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Motto:
„O viaţă fără scop
e o moarte timpurie.”
(Goethe)
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Prolog

I. Programul
Eşti arhitectul vieţii tale
Este un program „umbrelă”, care acoperă
mai multe subprograme - etape ce urmează a fi
parcurse de cel ce caută să găsească sensul şi
împlinirea vieţii sale.
Programul îşi propune să ajute în găsirea de
răspunsuri la întrebări ca:
 Oare drumul pe care merg în viaţă l-am ales
întâmplător?
 De ce sunt pus mereu sub acelaşi gen de
presiune şi supus unui anumit tip de
încercări? Este o lecţie care mi se dă şi pe care
nu o înţeleg?
 Oare am vreo misiune de îndeplinit în viaţă?
 De ce mă întâlnesc mereu cu acelaşi tip de
oameni şi situaţii care îmi displac?
 Toată lumea pare să aibă talente. Ale mele care
sunt? Am şi eu talent la ceva?
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 Care este lucrul pe care l-aş putea face, astfel
încât să arăt celorlalţi tot ceea ce pot da eu mai
bun (eventual să mă facă celebru şi cu bani)?
Parcurgând pas cu pas acest program,
cititorul va lucra asupra propriei persoane şi a
mediului său înconjurător, ceea ce va aduce o
plăcută şi surprinzătoare schimbare a vieţii sale,
aşa după cum şi-o doreşte. El va înţelege cum să
lucreze ca să ajungă:
 să aibă o motivaţie atât de puternică de a
se trezi dimineaţa încât fiecare zi să fie
plină de bucuria de a trăi;
 să îşi reconsidere propriul sistem de
valori, de câte ori este nevoie, pentru a
vedea adevărul;
 să-şi găsească forţa, curajul şi mijloacele
de a renaşte, de a se ridica de câte ori cade
la pământ;
 să fie fericit şi împlinit în fiecare domeniu
al vieţii sale.
Prima etapă, este, fireşte, a stabili ce este de
făcut, de a afla, mai bine spus, a ne reaminti care
este misiunea noastră pe acest pământ: Misiunea
personală.
12

Al doilea pas ne poartă spre Oglinzile
Karmice (titlul următoarei cărţi), oglinzi ce ne
reflectă pe noi înşine în viaţa de zi cu zi, puşi faţă
în faţă cu diferiţi oameni şi diferite situaţii.
Cu fiecare dintre paşii ce urmează la timpul
potrivit, deschidem noi porţi spre alte dimensiuni
ale Universului. Sunt acele dimensiuni în care cu
toţii suntem legaţi unul de celălalt, interconectaţi
prin reţele invizibile ochiului nostru, astfel încât,
tot ceea ce gândim, simţim, spunem şi facem, se
răsfrânge asupra celorlalţi.
C.G. Jung a definit pentru societatea modernă, ceea ce vechii yoghini spun de mii de ani,
şi anume că fiecare dintre noi suntem conştiinţe
individuale incluse în conştiinţa colectivă.
Programul „Eşti arhitectul vieţii tale” îşi propune să îi ajute pe cei ce doresc să îşi folosească în
mod voit propria conştiinţă, astfel încât să
sporească cantitatea de energie benefică ce se
răsfrânge asupra umanităţii.
Ţelul este acela de a ajuta la creşterea masei
critice a celor preocupaţi să îşi aducă contribuţia,
ca picătură de lumină în oceanul activităţii
tuturor iniţiaţilor pentru realizarea marelui,
veşnicului şi încă nerealizatului vis al umanităţii:
pacea!
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II. Scopul cărţii
Misiunea Personală
Marii Maeştri ne-au învăţat că cea mai frumoasă călătorie pe care o poţi face în viaţă, este
cea spre interiorul tău pentru a descoperi acea
fiinţă minunată din tine - o aventură din care vei
ieşi îmbogăţit şi liber.
Deşi cartea Misiunea Personală se bazează pe
cunoştinţe acumulate în peste douăzeci şi cinci de
ani de cercetare în domeniul ştiinţelor esoterice,
nu are pretenţia de a fi găsit răspunsuri complete
şi definitive ale temelor abordate. Ea propune
doar câteva posibile soluţii la ecuaţia de viaţă ce
conţine „n” necunoscute.
Ce am de făcut? Este prima întrebare pe care
ne-o punem cu toţii. Abia apoi urmează cea de-a
doua: Cum îmi voi îndeplini misiunea?
Acestea sunt întrebările la care cartea îşi propune de faţă să răspundă.
Pentru că suntem unici - fiecare are propriul
parcurs, propriile lecţii de însuşit - nu este de niciun folos să ne căutăm în alţi oameni modelele,
să încercăm a-i imita.
„Vai de cei care trăiesc după modele! Viaţa nu e cu
ei. Dacă trăiţi după un model, atunci trăiţi viaţa mode14

