştea pe care o
simţim în noi este provocată de dorinţa noastră aprigă de a
ne găsi adevăratul scop şi a ne înţelege realul drum. Ne
zdruncină fiecare meditaţie şi gând în care încercăm să ne
răspundem la această întrebare care ne stârneşte interesele
încă de tineri. Oare ce doreşte sufletul? Oare spre ce ne
îndreptăm? Nu ştim cu certitudinea ce se va întâmpla cu noi,
ce vom deveni şi spre ce o să ne îndreptăm la final. Totul
este în ceaţă, chiar dacă noi ne dorim ceva cu tărie.
Suntem speriaţi şi îngrijoraţi. Nu ştim ce vrea de la
noi şi spre ce va opta, cert este că va face alegeri drastice
într-o bună zi. Va pregăti ceva din noi pentru a putea primi
ceea ce îi este destinat. Te pregăteşti. Mă pregătesc. Eu mă
pregătesc. Spre ceva ce nu reuşesc să descifrez şi o teamă de
care nu poţi să scapi. Te gândeşti dacă vei acţiona şi vei face
ce trebuie. Te întrebi pentru ce te pregăteşti temeinic, pentru
ce lupţi şi în ce crezi cu tărie. Oare mai merită să lupţi? Oare
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mai trebuie să aştepţi până când vei reuşi să te înţelegi şi să te
cunoşti pe tine?
Îţi ia toată viaţa să ajungi la esenţa sufletului său.
Viziunea sufletului este unică şi concentrată pentru fiecare
fiinţa în parte. Suntem diferiţi atât compoziţional, cât şi
spiritual. Structura metafizică a fiinţei noastre ne ghidează
spre împlinirea propriului destin. De când suntem tineri ne
dăm seama că există ceva special destinat persoanei noastre,
dar nu ştim exact ce este şi cum o să ni se descopere nouă. E
un drum paradoxal despre care ne întrebăm mereu unde ne
va duce. Cu toate astea tot încercăm să găsim ceva care să ne
ofere o ideea despre călăuza noastră interioră, complexă şi
care ne ghidează prin raţiune.
Sufletul este un călător între cele două tărâmuri, cel
intern al fiinţei şi cel al divinului. Este o formă a universului
nemuritor în care fiinţa nu poate pătrunde în adâncurile
naturii sale decât în rare moment. Nu putem vedea dincolo
de planul nostru, dar simţim ceea ce acţionează asupra
noastră prin trăirile noastre interioare care sunt puternic
afectate de sentimentele care depăşesc cadrele stricte ale
materialităţi noastre. Sufletul simte manifestările noastre şi
cele ale sferelor de dincolo de trupul nostru de lut pieritor pe
care îl tărâm după noi în viaţă. Ce ne aşteaptă şi ce oare ar
trebui să simţim? Oare teamă? Oare bucurie şi neputinţă în
faţa scopului pe care îl avem? Trebuie doar să aştepţi, să
observi şi să alegi din multitudinea de evenimente care este
cea mai bună pentru tine şi în special pentru sufletul tău. Un
om nu poate să se ascundă de ecoul sufletului său care strigă
mereu şi nici nu poate să îl abandoneze, cei care uită că au
aşa ceva vor simţi la un moment dat apăsarea şi zbuciumul
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dureros al greşeli lor. Nu poţi să scapi sau să te ascunzi de o
forţă care sălăşluieşte în tine şi care are o putere ce depăşeşte
graniţele cunoaşterii pământene. Medităm la noi înşine,
înăuntrul nostru dându-se lupte cu rezultate contradictori.
Încercăm şi încercăm până când nu mai ştim ce trebuia să
găsim atunci când am pornit pentru că pătrundem într-o cu
totul altă lume, o lume a sufletului. Mulţi preferă să caute la
exterior decât în interior pentru că le este frică. Dacă stăm
pur şi simplu să ne concentrăm pe orice lucru mărunt şi să
ne găsim singuri cu gândurile noastre acestea ne vor roade
de vii la propriu. Puterea lor este prea mare şi forţa este mult
mai concentrată pentru ca un om să îşi lingă rănile doar cu
alinarea exterioară. Suntem stupefiaţi de o putere atât de
mare şi de brutală, dar care ne face să înţelegem că totuşi nu
putem zace într-un colţ şi să ne plângem de noi şi de alţii
toată viaţa noastră. Nu trebuie să ne fie teamă de noi înşine
deşi în interiorul nostru se ascund temeri şi coşmaruri
monstruoase.
