Mancatul este un ritual magic

„Orice adevăr trece prin 3 faze. Mai întâi este ridiculizat, apoi trezeşte o opoziţie violentă, şi în
sfârşit este acceptat ca fiind evident de la sine !” - Seneca
În prezent oamenii sunt dezechilibraţi de viaţa agitată pe care o duc şi doresc să încerce orice.
In speranţa de a-şi recâştiga echilibrul ei practică yoga, zen, meditaţie transcedentală,
relaxare....
Toate acestea sunt folositoare, dar există un mod mai simplu şi mai eficace: acela de a învăţa
cum să mâncăm.
Când mâncăm neglijent şi indiferent, grăbit, în mijlocul gălăgiei a discuţiilor, tensiunii, la ce bun
să medităm sau orice altceva după aceea ? Ce comedie ! Ar fi mai bine să se folosim această
ocazie pe care o avem de două sau trei ori pe zi, zilnic, pentru a face ceva, cum e faptul de a
mânca, care să pună în regulă celulele şi să ne armonizeze întregul sistem.
Să ne stăduim să facem un efort şi să mâncăm în linişte (reţinându-ne nu numai de la a vorbi, ci
şi de la a face zgomot cu cuţitul, furculiţa, etc.) să mâncăm fiecare înghiţitură mult timp, făcând
din când în când, câteva respiraţii profunde şi mai ales să mulţumim Cerului, lui Dumnezeu,
pentru toate bogăţiile conţinute în mâncare, toate aceste exerciţii, aparent neînsemnate, sunt
mijloace de dobândire a autocontrolului.
Învăţând să controlăm lucruri mărunte, dobândim control asupra lucrurilor mari. Când cineva
este neglijent şi neatent în probleme mărunte, viaţa lui a fost dezordonată în trecut şi va fi şi pe
viitor dacă nu face ceva în legătură cu această lipsă. Concluzia este simplă: toate lucrurile se
leagă. Nu este uşor să stăm tăcuţi în timpul mesei şi să ne concentrăm numai asupra mâncării,
chiar dacă reuşim să fim liniştiţi şi să ne controlăm gesturile în interior facem gălăgie cu
sentimentele sau poate ele sunt sub control, dar gândurile hoinăresc.
Pentru a putea să ne concentrăm gândurile în timpul mesei, trebuie să fi dobândit obiceiul de a
controla gândurile în viaţa zilnică. Dacă am fost atent mereu să nu ne lăsăm cuprinşi de gânduri
şi sentimente negative, atunci drumul e pavat şi ne va fi uşor. Spunem: “Trebuie să petrecem o
viaţă întreagă să învăţăm să mănâncăm corect ?“ Da şi nu. E clar că nu toate problemele
noastre vor fi rezolvate doar pentru că mâncăm corect, ci acest lucru e un punct de plecare, o
trambulină ducând la lucruri extraordinar de benefice, dar nu înseamnă că nimic altceva nu e
important şi că putem să ne relaxăm în restul timpului. Pe scurt, e de dorit să mâncăm atent, cu
vigilenţă şi e bine să fim atenţi şi vigilenţi şi în timpul zilei. Una nu o exclude pe cealaltă.
Mâncatul este un ritual magic în care mâncarea se transformă în sănătate, forţă, dragoste,
lumină. Dacă mâncăm într-o stare de mânie, agitaţie, nemulţumiţi, vom rămâne cu un gust amar
în gură toată ziua; ne vom simţi nervoşi şi încordaţi şi, dacă sunt probleme de rezolvat, vom fi
negativi în reacţii, deciziile vor duce lipsă de corectitudine şi înţelegere, nu vom fi destul de
generoşi pentru a face concesii. Nu are rost să ne justificăm “Nu e greşeala mea, sunt aşa de
nervos, nu am încotro !” şi apoi să luăm nişte medicamente pentru a încerca să ne calmăm.
