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Terapia vieţii anterioare, eliberarea corpului de traumă 

Roger J. Woolger, Ph.D 

Traducere Psiholog dr. Aurelia (Popescu) Moraru 

 

 
Introducere 

Terapia prin regresie către viaţa anterioară, aşa cum este descrisă aici, este o 
tehnică terapeutică ce foloseste strategii şi comenzi similar hipnozei prin 
regresie în vârstă (urmând o întoarcere pe linia timpului şi vorbind cu 
persoana căreia i se aplică regresia) şi are rădăcini puternice în tehnica lui 
Jung de visare în stare de veghe a imaginaţiei active şi în reconstituirea  
unor evenimente trecute denumite de J.L. Moreno „psihodrama” (Woolger 
1996). Ca şi în hipnoza regresivă şi în psihodramă, pacientul este ghidat 
înapoi pe linia timpului şi încurajat să retrăiască scene traumatizante sau 
conflicte nerezolvate din trecut, care au fost până atunci inaccesibile  
conştientului, dar care sunt considerate că influenţează şi denaturează 
stabilitatea mentală şi emoţională actuală. Dar, în loc de a fi regresat numai 
către copilăria pacientului, o sugestie puternică este de asemenea dată „de a 
merge la originea problemei într-o viaţă anterioară”. Cu alte cuvinte, linia 
timpului imaginată este extinsă înapoi pentru a admite continuitatea 
sufletului cu existenţa anterioară, prin ceea ce cineva a denumit „memoria 
sufletului” sau „memoria de departe”. În multe privinţe raţiunea terapiei 
trecutului este similară terapiei stresului post traumatic precum şi abordării 
catartice sau abreactive, susţinute dar mai târziu abandonate de psihanaliştii 
timpurii (Hermann,1992). 
 
Regresia către viaţa anterioară şi psihoterapia 

Statutul ontologic al amintirilor din viaţa anterioară este inevitabil 
controversat datorită aderării dogmatice a psihologiei de vest şi a 
psihanalizei freudiene la viziunea conform căreia la naştere psihicul 
copilului este o tabula rasa, dar acest lucru a fost mult timp contestat de 
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teoria inconştientului colectiv al lui Jung care transcede prin istorie (Jung, 
1935, Assagioli, 1965) şi binecunoscuta şcoală numită „psihologie 
transpersonală” (Tart, 1975, Grof, 1985, Rowan, 1993, Boorstein, 1996). 
Mai mult decât atât, există lucrarea monumentală a psihiatrului Dr. Ian 
Stevenson de la Universitatea din Virginia, odinioară preşedinte al Societăţii 
Britanice pentru Cercetări Psihice. De peste 40 de ani Stevenson și colegii 
săi au colectat cazuri de amintiri spontane ale „vieților anterioareˮ din multe 
părți ale lumii, cea mai mare parte din rândul copiilor. Aceste cazuri, pe care 
el le numeşte „reîncarnareˮ, și care au fost meticulos verificate, sunt 
publicate în cinci volume. Constatările lui nu au fost niciodată combătute în 
mod serios. Cea mai recentă carte a sa „Reîncarnare şi Biologie” (Stevenson 
1997) a fost descrisă de către critici pentru Reţeaua medicală şi Ştiinţifică 
Britanică ca „una dintre cele mai clasice în cercetarea în psihologie a 
secolului XX” (Lorimer, 1997: 53). Cu toate acestea munca lui Stevenson 
continuă să fie ignorată de curentul principal în psihologie. (Pentru o analiză 
detaliată a interpretărilor parapsihologice, religioase și metafizice ale 
„Vieţilor anterioareˮ a se vedea Woolger, 1987). 

În ceea ce priveşte valoarea terapeutică a amintirilor „vieţii anterioare” un 
număr din ce în ce mai mare de terapeuţi din diferite ţări au devenit convinşi 
de eficienţa acesteia (Lucas 1993). Multi practicanţi contemporani au 
întâlnit întâmplător scenariul vieţii anterioare când au oferit instrucţiuni 
clienţilor în timpul şedinţei de regresie hipnotică „de a se duce înapoi la 
originea problemei” chiar dacă nici terapeutul şi nici clientul nu credeau în 
„viaţa anterioară”. Acesta a fost şi cazul eminentului neuro-psihiatru dr. 
Brian Weiss de la Universitatea din Miami care şi-a riscat reputaţia şi 
cariera prin publicarea cazului unui client care s-a însănătoşit rapid când 
„viaţa anterioară” a ieşit la suprafaţă în mod neaşteptat şi spontan în timpul 
şedinţei de hipnoză (Weiss, 1990). Atât Weiss cât şi prezentul autor au 
concluzionat după verificarea a sute de astfel de cazuri că „nu contează dacă 
crezi sau nu în reîncarnare, inconştientul aproape întotdeauna va produce o 
poveste a vieţii anterioare când este invitat pe calea potrivită” (Woolger, 
1987, p. 40). 

Ceea ce este remarcabil la această tehnică este că pacientul nu trebuie să 
creadă în reîncarnare sau în existenţa unei vieţi anterioare pentru ca aceasta 
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să fie eficientă. (Prin analogie, se poate spune că trebuie să crezi în teoria 
viselor pentru ca lucrul cu visul să fie eficient în terapie). El sau ea sunt 
simplu încurajaţi să retrăiască o scenă dureroasă din alt cadru istoric ca şi 
cum ar fi real şi temporar să ia personalitatea din cealaltă viaţă precum şi 
imaginea corpului şi senzaţiile celeilalte personalităţi pe tot parcursul 
„regresiei”. Efectul terapeutic al retrăirii realistice prin imaginaţie a traumei 
în „viaţa anterioară” - un accident, abandon, trădare, moarte violentă, viol 
sau abuz fizic – este similară cu eliberarea emoţională experimentată în 
terapiile pentru stresul post traumatic utilizate în mod curent. (Herman, 
1992. Van der Kolk et al. 1996). Retrăirea este ca o psihodramă fictivă care 
conduce, aşa cum doreşte Moreno, la o eliberare cathartică intensă de 
sentimente blocate, cele mai frecvente de frică, durere, ruşine sau vină.    

Corpul în terapia vieții anterioare 

În conformitate cu eliberarea fizică căutată de Wilhelm Reich, terapia vieţii 
anterioare determină în mod frecvent dizolvarea spontană a „armurii” 
corpului şi recuperarea libidoului fizic blocat. Într-adevăr, un aspect 
remarcabil al terapiei vieţii anterioare, atunci când este văzut pentru prima 
dată de către un observator, este implicarea fizică evidentă a clientului în 
poveste atunci când este retrăită. În multe şedinţe clientul nu doar stă în mod 
pasiv relatând o viziune interioară a vieţii anterioare cu ochii închişi. În 
schimb clientul poate fi subiectul al celor mai dramatice convulsii, 
contorsionări şi bătăi imaginabile. Unii clienţi îşi apucă pieptul cu mâna 
într-o durere aparentă în timp ce relatează o tăietură cu sabia, altul poate 
deveni albastru şi se sufocă în timp ce îşi aduce aminte de ştrangulare, în 
timp ce un altul devine în mod rigid fixat cu brațele deasupra capului pe 
măsură ce îşi aminteşte cum a fost legat de un par în timpul torturii. Mulţi 
„bodyworkers” au relatat cum imaginile din viaţa anterioară apar în timpul 
unui masaj sau în timpul unei sesiuni de Rolfing când o parte a corpului 
tensionată, sensibilă sau cicatrizată este atinsă sau se lucrează „pe ea”, în 
plus, câteodată cel/cea care fac masajul atrag aceasta imagine, ca şi când se 
produce o ajustare în câmpul energetic din jurul corpului pacienţilor. De 
exemplu, un pacient de sex masculin în timpul unei şedinţe când 
încheieturile sale erau profund masate, s-a văzut pe el însuşi într-un alt corp, 
în acel al unui sclav care trăgea în mod dureros de o vâslă; în aceeaşi 



7 
 

sesiune terapeutul a obţinut imagini ale corpului vâslind în timp ce lucra la 
picioarele clientului. Într-un alt caz, când un pacient de sex feminin a fost 
rugată să exploreze durerea cronică de gât şi umăr, mişcându-şi braţele şi 
capul în diferite direcţii, deodată mâinile ei au îngheţat la nivelul urechilor  
şi cu capul extenuat înainte a ţipat de durere: „Ei aruncă cu lucruri în mine”. 
Ea a experimentat pentru o clipă o persoană adulteră din secolul al 17-lea 
care era pedepsită de comunitatea furioasă New England Puritan. 

Ocazional tratamentul dentar sau medical invaziv va declanşa reacţii 
extreme de frică ceea ce par a fi amintiri ale abuzului sau torturii din viaţa 
anterioară. În timpul unei intervenţii chirurgicale pe cale orală o femeie a 
reacţionat cu teroare când i s-a acoperit faţa cu o pânză chirurgicală aşa cum 
prevedea procedura. Într-o regresie ulterioară ea a simţit că avea o glugă pe 
cap şi că a fost pusă la ghilotină în timpul Revoluţiei Franceze. O dată ce a 
retrăit moartea şi după câte s-ar părea a ieşit din propriul trup pentru a se 
vedea decapitată, toata frica a dispărut. 

Într-un alt caz foarte izbitor o femeie a apelat la terapie deoarece 
receptivitatea sa sexuală a fost întotdeauna atât de blocată încât rezista 
oricărui tip de penetrare. În timpul şedinţei a fost regresată către o scenă în 
copilărie când i s-a dat o sondă uretrală în spital. Acest lucru în sine a fost 
extrem de traumatizant, dar în timpul retrăirii o imagine şi mai oribilă şi 
plină de durere a apărut când ea a spus: „Arde!”. Ea se vedea ca o femeie 
într-un sat medieval însărcinată în afara căsătoriei, fiind cu cruzime 
pedepsită având un fier roşu încins introdus în interiorul ei pentru a i se 
cauteriza uterul. Când aceste viziuni şi senzaţii similare ale traumei fizice 
apar în regresie, psihodrama şi lucrul cu trupul pot fi cu succes eliminate de 
terapia vieţii anterioare şi eliberarea energetică din organism cu ameliorări 
marcante ale durerii precum şi a altor simptome fizice. 

Pentru observatorul neexperimentat aceasta poate părea neplăcut, dacă nu 
periculos. Chiar şi terapeuţii formaţi (cel mai adesea cei care folosesc 
metoda Freudiană, cognitivă sau pur şi simplu tehnicile verbale) vor veni la 
mine după o demonstraţie particulară violentă a tehnicii vieţii anterioare şi 
mă vor avertiza de pericolul de a provoca o cădere psihotică. Cu toate 
acestea pentru mulţi terapeuţi care practică terapia vieţii anterioare atât 
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eliberarea emoţională cât şi cea fizică puternică nu este doar un loc banal al 
muncii noastre dar în multe cazuri o parte esenţială a ei. Din ce în ce mai 
mulţi terapeuţi consideră că toate tipurile de probleme comportamentale şi 
complexe au substraturi traumatice din vieţile trecute care sunt în mod clar 
atât fizice cât şi emoţionale. Ca urmare folosim metoda cathartică pentru a 
elibera un traumatism vechi. Văzută dintr-o perspectivă istorică această 
accentuare a retrăirii evenimetelor traumatice şi tratamentul lor prin 
metodele cathartice şi abreactive marchează o revenire la abordarea lui 
Freud abandonată cu 90 de ani în urmă în favoarea psihologiei Ego-ului şi a 
mecanismelor lui de apărare. 

Aşa cum a observat Stanislav Grof în rezumatul istoriei psihoterapiei în 
„Dincolo de creier” (1985), multe dintre terapiile recente - Gestalt terapia,  
Renaşterea primară, terapia LSD, de exemplu – subliniază în prezent 
componenta experienţială în reacţie spre deosebire de accentul cognitiv şi 
interpretativ al psihoterapiei neo freudinene. Cu alte cuvinte, din punctul de 
vedere al lui Grof  - cu care sunt total de acord – multe dintre iniţiativele 
post freudiene şi chiar și cele Jung-iene au fost nişte ocolişuri intelectuale 
ineficiente în evoluţia metodelor practice ale psihoterapiei. 

Am ridicat problema acestor strategii terapeutice fundamental diferite – să 
le spunem cathartice vs. cognitive – nu din motive polemice dar pentru că 
ele afectează în mod radical felul în care vom proceda în ceea ce priveşte 
ambele terapii în general şi terapia vieţii anterioare în particular. O 
consecinţă evidentă a acestor opinii diferite este că atunci când ne propunem 
înţelegerea cognitivă avem tendinţa să neglijam corpul. În schimb, când ca 
terapeuţi accentuăm catharsis-ul, trebuie să rămânem în mod inevitabil 
concentraţi pe corp pentru simplul motiv că atât violenţa fizică cât şi 
emoţională sunt cel mai viu experimentate de către corp. Aceasta a fost 
recent subliniată de lucrul cu terapia traumei de un grup de cercetători 
psihiatri de la Harvard conduşi de Bessel van der Kolk şi Judith Herman. Ei 
accentuează faptul că sistemul limbic al creierului şi căile senzoriomotorii 
sunt responsabile pentru stocarea amintirilor traumatice şi nu regiunile 
verbale ale cortexului ca în memoria normală. Un document cheie al lui van 
der Kolk este intitulat „Corpul păstrează urmele” (van der Kolk, 1996).  
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Implicaţiile pentru terapia traumei sunt clare, eficienţa amintirilor şi 
eliberarea de rezidurile traumatice implică organismul. 

Corpul ca subiect de experienţă  

Din punct de vedere cathartic sau al terapiei experienţiale, organismul însuşi 
devine ceea ce din lipsa unui termen mai bun, îl voi numi subiect 
experimental sau mai strict un subiect al experienţelor multiple. Capul meu 
poate gândi acest lucru, inima mea ar putea simţi asta, intestinele mele pot 
simţi altceva şi aşa mai departe. Fiecare parte a corpului are ceva de spus 
sau de exprimat. Aceasta este ceea ce Fritz Perls inspirat de psihodrama lui 
Wilhelm Reich şi J.L.Moreno, a văzut atât de clar: există tot felul de 
dialoguri, monologuri şi conversaţii neterminate care se întâmplă în diferite 
şi adesea opuse segmente sau părţi ale corpului. Complexele, pentru a 
comuta la terminologia jungiană, vorbesc în şi prin corpul nostru dacă 
suntem pregătiţi să le ascultăm, suntem întruchiparea totalităţii complexelor 
noastre. 

Suntem în special datori lui Wilhelm Reich pentru lupta pe care a avut-o în 
mod practic cu cea mai răspândită problemă a vest-ului, bărbaţii şi femeile 
occidentalizaţi şi „civilizaţi”, cu alte cuvinte aşa numita scindare Carteziană 
a capului şi corpului, minţii şi materiei, spiritului şi naturii. Imediat ce Freud 
a fost îndepărtat de la implicaţiile psihologice ale teoriei reprimării sexuale 
şi îndiguirea libidoului, Reich explora problema structurilor rigide şi cum 
acestea sunt exprimate de către organism. Reich a inventat termenul 
trăsături personale pentru a descrie acele tipare rigide ale musculaturii 
inconştiente pe care le găsim la cap, gât, maxilar, umeri, torace, diafragmă, 
pelvis, picioare, braţe, mâini, laba piciorului (Reich,1949, Dychtwald, 
1977). Ceea ce ne-a arătat este că aceste structuri rigide nu erau rezultatul 
unui stres fizic sau somatic ci expresia directă a unei traume psihice, emoţii 
profund reprimate şi un refuz inconştient al vieţii. Tot libidoul care ar putea 
să curgă în afara organismului, în viaţă, oricât de conflictual ar putea fi, 
rămâne blocat sub musculatură. Aceasta slăbeşte funcţionarea automată, 
afectează în mod nefavorabil funcţionarea organică şi adesea deformează 
întreaga postură scheletică (Reich, 1949, Alexander, 1971). 
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Pentru a da câteva exemple: dacă un copil trăieşte cu teama că va fi lovit de 
un părinte brutal el învată să-şi retragă şi să-şi ridice umerii pentru a-şi 
proteja capul. Dacă nu există nici o eliberare de frică, umărul lui defensiv nu 
este niciodată relaxat şi nici în mod corespunzător stomacul care este 
„strâns” nervos şi respiraţia superficială neliniştită. După un timp copilul 
devine permanent „în alertă” deci frica rămâne blocată în organism sub 
formă cronică a umerilor ridicaţi, spatele îndoit, pieptul şi stomacul strânse. 
De-a lungul anilor acestea pot degenera în adevărate posturi fixe (Kurtz 
1976). Sau să presupunem că o tânără a fost supusă în mod regulat de către 
tatăl ei unor agresiuni sexuale. În acest caz organele ei genitale vor fi 
strânse, pelvisul va sta într-o postură îngheţată iar coapsele şi picioarele vor 
fi rigide datorită amestecului de frică şi furie. În plus, poate exista repulsie 
în stomac şi respiraţie neliniştită.  Mai târziu ea poate experimenta infecţii 
ale tractului urogenital, receptivitate sexuală profund inhibată şi dificultăţi 
ginecologice. 