Sufletul nostru este o entitate metafizică în care se
înglobează toate stările, zbuciumurile, trăirile fiinţei umane.
Atunci când ne întrebăm ce şi cine suntem ne întrebăm de
fapt sufletul care ne răspunde printr-un imbold paradoxal şi
impalpabil. E un răspuns simplu, un răspuns involuntar....

Totul este la el bazat pe înţelegere sau ignoranţă, iar
atunci când ajunge să nu perceapă toate fenomenele ce le
întâlneşte începe să dea la o parte absolut toată materia ce îi
stă în cale. Cu asta se ocupă de milioane de ani, de când a
fost creat.
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Stă într-o societate care omoară prin corupţie şi
inadaptare ei culturală, tot mai mulţi fiind supuşi unui etern
funerar unde valorile culturale pier cu fiecare treaptă pe care
o urcă societatea. Aşa se manifestă omul faţă de material.
Pentru a găsi răspunsuri ajunge să descopere că trebuie să
caute mai adânc şi anume în suflet. Trebuie să ajungem să ne
punem întrebări şi să fim propriul nostru răspuns uman.
Trebuie să parcurgem vadul căii noastre pentru a ajunge în
cele din urmă la lumina noastră individuală. În timp ce
observă că totul are o ordine prestabilită, o semnificaţie
aparte, că un Dumnezeu a oferit fiecărei fiinţe un dar, atunci
începe să se întrebe care este scopul său. Cu toţii ne simţim
neajutoraţi în găsirea acestui scop sau doar în găsirea unui
loc de echilibru care să ne ofere un plus de energie atunci
când uşile sunt închise. Suntem captivaţi de găsirea şi
înţelegerea sinelui şi nu observăm cum totul se schimbă, se
dizolvă şi apare ceva nou în locul vechiului. Fiecare fiinţă
face parte dintr-o anumită etapă a existenţei, una veche sau
una nouă, însă evoluţia fiecărui lucru viu este diferită.
Compoziţia care alcătuieşte fiecare om în parte este diferită,
suntem făcuţi din alt lut şi avem o esenţă spirituală unică. Nu
putem să ne comparăm, nu putem să ne punem în
competiţie, putem doar să constituim un progres propriu
adus sinelui nostru. Cu toate că ajungem la un moment dat
să ne comparăm poveştile de viaţă, pentru fiecare om în
parte acea poveste a produs o modificare a sufletului într-un
anumit fel. Poate a fost o lecţie dură cu un rezultat
spectaculos sau doar o învăţătură care nu şi-a atins scopul
exact, dar de care este nevoie pentru că ne trebuie o
pedeapsă a noastră meritată pentru o cale simplă şi jalnică,
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căderea omului în păcat. Nu am constatat nici până astăzi
păgânismul şi decăderea de care am fost capabili la început şi
pe care am dezvoltat-o dea lungul evoluţiei noastre. În
fiecare zi din viaţa noastră se produce o înviere a fiinţei
noastre, întrucât noaptea adormim liniştiţi, fără să ne facem
grijii pentru ziua de mâine, însă cădem într-un somn etern
din care nu ştim dacă ne vom mai trezi din el ca să apucăm
ziua de mâine. Divinul este cel care ne ţine în viaţă. El
alungă moartea care ne păzeşte şi ne trimite din nou sufletul
în corp. Omul nu se poate despărţi de Creator pentru că
omul oricât ar fi de indiferent faţă de religia sa sau de
răzvrătit asupra sa, el tot se întoarce către acesta.
Cărările existenţei ne vor scoate întotdeauna în cale
câte un obstacol, pericol sau un fenomen imprevizibil care să
ne arunce într-un vifor care ne va ameţi. Însă vom observa
că din fiecare există câte o învăţătură, o critică care ne va
trage de mână pentru a ajunge la un rezultat mai bun şi la o
construcţie mentală şi sufletească superioară.
Un obstacol uneori înseamnă o evoluţie mai
accelerată chiar dacă omul nu consideră că este pregătit
pentru ea şi nu poate face faţă provocărilor care vin odată cu
ea. Sufletul omului este deschis spre lumea metafizică, lumea
care ne este accesibilă nouă prin anumite fenomene şi
influenţe impalpabile şi nevăzute, dar care acţionează asupra
noastră.
