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1
MAGIA DRAGOSTEI

Instinct sexual,
dorinþã de putere,
foame metafizicã
Printre relaþiile interumane, dragostea este cea în
care se manifestã în primul rând sentimentele primare
care pulseazã dincolo ºi dincoace de inteligenþã,
independent de condiþiile ºi limitãrile morale ºi sociale
ale omului conºtient. Dragostea este cel mai animalic,
cel mai demonic ºi cel mai divin dintre teritoriile
personalitãþii. ªi oricare dintre domeniile acesteia va fi
atins de dragoste, ea va crea acolo întunecime, roade
angelice, destin, viaþã ºi moarte.
În mod ciudat, atunci când au vorbit despre dragoste,
cei mai mulþi scriitori ºi psihologi mari au spus adevãrul,
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chiar dacã teoriile lor se bãteau cap în cap. Pentru cã
aceastã mare tainã nu poate fi înþeleasã decât prin sinteza
variantelor ce unduiesc pe planurile mai profunde ºi
mai înalte ale existenþei. Înþelegerea se poate naºte dacã
pricepem ce sentiment chinuitor de frustrare pulseazã
în asceza flagelatoare a moralistului dogmatic, în
sadismul despotului nebun ºi dincolo de erotomania
mecanicã a prostituatelor. Ce anume reprezintã
ritualurile sexuale ale animalelor sau plantelor, dintre
care unele sunt îngrozitoare ºi misterioase, sau în
ceremonialele sexuale ale unor culturi ancestrale. Dar
trebuie tãlmãcitã ºi semnificaþia diferitelor perversiuni,
traume ºi inhibiþii ale omului. De aceea, Freud are
dreptate când considerã cã cea mai importantã forþã
motrice a manifestãrilor umane este instinctul sexual.
Are dreptate ºi Adler care a determinat instinctul puterii
drept un mobil compensator al sentimentului de
inferioritate care, dacã se realizeazã pe deplin, oprimã
sau exclude dorinþa sexualã. ªi are dreptate ºi Jung care
– cuprinzând în sistemul sãu psihologic primii doi factori
– relevã totuºi drept instinct dominant ce depãºeºte alte
pulsiuni ºi pasiuni, o ancestralã ºi mistic-magicã sete
dupã divinitate, un dor dupã Creator. Cãci, dupã cum
aratã Jung, singura posibilitate de vindecare a omului
din suferinþele sufleteºti ºi din bolile fizice care derivã
din primele, nu poate fi aflatã decât prin realizarea
personalitãþii umane, prin iluminarea ºi
transsubstanþializarea acesteia. Crearea personalitãþii
este înþeleasã de Jung în sens profund religios: adicã
marele psiholog vrea sã promoveze conºtientizarea
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ºi restabilirea legãturii dintre om ºi cosmos, dintre
suflet ºi puterea magicã a naturii, dintre spirit ºi
Dumnezeu.
Este cert cã cei trei mari gânditori au oferit împreunã
omenirii acea idee esenþialã care i-a lipsit timp de
milenii. Cãci puterea creatoare ºi nimicitoare a dragostei
se manifestã în trupul omenesc dotat cu însuºiri
animalice ca instinct sexual, descoperit de Freud, în
suflet ca sete de putere, descrisã de Adler, iar pe planul
angelic al spiritului muncit de ideile vieþii ºi ale morþii,
ca sete de iniþiere în ºtiinþa deplinã, deci ca dorinþã dupã
Dumnezeu, dezvãluitã de Jung. Însã dincolo de toate
trei, pulseazã aceeaºi energie divinã ancestralã, acelaºi
curent al creaþiei aflat în veºnicã miºcare, doar cã pe
diverse planuri existenþiale.

2
Definiþia magicã
T ema trebuie abordatã începând cu definiþia
instinctului sexual, a pasiunii, a dragostei, a copulaþiei,
a dorinþei de satisfacþie ºi a morþii pasionale.
Definiþia exhaustivã ºi concisã a unei noþiuni devine
în creatorul definiþiei un cuvânt magic victorios. Pentru
cã adevãrul CUVÂNTULUI care lumineazã întreaga
personalitate se transformã în lege, în Logos care,
traversând intelectul, dizolvã formulãrile neadevãrate
ºi creeazã în locul celei vechi o lume nouã. Ca urmare,
comportamentul individului se modificã, lucru ale cãrui
efecte ºi puteri au putut fi experimentate de oricine
care le-a testat.
Imaginaþia creatoare este zãmislitoarea vieþii. Puterea
imaginativã (ca într-un fel de copulaþie) alcãtuieºte
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un ansamblu de percepte proprii din substanþa veºnicã
a materiei ancestrale feminine. Acesta este arhetipul
tuturor actelor de mai târziu, din care se nasc forme
ideatice, simboluri astrale, structuri materiale. Aceastã
primã tensiune misticã, cu nevoia sa de manifestare, cu
beþia, cu orbirea sa triumfalã, pulseazã în „nuntirea celor
doi“ pe fiecare plan de existenþã. De aceea dragostea
este extazul creatorului în creaturã. Ea irupe în lumea
finitã, vizibilã, din infinit, din incognoscibil. Esenþa ei
este eruperea nestãvilitã, miºcarea, cucerirea. Are ceva
de nepotolit, ceva ce aleargã fãrã opreliºte, ceva ce
pulseazã aidoma focului exploziei, aidoma polilor
universului aflat în dilatare ce se propagã alergând.
Scânteile energiei, ale forþei, se transformã în scrum
dupã o propagare ameþitoare, dupã o ardere
incandescentã mai îndelungatã sau mai scurtã, dar forþa
în sine trãieºte! Ea traverseazã lumea ºi dispare pe calea
ce duce din veºnicie în veºnicie.