Pentru a ne ameliora sistemul nervos, trebuie să învăţăm să mâncăm corect. Orice altceva
trebuie lăsat deoparte când ne aşezăm să mâncăm, chiar afaceri importante, pentru că singurul
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lucru important acum e să ne hrănim în acord cu regulile divine. Dacă mâncăm corect, restul se
va aranja de la sine când vom fi terminat. Astfel economisim şi timp şi efort. Nu trebuie să
credem că problemele se rezolvă mai bine şi mai rapid dacă suntem încordat şi nerăbdător; de
fapt inversul e valabil; lucrurile ne scapă din mâini, zicem lucruri nechibzuite, avem un efect
negativ asupra altora, după care trebuie să petrecem zile pentru a face reparaţiile necesare.
Majoritatea oamenilor nu văd că şi cea mai mică acţiune din viaţa zilnică, este semnificativă,
astfel cum să te aştepţi ca ei să vadă că modul de a-şi dezvolta inteligenţa, dragostea, puterea
voinţei e de a mânca în mod corect.Toţi cred că inteligenţa e ceva ce dezvolţi prin lectură şi
studiu, judecând tribulaţii când eşti obligat să găseşti o cale de ieşire. Ei cred că inima e trezită
când ai o soţie şi copii de care să ai grijă şi să îi protejezi; şi că puterea voinţei o dezvolţi prin
efort fizic, sport, etc...
Dar să-ţi dezvolţi mintea şi inima în timpul mesei? Păi acest fel de a judeca dovedeşte că nu au
început să înţeleagă Învăţătura. E în timpul mesei când faci munca reală, cea esenţială, adică
să-ţi dezvolţi inima, mintea, voinţa. Poate că nu poţi petrece tot timpul în bibliotecă şi la
universitate, poate nu te căsătoreşti şi nu ai copii, poate nu ai ocazia pentru un efort prelungit,
dar cu siguranţă vei mânca, toţi sunt obligaţi să mănânce.
Vreţi să vă dezvoltaţi mintea? De câte ori mânuiţi ceva pe masă în timpul mesei, făcând-o cu
grijă, fără a lovi lucrurile unul de celălalt, fără a deranja pe nimeni, vă dezvoltaţi mintea, deveniţi
inteligent, atent şi receptiv. Când văd oamenii scăpând cuţitele şi furculiţele, răsturnând lucruri,
ştiu imediat că ei duc lipsă de inteligenţă. Pot avea tot felul de titluri şi diplome, dar pentru mine
nu au inteligenţă. La ce bun un titlu dacă nu eşti bun să apreciezi distanţele?
Să zicem că vrei să muţi un pahar; dacă nu măsori cu ochiul cât de departe e paharul de alte
obiecte, vei doborî ceva şi-l vei sparge. Vei zice că acesta este un detaliu, o mică lipsă, dar una
care poate atinge proporţii uriaşe în evenimentele viitoare din viaţă. Oamenii care sunt
neîndemânateci şi neglijenţi în viaţă îşi aduc mari pagube. A nu fi atent, fie pe o scară mică, fie
pe una mare, a face gafe, a răni oamenii, a deranja lucrurile, sunt toate parte a unei atitudini
care provoacă suferinţă şi resentimente care necesită ani pentru a fi reparate. Înainte ca eu să
iau această sticlă cu apă de pe masă, îmi amintesc că a fost în frigider, că e umedă şi
alunecoasă. Astfel, o şterg înainte de a o lua şi astfel sunt sigur că nu va cădea. Aşa trebuie să
fie totul, pe masă sau în viaţă. Dacă ceva e în afara conştiinţei tale, va fi în afara controlului tău,
nu îi vei fi stăpân şi nu te va asculta. Pentru a controla ceva, trebuie să-l domini în gând.
Un alt lucru, înainte de a vă aşeza la masă, încercaţi să vă asiguraţi că nu lipseşte nimic, astfel
că nu va trebui să vă ridicaţi să aduceţi sarea, o farfurie, un cuţit. Adesea când sunt invitat,
gazda trebuie să părăsească masa de mai multe ori pentru că a uitat ceva; totuşi ar trebui să
ştie ce e necesar, ea repetă acelaşi lucru în fiecare zi. Dar nimeni nu dă nici o atenţie şi astfel o
viaţă întreagă e petrecută întrerupând masa pentru a aduce ceva ce ai uitat. E un semn sigur că
nu eşti atent şi grijuliu nici în probleme mai mari. Vă duce asta la succes?