Aceste exemple sunt tipice modului în care Reich (1949) şi urmaşii săi 
contemporani (în special Keleman, l975; Kurtz, 1976; Lowen, 1977; 
Boadella, 1985; Pierrakos, 1987) au urmat cu toţii ruta tradiţională 
psihanalitică de căutare a originilor cauzale ale bolii organice cronice ce 
apare mai târziu în traumele din copilărie. Desigur nu mai exista neglijare 
parentală, brutalitate sau abuz sexual în lumea modernă. Prin urmare nu este 
necesar ca terapeuţii să caute mai departe cauza şi eliberarea simptomelor  
întruchipate pe care le-am descris. 

Dar aşa cum tot mai mulţi terapeuţi decoperă, există tot felul de boli 
nervoase atât de natură emoţională cât şi fizică care pur şi simplu refuză să 
fie rezolvate prin explorarea întâmplărilor din copilarie. Acum este admis că 
foarte mulţi copii sunt în mod evident născuţi fricoşi, deprimaţi, furioşi, 
retraşi, incapabili de a mânca, desensibilizaţi şi aşa mai departe. În aceste 
cazuri explorarea vieţii anterioare se dovedeşte deosebit de eficientă, acum 
suntem liberi să întrebăm de ce freudianismul şi doctrina de dezvoltare 
conform căreia la naştere suntem tabula rasa au fost interzise atâta timp.  
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„Rezidurile” fizice din viața anterioară 

Vreau să fac referire la un caz menţionat pe scurt în cartea mea „Alte vieţi, 
alte individualităţi” (Woolger, 1987). O tânără pe care o voi numi Heather  
suferea încă din adolescenţa timpurie de colită ulcerală. Fireşte a încercat 
orice fel de terapie dietetică şi mai recent psihoterapie. Psihoterapeutul ei a 
recunoscut că nu a găsit nici o problemă de anxietate responsabilă de  
ulcerul din viaţa prezentă a lui Heather, în ciuda multor luni de explorare. 
Aşa că am căzut de acord să facem o şedinţă de sondare a vieţii anterioare. 
Povestea care a ieşit la suprafaţă ne-a dus în Olanda în timpul celui de-al 
doilea Razboi Mondial în timpul invaziei naziste, Heather s-a pomenit a fi o 
fetiţă de 8 ani dintr-o familie de evrei trăind în cartierul evreiesc al unui mic 
oraş olandez. În prima scenă care a ieşit la suprafaţă ea se afla cu mama ei şi 
fericită o ajuta să coacă pâine când au auzit pentru prima dată sunetul 
exploziei. Naziştii în mod sistematic produceau explozii şi dădeau foc la 
case pentru a alunga locuitorii pe străzi. Mama panicată împinge copiii pe 
stradă spunându-le să fugă. Strada este plină cu oameni alergând în toate 
direcţiile. Erau maşini blindate şi maşini de teren care îi urmăreau şi sunete 
de focuri de armă. Fetiţa alearga pe o alee gândindu-se că acolo va fi în 
siguranţă şi privind pentru un timp din spatele unui perete vede nişte vecini 
şi prieteni împuşcaţi dar cei mai mulţi erau strânşi laolaltă de către nazişti.  
Fugind mai departe de fum şi explozii ea ajunge într-un camion al soldaţilor. 
Aceştia o aruncă în spatele camionului alături de alţi captivi. La scurt timp 
ea şi ceilalţi au fost mânaţi afară şi aliniaţi în faţa tranşeelor care au fost 
săpate drept morminte pentru mulţime. Stând în picioare şi privind cum 
ceilalţi erau împuşcaţi în linie şi în timp ce îşi aştepta rândul, ea declara că 
stomacul ei era învăluit de teroare. În cele din urmă vine şi rândul ei şi cade 
pe spate împuşcată pe un morman de victime moarte sau pe moarte. Ea nu 
moare imediat, alte corpuri cad de sus pe ea şi în final moare din cauza 
sufocării şi a faptului că a pierdut sânge. Stomacul ei rămâne învăluit de 
teroare de-a lungul acestui îngrozitor chin. 

Abordarea mea în timpul şedinţei a fost să o direcţionez să respire adânc şi 
să elimine toată frica şi toată angoasa cât de mult posibil. Oferindui-se 
această permisiune ea a intrat în convulsii, suspine, ţipete. Ca tânără evreică 
ea a murit, deci pare imposibil să exprime şocul teribil prin care a trecut 
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când şi-a pierdut părinţii, vederea sacrificării în masă şi confruntarea cu 
propria ei moarte prematură. Expresii cum ar fi: „Ajuta-mă!”, „Nu pot 
scăpa”, „Este prea târziu”, au ieşit la suprafaţă în mod spontan şi corpul ei a 
trecut prin convulsii puternice şi vărsături uscate pentru o vreme. Când totul 
s-a terminat ea era epuizată şi sleită, nu s-a mai simţit împovărată de frică  
care întotdeauna a dirijat-o şi pe care acum o înţelege. Starea stomacului ei 
s-a îmbunătăţit în mod radical după acest episod şi după câteva şedinte care 
au urmat. 

În multe cazuri, odată ce schimbăm focalizarea noastră de pe presupusele 
traume din copilăria timpurie din aceasta viaţă şi oferim inconştientului 
profund permisiunea de a se exprima, constatăm că simptomele prezente  
par să fie conduse de memoria vieţii anterioare. Nu au existat evenimente în 
viaţa actuală a lui Heather destul de severe pentru a-i induce simptome de 
teamă somatizate atât de puternic sub forma de ulcer, de fapt boala ei a fost 
destul de disproporţionată în raport cu viaţa ei actuală relativ netulburată. 
Imediat ce povestea vieţii anterioare a tinerei evreice a ieşit la suprafaţă, am 
găsit imagini traumatice care erau în întregime în consonanţă cu simptomele 
ei. În cazul lui Heather, ca şi în multe altele, am ajuns la concluzia că frica 
inconştientă care s-a manifestat în stomacul ei ca ulcer, nu a fost un reziduu 
al acestei vieţi ci al altei vieţi. Fiecare parte a corpului, s-ar părea că 
dezvăluie la o persoană sau alta accidente sau răni vechi. Dar traumele din 
viaţa anterioară au o relaţie specifică şi nu generală cu problema fizică 
curentă. Nu toate migrenele derivă din răni la cap sau toate problemele la 
gât din ştrangulare. O durere de gât asemănătoare la câţiva oameni poate 
proveni din diferite întâmplări ale acestor oameni: la unul poate fi moartea 
prin decapitare, la altul moartea prin sufocare, sau la altul prin spânzurare. 
La diferite persoane o durere în piept sau în regiunea inimii aduc amintiri 
legate de tot felul de împunsături, răni de la arme, lănci, săgeţi, obuze etc. 
Picioare şi braţe înţepenite amintesc că au fost rupte în accidente sau război, 
strivite de copaci căzuţi, afectate de tortură, răstignire sau chinuri, sau 
sfâşiate de animale sălbatice. O zonă abdominală slabă sau sensibilă poate 
aminti de tăieturi, înfometare sau otrăvire. Picioarele sau mâinile sensibile 
au fost într-o viaţă anterioară subiectul oricărui tip de accident sau mutilare 
să nu mai vorbim de săvârşirea unor acte oribile împotriva altcuiva. Cum se 
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poate aşa ceva? Scepticul nefamiliarizat cu regresia către viaţa anterioară 
poate întreba cum reacţiile somatice pot fi cauzate de experienţe simţite şi 
dirijate într-un organism total diferit? 

Problemele transmisiei non-fizice 

Unele teorii au încercat să răspundă la această întrebare  -  denumită uneori 
„problema memoriei extra-cerebrale” – ca un recurs la moştenirea genetică. 
Cercetările mele de până acum arată că din sutele de cazuri care implică 
viaţa anterioară numai în câteva cazuri afecţiunea particulară a fost 
transmisă genetic. Marea majoritate a poveştilor pe care le-am înregistrat nu 
ar putea în nici un caz să fie justificate de genetică ci prin transmisie 
ancestrală. Discrepanţele şi discontinuităţile culturale sunt în cea mai mare 
parte extreme. Am propus (Woolger, 1987) să vorbim despre conţinutul 
psihic moştenit ca despre „complexele vieţii anterioare” o extensie a 
descrierii complexelor făcută de Jung  (Jung, 1934)  ceea ce este acum clar 
că amintirile fizice, psihice şi emoţionale aşezate pe parcursul unei vieţi sunt 
într-un fel transmise către vieţile viitoare. 

Cu toate acestea, indiferent de cum le denumim, cum se transmit exact 
complexele din viaţa anterioară? Există vreun substrat sau vehicul 
psihic pentru transmiterea de la o viaţă la alta, de la un corp la altul? 
Teoria lui Jung legată de inconştientul colectiv care reprezintă un 
depozit al rezidurilor tuturor din istoria umană, ar părea o propunere 
atractivă, dar în această formulă, conţinutul sau arhetipurile nu au 
amintiri personale ci numai forme impersonale. 

Din nou trebuie, cred, să ne îndreptăm către Est pentru idei mult mai 
compatibile cu datele noastre, către teorii care au căpătat rădăcini în culturi 
care au fost întotdeauna deschise ideii de metempsihoză, spre deosebire de 
Vest cu dogmele sale şi persecuţiile preoţeşti. Yoga, de fapt, oferă concepte 
extrem de sofisticate atât legate de substratul psihic universal numit Akasha, 
care înregistrează amintiri ale tuturor evenimetelor mentale şi fizice, precum 
şi un vehicul, corpul rafinat care transmite rezidurile psihice individuale.  

Scopul acestui articol nu este să mergem către doctrina tradiţională Akasha 
(tradusă ca „spaţiu” sau „eter” psihic sau cosmic), o doctrină care merge 
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mult dincolo de imaginea „înregistrărilor akashice” popularizate de lecturile 
lui Edgar Cayce şi teozofie. Este suficient să spun că dacă noi Occidentalii o 
înţelegem cu adevărat, conceptul de Akasha ar putea în mod radical 
modifica ideile fixe despre materie, transformare şi vindecare care au fost 
recent contestate în Occident. Mult mai util, din perspectiva practică a 
terapiei vieţii anterioare, este conceptul de corp „subtil”. Iată cum este 
rezumat de o autoritate religioasa indiană:  

În interiorul corpului care suferă dizolvare după moarte, fiecare fiinţă 
posedă un corp „subtil” interior care este format din simţuri, organe interne 
şi respiraţie. Acesta este corpul care merge mai departe de la o naştere la 
alta ca bază şi vehicul al personalităţii reîncarnate. Se porneşte de la 
învelişul corpului în momentul decesului şi apoi determină natura noii 
existenţe; în interiorul lui sunt lăsate urmele conştiinţei trecute, toate 
înclinaţiile şi tendinţele, moştenirea obiceiurilor şi înclinaţiilor şi o 
disponibilitate particulară de a reacţiona aşa sau altfel, sau de a nu reacţiona 
deloc. (Zimmer, 1951: 324) 

Corpul Subtil în teorie şi practică 

Investigaţiile ştiinţifice ale câmpului energetic din jurul corpului au fost 
până acum foarte limitate în Vest. Deoarece parapsihologia este încă 
discreditată de psihologia academică, Asociaţia Americană de Psihologie  a 
respins în mod constant formarea unei divizii de parapsihologie. Cu toate 
acestea Krippner şi Rubin au făcut un raport despre cercetarea rusă asupra 
fenomenului Kirlian al descărcărilor de energie din jurul organimelor 
plantelor şi animalelor şi asupra oamenilor în Galaxiile Vieţii lor (1973). 
Aceste emanaţii de energie, care este greu să nu le descriem drept aure, pot 
fi înregistrate printr-un cvasi proces fotografic. În această colecţie de lucrări 
Moss şi Johnson au făcut un raport asupra puţin cunoscutei dar 
revoluţionarei teorii a „bioplasmei” pe care cercetătorul sovietic V.M. 
Inyushin a caracterizat-o drept „a cincea stare a materiei”. 

Iata un rezumat al constatărilor făcute de ei: 

V.M. Inyushin .... a optat pentru termenul de „organism de bioplasmă”  ca o 
descriere a emanaţiilor şi structurilor interne ale obiectelor fotografiate, 
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citând pe autorităţile în bio-energie şi bio-electronică Szent-Gyorgy şi 
Presman. În conversaţiile cu Inyushin, Moss a învăţat că el concepe 
termenul de „oragnism de bioplasmă” similar dacă nu identic cu „aura” sau 
„corpul astral” aşa cum sunt definite în literatura yogina  (Krippner and 
Rubin, I973). Din păcate, termenul rusesc este în mod evident o metaforă 
fizică derivată din „plasmă” care tinde să reducă domeniul psihic la fizic. 
Aceasta se potrivește foarte bine cu materialismul dialectic din filozofia 
sovietică dar ar putea părea lipsit de tact pentru cei nu foarte devotaţi acestei 
idei. Pe de altă parte, noi în Vest suntem prinşi în trupurile şi minţile noastre 
şi în dualismul natură/spirit generate de teologia Creştină şi de tradiţia 
filozofică predominantă urmată de Descartes. G.R.S. Mead a studiat 
alternativele cum ar fi „suflet” şi „spirit” în cartea sa valoroasă „Doctrina 
Corpului Subtil în tradiţia Occidentală” (1919), dar nu face nici o încercare 
de a cuprinde şi psihologia modernă. O problemă majoră cu foarte mulţi 
termeni cum ar fi „bioplasmă” şi alţi termeni chiar mai generali cum ar fi 
„câmp energetic” este că nu reuşesc să indice cu precizie interfaţa esenţială 
între „energie” şi sentimente specifice şi modelele de gândire. Este posibil 
ca teoria „orgonică” a lui Reich să fie singura încercare a celor din Vest 
până în prezent. Subliniind ideea că energia emoţională reprimată este de 
asemenea viaţa reprimată sau energie orgon, el a fost capabil să arate cum 
modelele neurotice fixate duc la degenerarea sistemului organic. Anumiţi 
adepţi ai lui Reich care au încercat să extindă perspectiva lui radicală au fost 
ca şi Inyushin loviţi de asemănarea cu Yoga şi cu fenomenul de „corp 
subtil” cum sunt „aurele” perceptibile. Metoda lui John Pierrakos a 
„energiilor de bază” (1987) lucrează cu câmpul auric în psihoterapie aşa 
cum şi sistemul de vindecare al lui David TansIey este numit 
„radionic”(1977). Activitatea recentă a Barbarei Brennan (1988) legată de 
vindecarea „corpului subtil” ar trebui de asemenea menţionată. Toţi aceşti 
trei cercetători se inspiră din conceptul yogin numit ceacra şi din straturile 
subtile de energie din jurul corpului. Brennan aderă la „clarviziune”, 
capacitatea de a vedea vieţile anterioare în „aură”. 