Lumea în care căpătăm formă este implicată şi ea în
metamorfoza noastră, întrucât şi ea este legată de forţele care
se plimbă între cele două planuri. Suntem ghidaţi să
descoperim cine suntem, de unde venim, din ce suntem
făcuţi şi ce ne vom propune să facem cu viaţa care ne-a fost
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dată. Indiferent de agitaţia pe care o manifestăm pentru a ne
găsi locul în acest cosmos trebuie să înţelegem că totul are
un loc prestabilit în univers, inclus noi şi că nu putem să
modificăm acel rang care ne este scris de când ne naştem.
Pentru că suntem disperaţi să ne găsim locul fericit ajungem
să analizăm şi să disecăm viaţa, sperând că vom găsi ceva
care să ne aline dezechilibrul interior.
Analiza pentru om înseamnă să mediteze, să
despartă, să taie, să înjunghie, să calce în picioare totul după
care să refacă totul cum a fost înainte, însă pentru el acea
operaţie a vieţii îi va oferi o viziune macabră sau înţeleaptă.
Aşa se întâmplă şi cu perspectiva noastră despre metafizic. Îl
conspectăm şi pe el, încercăm să găsim dovezi, însă dovezile
sunt de ordin spiritual şi nu pot să se arate în material. Tot
ce ne înconjoară e o formă insesizabilă şi imperceptibilă, dar
noi avem impresia că înţelegem manifestările divine. Planul
metafizic, noi nu îl putem percepe în gândirea noastră
limitată. Atunci când ne gândim la Creator şi la sfinţii
învăţaţi care au provăduit cuvântul lui Dumnezeu avem
păreri contradictori. Suntem supuşi unei capcane invizibile în
care suntem prinşi din cauza inteligenţei noastre limitate.
Suntem fiinţe marginale şi nu putem să înţelegen anumite
aspecte pe care Creatorul ni le transmite atât prin Biblie, cât
şi prin forţa cu care stă lângă noi şi ne supraveghează. Am
căzut odată, de câte ori vom mai cădea? De cât timp este
nevoie pentru a ne regăsi pe noi şi pentru a ne stabili o
credinţă în suflet?
Suntem iremediabil captivi într-o fortăreaţă internă a
emoţilor şi ale influenţelor sfâşietoare care ne îndrumă spre
o melancolie depresivă ce ne sfâşie în fiecare secundă şi ne
14
Extras din volumul:
Soare, D. (2017). Revendicarea sufletului.
Iaşi, România: Lumen.

Revendicarea sufletului
trimite cu gândul spre găsirea unei soluţii. Una dintre aceste
forme de echilibru este oferită prin religie. Religia care astăzi
este călcată în picioare de toţi indivizii aroganţi şi superficiali
care sunt împinşi de la spate de un demiurg al haosului.
Acest zeu al infernului îşi exercită influenţele asupra omului
pentru că ea la acceptat prin păcatul său primordial şi care
încă mai are speranţe, de data aceasta şi mai înalte, că
generaţie după generaţie va cădea la picioarele sale. Aşa e.
Am căzut din paradis pe un pământ aspru şi rece, din îngeri
am reuşit să devenim o complexitate dualistă, care este
stăpânită în permanenţă de materialitate. Meditaţia noastră
asupra gândurilor şi sentimentelor este ca un dans lent şi
tenace, a cărei dorinţă e găsirea unei soluţii hibride pentru ca
omul să ajungă la un consens al vieţii sale.
Dumnezeu doreşte să ne dăm la o parte vălul negru
care ne întunecă gândire şi să înţelegem că noi nu avem
puterea să cuprindem cu mintea creaţiile şi forţele sale. El
vrea să ne dăm lui fără dovezi, întrucât noi avem deja o
dovadă a existenţei Lui de care nu ne dăm seama şi anume
propria noastră fiinţa, care se zbate în viaţa, cu toate că este
o ţărâna prin care curge sânge. Pe parcurs ce înaintăm
începem să separăm cele două lumii şi în acelaşi timp şi
materia de suflet.
Descoperim în noi forţe, gânduri şi sentimente pe
care le cunoaştem sau au apărut ulterior în urma
descoperirilor noastre asupra sinelui. Ajungem pasionaţi de
un lucru sau de mai multe, ajungem să cunoaştem şi să aflăm
concepte său să ne creăm propriile noastre teorii în
conformitate cu ceea ce gândim şi simţim.
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