lului, dar cine să trăiască viaţa voastră, dacă nu voi
înşivă? ... Există o singură cale, şi asta e calea voastră.” (C.G. Jung)1
Efortul îl depunem individual, după voinţa şi
putinţa fiecăruia; miza este mare, pentru că la
mijloc, este chiar propria persoană.
Până la urmă, nu este important cine sau cum
ne deschide porţile spre această cunoaştere. Ceea
ce contează este dorinţa, perseverenţa noastră şi,
fireşte, curajul de a face primul pas. Ceilalţi paşi
vor veni de la sine, atunci când trebuie – nu vă
grăbiţi, savuraţi fiecare moment. Merită!
După ce veţi fi terminat de citit această carte
ghid, veţi observa că percepţia voastră asupra
vieţii s-a schimbat şi veţi continua căutarea - căci
odată ce s-a deschis poarta grădinii misterelor şi
aţi păşit pe calea cunoaşterii, nimic nu vă mai
poate opri: miracolul primei iniţieri s-a produs.
Poate că nu va fi foarte uşor dar pot spune cu
certitudine că această călătorie vă va interesa - ea
conduce spre întâlnirea cu Sine.
Pe parcursul cărţii, atunci când mă adresez
raţiunii cititorului, folosesc mereu modul politicos de exprimare, la persoana a doua plural, aşa
C.G. Jung, Cartea roşie, Ed. Trei, Bucureşti, 2012,
p. 231
1
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cum am fost educată. Când mă adresez însă
Sinelui sau sufletului cititorului, o fac la persoana
a doua singular. Sinele este fărâma de dumnezeire în fiecare din noi. Atunci când ne adresăm
Tatălui Ceresc, îi spunem întotdeauna „TU”.
II.1. Cum să lucraţi cu această carte
Cartea de faţă nu este o colecţie de reţete de
genul „Se iau două... şi se pun...”. Nu. Ea este mai
degrabă un ghid practic ce îl încurajează pe cititor
să pornească în călătoria interioară, dându-i
totodată şi anumite puncte de reper.
Punctele de reper sunt date de ştiinţele
esoterice astrologie şi numerologie.
Ar trebui să priviţi ştiinţele esoterice ca
bucăţi dintr-un mare puzzle holografic. Fiecare
dintre aceste ştiinţe conţine în sine imaginea
completă dar împreună fac un tablou colosal. Nu
suntem încă în măsură să înţelegem acest tablou
şi nici măcar capabili a-l privi. Putem însă începe
să învăţăm a citi filă cu filă din cartea înaltei
magii cereşti, încercând să abordăm cât mai serios
aceste ştiinţe.2
Ştiinţele esoterice cele mai cunoscute: astrologie,
numerologie, kabbala, tarot, hermetism, alchimie, şamanism,
yoga, radiestezie, ...
2
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Vă veţi întâlni, pe parcursul cărţii, cu
informaţii teoretice şi practice, formule astrologice şi numerologice, într-o variantă simplificată (nu simplistă) pe care sa o poată înţelege şi
un nespecialist în aceste domenii, dacă doreşte să
pornească pe acest drum.
Am sintetizat şi grupat informaţiile într-un
tablou sinoptic, sub formă de tabel, în care să vă
puteţi trece datele personale pe măsură ce le-aţi
aflat. Tabelul este plasat la pagina 20, pentru a fi
mai uşor de găsit mai târziu, atunci când veţi
avea nevoie de el.
Pe măsura ce veţi lucra cu fiecare termen sau
formulă, veţi descoperi noi răspunsuri în ceea ce
vă priveşte - este bine să le treceţi imediat în
tabelul sinoptic. Veţi avea astfel, în timp, o vedere
de ansamblu asupra informaţiilor despre propria
persoană. Treptat, o hartă se va desena de la sine
şi veţi găsi cheia ce desluşeşte locul în care
„comoara” este ascunsă.
Desenaţi Tabloul sinoptic, conform modelului
de mai jos.
1. Completaţi tabelul pe măsura ce vă
calculaţi datele personale.
2. Treceţi la rubrica „interpretare” cât mai
multe dintre informaţiile primite chiar
dacă pe moment nu le înţelegeţi prea bine.
17