Folosirea lui Tansley a versiunii teoriei yogine a corpului subtil a lui Alice 
Bailey (1953) este cea pe care am găsit-o deosebit de valoroasă, mai ales 
pentru că defineşte foarte clar trei nivele distincte de energie subtilă şi arată 
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cum acestea se înterpătrund. Bailey a folosit termenul yogin pentru aceste 
„corpuri subtile” dar într-o manieră accesibilă. Rezumându-le în ordine 
descrescătoare, acestea sunt: 

1. Corpul Mental: Acest câmp de energie foarte extins este cel mai subtil 
dintre cele trei şi este locul tuturor conţinuturilor mentale puternice sau al 
gândurilor fixe. Aceste gânduri pot fi conştiente sau inconştiente şi pot 
influenţa radical modelele de viaţă globale ale individului sau imaginea de 
sine (de ex.: „Nu voi face niciodată asta”, sau „Nu te încrede în oameni”). 
Aceste gânduri pot fi rezidurile unor experienţe negative din viaţa 
anterioară. Ele nu afectează în mod necesar organismul, dar dacă îl 
afectează, influenţa lor este extrem de puternică. 

2. Corpul Emoţional (câteodată denumit corpul astral): acest câmp 
energetic aderă strâns la corpul fizic printr-o rază de 2 până la 4 picioare şi 
este locul rezidurilor emoţionale din evenimentele din trecut, incluzând ca şi 
corpul mental, vieţile anterioare. Acestea pot fi tristeţe, furie, dezamăgire, 
apatie, etc. Acest nivel de energie poate fi puternic afectat de gândurile 
negative venite din corpul mental. Din punct de vedere fizic este mai dens 
decât corpul mental. Când conţinutul emoţional devine extrem de încărcat şi 
nu este eliberat va afecta negativ energia eterică a corpului. 

3. Corpul Eteric: ar putea fi denumit „câmp de memorie fizică” pentru că în 
el rezidă toate urmele amintirilor subtile dureroase ale traumei fizice, 
indiferent dacă sunt leziuni, fracturi, tumori, amputări, răni sau boli – urme 
pe care Patanjali în Yoga Sutras le-a denumit „Klesas” sau „suferinţe”  
purtate de corpul subtil. „Fantoma membrelor” fenomen experimentat de cei 
care au amputări este un foarte cunoscut exemplu a felului cum o amintire 
reziduală a traumei poate fi ţinută în corpul eteric. Corpul eteric este în mod 
strict echivalentul „organismului bioplasmă” al lui Inyushin (nu corpul 
astral aşa cum a fost eronat raportat la Moss şi Johnson) şi al sistemului 
energetic „chi” în medicina chineză şi „prana” în yoga. Este de asemenea 
apropiată de energia orgon a lui Reich. Corpul eteric sau câmpul energetic 
este cel mai dens dintre cele trei corpuri subtile şi este fizic perceput de 
foarte mulţi oameni ca o căldură provenind de la părţi ale corpului. Ea 
radiază din corpul fizic la o distanţă de 1 sau 2 inci şi este câmpul cu care se 
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lucrează în anumite practici cum ar fi acupunctura, shiatsu, atingerea 
terapeutică şi vindecarea cu mâinile. Acest câmp poate fi afectat electrolitic 
de apa rece, băile minerale, lumina soarelui şi anumite filtre colorate. În el 
se găsesc multe reziduri ale traumei fizice cum ar fi accidentele şi chirurgia 
precum şi traumele din viaţa anterioară. Sentimentele reprimate din corpul 
emoţional se instalează la nivelul eteric producând probleme organice.  

Un principiu important care poate fi extras din această descriere condensată  
este că există o inflenţă în ordine descrescătoare de la cel mai de sus până la 
cel mai de jos între aceste trei organisme. În cazul lui Heather (cel pe care   
l-am menţionat anterior), pot fi identificate următoarele pattern-uri: 

1. Gândul inconştient: „Sunt în pericol” (nivelul mental) o face pe Heather 
să se simtă în permanenţă anxioasă (nivelul emoţional); 

2. Anxietatea permanentă a lui Heather (nivelul emoţional) crează o 
tensiune constantă în regiunea abdominală (nivelul eteric); 

3. Tensiunea constantă în abdomenul lui Heather (nivelul eteric) afectează 
sistemul gastrointestinal care provoacă ulcer (nivelul fizic). 

Întrucât cauzalitatea subtilă a acestor simptome este descrescătoare, este în 
mare adevărat (deşi există multe variaţii) că vindecarea urmează direcţia 
opusă, o mişcare în sus de la eteric la mental. Deci, de exemplu, în cazul 
unei persoane cu o traumă din viața anterioară asociată cu picioarele, putem 
să observăm următoarele pattern-uri: 

1. Mesajul fizic or manipularea eliberării energiei eterice (experimentate ca 
furnicături, căldură) la nivelul picioarelor; 

2. Fluxul de energie eterică aduce sentimente de teamă incoerente; 

2. Sentimentul de teamă conduce la imagini de când era copil şi era urmărită 
apoi împuşcată într-o viaţă anterioară, şi în cele din urmă gândul „Trebuie să 
scap”. 

Aceasta poate ajuta să concepem felul cum cele 3 niveluri de energie ale 
corpului subtil se leagă unul de celălalt dacă folosim drept analogie cele 3 
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stări diferite ale apei sau H2O. Când este îngheţată apa este densă, solidă şi 
greu de manipulat fără a fi zdrobită sau tăiată. Când apa este fluidă poate fi 
manipulată uşor dar încă mai are substanţialitate şi încă poate pătrunde şi 
eroda. Când apa esta evaporată sub formă de nori sau aburi este cea mai 
uşoară, şi se poate răspândi peste tot. 

Prin analogie cu apa, conţinuturile psihice ale corpului subtil cu care este cel 
mai greu să se lucreze, sunt „îngheţate” în corpul fizic ca modele posturale, 
organe slăbite şi boli. Aceste condiţii sunt mai uşor de influenţat când sunt 
mai „fluide”, adică, când sunt experimentate ca sentimente şi emoţii.  Dar 
chiar şi mai subtil, ar putea fi posibil să percepem gânduri atotpătrunzătoare 
care stau la baza acestor sentimente, care o dată identificate pot fi acum în 
totalitate evaporate. „Lucrul cu trupul” atunci poate fi imaginat ca o 
modalitate de a „topi” conflictele psihice reziduale din această viaţă sau 
dintr-o viaţă anterioară care au devenit rigide şi s-au fixat în existenţa 
psihosomatică a individului.  

Morris Netherton (1978) a fost primul psihoterapeut care a confirmat o serie 
de cazuri în care traumele din viaţa anterioară stau la baza bolilor cronice 
severe cum ar fi ulcerul, migrenele, epilepsia, şi multe altele. Anterior, Alice 
Bailey în „Vindecarea Ezoterică” (1953) a subliniat principiile care 
guvernează moştenirea Karmică a bolilor severe cum ar fi cancerul şi bolile 
de inimă, dar nu a oferit nici o sugestie pentru terapie. Între timp Stanislav 
Grof a subliniat în constatările din timpul terapiei experienţiale şi LSD 
(Grof  1985), că noi toţi purtăm amprente în urma unui accident fizic sau 
traume din această viaţă. 

S-ar părea deci că toate operaţiile, bolile, membrele rupte, pierderile sau 
rănile minore lasă un anumit nivel de reziduri în corpul eteric. Fizic acestea 
ar putea fi percepute ca pete „reci” sau meridiane energetice blocate  sau 
altfel drept ceacra ce funcţionează slab (termenul yogin pentru centrele de 
energie subtilă). Dar în acelaşi timp, pentru că aceste câmpuri energetice 
sunt multi-dimensionale sau holonomice în mod frecvent vor exista 
amprente ale vieţii anterioare ale traumei fizice prezente, de cele mai multe 
ori extinsă în aceeaşi regiune a corpului. În timpul utilizării respiraţiei 
adânci pentru a ajuta o femeie să se elibereze de trauma aflată în regiunea 
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uterului ca urmare a unei histerectomii recente, ne găsim deodată în faţa 
unui sacrificiu primitiv într-o viaţă anterioară când abdomenul ei era deschis 
prin smulgere. În mod similar, lucrând cu un tânăr care a avut mai multe 
probleme la genunchi în urma unui accident la ski am găsit nu mai puţin de 
trei traume care implicau genunchiul zdrobit şi în două situaţii şi-a pierdut 
piciorul într-o bătălie. Din nou principiul susţine că amprentele corpului 
subtil la nivelul eteric şi bioplasmatic sunt stratificate. Pare destul de evident 
că anumite zone ale corpului vor fi inerent mai slabe şi predispuse la 
accidente, boli sau funcţionare defectuoasă din cauza acestor amprente vechi 
din corpul eteric. Este o practică utilă ca la un interviu iniţial în psihoterapie 
să se întrebe de bolile recurente, de părţile afectate ale corpului, temerile şi 
punctele fizice slabe, spitalizări, şi aşa mai departe. Adesea durerile cronice 
de cap, durerile de spate, o vezică slabă, glicemia scăzută, indigestia, 
vederea slabă, şi aşa mai departe sunt indicii majore ale cicatricilor eterice şi 
astfel ale rezidurilor vieţii anterioare în acea zonă a corpului 
(Dethlefsen,1990). 

Când un complex din viaţa anterioară este adăpostit în corpul eteric, este în 
cea mai mare parte un reziduu al unei traume fizice care va fi adesea 
suficient pentru a relua trauma. În alte cazuri, anumite modalităţi de 
echilibrare eterică, masajul terapeutic, atingerea terapeutică, acupunctura 
sau reflexoterapia pot fi foarte eficient adăugate la tratament. Într-un caz 
descris în cartea mea „Alte Vieţi, Alte Individualităţi” (Woolger, 1986), o 
femeie suferind de lupus şi concomitent de dureri articulare a experimentat 
o eliberare dramatică a durerii când a retrăit propria dezmembrare într-o 
explozie cu bombă într-o viaţă anterioară. În reluarea scenei din viaţa 
anterioară, şocul bombardamentului în mod clar a dus victima la ieşirea din 
propriul corp. Un anarhist rus a fost capabil să-şi vadă corpul mutilat la 
pământ şi de asemenea pe scurt dar chinuitor a retrăit durerea fantomă. Dar 
ca rezultat al acestei foarte intense psihodrame, femeia a experimentat o 
imensă eliberare echivalentă cu plecarea traumei morţii şi gândul muribund 
„Nu-mi voi mai folosi niciodată braţele şi picioarele!”.  

Disociaţia post-traumatică de corpul puternic rănit într-o viaţă anterioară, în 
această reluare dramatică, în consecinţă a vindecat corpul subtil prin re-
asocierea conştientă cu corpul plin de durere. În munca noastră cu traume 



20 
 

severe ce provin atât din viaţa anterioară cât şi din viaţa prezentă am 
descoperit că nucleul simptomelor şocului post-trumatic în mod invariabil 
presupune într-un fel părăsirea corpului. Acest lucru înseamnă că în mod 
inevitabil componentele fizice şi emoţionale ale traumei rămân îngheţate şi 
inconştiente în câmpul energetic al corpului subtil. Toate rezidurile 
traumatice rămân fixate ca imagine în momentul îngheţat al traumei sau 
catastrofei. Exact ca un coşmar din care cel care visează se trezeşte chiar 
înaintea atacului mortal, Ego-ul conştient scapă în momentul crucial dar 
frica nerezolvată continuă să se repete ca un ac lipit de canelura unui vechi 
gramofon. Sutrele din Yoga lui PatanjaIi denumesc amprentele karmice 
şanţuri sau striuri aflate în corpul subtil (Woods, 1927). Retrăirea unor 
traume ale morţii din viaţa anterioară sau din prezent astfel încât reluarea să 
stimuleze eliberarea completă a groazei, tremuratului, panicii, ţipătului sau 
lacrimilor pot şterge complet simptome severe de stres post traumatic în 
relativ câteva şedinţe. În acest sens, terapia vieţii anterioare se aseamănă cu 
formele de început ale terapiei „shell shock”  dezvoltată în urma războaielor 
din secolul 20. Nu toate amprentele fizice deţinute eteric sau bioplasmatic 
dispar atât de repede ca în exemplul femeii care avea rezidurile traumei 
dezmembrării. Unele traume pot reprezenta acumularea unui număr de 
catastrofe dintr-o viaţă anterioară, având o semnificaţie în totalitate karmică 
care pentru a putea fi abandonate ar necesita perioade lungi de terapie şi 
meditaţie. Pe când era pe moarte cauzată de tuberculoză D. H. Lawrence a 
recunoscut în boala lui „perioada de pocainţă lungă şi dificilă şi 
conştientizarea greşelilor vieţii sale”. Din perspectiva karmei care vorbeşte 
despre pattern-urile spirituale moştenite ale soartei noastre, s-ar părea că 
sufletul nostru a ales cândva să fie infirm, deformat sau obiectul unei boli 
incurabile din cauza la ceea ce noi am provocat anterior altora. Aici 
amprentele noastre eterice sunt forme ale penitenţei karmice şi au un înţeles 
simbolic sau spiritual. În cazuri ca cele ce urmează trebuie să clarificăm că 
nu ego-ul este cel care „alege” ci mai degrabă un transcendent sau „sine 
superior”. (Jung a propus termenul „sine” pentru această funcţie, văzându-l 
pe acesta ca centrul sufletului; Jung,1969; Bailey, 1953). O altă pacientă, 
care suferea de artrită severă la mâini şi picioare, s-a văzut în viaţa 
anterioară când era comandant roman care cu cruzime a răstignit sate întregi 
de rebeli francezi, dar a murit plină de remuşcări şi aparent a preluat în 
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propriul ei corp subtil amprenta durerilor victimelor. „Lucrul cu corpul” şi 
psihodrama au fost ineficiente înainte ca remuşcările adânci să fie pe deplin 
exprimate. În cele din urmă, o rugăciune stăruitore pentru iertare pare să 
invoce forţe spirituale care mobilizează vindecarea pacientului. Totuşi mulţi 
clienţi, în ciuda tuturor tipurilor de catharsis fizic sau emoţional încă nu 
renunţă la durerile lor. Este ca şi când, în adâncul lor ei simt că merită să 
sufere, durerea lor este o pedeapsă karmică vag înţeleasă. Aici ne apropiem 
de întrebările filozofice legate de înţelesul suferinţei şi al răului, pentru care 
nu există răspunsuri simple. 

Dar când vom fi gata să renunţăm la durerile vechi şi ceea ce ar putea fi 
vechi pedepse autoprovocate, corpul eteric sau biplasmatic poate începe să 
se cureţe într-o perioadă scurtă sau lungă de timp, în funcţie de diverşi 
factori individuali. De multe ori, când o poveste critică este eliberată din 
corpul eteric sau bioplasmatic, vor exista descărcări extraordinare de energie 
subtilă sub formă de agitaţie, vărsături, senzaţie de furnicături, bufeuri calde 
şi reci, şi chiar eliberarea de mirosuri ciudate din organism. Aceste mişcări 
ale energiei, denumite kriyas în yoga şi „curgere” în lucrările lui Reich, 
sunt puţin înţelese de ştiinţa occidentală dar fac toate parte din reechilibrarea 
sistemului energetic subtil la nivel eteric. 

Mult mai complex şi prin urmare mult mai greu de lucrat cu ele, sunt 
cazurile în care rezidurile vieţii anterioare din corpul emoţional pătrund şi 
deformează sistemul eteric sau bioplasma, şi cu ea, corpul fizic. Aceştia sunt 
clienţii care somatizează problemele emoţionale, ca şi când acestea ar exista 
în diferite părţi ale corpului. 