Dacă încerci să mănânci fără a face zgomot sau a-i deranja pe cei din jurul tău care au nevoie
de linişte pentru a se concentra şi medita, îţi va dezvolta inima. Oamenii gândesc:”Ceilalţi? Ce
sunt ceilalţi pentru mine?”şi de aceea lumea întreagă degenerează; nimeni nu se gândeşte la
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ceilalţi. Oamenii nu sunt capabili să trăiască împreună, pentru că nu au respect, grijă unii pentru
ceilalţi. A mânca împreună le dă o şansă să-şi dezvolte caracterul şi să-şi lărgească conştiinţa.
De aceea eu zic că la masă poţi învăţa controlul supraveghindu-ţi gesturile şi reţinându-te de la
a face zgomot. Ştiu că vă cer ceva extrem de greu de realizat, dar dacă reuşiţi, oricine va veni
va fi uimit şi va zice:”Dar nu e posibil, nu-mi cred ochilor!” Se poate spune cât de departe în
evoluţia sa este o persoană după faptul că e sau nu conştient că nu-şi aparţine numai lui, ci
unui întreg şi armonia întregului nu trebuie să fie perturbată de acţiunile, gândurile şi
sentimentele lui, gălăgia lui interioară. Veţi zice : ”Ce înseamnă asta , gălăgia lui
interioară?”Gălăgia e disonanţă, noi facem gălăgie în interiorul nostru cu durerea şi neliniştea
noastră, rebeliunea şi nemulţumirea noastră, şi asta perturbă atmosfera psihică a întregului. Nu
ne dăm seama cât de dăunătoare este această gălăgie pentru noi înşine şi pentru oricine
altcineva până vine ziua când sistemul nostru cedează şi avem de înfruntat boala psihică sau
fizică.
În timp ce mâncaţi,trebuie să vă gândiţi la mâncare cu dragoste pentru că aceasta o va face
să-şi deschidă comorile pentru voi ... când soarele încălzeşte florile,ele se deschid; când el
dispare, ele se închid.Dacă iubiţi mâncarea, o mâncaţi cu dragoste adevărată, ea se va
deschide şi va emana o aromă pentru voi şi vă va da particolele eterice pe care le căutaţi.Veţi
vedea în ce stare minunată vă veţi afla, din momentul în care veţi înceta să mai mâncaţi
automat, fără dragoste, doar pentru a umple golul din stomacul vostru.Ştiu că nu are rost să
vorbesc astfel despre dragoste, oamenii nu ştiu să se trateze cu dragoste, cum să vorbească,
meargă, să privească şi să respire cu dragoste...Ei nu ştiu! Ei cred că dragostea înseamnă a te
culca cu cineva, dar rezultatele dovedesc că aceasta nu e dragoste, dacă ar şti, într-adevăr, să
se iubească, Cerul ar fi cu ei.
În timpul mesei, poţi să-ţi dezvolţi mintea şi inima şi voinţa, din moment ce pentru a dobândi
obiceiul de a face gesturi reţinute, intenţionate, armonioase, se foloseşte voinţa. Când eşti
nervos, ia următoarea masă ca o ocazie de a te calma, mestecă foarte încet şi fii atent cu orice
gest; în câteva minute vei fi calm din nou.Dacă începi ziua în stare de agitaţie şi mergi la
serviciu sau vorbeşti cu cineva fără a face ceva pentru a schimba modul în care te simţi, vei
rămâne agitat toată ziua şi energia ta se va evapora, ai uitat să închizi robinetul . Există un
remediu simplu şi eficace pentru nervi, anume a te opri din orice şi să rămâi fără a vorbi o
secundă sau două, în timp ce faci un efort conştient pentru a schimba ritul tău, să alegi o altă
direcţie şi apoi să începi din nou.Când mănânci în linişte şi pace interioară, aceeaşi stare
persistă toată ziua; dacă trebuie să fugi de colo colo toată ziua, dacă te opreşti pentru o
secundă vei vedea că liniştea e acolo. Pentru că ai mâncat corect. Dacă nu, vei fi agitat şi
tulburat, nervos şi încordat toată ziua, indiferent ce încerci să faci pentru a te calma.