3. Marcaţi cu altă culoare cuvintele ce vă
impresionează în mod deosebit sau vă
„sar în ochi”.
4. Fiţi creativi în realizarea propriului tablou
sinoptic! De exemplu, se poate adăuga o
rubrică în care treceţi lama Tarot ce
corespunde cifrei rezultate din calcul. Sau
gradul Sabian etc. Toate acestea aduc
explicaţii mai profunde rubricii respective.
5. Trebuie să lucraţi în secret, nu povestiţi
nimănui despre progresele făcute, ca să nu
le pierdeţi sau să vă opriţi (să nu treziţi
invidii sau balaurii ego-ului, care fac să
scadă puterea voastră magnetică). Nu
aveţi însă voie a uita că tot ceea ce aţi
câştigat, trebuie dat mai departe, ca să
profite cât mai mulţi de roadele muncii
voastre. Invers decât cele pământeşti,
Legile Cereşti spun „Cu cât veţi dărui mai
mult, cu atât mai mult veţi primi”. Asta
înseamnă a înmulţi „bănuţul” lui Dumnezeu.
Cu o condiţie: informaţia se dă numai aceluia
care o cere. „Nu aruncaţi diamantele la porci!”3
3

Parafrazare Iisus, Evanghelia după Matei, 7.

18

6. Păstraţi tabelul şi, în timp, din când în
când, întoarceţi-vă la el. Nu numai pentru
a vă reaminti şi verifica dacă menţineţi
direcţia bună, ci şi pentru că veţi găsi de
fiecare dată, noi şi noi informaţii preţioase
pe care până atunci nu le-aţi văzut. Aceste
informaţii vin la cel ce caută atunci când
este pregătit pentru ele. Aşa e Legea: nu ni
se dă mai mult decât putem duce.
7. Mulţumiţi şi fiţi recunoscători pentru
porţile ce vi se deschid!
Vă invit să păşiţi pe propria cale spre
împlinirea misiunii pentru care aţi venit pe
pământ. Vă provoc să vă asumaţi responsabilitatea, să aveţi curajul de a rupe lanţul
tradiţiilor şi obişnuinţelor ce vă ţin legaţi de
lumea iluzorie. Rupeţi tiparele vechi prin care
funcţionează karma voastră, e timpul trezirii!
Karma se poate vindeca!
„Eşti o fiinţă de plâns, dacă nu-ţi închipui că te
poţi ridica deasupra soartei.”
(Denis Diderot)4
Fie ca forţa creatoare să vă însoţească pe cărarea
vieţii!
4

Citatepedia, aprilie, 2018. http://www.citatepedia.ro
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Tabloul sinoptic
1. „Lecţia (ta) de Viaţă”
Lecţia de învăţat
NN în
Casa...
(Calcul Astrologic)
NN în
Zodia...
2. „Calea în Viaţă”
Ce drum alegi
Calea nr....
pentru realizarea
misiunii
(Calcul Numerologic)
3. Talentele tale
Exprimarea de sine
Expresia
(Calcul Numerologic) nr...
4. „Ţelul (tău) de Aur”
„Ţelul de Aur” /
Ţelul nr...
Opus magnum
(Calcul Numerologic)
Misiunea pe care o ai
de îndeplinit

Interpretare

https://cbalas.wixsite.com/arhitectulvietii
https://proiectuldeviata.wordpress.com/
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