Figura 1 este o reprezentare combinată, trasată de la mai multe cazuri 
tipice. Aceasta arată cum sistemele fizice şi eterice pot fi afectate de 
complexele vieţii anterioare când acestea se manifestă în corpul emoţional 
ca sentimente sau gânduri profund simţite. Gândurile inconştiente care se 
cristalizează în viaţa anterioară ca şi complexe sunt prezentate în afara 
cercului deoarece acestea aparţin mai mult corpului mental subtil. (Poate ar 
trebui să subliniem că nici unul din aceste complexe nu aparţin în mod 
specific unei anumite părţi a corpului, un gând deprimant poate fi la fel de 
uşor de susţinut atât în spate cât în cap). 
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Să luăm câteva exemple din diagramă: 

O persoană poate experimenta durere de cap recurentă combinată, atunci 
când sunt atent intervievate, cu un sentiment general de greutate, în special 
în jurul capului. Experimentarea acestor sentimente poate dezvălui o 
metaforă predominantă sau imaginea „greutăţii”, care, dacă este exagerată 
poate produce următorul gând: „mă apasă întotdeauna mă oprimă”. Acest 
gând se poate dovedi cu uşurinţă a fi punctul de intrare sau puntea somatică 
către o poveste din viaţa anterioară plină de vinovăţie, cum ar fi „Am fugit 
de la masacru şi nu mai m-am întors niciodată. Ar fi trebuit să-mi fi ajutat 
fraţii şi familia. Nu mă pot niciodată opri să nu mă gândesc la asta. Este 
întotdeauna cu mine, mă apasă”. 

O altă persoană poate avea tendoane ale picioarelor extrem de încordate, 
însoţite de rigiditate în articulaţii şi dificultate la mers. Încordarea poate 
dezvălui că tensiunea şi furia sunt păstrate în picioare. Un exerciţiu 
bioenergetic simplu (Lowen, 1975), sau oportunitatea de a lovi cu piciorul 



23 
 

liber în timpul psihodramei, poate dezvălui imagini de când era târât pentru 
a fi aruncat în temniţă, precum şi gândurile disperate „Cum îndrăzneşti să-
mi faci asta! Nu ai nici un drept. Plecaţi de lângă mine!”. Aici furia unei 
încarcerări nedrepte este încă păstrată în picioare. 

O altă persoană poate experimenta rigiditate extremă în glezne combinată cu 
amintirea actuală a ruperii gleznei cu diferite ocazii în viaţa curentă. Dar 
explorarea mai aprofundată poate dezvălui gânduri sumbre ale neajunsului 
de a nu încerca suficient şi de ruşine cumva asociată atât cu accidentele cât 
şi cu regiunea gleznei în general. În urmărirea acestor gânduri, în timp ce 
ne-am axa pe glezne, am putea găsi o punte somatică, de exemplu, un tânăr 
care a murit în luptă ca un tânăr războinic neexperimentat şi care a fost 
străpuns în mod ruşinos prin gleznă când a fost pe jumătate mort.    

Atunci când exemple suplimentare sunt reconstruite din diagrama 
combinată se va observa că sentimentele diferite descrise ca aparţinând unor 
anumite zone ale corpului nu sunt deloc fixate. Tânărul războinic menţionat 
anterior ar fi putut la fel de bine să fi murit din cauza loviturilor la cap şi 
piept, lăsând gleznele neatinse; situaţie în care tristeţea şi insuficienţa ar 
trebui în schimb să fie concentrate în aceste regiuni. Povestea fiecărui corp 
şi la fel de bine şi orice rană este foarte specifică şi individuală şi trebuie 
tratată ca atare. De asemenea, deoarece zonele afectate ale corpului eteric 
sunt determinate multiplu la nivelul vieţii anterioare, pot exista mai multe 
poveşti fiecare cu emoţii diferite şi alte reacţii post traumatice care urmează 
să fie deblocate. În plus, pot exista conexiuni cu accidente şi boli din 
copilaria curentă, toate în mod clar învârtindu-se în jurul anumitor 
sentimente ce caracterizează problema ca un complex al vieţii anterioare (a 
se vedea în continuare Woolger, 1987). 
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„Curăţarea” corpului subtil al vieţii prezente şi vieţii anterioare 

Mai devreme am observat cum cele trei corpuri subtile sau câmpuri de 
energie sunt afectate reciproc. Folosind această perspectivă este destul de 
simplu de văzut cum un gând care aparţine câmpului mental poate influenţa 
sentimente din interiorul câmpului emoţional. De exemplu, gândul 
inconştient rezidual „Sunt un eşec”, poate foarte uşor genera sentimente 
persistente de depresie la o persoană. Mai mult, am văzut cum sentimentele 
pot exercita o influenţă negativă asupra energiei sau vitalităţii sistemului 
psihic prin slăbirea câmpului eteric, o astfel de persoană poate literalmente 
experimenta energie scăzută, care se poate manifesta fizic prin lipsa poftei 
de mâncare, respiraţie superficială sau comprimată, dureri de inimă sau alte 
forme de epuizare. Aceste principii într-o formă sau alta au fost cunoscute 
mult timp de psihoterapeuţii care lucrează cu corpul ale anumitor școli în 
special acelea asociate cu tehnicile de biofeedback (inspirate de Yoga) şi 
cele influenţate de Wilhelm Reich. Deoarece perspectiva psihologică a lui 
Reich a fost practic freudiană când a venit vorba despre originile gândului 
negativ sau al traumei emoţionale, urmaşii săi admit că locul evident unde ar 
trebui să le căutăm pe acestea este copilăria timpurie. Din punctul meu de 
vedere, limitarea activităţii lui Reich este că se concentrează prea puternic 
pe corp, organicitate şi energie şi mult prea puţin pe imagini şi experienţă 
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umană (Prin contrast, Jung a acordat o prea mare atenţie imaginaţiei şi prea 
puţină corpului). 

Reich şi urmaşii săi tind să admită - Boadella este o excepţie – că 
majoritatea cazurilor de furie, frică sau ruşine etc, se datorează abuzului 
parental şi traumelor din copilărie de un fel sau altul. Din propria mea 
experienţă, în câţiva ani de terapie Reichiană îmi amintesc că foarte rar am 
fost încurajat să-mi eliberez furia sau alte sentimente faţă de sau în jurul 
oricărei alte persoane în afară de tatăl sau mama mea, sugestia implicită sau 
explicită a fost că aceste sentimente aparţin situaţiilor parentale. Cu toate 
acestea constatările mele legate de terapia vieţii anterioare sunt că dacă un 
client este încurajat în timpul eliberării puternice să zicem a furiei sau 
lacrimilor, să urmărească orice imagine care apare cu aceste emoţii, atunci 
toate tipurile de scene fragmentare vor apărea spontan din viaţa anterioară la 
care emoţia pare să aparţină în mod corespunzător. De exemplu, în timpul 
terapiei de grup o femeie şi-a exprimat furia extremă faţă de tatăl ei dur şi 
tiranic şi a spus că „a văzut roşu” când a făcut asta. Decât să interpretez 
aceasta frază ca o simplă metaforă - o modalitate sigură de a ucide 
imaginaţia - şi decât să presupun că aceasta se aplică tatălui ei, am întrebat-
o: „Cum apare roşu?”. Mi-a răspuns că era ca şi cum ea purta o lungă 
mantie roşie şi pălărie roşie. Încurajată să insiste asupra imaginii şi-a dat 
seama că a văzut un cardinal romano-catolic condamnând un grup de eretici 
la rug şi că ea era în corpul unui călugar indignat de cruzime. 

Un alt exemplu: în timpul şedinţei de terapie un bărbat şi-a exprimat durerea 
la moartea unei surori iubite în copilărie şi fraza „Nu o voi mai vedea 
niciodatăˮ a reapărut. L-am încurajat în mod liber să asocieze sentimentul 
de pierdere cu orice alt eveniment puternic, folosind această frază extrem de 
încărcată. Aproape imperceptibil fraza a devenit „Nu o să-i mai văd 
niciodată” şi de data asta a provocat mai multe runde de plâns chinuitor: 
„Îmi iau familia, mama, tata, sora”, a ţipat când s-a văzut ca fiind tânăr 
evreu mânat de soldaţii nemţi către un camion şi dus într-un lagăr de 
concentrare unde a murit şi nu a mai ştiut niciodată de soarta lor. În 
modalităţi cum ar fi acestea, folosind ceea ce hipnoterapeuţii au numit 
„puntea afect” este adesea posibil folosind imagini care rezultă spontan să 
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lărgească şi să aprofundeze aplicarea tehnicilor lui Reich de catharsis fizic şi 
emoţional prin extinderea situaţiilor de la personal la inconștientul colectiv. 

Ştim apoi din rapoartele imense ale şedinţelor de regresie către viaţa 
anterioară, că traumele sau gândurile şi atitudinile negative pot foarte uşor 
apărea dintr-o viaţă anterioară şi acest lucru poate lăsa reziduri în 
inconştient. Doctrina indiană Yoga a susţinut întotdeauna că dispoziţiile 
fizice şi psihice către negativitate, către repetarea traumei şi patterningul 
emoţional sunt transmise de la o viaţă la alta prin intermediul entităţii 
numită „corp subtil”. Cea mai aproape de această idee şi pe care o găsim în 
Vest este graficul astrologic, care susţine că ne naştem cu toate dispoziţiile 
fizice şi psihice care sunt prevăzute la naştere în ADN. Perspectiva vieţii 
anterioare, după cum din ce în ce mai mulţi terapeuţi realizează, poate 
adesea deschide locuri unde terapia convenţională, care doar examinează 
experienţa timpurie a acestei vieţi, a ajuns la un punct mort. Cazurile care 
implică vieţile anterioare pot fi complexe, dar interrelaţionarea celor trei 
nivele – mental, emoţional şi eteric – poate acţiona în mod egal de-a lungul 
vieţii. Cu alte cuvinte, principiile lui Reich pot fi folosite pentru a dramatiza 
şi materializa întâmplările din viaţa anterioară atât de eficient încât pot fi 
aplicate în terapie la probleme din viaţa anterioară – şi câteodată cu atât mai 
mult. 

Pentru a da un exemplu scurt: O femeie de 50 de ani, pe care o voi numi 
Veronica, a suferit încă din adolescenţă de sinuzită. Ea a suferit toate 
tipurile de tratamente medicale, care s-au dovedit ineficiente. Psihoterapia 
convenţională a dezvăluit o legătură între debutul sinuzitei cronice şi un 
anumit sentiment rezidual de singurătate şi depresie uşoară, dar faptul că nu 
au găsit nici o pierdere sau tulburare emoţională evidentă în timpul 
adolescenţei, terapia practic nu a reuşit să schimbe starea ei. În timpul unui 
weekend de introducere în terapia vieţii anterioare, Veronica a avut 
următoarea experienţă: s-a văzut retrăind viaţa anterioară a unui tânăr 
englez, care a crescut într-un orfelinat şi care a fost recrutat în armată la 
izbucnirea Primului Razboi Mondial în 1914. Ca mulți alţi recruţi noi, 
experienţa sa în luptă a fost în mod tragic scurtă. A murit în câteva 
săptămâni de la sosirea în tranşee când un atac cu iperită (substanță toxică 
vezicantă, cu aspect de lichid uleios, folosită ca armă chimică în primul 
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război mondial) a distrus întreaga sa unitate. Scurta perioadă de recrut fără 
experienţă în război şi camaderia tranşeelor a fost una foarte intensă 
emoţional pentru acest tânăr. Deoarece Veronica i-a retrăit moartea ea a 
căzut într-un plâns intens paroxistic care era în mod clar amestecat cu o 
sufocare dureroasă. Când lungul catharsis a luat sfârşit, ea a declarat că a 
realizat că moartea prematură prin asfixiere a tânărului l-au împiedicat pe 
acesta să sufere pentru camarazii pierduţi în război. De asemenea ea a 
declarat că sinusurile ei au fost pentru prima oară curăţate după 30 de ani. 
Durerea neterminată din perioada adolescenței din viața anterioară a fost 
reactivată aparent în mod inconștient când era în perioada adolescenței, dar 
din cauza traumei sufocării, lacrimile vieții trecute au rămas blocate în 
sinusuri. Toate problemele ei din viața prezentă legate de singuratate și de 
frica de a se implica în relații, de teama că nu vor rezista, au devenit clare 
imediat pentru ea. În acest caz, care este tipic pentru multe altele, eliberarea 
în mod clar începe atât la nivel eteric cât și emoțional când atât sentimentul 
de pierdere cât și amintirea sufocării, acum devenind conștientă din cealaltă 
viață, a ieșit la suprafață spontan. Posibilitatea eliberării sentimentelor 
inițiale de durere au fost blocate de trauma gazării, deci acestea au devenit 
imprimate, împreună cu sufocarea, la un nivel eteric al transmiterii corpului 
subtil. Pentru a elibera unul prin urmare este nevoie să se elibereze celalalt. 
În consecință deblocarea sinusurilor Veronicăi care au mimat atacul cu gaz 
fatal cu toată tristețea neexprimată în toți acești ani. A fost deasemenea 
extrem de important pentru Veronica să-și dea seama de ce s-a simțit atât de 
nefericită în dragoste în viața anterioară și să facă legătura cu viața actuală. 
Acesta a completat deblocarea cicatricii nivelului mental al vieții anterioare, 
fără de care ar fi putut cu ușurință să cadă înapoi în patternurile emoționale 
vechi. Ea a fost acum capabilă cu ajutorul afirmațiilor verbale să-și 
inverseze gândurile negative astfel: „Sunt singură. Relațiile nu durează 
niciodată”, în „Nu sunt niciodată singură, prieteniile mele sunt în creștere și 
devin tot mai profunde”.  

Când toate cele 3 niveluri de eliberare nu sunt luate în considerație, de 
obicei se revine la patternul anterior. De exemplu, anumiti bodyworkers al 
căror singur scop este corpul ca în tehnicile Rolfing și chiropractică, vor 
admite în particular că adesea cu cea mai calificată muncă de realiniere și 
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reechilibrare la un nivel energetic clienții lor vor reveni la vechile tipare. 
Acest lucru se datorează cred faptului că atunci când nivelurilor mentale și 
emoționale ale posturii sau durerilor organice nu li s-a permis să iasă la 
suprafață, continuă să exercite influență negativă asupra corpului eteric în 
detrimentul organismului fizic. O femeie care în mod cronic păstrează în 
pelvisul ei pentru că simte în mod inconștient „nu trebuie să îl scap” când 
pronunță „îl” se referă la un copil pe care ea l-a avortat în mod spontan, și ea 
va experimenta doar eliberare temporară prin masajele terapeutice până 
când va fi capabilă să renunțe la „porunca” mentală de „a-l ține strâns”. În 
mod similar, anumite tipuri de terapii care accentuează eliberarea cathartică 
emoțională pot fi adesea blocate. Am găsit adesea clienți care nu pot ieși din 
anumite „emoții primare” din copilaria timpurie, deoarece înțelesul traumei 
nu a fost adus la suprafață în terapiile anterioare. Abandonul din copilaria 
timpurie este adesea o reluare a unei traume din viața anterioară a unei 
trăsături similare sau adesea mai severă, care în mod frecvent are nevoie de 
un minimum de explorare pe fundalul vieții anterioare pentru a ajunge la 
insight și la începutul vindecării. De exemplu, un client de-al meu mi-a 
mărturisit: „ înțeleg acum de ce separarea mea de mamă la vârsta de 3 ani, 
când ea a fost internată într-un spital a fost atât de chinuitoare: mi-am 
pierdut mama la 3 ani într-o viață anterioară, când a fost ucisă de soldați și 
am murit și eu la scurt timp dupa aceea”.  

Strategii terapeutice în terapia vieții anteriore 

Când lucrezi cu clienți care fie au probleme somatice fie psihologice sau 
care au un istoric de boli recurente sau accidente, se ajunge la numite reguli: 

1. Când se face istoria cazului întotdeauna mă asigur că clienții îmi spun 
toate problemele lor fizice, accidentele sau afecțiunile (surditate, vedere 
slabă care necesită purtarea de ochelari, tensiune arterială ridicată, etc). 
Când observ existența acestor probleme îi întreb dacă a apărut vreo 
tulburare emoțională la scurt timp înainte sau în jurul aceleași perioade din 
viață. 

2. Atunci când clientul își descrie problema prezentă sau simptomul  îi cer 
să descrie ce experimentează la nivelul corpului în timp ce vorbește cu 
mine. 
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3. În timpul efectiv al regresiei mă asigur că persoana raportează întreaga 
poveste din interiorul corpului nu dintr-o poziție imaterială (a se vedea, de 
asemenea, Woolger, 1986a). 

4. În timpul ședinței, îmi notez toate mișcările fizice, întinderile, 
contorsionările, respirația superficială, în special când o traumă este retrăită 
dar câteva emoții sunt eliberate. 