Vine ziua când nutriţia va fi cea mai bună yoga, deşi nu a fost menţionată mai înainte. Toate
celelalte: Radja-yoga, Karma-yoga, Hatha-yoga, Jnani-yoga, Agni-yoga sunt minunate, dar e
nevoie de ani pentru a obţine cele mai mici rezultate, în timp ce Hrani-yoga, cum zic eu, ( Hrani
înseamnă mâncare în limba bulgară ) rezultatele sunt imediate. E cea mai uşoară yoga de
învăţat, toate creaturile o practică inconştient.Această yoga este aşa de puţin cunoscută, aşa de
greşit înţeleasă, are totul, toată alchimia, toată magia.
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Chiar dacă eşti copleşit de muncă sau lucruri de făcut, nu încerca să te ascunzi în spatele
pretextului de a nu avea timp pentru viaţa spirituală...De trei ori pe zi, zilnic, ai cele mai bune
condiţii pentru a comunica cu Cerul, cu Dumnezeu. Se poate să nu ai timp pentru rugăciune,
pentru lectură sau meditaţie, dar oricine are timp pentru a mânca.De ce să nu folosim acest
moment pentru a merge un pas înainte spre perfecţiune, trimiţând lui Dumnezeu un gând plin
de dragoste şi recunoştinţă.
Începeţi azi să faceţi din mesele voastre un moment spiritual, ceva ce e aşa de necesar, aşa
indispensabil. Oamenii cred că ei deja sunt perfecţi ( de ce nu, ei se conformează legilor
societăţii, ei nu fac nici un rău, îşi îndeplinesc datoriile profesionale şi familiale ) dar dacă nu au
şi activitate spirituală, lumea divină le va rămâne închisă şi nu va gusta niciodată bucuria ,
fericirea, plenitudinea, lumina pe care viaţa divină o aduce. Da, ei sunt perfecţi; dar ce este
această stranie perfecţiune care nu are timp pentru suflet şi spirit?
Desigur, toţi trebuie să lucreze pentru propria existenţă, pentru a supravieţui fără a fi o povară
pentru alţii, dar fiecare trebuie să găsească şi câteva minute pentru a hrăni sufletul şi spiritul.
Toţi au venit pe Pământ cu o misiune, dar majoritatea sunt prea ocupaţi gândindu-se la
succesul lor social, crezând că ei sunt perfecţi...De ce nu emană lumina dinspre ei, dacă sunt
perfecţi? Pentru că nu au timp, fie pentru viaţa spirituală sau propriul lor progres.Suntem aici pe
Pământ, pentru un foarte scurt timp şi când plecăm, nu vom putea lua nici una din achiziţiile
materiale, maşini, case, posesiuni...Tot ce va rămâne în urmă , ni se vor permite doar achiziţiile
interioare. Acest lucru e ce nu aţi înţeles într-adevăr, şi de aceea sunteţi cuprinşi de activităţi
materiale. Pentru ce? Veţi părăsi totul când plecaţi, veţi fi goi, săraci şi nenorociţi.
Acum ştiţi că trebuie să lucraţi spiritual la masă. Se poate ca rezultatele să nu se vadă imediat,
poate nimeni nu va aprecia ce încercaţi să faceţi, dar mergeţi înainte, continuaţi să păstraţi
bogăţii spirituale, dezvoltând cele mai bune calităţi şi virtuţi în sinele vostru.Când vă întoarceţi în
următoarea încarnare, Cerul vă va da condiţii mai bune pentru a vă ajuta să înfloriţi în
continuare, pentru că aţi început munca, adevărata muncă, în această încarnare.Acest adevăr,
luat din Ştiinţa Divină, este pentru voi, să o ştiţi, şi chiar dacă nu o acceptaţi, în cele din urmă va
triumfa, în cele din urmă vă va ilumina şi veţi fi salvat.
Florin Juganaru
Terapeut maseur

4/4