5. Încurajez acele părți ale corpului care reacționează la poveste (ca la 
punctul 3) să se exprime fie fizic fie în cuvinte sau în ambele modalități. De 
exemplu, cu picioarele strânse, a-și putea spune: „Lasă-te lovit cu piciorul! 
Bine! Acum lasă-ți picioarele să facă ce vor ele să facă acestei persoane. 
Lasă-le să lovească!”. După aceea clientul strigă: „Pleacă de lângă mine 
porcule!”, lovind o saltea ce reprezintă figura abrutizantă din viața 
anterioară. 

6. Ori de câte ori există o problemă specifică raportată de client sau o 
problema organică, clientul a fost focusat asupra durerii sau asupra zonei 
afectate iar conțtiința clientului a fost pusă în centrul problemei ceea ce a 
permis ca imaginile și sentimentele să iasă la suprafață spontan. Este util să 
se folosească fraze directoare cum ar fi: „ Cum este durerea? Este ascuțită 
sau neclară? Vine din interiorul corpului sau din exteriorul lui? Care ar 
putea fi cauza ei? Ce simți că face corpul tău?”. În esență, încurajăm ca o 
imagine să se desfășoare prin analogie implicită printr-o frază extrem de 
puternică cum ar fi: „Este ca și când spatele meu a fost bătut, este ca și cum 
capul meu ar fi fost strivit, este ca și când abdomentul meu ar fi fost tăiat”.  

Ultima tehnică, aceea de a deveni conștient de durere sau de zona afectată, 
este una foarte cunoscută de către practicanții de meditație Budistă 
Vipassana. Steven Levine o folosește într-un mod foarte valoros în 
consilierea persoanelor aflate în faza terminală a bolii (Levine, 1984). 

Iată un scurt exemplu despre felul cum am folosit asta în terapia vieții 
anterioare: 

Charlene era o femeie de carieră care a evitat în  mod asiduu orice relație 
care ar fi putut conduce la căsătorie. A avut o serie de relații în care bărbații 
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au părăsit-o pentru altcineva, în mod grav deteriorându-i imaginea de sine. 
A fost tulburată de descoperirea de chisturi în ambii sâni dar a vrut să evite 
intervenția chirurgicală pe cât posibil. Am focusat-o pe zonele întărite ale 
sânilor ei și am permis ca orice cuvânt sau sentiment să iasă la suprafață. 
„Sunt destul de grei și de inutili. Este atât de trist. Sunt atât de obosită. Sunt 
ca și când s-au uscat. Nu am nimic de dat”.  Ea se afla într-un oraș industrial 
în nordul Angliei la începutul anilor 1800. Era o femeie care stătea sprijinită 
cu spatele de un perete, murind încetul cu încetul de foame, cu un copil care 
în zadar încerca să sugă de la sânii ei. Amărăciunea și disperarea ei au 
devenit clare: „Nu am nimic de dat. Sunt dezgustată de mine și de sânii 
mei”. Charlene a fost curând capabilă să vadă că la un nivel emoțional 
adânc ea s-a respins ca mamă care hrănește un copil și a purtat această veche 
amintire a eșecului în sâni. Gândul negativ care a mers cu aceasta de 
asemenea a contribuit la respingerea ei de către bărbați, ea într-adevăr se 
respingea pe sine și funcția maternală a corpului ei. Terapia consta în 
iertarea corpului din viața anterioară, dialogând cu copilul pierdut și 
reafirmarea potențialului ei ca mamă și ca femeie. 

Cazul lui Mike : Anxietatea de a vorbi în public 

Mike era un asistent social care m-a consultat pentu că avea atacuri de 
panică de fiecare dată când trebuia să facă vreo prezentare colegilor săi la 
reuniuni. Cu o oră înainte de momentul desemnat pentru reuniune el a 
declarat că a devenit incontrolabil de nervos. Pieptul lui se strângea foarte 
tare, respirația devenea îngustată și avea palpitații severe. În cazul lui Mike 
nu a fost nevoie să-l încurajez să fie conștient de corpul său deoarece el și-a 
descris starea foarte clar: „Palmele mele încep să transpire pe măsură ce 
vorbesc despre asta”, spuse el. De asemenea el a descris pieptul și stomacul 
ca fiind strânse. Erau aceste reacții noi? În nici un caz. Mike le-a recunoscut 
în copilărie, când și-a amintit de o experiență dureroasă din copilarie la un 
spectacol de talente unde a fost obligat să cânte. Aceste sentimente erau 
atunci ca și acum de teamă și rușine. Și totuși nici ca adult și nici din 
copilărie nu a găsit vreo amintire a cuiva care efectiv să-l fi umilit sau să-l fi 
făcut să-i fie rușine. Iată un fragment condensat a felului în care s-a procedat 
la explorarea acestor sentimente și reacții somatice: 
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Th: Deci cum te simți de fiecare dată când mergi la reuniunile cu colegii 
tăi? 

Mike: Foarte panicat. Simt că o să mor. (Își atinge pieptul). Simt că o să mă 
prabușesc. Îmi simt inima bătând puternic acum când vorbesc despre asta. 

Th: Ce gânduri ai în timp ce ai aceste stări? Ești în mod clar într-un mare 
conflict. 

Mike: Trebuie să fac asta dar nu vreau să o fac. O Doamne, nu! Cum o să 
ies din asta? (Stomacul lui pare că se încordează și brațele devin rigide). 

Th: Ce vrea să spună stomacul tău? 

Mike: Nu vreau să fac asta. Cum o să ies din asta? O Doamne! Este un 
sentiment teribil de scufundare. Pieptul mi se strânge și simt că stomacul se 
va elimina. 

Th: Stai cu aceste sentimente și cu ceea ce stomacul tău vrea să spună și 
urmează-le. 

Mike: Nu vreau. Vreau să fiu lăsat în pace! Te rog nu-mi face asta! Nu în 
fața tuturor! Sunt prins în capcană, nu pot ieși din ea. (În mod vizibil se 
zvârcolea de pe o parte pe alta). 

Th: Lasă-te să ajungi într-o altă poveste de viață unde aceste cuvinte se 
aplică. 

Mike: Am ajuns la biserică, este aglomerat, da, o mulțime de oameni, oh nu, 
nu vreau, nu-mi face asta !  

Th: Spune-le asta lor nu mie. Rămâi cu imaginile și cu corpul tău. 

Mike: Este teribil, îmi este frică. Nu o să-mi arăt frica. Ei mă fac să merg 
acolo. Oh, ajutor, mâinile și gâtul meu! Mă dor foarte tare! 

Th: Ce ți se întâmplă?  

Mike: Am mâinile legate la spate. Ceva îmi atinge fața, nu văd. Acum gâtul. 
Oh, ajutor, mă vor spânzura! 
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Th: Vreau să treci prin asta până se termină, durerea va trece, dar este 
nevoie să fie eliberată. Continuă să spui exact ce simți pe măsură ce ți se 
întâmplă. 

Respirația lui Mike acum a devenit intensă și este întins pe saltea zbătându-
se. A declarat că simte furnicături în mâini și picioare și panică foarte 
puternică în stomac. Lupta sa devine mai intensă până la sfârșit. În mod 
evident a combătut executarea tot drumul. L-am încurajat să facă asta din 
moment ce toată tensiunea lui era blocată acolo. 

Mike: Nu pot să ies de aici, sunt blocat acum! Nu vreau să mi se întâmple 
asta dar nu există nici o scăpare.  

În mod clar există elemente ale traumei nașterii în această parte a poveștii. 
Mike continua lupta cu moartea ca omul spânzurat. A experimentat 
furnicături electrice în mâini, față, gât, piept și stomac. A lovit violent, 
reproducând încercarea disperată de atinge pământul, identitatea sa 
anterioară de care fusese privat. O imensă eliberare eterică s-a produs pe 
măsură ce părți ale corpului care au avut amprenta traumei corpului subtil 
au retrăit evenimentul. În cele din urmă corpul său a rămas fără vlagă când a 
ajuns la momentul morții din viața anterioară. A plâns spunând: „Nu am 
avut ce să fac!”. A fost o mare eliberare a pieptului, respirația s-a extins 
considerabil când trauma a trecut. 

A durat atât cât a fost nevoie pentru ca energia să se elibereze complet și 
pentru ca toate sentimentele să fie exprimate și verbalizate. Apoi s-a întors 
la evenimentele care l-au dus la spânzurătoare. Mike și-a amintit că în 
adolescența vieții anterioare a jefuit un bărbat și apoi în timpul unei 
altercații l-a înjunghiat. A fost prins de către săteni și dus la judecată unde a 
fost condamnat la moarte prin spânzurare. Mike și-a amintit celula din 
închisoare, imensa umilire publică și mai presus de toate, sentimentul de 
condamnare și de neputință pe care le avea în piept și stomac în ultimele ore 
înainte de a fi dus la eșafod. Este inutil să spun, ca adolescent în această 
poveste, dorinta lui de viață era foarte puternică ceea ce s-a reflectat în 
rezistența fizică împotriva morții. De aceea l-am încurajat să-și exprime 
fizic toate aspectele legate de luptă, să maximizeze eliberarea eterică, 
aspecte care în mod clar au fost blocate în piept și stomac astăzi.  
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Restul muncii nostre a constat în a-l ajuta pe Mike să-și disocieze vechile 
traume din viața curentă. I-am sugerat afirmații cum ar fi: „Sunt pe pământ. 
Sunt pe deplin responsabil (pentru stomac). Sunt mândru de munca mea. Nu 
mai este nimic de care să mă rușinez”. O consecință interesantă a 
experienței sale a fost că Mike și-a amintit că de câteva ori când a fost copil 
a furat lucruri neimportante, de fiecare dată fiind profund rușinat când era 
prins. Și-a dat seama cum a retrăit inconștient povestea veche, încercând să 
vadă dacă furatul ar putea fi la fel de fatal ca în viața anterioară. Nu a făcut-
o până acum, conectat la anxietatea legată de vorbitul în public. 

În ședințele următoare Mike a declarat absența aproape totală a sentimetelor 
de panică la reuniuni și un sentiment de vitalitate și putere crescută în viața 
lui în general. Adolescentul prins în capcană și umilit a fost eliberat și acum 
contribuie cu energie la viață.   

 

Locul regresiei in psihoterapie 

Remiterea simptomelor lui Mike prin terapie a fost relativ rapidă, problema 
prezentă era specifică și situațională și nu derivă din vreo altă tulburare 
înrădăcinată. Problemele fobiei se clarifică adesesa foarte rapid cu această 
abordare o dată ce imaginile unei morți violente și bruște sunt prelucrate 
prin intermediul imaginației cu condiția ca ele să nu conțină elemente 
componente cum ar fi vina, remușcarea sau rușinea cu care să se confrunte. 
Când acestea din urmă apar, este nevoie de muncă mai multă care poate 
necesita un fel de penitență și autoacceptare, adesesa avem de-a face cu 
fragmente ale personalității numite „umbră”, imagini ale Sinelui 
incompatibile cu imaginea de sine conștientă. În aceste cazuri, după cum a 
spus Jung „întreaga personalitate este contestată”. O femeie care nu își putea 
accepta impulsurile sadice din ea însăși s-a văzut în viața anterioară ca fiind 
o vrăjitoare persecutoare comandând tortura și arderea femeilor. Nu numai 
că a fost greu să recunoască dar a fost nevoie de mari remușcări și 
reevaluare interioară înainte de a fi integrat. Traumele din viața anterioară 
care au implicat pe termen lung abuzuri, asupriri, sclavie, închisoare, au de 
asemenea nevoie de mult timp pentru a se lucra cu ele deoarece acestea lasă 
adesea urme psihice adânci de deznadejde, depresie și anesteziere. Tot ceea 
ce școala Harvard a descoperit despre terapia post-traumatică cu 
supraviețuitorii torturii și totalitarismului se aplică aici și terapia ar putea fi 
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pe durată mai lungă (Herman, 1992, Van der Kolk et. al. 1996). Se cere 
muncă minuțioasă și atentă cu un terapeut cuprinzând probleme cum ar fi 
încrederea, rușinea, divulgarea și înstrăinarea. Terapeutul poate să decidă să  
amestece ședințele experiențiale cu clienții lui după cum este nevoie, dar 
numai în cadrul unor perioade mai lungi de terapie convențională care să 
mențină un „rezervor” sigur pentru a integra părți dezintegrate ale Sinelui, 
pentru a permite durerea, suferința, crearea unor granițe ale Ego-ului, 
stabilirea stimei de sine și în general dezvoltarea unui răspuns emoțional 
sănătos. (A se vedea Herman, 1992: Part II, „Stages of Recovery”). 
 
Cazul lui Dorothy: Reactivitatea sexuală blocată 
 
Dorothy era o femeie căsătorită, în jurul vârstei de 30 de ani, a cărei 
problemă majoră așa cum a fost prezentată într-un mare workshop public, a 
fost că nu are absolut deloc relații intime cu soțul ei. De fapt ea detesta să fie 
penetrată de el și era din descrierea ei frigidă. Ea nu a reușit în foarte mulți 
ani de terapie convențională să scape de problemă. Dorothy a avut curajul să 
împărtășească problema ei foarte dureroasă cu un număr foarte mare de 
oameni prezenți. Ședința ei care a fost înregistrată, a ajutat foarte mulți 
oameni și terapeuți care au auzit-o, deci prezint mai jos versiunea 
prescurtată a esenței muncii noastre. Când Dorothy s-a așezat să lucreze cu 
mine a recunoscut teama extraordinară de a se confrunta cu problema. Am 
încurajat-o să închidă ochii și să rămână în contact cu frica, care așa cum 
este și cazul, nu a avut nimic de-a face cu workshop-ul, dar a fost parte din 
povestea care vroia să iasă la suprafață. 
 
Th: Deci ce se întâmplă cu tine acum? 
Dorothy: Corpul îmi tremură, și nu la fel de mult, știi tu, dar..... 
Th: Ce te face să plângi? 
Dorothy: Nu știu.. 
Th: Ok, rămâi așa, respiră, spune cu cuvintele tale ce te deranjează cel mai 
mult în viața ta acum... 
D: Îmi iubesc soțul cu adevărat, dar nu am apetit sexual, îmi plac într-adevăr 
îmbrățișările, îmi place să-l ating, dar când trebuie să se desfășoare actul 
sexual în sine, mă opresc. 
Th: Rămâi cu acel sentiment „mă opresc”. Cum te oprești pur și simplu? 
D: Nu știu... 
Th: Ba știi.. Ce se întâmplă în corpul tău când te oprești? 
D: Devine rigid. 
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Th: Poti să-mi arăți asta? (Își încordează picioarele împreună și își trage 
brațele). Și unde mai exact este rigid? Este în partea de sus, este în partea de 
jos? 
D: Da, doar se simte că este rigid. 
Th: Acum rămâi cu rigiditatea. Poți să exagerezi dacă vrei. Ce cuvinte și 
gânduri îți vin? Ceva de genul „Nu vreau?” 
D: Nu mă atinge, nu vreau... 
Th: Rămâi asupra frazei „nu mă atinge”. Amintește-ți că asta ar putea veni 
de la altcineva decât soțul tău, lasă totul să vină. Vreau să te axezi pe aceste 
cuvinte „nu mă atinge” (Am încurajat-o să repete aceste cuvinte de câteva 
ori și oricare altele care vin).  
D: Nu mă atinge, nu vreau ....nu vreau ....nu trebuie să fac asta...chiar nu 
trebuie să fac asta. (Vorbește furios acum). 
Th: Ce fac piciorele tale? 
D: Sunt strânse...Rochia mea este împinsă în sus...este lungă...încerc să o 
împing în jos... 
Th: Încerci să împingi rochia în jos, și picioarele tale ce încearcă să facă? 
D: Doar rămân strânse 
Th: Ce spun picioarele tale? 
D: Nu știu... dar este o sabie acolo...văd o sabie....văd niște picioare (este 
foarte tensionată acum) 
Th: Respiră! Și corpul tău este încă strâns? Lasă imaginile să vină... 
D: Îi văd organul sexual, încearcă să facă sex cu mine și eu nu vreau. 
Th: Spune-i lui asta... 
D: Nu vreau asta, nu trebuie să fac asta, nu vreau... 
Th: Continuă, țipă cât de tare vrei tu.. 
D: NU VREAU ASTA ! Nu trebuie să faci asta. Nu ai nici un drept. El 
spune că este dreptul lui. Este soțul meu și asta este dreptul lui. Eu spun 
nu...trebuie să-l opresc...Vreau să-l lovesc..... 
Th: Simte asta în corpul tău...Spune toate cuvintele care vin. 
D: Ticălosule!...Nu trebuie să fac asta. Nu o să mai fac asta niciodată. Nu o 
să se mai întâmple asta niciodată....Nu este corect. 
 
Am ajutat-o pe Dorothy să devină conștientă de felul cum fraza „Nu o să se 
mai întâmple asta niciodată” stă la baza rezistenței ei sexuale actuale. 
Aproape imediat ea a declarat că nu mai simțea asta, că dispăruse. Am 
ajutat-o să se întoarcă înapoi să vadă ce s-a întâmplat și a văzut o scenă 
înspăimântătoare. Soțul a omorât-o, împingându-i se pare sabia în organele 
genitale. Era sânge peste tot. Ea nu a recunoscut femeia. Era în mod clar o 
identitate din viața trecută. La interogatoriul meu următor, Dorothy era încă 
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conștientă de tensiunea din organele ei genitale. Acest lucru m-a alertat 
datorită faptului că trauma nu era în nici un caz vindecată. Exista încă foarte 
multă durere emoțională și multă furie blocată, deci am încurajat-o să-și 
exprime aceste sentimente din organele ei genitale rănite. 
 
D: Și-a folosit arma. La naiba cu el ! La naiba cu tine ! 
Th: Țipă cât de tare vrei. 
D: SĂ TE IA NAIBA !! 
Th: Mai sunt și alte cuvinte pe care vrei să i le spui? 
D: Nu o să mai faci asta niciodată! (Este important ca ea să adreseze aceste 
cuvinte în mod direct soțului din viața anterioară, nu soțului ei actual). 
 
Am ajutat-o pe Dorothy să vadă și să-și amintească întreaga ei moarte 
sângeroasă, verificând dacă încă mai erau sentimente păstrate în corp. I-am 
cerut să respire în orice parte a corpului unde a simțit durere, deoarece 
respirația facilitează eliberarea eterică. Se pare că am ajuns la centrul zonei 
rănite, și ea a spus:  
 
D: ......nu mă mai doare .... 
Th: Ești încă în trup? Ce vrei să spui? 
D: Această lumină albastru-verde este într-adevăr frumoasă. 
Th: Da, rămâi cu acea lumină, vreau ca tu să fii în lumina albastră și verde, 
dar de asemenea uită-te înapoi și vezi acel corp întins pe jos cu tot 
sângele..... 
D: Ea nu este întinsă pe jos, este pe un șezlong sau ceva de genul ăsta. 
Th: Vreau doar să fii conștientă de faptul că nu ești în acel corp acum. 
În acest moment, am ajuns la oportunitatea de a se detașa complet de 
traumă. Eliberarea eterică părea completă deoarece nu au mai existat dureri 
și picioarele ei erau destul de relaxate acum. În plus, eliberarea emoțională a 
fost realizată de exprimarea durerii și furiei îngropate împotriva soțului ei 
crud din viața anterioară. 
Pentru a ajuta la consolidarea tuturor acestor lucruri i-am sugerat câteva 
afirmații: 
 
D: Nu sunt în acel corp acum. Am eliberat toată durerea pe care femeia a 
simțit-o. Am eliberat trauma din organele mele genitale. Am eliberat trauma 
din întregul meu corp. 
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Și datorită gândului foarte negativ „Nu o să mai fac asta niciodată”, am 
rugat-o să repete la sfârșitul ședinței o afirmație importantă pentru a reuni 
corpul ei cu sexualitatea ei: 
 
D: Este ok să o fac din nou. De data asta nu mă va omorî. 
 
Acest caz demonstrează că este posibil să se lucreze cu traume destul de 
severe în mod eficient, cu condiția ca întregul corp să fie angajat. Când este 
încurajată, eliberarea emoțională și eterică pot fi realizate foarte rapid. 
Durerea pe care observatorul o vede este de fapt o eliberare imensă pentru 
cel care o experimentează, așa cum toată lumea de la workshop ar putea 
confirma din felul cum arăta Dorothy dupa ședință. 
Multi psihoterapeuți pe care i-am văzut lucrând cu amintiri severe ale morții 
sunt cei care recomandă clientului să iasă din trup când trauma apare, invocă 
sugestii vindecătoare, lumina albă sau colorată, adesea instruindu-i „doar să 
privească”. 
Acest lucru poate părea că funcționează, dar am descoperit de multe ori că 
nu, asemenea strategii sunt doar temporare, acestea doar ascund trauma mai 
adânc în corp. În esență acestea servesc la disocierea clientului, mai mult la 
consolidarea decât la distrugerea apărării disociative sau schizoide necesare, 
cu ajutorul căreia clientul primește mesajul „Eu nu simt asta”. 
 
Terapeutul Californian Alice Givens specializat în regresia cathartică a 
copilăriei precum și în scenele de abuz din viața anterioară, a afirmat că 
fenomenul disociației atât de comun în aceste scene  - „Îl privesc cum îmi 
face asta, de sus de pe tavan”, de exemplu, afișează o formă de auto-hipnoză 
de apărare. „Victima este în stare de hipnoză completă” scrie ea „deoarece 
frica și durerea paralizează factorii critici ai minții conștiente”. (Givens, 
1991). 
 
Un alt terapeut american binecunoscut, Jack Schwarz, specializat în lucrul 
cu dureri fizice severe, a demonstrat grafic cum este posibil să auto-
anesteziezi anumite zone ale corpului, susținând că noi putem face asta în 
condiții de stres extrem (Schwarz, 1980). El însuși fiind supraviețuitor al 
lagărului nazist a învățat să facă asta sub tortură, adesea a demonstrat în 
public controlul durerii prin hipnotizarea propriului braț în timp ce era 
perforat complet cu un ac lung de tricotat. Așa cum R.D. Laing a spus: 
„Consider că mulți adulți sunt sau au fost în transă hipnotică: rămânem în 
această stare până murim, ne trezim și ne dăm seama că niciodată nu am 
trăit” (Laing, 1971).  
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Am văzut în cazul lui Dorothy, că spre deosebire de eliberarea temporară 
care a avut loc, ea a experimentat pace, dispersia durerii genitale, apariția 
spontană (neghidată) a luminii vindecătoare albastre-verzi și înțelegerea 
simptomelor ei. În limbajul corpului subtil, ea a eliminat amprentele 
traumatice vechi păstrate în corpul ei la nivel eteric, emoțional și mental, 
lăsând-o liberă să aibă o viață sexuală fericită și împlinită cu soțul ei. 
 
Concluzii 
 
Abordarea bazată pe trauma vieții anterioare și complexele somatizate diferă 
de majoritatea terapiilor convenționale – incluzând școlile lui Reich – și 
susține faptul că sufletul este mai mare decât Ego-ul – personalitate, o 
poziție care este găsită în Jung, James Hillman (1977) și în activitatea 
psihologilor transpersonali. 
Astfel, traumele care ies la suprafață în timpul explorării terapeutice a vieții 
curente pot avea alte niveluri sau o rezonanță mai profundă cu acestea. 
Adesea eliberarea traumei cu această abordare este ca decojirea foițelor unei 
cepe. Cu alte cuvinte, nu numai că trebuie să postulăm că psihicul este 
multidimensional dar suferințele sufletului există într-o varietate de forme 
subtile, nu se limitează la corpul carnal sau constrângerilor imediate ale 
timpului și spațiului. Această conștientizare, dificil de înțeles așa cum este 
pentru materialiști, ne poate duce în adâncimi și înălțimi surprinzătoare în 
interiorul sufletului.  
 
Comparativ cu marile discipline psiho-spirituale din Est, psihoterapia 
vestică este încă în faza incipientă și încă învață să lucreze cu alte 
dimensiuni ale sufletului cum ar fi rezidurile vieților anterioare, amintirile 
ancestrale sau influența vindecării spirituale din alte sfere. Și ca multe 
teritorii necunoscute ar fi inteligent să privim majoritatea hărților și 
rapoartelor – ca aceasta – ca pur și simplu provizorie, și rămâne deschisă 
pentru a face revizuiri constante ca o nouă perspectivă deschisă. 
 
 
 
Note 
 
- Cu toții am putea privi la aspectele noastre karmice atât fizice cât și 
psihice și să oprim perpetuarea țapului ispășitor – părinții noștrii. Și cu toții 
am putea beneficia de practicarea meditației și integrarea muncii noastre 



39 
 

psihologice cu viețile noastre spirituale. Recomand tuturor clienților mei 
bodywork, meditație și lucrul cu visul conexat cu ceea ce eu fac. 
 
- „Știința modernă cu teoria atomică admite că toată materia este compusă 
din același prim material – electricitate. Dar această teorie orientală diferă 
de știința occidentală atunci când hindușii susțin că materialul prim – 
Akasha – poate fi modificat prin intermediul minții nu prin metode 
mecanice” Shah, Oriental Magic, (1973: 127)  
 
- Cele patru stări ale materiei sunt: solidă, lichidă, gazoasă, plasma. Enunțul 
clasic al lui Inyushin este lucrarea sa „Bioplasma, a cincea stare a materiei” 
care poate fi găsită în „White and Krippner's Future Science” (1977). 
 
- Pentru o unică examinare a problemei filozofice occidentale a dualismului 
minte-corp în ceea ce privește corpul subtil și psihologia modernă, a se 
vedea Roberts Avens Imaginal Body: Para-Jungian Reflections on Soul, 
Imagination and Death. (1982). 
 
- A se vedea expunerea lui Grof a aplicării principiului Holonomic în 
psihologie, în lucrarea sa „Dincolo de creier” (1985). A se vedea de 
asemenea capitolul scris de autorul prezent „Psihicul multidimensional” în 
„Other Lives, Other Selves” (1987). 
 
- Există școli importante de hipnoterapie precum și terapeuți care folosesc 
tehnici cum ar fi „terapia prin culoare”, „terapia vizualizării ghidate” etc. – 
toți își spun psihoterapeuți – care cred că traume fizice cum ar fi violul pot fi 
vindicate prin disocierea de corp, prin modificarea imaginilor corpului, prin 
iertare și prin catharsis total. Această populație reprezintă, în experiența mea 
de a vorbi la conferințe la sute de terapeuți americani de-a lungul anilor, 
poate 40-50% dintre ei. Am întâlnit hipnoterapeuți în Marea Britanie care 
erau toți împotriva principiului catharsis-ului. Este din păcate o controversă 
în curs de desfășurare.  
 
- Am susținut natura mutidimensională a sufletului și interfața spirituală în 
psihoterapie în „Prezența altor lumi în psihoterapie și vindecare” (Woolger, 
2001).  
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Complexele – sisteme biofotonice parazitare reintegrabile 
Dr. Ionel Mohîrţă 

 

Călătoria prin universul gândirii și a sentimentelor, în zone tot mai 
profunde ale sufletului, este dificilă, iar porțile se lasă greu descuiate. 
Cântecul sufletului răsună puternic, limpede și minunat dacă-i permitem să 
se exprime. Cea mai importantă, dar și cea mai neglijată dintre conversațiile 
noastre este convorbirea cu noi înșine.  

Am urmărit de-a lungul anilor atât prin trăiri proprii cât și prin 
cercetări experimentale pe care le-am efectuat fenomenul conflictului 
psihologic interior din punct de vedere biofizic. Cu această ocazie am 
constatat că atât în câmpul electronofotonic propriu cât și a diferiților 
subiecți supuși unor psihoterapii transpersonale există anterior aplicării 
psihoterapiei unele formațiuni electronofotonice condensate spre deosebire 
de densitatea câmpului total care dispar ca formațiuni compacte din aria 
acestui câmp, care se reorganizează cu ocazia realizării psihoterapiei, 
depistate prin psihodiagnoza cuantică a camerei GDV. Această constatare 
m-a făcut să reflectez asupra posibilității existenței unei legături între aceste 
formațiuni electronofotonice condensate care dispar și conceptul de 
complex folosit în psihologie. În urma consultării literaturii de specialitate 
în această privință și a concluziilor cercetărilor experimentale proprii 
concluzionez că există o mare posibilitate ca aceste formațiuni 
electronofotonice condensate să reprezinte complexele psihologice umane 
aflate în procesul individuării și constituie o nouă problemă de primă 
mărime apărută în psihologia cuantică. Astfel se poate parcurge o psihologie 
vizibilă în fenomenologia sa. Un exemplu îl reprezintă fenomenele care se 
întâmplă în terapia DMP (Deep Memory Process) elaborată de Dr. Roger 
Woolger, unde aceste complexe aflate în corpul psihoemoțional sub forma 
vieților anterioare ca subpersonalități sunt accesate direct în scopul 
decongelării lor. 

Un copil care trăieşte în teama de a fi lovit violent de către părinţi 
poate învăţa să se ascundă, are tendinţa de a-şi ţine capul departe şi a pune 
mâinile deasupra pentru a proteja capul. Dacă această situaţie continuă 
ameninţările de violenţă activează muşchii corpului, până când muşchii 
„învaţă” această postură inconştient. Copilul va fi permanent în alertă, astfel 
încât frica rămâne blocată în organismul lui, împreună cu umerii cronic 
ridicaţi, capul răsucit, şi stomacul strâns nervos. Acest model care ţine peste 
ani poate degenera într-o poziţie fixă (Reich, 1951). Incapacitatea de a 
rezolva situaţia rezultă în memoria unui corp îngheţat. Wilhelm Reich a 
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numit aceasta „vestă antiglonţ” şi a continuat să descrie modele rigide 
musculare inconştiente deţinute în cap, maxilar, gât, umăr, torace, 
diafragmă, pelvis, picioare, braţe, mâini şi picioare (Lowen, 1976, Kurtz, 
1976). 

Noțiunea de complex, reprezintă o combinație de trăsături personale, 
de dorințe, emoții, sentimente, de atitudini afective contradictorii, 
întotdeauna inconștiente, care face parte integrantă din personalitate. 

Cercetările timpurii ale cunoscutului psiholog C.G.Jung îl conduc la 
identificarea unor „figuri” interioare ale vieţii psihice inconştiente cu stări 
particulare. 

De fapt, Jung a anticipat încă de la începutul secolului trecut teoria 
psihanalitică modernă (Klein, Bion) asupra „obiectelor interioare” şi ale 
relaţiilor acestor obiecte interioare, teorie ce va apare în psihanaliză mult 
mai târziu. Teoria postulează faptul că în viaţa adultă supravieţuiesc 
atitudini din copilăria timpurie - perioada infantilă, copilăria propriu-zisă şi 
adolescenţă, atitudini care aparţin unor stadii diferite de dezvoltare şi care 
includ intenţii inconştiente faţă de  „obiectele” reale şi fantazate ce ţin de 
experienţele şi trăirile infantile. 

Jung abordează aceste entităţi psihice interioare din perspectivă 
fenomenologică, perspectivă menţinută şi faţă de stări mentale care, la prima 
vedere, ar apare ca infantile, adolescentine sau psihotice; caută mereu să 
evidenţieze care este caracterul particular al unei stări particulare şi caută 
paralele, în întregul istoriei umanităţii,  - deci nu numai în perioada infantilă, 
a copilăriei sau adolescenţei, analogii care ar putea clarifica natura esenţială 
a respectivei stări şi scopul posibil pentru care a apărut în forma respectivă.  

Acest gen de abordare fenomenologică îi dă posibilitatea să 
descopere mult mai mult decât doar supravieţuirea atitudinilor imature în 
condiţia de adult şi introiectarea atitudinilor parentale. Descoperă o întreagă 
gamă de figuri interioare, atât „mature” cât şi „imature”, atât 
„contemporane” cât şi „arhaice”, pe care le descrie ca şi „complexe” 
personificate ale vieţii emoţionale. 

Încă din perioada de început a cercetărilor clinice, îşi dă seama că 
existenţa complexelor, chiar cu caracteristici bizare sau anormale, nu are în 
sine nimic anormal şi că toate complexele au un grad de autonomie, 
caracteristică ce poate conduce în anumite condiţii spre psihopatologie. 

Multe din tehnicile analitice - clarificarea, amplificarea, 
interpretarea, confruntarea - au ca scop scoaterea pacientului de sub 
influenţa unui complex. Totuşi, această stare mentală în care Eul este sub 
influenţa unui conţinut complexual, are şi un anume rol natural, poate fi în 
serviciul unor scopuri mai largi, care ţin de personalitatea totală. 
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Abordarea jungiană a psihicului este de tip holistic, Jung priveşte 
omul în totalitate şi această perspectivă constantă face posibil să: 1. nu 
atribuim unei condiţii de „patologie” numai un sens negativ, de boală; 2. să 
ne îngăduim să neglijăm temporar starea alterată a minţii; 3. să căutăm ceea 
ce se exprimă în dinamica vieţii individuale, respectiv scopul ei mai larg, de 
a restaura întregul subiectiv. În cele mai acute condiţii psihotice, se 
manifestă - este drept disproporţionat şi cu o desfăşurare impresionantă de 
energie, aceeaşi tendinţă fundamentală de a re-staura, a re-organiza, a re-
întregii ceea ce pare a fi o destructurare a psihicului. 

Paradoxal, tocmai în aceste stări mentale particulare în care rezidă şi 
întreaga psihopatologie putem găsi şi căile de re-staurare; stările particulare 
pot servi ca şi căi de trecere prin care trebuie să aibă loc toate transformările 
pozitive de personalitate. 

Cu o intuiție de geniu, Carl G. Jung aduce în discuţie un model 
dinamic al constelării acestei grupări de conţinuturi. Foloseşte imaginea 
unui sistem solar în care sorii ar fi chiar complexele; între sori există 
tensiuni, forţe de atracţie şi respingere. Complexe au diferite mărimi 
exact ca în cadrul unui sistem solar: în mijloc soarele sau sorii şi în jur 
alte complexe cu diferite mase în funcţie de care se atrag sau se resping 
între ele. Uneori, atacul poate fi mai puternic decât respingerea prin 
regresie.  

Ne punem întrebarea „ar putea acest sistem să fie constituit din 
biofotonii ființei umane într-o stare condensată?ˮ 

Constelarea este o dinamică automată, spontană, involuntară de care 
nu ne putem apăra conştient. Conţinuturile constelate sunt specifice pentru 
anumite complexe, ce au fiecare energia specifică proprie. 

De exemplu, în experimentul asociativ complexele îşi manifestă 
prezenţa în general printr-o influenţă pronunţată. Ele tulbură reacţiile 
asociative normale la auzirea unui stimul care activează un complex, 
prelungindu-le sau provocând un anume mod de reacţie - ce nu corespunde 
sensului obişnuit al cuvântului inductor. În experiment, subiectul nu poate 
împiedica această dinamică a complexelor, nici ca acestea să se conecteze 
automat şi electiv de anumite cuvinte inductoare. 

Conform condiţiei de complementaritate, constelarea în inconştient 
este provocată, cel mai adesea, de ceea ce se petrece în conştienţă. Când eul 
este prea centrat pe o anume perspectivă, de regulă prea îngustă şi 
limitativă, neglijează aspectele care ţin de întregul situaţiei psihice, astfel că, 
compensativ, în inconştient se energizează şi constelează punctele pierdute 
din vedere (de regulă cele opuse). 
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În aceeaşi lucrare Jung accentuează asupra următoarelor aspecte 
semnificative pentru funcţionarea complexelor. Astfel consideră că: 

• Complexele sunt unităţi vii ale psihicului, fiecare poartă o 
„aşchie de conştienţă proprie”, un grad de intenţionalitate şi capacitatea de a 
urmări un scop. Sunt asemeni unei personalităţi reale prin faptul că un 
complex conţine imagini, sentimente şi calităţi, care, dacă ajung să cuprindă 
eul, pot determina comportamentul. 

• Complexele, când gradul de autonomizare este puternic, pot să se 
prezinte chiar sub forma personalităţilor multiple. 

• Complexele au ca şi cauză un conflict şi, din perspectiva 
reprimării acestui conflict, sunt  nocive pentru condiţia de întreg a 
psihicului. 

• Odată formate, tind să preseze eul pentru a fi recunoscute şi 
integrate. 

În Teza sa de doctorat, „Asupra psihologiei şi patologiei aşa 
numitelor fenomene oculte”, apărută în 1902, complexele pot apare pe 
neaşteptate şi pot domina funcţionarea psihică, respectiv controlul conştient 
(al eului). Această autonomie este chiar subiectul primei lucrări publicate în 
care studiază apariţia spontană a complexelor în forma „spiritelor” care apar 
să posede, să preia conducerea personalităţii unei tinere femei medium. 
Complexele prezintă o autonomie marcată, respectiv sunt entităţi psihice 
care apar şi dispar după propria „plăcere”; apariţia, dispariţia lor scapă 
controlului conştienţei. De aceea, privite în economia dinamicii psihice 
pot apare ca „fiinţe independente”, care în interiorul psihicului duc un 
fel de viaţă parazitară. 

Urmărind comportamentul mimetic al verişoarei sale în timpul 
şedinţelor, Jung delimitează câteva imagini şi scene, toate fiind demonstraţii 
vii ale faptului că în psihic operează complexe încărcate cu un specific 
emoţional. 

• figuri interioare masculine - pe care, ulterior le consideră 
personificări ale lui Animus; 

• o imagine feminină mai matură şi mai cuprinzătoare decât eul 
mediumului (reprezentare a Sinelui Helenei). 

• personificări a mai multor vieţi trecute, fiecare cu un scenariu 
dramatic (arhetipuri istorice). 

• dezvoltarea unei cosmologii psihice 
• apariţia spontană a unei mandale întregi, ca imagine a întregului 

potenţial.  
Explicarea procesului: 
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Odată cu activarea unui complex, conştiinţa devine subliminală ca 
nivel de energie, este „acoperită” de complex şi are loc o „compensaţie 
dinamică” între conştienţă şi complex. În această condiţie particulară, 
conştienţa devine neatentă, cedează complexului intensitatea care 
caracterizează starea de veghe; această coborâre a nivelului mental se 
produce fragmentar în viaţa obişnuită fără ca să distingem - decât uneori, 
complexul care, de obicei, rămâne invizibil atât pentru subiect cât şi pentru 
cei din jur. Persoana devine distrată, întrebată ce se întâmplă, nu ştie, ca şi 
când o parte din energie a fost transferată unui alt centru psihic subiacent. 
Are loc o „pierdere de libido” la nivelul eului, pierdere prin care energia nu 
dispare ci energizează un complex deja existent. Pot apare, ca indici 
comportamentali, perturbaţii verbale, stări de excitaţie, tulburări de 
circulaţie. 

Diminuarea nivelului conştienţei se produce frecvent şi în viaţa 
cotidiană fără să distingem complexul care o ocazionează. Are loc o 
pierdere a intensităţii conştienţei. Subiectul devine distrat, atenţia îşi pierde 
adecvarea.  În faţa unui atare fenomen, primitivii spun că „i-a părăsit un 
suflet”, exprimare care simbolizează faptul real că o parte din energia 
conştienţei a fost transferată unui complex subiacent. La fel, bolnavul 
mental spune că „m-au sustras gândurile”; fenomenul se petrece ca şi când 
complexul ar „aspira” brusc tot ceea ce se produce obişnuit la suprafaţa 
conştienţei.  

Pierderea de energie ce are loc nu este o „pierdere” în sens propriu: 
energia nu dispare fără  urmă. Energia „pierdută” la nivelul eului conştient 
va inerva un complex deja existent.  

Din perspectiva introdusă de datele psihologiei analitice privind 
formarea şi funcţionarea complexelor ca formaţiuni normale în psihicul 
uman, unitatea conştienţei apare ca o iluzie, mai degrabă o expresie a 
hibrisului uman. În realitate, nu suntem singurii stăpâni ai deciziilor şi 
acţiunilor noastre, suntem stăpâniţi de aceşti mici „demoni” – daimon - ai 
complexelor care au tendinţa de a-şi trăi propria viaţă. 

Definirea şi discutarea conceptului de complex este pe larg realizată 
de C.G. Jung, în lucrarea „Introducere în psihologia analitică. Noţiuni 
fundamentale. Complexele”, partea a III-a, 1934, Conferinţe stenografiate, 
Bale, Societatea de psihologie. (şi în L' Homme a la devouverte de son 
ame): 

Aici defineşte complexul ca un conţinut psihic cu o tonalitate 
afectivă specifică,  

• ce poate fi în diferite grade conştient sau inconştient; 
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• un centru de energie care atrage şi se ataşează de tot ce se află la 
îndemână, chiar şi lucruri indiferente. 

De exemplu:  
Am trăit un episod existenţial puternic, care ne marchează: vom 

păstra în memorie anumite detalii ale localizării mirosurilor care pot fi 
perfect indiferente sau străine de sensul complexului; dar sunt înglobate în 
complex şi în sfera tabu şi sunt la fel de marcate de semnul tabuului; când, 
în realitatea trăită de subiect, sunt uneori evocate, pot să acţioneze ca stimuli 
condiţionali ai complexului. De aceea putem spune că complexul exercită 
un efect de atracţie şi de asimilare. Intrarea în joc în funcţionarea psihică a 
acestor conţinuturi împiedică adesea eul să funcţioneze normal şi conduce la 
o trăire ne-autentică a vieţii. 

Prof. Dr. Valerie Hunt a început să studieze Aura umană la 
Universitatea California din Los Angeles. Laboratorul „Câmpurilor 
Energetice” pe care-l conducea a găzduit mulţi studenţi cu abilităţi de 
clarvăzători, dansatori, pacienţi cu probleme psihice, şi mulţi alţii.   

 Dr. Hunt a demonstrat că Aura şi chakrele lucrează împreună în 
câmpul energetic uman. Hunt, (Hunt, 1989) a mai măsurat frecvenţa şi 
amplitudinea energiei în chakre, în timpul şi după şedințele Rolfing 
(exerciţiu fizic): „După aprox. 600 de ore de înregistrare în diferite situaţii, 
am descoperit că fiecare persoană are un câmp energetic unic, predictibil şi 
repetabil, ce se poate caracteriza prin măsurarea culorii, a cantităţii de 
energie, prin suprafeţe dominante ale corpului, şi prin complexitatea 
modelului spectrului. Câmpurile fiecărei persoane au arătat porţiuni 
unde energia «curgea» mai liber, mai fluid, în timp ce pe alte suprafeţe, 
aceasta era blocată.”  

Semnătura câmpului unei persoane sănătoase era compusă dintr-un 
echilibru de tipare energetice coerente de-a lungul unui întreg spectru de 
frecvenţe. 

Această coerenţă apărea pe un grafic ca nişte unde line, blânde, puţin 
adânci distribuite echilibrat peste tot în spectrul de frecvenţe (figura 
următoare). 
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Semnătura câmpului sănătos 

 
Semnătura câmpului unei persoane bolnave a fost detectată sub două 

moduri: tipare deficiente şi hiperactive. Acestea au fost observate pe 
grafic ca un pachet de unde concentrate, groase într-o bandă de frecvenţă 
ori foarte ridicată, ori foarte joasă (figura de mai jos). 

 

 
Semnătura câmpului bolnav 

 
Potrivit părerii Dr. Hunt, Aura umană, suferă modificări înaintea 

corpului fizic: „Prin înregistrarea undelor emise de creier, am descoperit că 
oscilaţia tensiunii arteriale, contracţiile musculare şi ale pericardului, se 
produc în câmpul energetic, înaintea oricăror alte modificări în alte aparate 
sau sisteme ale organismului uman.” 

Prof. Lene Vestergaard Hau (Slowe, Vestergaard Hau, et al., 2005)  
de la Universitatea Harvard a reuşit să oprească lumina, să o „congeleze”, 
pentru a studia în voie felul de-a fi al fotonilor. Deci se poate emite ipoteza 
conform căreia pot exista formațiuni de lumină congelată în cadrul câmpului 
electronofotonic uman. 

Definind Aura umană ca bioplasmă V.Iniușin arată că bioplasma 
constituie substratul formator şi mediul de transmisie a energiei 
electromagnetice de origine biologică. Noţiunea de bioplasmă a fost 
introdusă în ştiinţă de către V.S.Griscenco, în 1966, pe baza unei idei emise 
încă în 1944, privind posibilitatea existenţei în organismele vii a celei de a 
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patra stări de agregare a materiei - plasma. Concepţia asupra bioplasmei cea 
de a cincea stare a materiei pleacă de la constatarea fenomenelor cuantice 
care se produc în organismele biologice. Lucrările lui Szent Gyorgy au 
arătat prezenţa electronilor delocalizaţi, formaţi pe baza moleculelor 
donoare şi acceptoare, ca fiind manifestări similar proceselor 
semiconductoare. Structurile vii posedă clase întregi de compuşi biologic 
structurabili, capabili de producerea unor efecte similare, ce se desfăşoară 
preponderent în membranele celulare. 

Bioplasma realizează o conformaţie specifică de spaţialitate şi 
stabilitate în cadrul unei „ordini prin fluctuaţie”. Funcţional aceasta conferă 
structurilor sale integratoare, proprietăţi complet noi. În aceste configuraţii 
noi, procesele biofizice, pe care ea le parcurge sau le generează, culminează 
cu ceea ce numim cu un termen generic „viaţă”. „Caracterul de specificitate 
pentru fiecare organism, ţesut sau biomoleculă se datorează spaţialităţii 
configuraţiei, gradul său de saturare şi excitabilitatea faţă de energia 
electromagnetică, densitatea concentraţiei realizate de particulele încărcate, 
ca şi viteza lor de deplasare” (Iniushin, 1999). 

Bioplasma constituie substratul formator şi mediul de transmisie a 
energiei electromagnetice de origine biologică, a cărei oscilaţii coerente 
interferând câmpul electrostatic ambiental, coparticipă la conformarea 
biocâmpului complex, cu orientări vectoriale. Specificitatea apartenenţei 
plasmei în funcţie de nivelul de organizare şi structurare morfologică, duce 
la implicarea unei diferenţieri a bioplasmei: cea aparţinând structurilor 
germinale este foarte stabilă în raport cu cea proprie structurilor somatice. 
Fixată într-o configuraţie stereo-bioenergetică, stabilitatea sa 
electromagnetică, decurge din caracteristicele biofizice ale matricei 
substratului purtător, formată din molecule albuminice, acizi nucleici şi apă. 
Bioplasma determină rezerva de energie mobilă pe care o posedă un 
organism la un moment dat. 

O informaţie interesantă legată de starea de sănătate prin cercetarea 
culorilor fâşiilor de lumină arată că nu volumul, ci culoarea (iradiaţiilor) ne 
dă indiciile pentru acţiune. Componenţa fâşiilor luminiscente este foarte 
complexă, ele se compun din iradiaţii fizice şi psihice. Prin urmare, culoarea 
iradiaţiilor poate fi influenţată atât de starea fizică a omului, cât şi de 
gândurile sale, dorinţele sau emoţiile acestuia.  

„Fiecare gând al omului, fiecare dispoziţie şi sentiment al său se 
reflectă imediat în iradiaţiile sale. Aceste iradiaţii se manifestă prin lumină, 
culoare sau pâlpâire, fiind vizibile doar pentru un ochi fin… Aurele 
oamenilor strălucesc şi prezintă un joc infinit de nuanţe şi combinaţii. 
Gândurile şi sentimentele curate şi frumoase determină anumite culori; 
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dorinţele întunecate şi josnice, neliniştile şi pasiunile, au culori întunecate, 
tulburi şi formele unor pâlpâiri de foc...” (Inyushin, 1968).  

În rezultatul cercetărilor s-a observat că strălucirea unei 
persoane aflată într-o stare de dizarmonie, disconfort, frică, agresiune, 
iritabilitate are o gamă coloristică roşie. După părerea profesorului 
V.M. Iniushin, acestea sunt nişte fracţiuni mai grele ale bioplasmei, cu 
alte cuvinte, un nivel de energie redusă. Oamenii armonioşi, echilibraţi, 
determinaţi, sinceri au o culoare a iradiaţiei azurie, albastră, mov. S-a 
determinat de asemenea că iradiaţiile capătă o culoare predominant roşie 
dacă omul, măcar cu gândul, încalcă Legile Cosmice şi armonia cu lumea 
înconjurătoare. Astfel, s-a demonstrat că aceste încălcări reduc potenţialul 
energetic al omului, scad reţeaua de protecţie a acestuia şi pot fi cauze ale 
apariţiei multor boli.  

Se vede uşor cum gândul se transformă în culoarea fizică fixată de 
filmul foto. Unii cercetâtori ştiu că un singur gând fugitiv colorează fizic 
toată aura. S-ar părea că e un gând absolut ascuns, dar urmările sale sunt o 
culoare fizică, determinată ştiinţific. 

Astfel teoria puterii gândului capătă o fundamentare ştiinţifică, iar 
semnificaţiile unor concepte morale trebuie reanalizate nu numai din 
perspectivă spirituală, dar şi ştiinţifică. 

În lucrarea mea Psihologia Sonoluminică. Un Proiect de Psihologie 
cuantică (Mohîrță, 2011), am arătat posibilitatea măsurării densităţii 
energiei electrofotonice umane în funcţie de anumite stări psihoemoţionale 
rezultate în urma aplicării unor tehnici psihoterapeutice și am cercetat 
anumite modele optice care sunt puse în evidenţă în aceste condiţii. Metoda 
de investigare folosită a fost metoda de vizualizare și analiză prin 
înregistrare computerizată a radiațiilor optice și emisiilor biologice umane 
stimulate de câmpul electromagnetic ampilficate prin descărcare în gaze 
(Korotkov, 2002). 

Măsurarea înainte și după efectuarea tehnicilor psihoterapeutice 
arată că o serie de parametri ai câmpului electronofotonic se modifică 
semnificativ (Arie, FC, Js medie, valoare și asimetrie chakre) rezultând o 
scădere a valorii Indicelui de stres. 

Efectul acestor tehnici se manifestă prin fenomenul de dislocare a 
unei părți de energie electrono-fotonice din câmpul total ca fenomen al 
reorganizării. Aceasta arată că scăderea indicelui de stres este rezultatul 
dispariției unor forme de gând dizarmonice din câmpul electronofotonic. 

Prin această cercetare experimentală am observat totodată că sub 
influența unor tehnici de psihoterapie asimetria (distanța până la mediană) 
dintre totalitatea chakrelor scade, ele repoziționându-se mai aproape de linia 
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mediană (canalul sushuma) amplificând astfel conștiența și pregătind 
individuarea. 

Știința actuală acceptă faptul că observarea unei realități influențează 
(cel puțin la nivel subatomic) comportamentul și proprietățile realității 
observate. Altfel spus, conștiența umană produce efecte directe și 
observabile asupra structurii și compoziției materiei. Acest lucru a fost 
atestat de atât de multe experimente de fizică cuantică încât la ora actuală 
este considerat un principiu fundamental. 

La nivelul fotonilor, intenția focalizată în mod intenționat poate 
schimba comportamentul particulelor elementare ale materiei. Dacă acest 
lucru este adevărat în cazul fotonilor, nu putem decât să tragem concluzia că 
principiul funcționează inclusiv în cazul nostru. Focalizarea atenției noastre 
poate genera dezasamblarea și reorganizarea structurilor de interferență 
alese în tipare noi. 

Așa cum arată Goswami (Goswami, 2004): „Amintirile sunt 
reprezentări ale înțelesului mental. Dacă înțelegem faptul că mintea și 
conștiența participă la fabricarea amintirilor și la selectarea reflectărilor din 
oglinzile memoriei trecute, recunoaștem și faptul că mintea și conștiența pot 
anula efectul amintirilor.” 

Implicațiile modificării densității câmpului electronofotonic din 
experimentele efectuate de mine sunt asemănătoare cu implicațiile efectului 
agregării eritrocitare (rulouri) ca și complexe. Astfel, creșterea densității în 
anumite regiuni ale câmpului electronofotonic poate duce la stagnarea 
fluxurilor de informații. Pe de altă parte anumite psihoterapii (DMP, PEU, 
Meloterapia, Pneuma System Therapy) elimină aceste „rulouri” 
electronofotonice realizând organizarea și coerența câmpului. Astfel, 
câmpul electronofotonic poate funcționa după principiile psihologiei 
sinergetice (Mânzat, 1999) ca optimizare a vârstei bioelectrice și psihice 
umane în urma reorganizârii complexelor.  

În acord cu cercetările lui V.Hunt, V. Iniușin, K.Korotkov, I. 
Mânzat, a descrierii fenomenului „complexului psihologicˮ în procesul 
individuârii de către C.G.Jung și a cercetărilor proprii prezentate aici 
consider necesar să fie inițiată o dezbatere științifică în această privință.  
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Evoluţia conştienţei umane din perspectiva cosmologiei 
civilizaţiei Maya. 

Psiholog Radu Raoul Alexandru 
 

    Istoria şi cultura civilizaţiei Maya au fost dintotdeauna un mister 
şi un domeniu al prea puţin cunoscutului care a născut numeroase 
controverse şi a iscat conflicte ştiinţifice între personalităţi marcante ale 
universului cercetării atât arheologice, astronomice, antropologice cât şi cel 
al cercetării psihologice. Probabil cea mai celebră dispută este cea între 
Augustus Le Plongeon şi comunitatea stiinţifică a acelor vremuri asupra 
traducerii corecte a „Codicelui Troano” unde în viziunea sa este descrisă 
originea şi descendenţa populaţiei Maya din Atlantida şi a culturii egiptene 
din peninsula Yutacan; printre susţinătorii săi şi împrumutând mare parte a 
ideilor sale se număra omul de ştiinţă american Ignatius Loyola Donnelly, 
filosoful Rudolf Joseph Lorenz Steiner şi fondatoarea teosofiei Helena 
Petrovna Blavatsky. 

 

 

Multe au fost scrise în timp despre această misterioasă civilizaţie ca 
urmare a numeroaselor studii efectuate în ultimii trei sute de ani şi este 
unanim acceptat că acest popor  Mesoamerican a constituit una dintre cele 
mai avansate civilizaţii din toate punctele de vedere descoperite până acum. 
Profesorul Ronald L. Bonewitz consideră: „Civilizaţia Maya care a 
colonizat teritoriul continentului american timp de mii de ani este una dintre 
cele mai evoluate din punct de vedere al dezvoltării, culturii şi întepeciunii”. 

 O cercetare recent publicată, realizată de profesorul Carl Johan 
Calleman a reuşit sa aducă o lumină nouă asupra civilizaţiei Maya, reuşind 
să cupleze teoria cuantică şi cosmologia Maya pentru a demonstra originea 
şi evoluţia vieţii. În viziunea sa codul Maya a ciclicităţii vieţii şi timpului 
sunt bazate pe raportul matematic Phi(Ф=1.618) şi principiul reducerii din 
mecanica cuantică, identificând copacul lumii Maya cu axa centrală a 
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cosmosului, demonstrând că: evoluţia are o proiecţie matematică şi un tipar 
aparte contrazicând teoria care suştine ca evoluţia a fost „la întâmplare” şi 
explică evoluţia biologică şi a conştienţei şi modul în care aceasta a fost 
direcţionată. Utilizând noile descoperiri astronomice şi o vastă înţelegere 
asupra calendarului Maya, biologul C.J.Calleman oferă o alternativă foarte 
bine argumentată teoriei lui Darwin, acceptate de comunitatea ştiinţifică, 
conform căreia viaţa este produsul întâmplării, în teoria sa Calleman 
demonstrează ca omul este o parte ierarhică a unui sistem şi că evoluţia atât 
biologică cât şi cea a conștienţei se petrece cosmic într-o formă sincronizată 
ce poate fi determinată. Conform acestui punct de vedere, folosindu-se de 
experienţa sa în biologie dar şi în cosmologie, arată că nu doar ADN-ul dar 
şi toate organismele au apărut din geometria sacra, din copacul Maya al 
vieţii și lumii. Utilizând cele mai recente şi avansate date din fizică, 
biologie, chimie şi astronomie demonstrează fără drept de apel că lumea 
noastră şi prin extindere universul au fost atent calibrate pentru a putea 
susţine viaţa. 

    Veriga lipsă conform acestei paradigme dintre creier şi conştienţă 
se află în capacitatea microtuburilor neuronale de a se auto-organiza fără să 
poată fi determinată o conştientă locală, Calleman le acordă un rol 
subordonat centrosomelor si centriolilor cu rol important în diviziunea 
celulară. Forma sacră universală în teoria sa provine din fascinaţia 
biologului cu cito-scheletul format de microtubuli şi microfilamente care iau 
forma geometriei sacre din copacul vieţii. Calleman consideră că cele nouă 
trepte ale piramidei Maya sunt treptele ierarhice ale evoluţiei constienţei. 

    Civilizaţia Maya din punct de vedere social şi filosofic este 
considerată o formă de gândire sistemică datorită numărătorii lungi, formei 
de calcul și a celor două calendare Tzolkin şi Tun, calendare care şi până 
astăzi sunt printre cele mai precise forme de a măsura timpul şi de a prezice 
schimbări geologice sau de natură climatologică. Gandirea sistemică constă 
în capacitatea unei părţi componente a unui sistem de a fi înțeleasă în relaţie 
cu sistemul sau cu celelalte componente, decât a privi-o în mod izolat. În 
acest mod de a gândi o problemă sau persistenţă unui element pot fi înțelese 
doar luând partea în raport cu întregul. 

    Dacă privim cele nouă trepte ale piramidei ca pe un sistem 
ierarhic evoluţionar şi considerăm prima treaptă ca reprezentând perioada 
dintre  „Big Bang” - ul de acum 16,4 Mlrd ani şi sfârşitul acestei trepte 
odată cu apariţia primelor celule putem considera că nivelul de conştienţă la 
aceea vreme se situa la graniţa dintre acţiunea şi reacţia organismelor la 
aceasta. Pe celelate patru trepte conştienţa evoluează de la etapa stimul-
raspuns, stimul-răspuns individual, similaritate-diferenţa şi rezonanţă, ceea 
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ce a permis oamenilor înţelepţi de pe această treaptă (cea de a cincea) să le 
explice celorlalţi de ce unele lucruri erau într-un mod sau altul. Pe cea de a 
şasea treaptă se plasează conştienţa legii şi pedepsei care a început în 3114 
ÎHr şi a durat până în 1755 şi cuprinde concepte ca binele şi răul, legile 
naturale şi ştiinţa. Cea de a şaptea treaptă a conştienţei (1755-1999) a fost 
conştienţa puterii, unde nu există loc pentru integrare, existând loc doar 
pentru analiză separată şi creerea centrelor de putere, războaie şi 
manipulare. Cea de a opta treaptă a evoluţiei psihice (1999-2011) este o 
conştienţa a eticii unde toate turnurile manipulării şi centrele de influenţa 
globală se năruiesc, este una dintre cele mai fine forme de conştienţă, ea 
vine din interior şi vălul se ridică asupra chestiunilor sociale morale etc. Cea 
de a noua treaptă reprezintă iluminarea omenirii şi îndrumarea internă către 
o lume în armonie cu valori noi axate în centrul noi conştienţe. 

 

 
    

Trebuie de asemenea menţionat că această civilizaţie deosebit de 
evoluată în filosofia sa credea în existenţa a nouă lumi cosmologice ca 
forme ciclice de dezvoltare şi evoluţie a întregului, care aveau date precise 
de început şi de sfârşit. Fiecare dintre aceste nouă lumi este împărţită în ceea 
ce Maya numeau „cele 13 ceruri ale ciclului”. Spre exemplu cea mai lungă 
perioadă atribuită unui ciclu este: „Hablatun” care conţinea aproximativ 460 
800 000 000 zile aproximativ 1.26 Mlrd ani, care înmulţit cu 13 dădea 
durata întregului ciclu de aproximativ 16.4 Mlrd ani, ceea ce este deosebit 
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de fascinant, este că ştiinţa modernă plasează apariţia materiei (Big Bang) în 
urma cu aproximativ 15.5 Mlrd ani.  

Durata ciclui conform 
Maya 

Data începeri 
ciclului 

Realizarea Starea de 
conştienţă 

13 x 18 kin = 
234 zile 

03.09.2011 Transformarea Cosmic 

13 x 360 kin = 
4 680 zile 

01.05.1999 Evolutie IT Galactic 

13 x 7 200 kin = 
93 600 zile 

1755 Industrialismul Planetar 

13 x 144 000 kin = 
1 872 000 zile  

3115 îHr Scrisul Naţional 

13 x 2 880 000 kin = 
37 440 000 zile 

100 500 îHr Limbajul 
vorbit 

Cultural 

13 x 57 600 000 kin = 
748 800 000 

2 048 000 îHr Omul Tribal 

13 x 1 152 000 000 kin 
=14 976 000 000 

40,998,000 îHr Maimuţa Familie 

13 x 23 040 000 000 kin 
=299 520 000 000 

819,998,000 îHr Viaţa 
complexă 

Individual 

13 x 460 800 000 000 
kin =5 990 400 000 000 

16.4 Mlrd îHr Materia Celular 

    

Este vital de înţeles că această civilizaţie ce poate fi şi astăzi regăsită 
în părţi importante din Guatemala, El Salvador, Hoduras şi Mexic au reuşit 
să încorporeze în masivele structuri de piatră-piramide informaţii pe care 
lumea ocidentală de ştiintă începe să le redescopere treptat, despre modul în 
care conştienţa şi psihicul au evoluat în ceea ce numim astăzi gândire 
rațională. Calendarele folosite de Maya rămân şi astăzi printre cele mai 
precise din lume, considerate mai exacte decât cele din lumea occidentală 
(Iulian, Gregorian, etc), dar, ceea ce este cu adevărat fascinant este că 
membrii populaţiei Maya încă le folosesc pentru a număra zilele dar şi 
pentru a preîntâmpina înfluenţa anumitor arhietipuri psihice în viaţa 
cotidiană.  

Tzolkin - (numărătoarea zilelor) este probabil cel mai cunoscut 
calendar datorită celebrei sale date de final (2012), este un caledar ce 
împarte anul în 260 de zile şi servea atât ca formă de înregistrare a timpului 
cât şi ca formă de ghid a vieţii psihice. Acest calendar avea forma a două 
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roţi una reprezentând 13 perioade de schimbări în conştientă, cealaltă 20 
reprezentând influenţa psihică a fiecărei zile. Rotindu-se una pe cealaltă ca 
întru-un mecanism reuşeau să prezică schimbări ale conştienţei. 

    Cel de al doilea calendar Tun, supranumit şi calendarul divin, 
împărţea anul în 360 de zile (18 luni a câte 20 de zile). Acest calendar 
servea ca a treia roată la acest mecanism. 

    Piramidele Maya au nouă trepte simbolizând cele nouă nivele de 
conştienţă, fiecare treaptă este formată din 13 blocuri mari de piatră 
reprezentând 7 perioade de lumină şi nouă de întuneric, deşi cultura noastră 
occidentală ne spune că perioadele acestea de întuneric sunt căderi în 
conştienţă filosofia Maya ne învaţă că perioadele de lumină reprezintă 
creşteri ale conştienţei şi că perioadele de întuneric simolizează aplicarea 
acestei conştienţe la nivel cosmic. 

    În concluzie, civilizaţia Maya deşi considerată sălbatică de mulţi, 
rămâne un mister în ceea ce priveşte natura filosofiei sale şi aprofundarea 
matematicilor avansate. Deşi este greu de estimat când a apărut această 
civilizaţie datorită faptului că numărătoarea lungă începe acum aproximativ 
16 mlrd ani este una dintre cele mai avansate culturi în ceea ce priveşte 
studiul uman al psihicului şi a conştienţei în general. 
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