3
Rãdãcinile
sexualitãþii
Filozofia ermeticã explicã problema sexualitãþii prin
cauze mult mai însemnate decât psihologia abisalã
modernã care o înregistreazã în mare parte doar ca
fenomen ºi acþiune. ªi aici viziunea ocultã sesizeazã cauza
nevãzutã atunci când coboarã pânã la misterul rupturii
dintre cele douã sexe, ale cãrei amintiri se pãstreazã nu
numai în mituri ºi tradiþii ci sunt conservate ºi în naturã,
în simbolurile ei vii: organismele animale. Unele
reminiscenþe din organismul uman, structura hermafroditã
ce evocã strãmoºi ancestrali, structura vizibilã ºi invizibilã
a întregului univers indicã misterul perechii de contrarii
care se cautã reciproc ºi se aflã în luptã.
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În univers orice organism viu se creeazã din
interacþiunea unor energii feminine ºi masculine. ªi,
deoarece lumea s-a nãscut din nuntirea lui Dyas, ea
poartã cele douã principii extreme în rãdãcina existenþei
sale. Clivajul dintre cele douã ºi dorul lor neostenit una
dupã cealaltã este forþa ce menþine viaþa. Creaþia
comportã un act. Logosul masculin insemineazã marea
Mater, materia ancestralã. Schema nuntirii lor este un
vârtej cu tendinþã de concentraþie în nucleu. Androginul
este de fapt schema unui act sexual sãvârºit în altã
dimensiune temporalã.
În mod obligatoriu, în lumea cufundatã în timp,
nãzuinþa care doreºte sã uneascã durabil cei doi poli
opuºi într-o stare neutrã, situatã deasupra sexelor,
eºueazã dupã o perioadã anumitã.
Energia sexualã este o potenþã creatoare aflatã în
erupþie în organismul fiinþelor. Din acest motiv este
atât de elementarã. Direcþionarea, purificarea ei este
cea mai importantã problemã a existenþei. Dinamismul
ei permanent este atât de intens încât, dacã nu poate
construi, începe sã distrugã. Deci ea trebuie exploatatã
în orice caz. Bhagaval Gita defineºte astfel acest
imperativ: „Nimeni nu poate rãmâne inactiv nici mãcar
pentru o clipã, cãci fie cã o vrea sau nu, însuºirile naturii
îl silesc la activitate“. Nu este însã indiferent dacã din
aceastã activitate se naºte o bulboanã aducãtoare de
moarte sau se realizeazã Unio Mistica, împreunarea
transcendentalã.

4
Narcozã, beþie,
voluptate, extaz
În afarã de cerinþele, pulsiunile ºi nevoile fizice ºi
psihice care dominã organismul uman cognoscibil din
punct de vedere raþional, acesta poartã în sine ºi
imperativul fericirii, pe care zadarnic ar încerca
psihologia, filozofia ºi sociologia sã îl înghesuie în albia
strâmtã a diferitelor denumiri, cãci le depãºeºte pe toate.
Instinctul de conservare a speciei, libido-ul, beþia puterii,
toate acestea aprind doar pentru o clipã bucuria visatã,
parcã numai pentru a o aprofunda în suflet, sub forma
unei frustrãri ºi mai amare. De la naºterea ºi pânã la
moartea sa, omul aleargã sã-ºi satisfacã aceastã nevoie,
orice denumire i-ar da. Pe mãsurã ce anii ºi speranþele
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i se împuþineazã, el devine tot mai amar, tot mai
decepþionat. Se simte înºelat. Promisiunea care ardea
incandescentã în celulele, instinctele, intuiþiile ºi
dorurile sale nu a fost împlinitã. Înþelesul ºi aroma
unicului lucru pentru care s-a nãscut i-au fost furate.
Întreaga lui viaþã a rãmas doar o scoarþã goalã, lipsitã de
miez, ºi numai rareori, când fãcea dragoste, când bea, se
afla pe creasta de val a succesului, sau când apela la arma
amãgitoare a stupefiantelor, s-a mai simþit aproape de
starea a cãrei absenþã o simte mereu. Chiar fãrã a avea
amintiri în acest sens, omul are certitudinea posibilitãþii
fericirii, certitudine încorporatã în fiinþa sa cu o
verosimilitate mai intensivã decât orice pseudorealitate
cenuºie. Aceasta este o revendicare în faþa vieþii ce se
impune cu o dorinþã mai dureroasã decât foamea sau
setea. Aceastã nostalgie, mai puternicã decât toate
celelalte instincte este o certitudine de netãgãduit care
trebuie sã capete viaþa realitãþii undeva, cândva, în
trecut, în viitor sau în prezentul atemporal. Altfel ea
n-ar mai constitui coloana vertebralã invizibilã a fiinþei
umane.
Omul îºi aminteºte cu adevãrat de bucuria durabilã ºi
intensã, de acel „extaz“ care a lãrgit în el sentimentul
vital claustrat în personalitate, transformându-l într-o
jubilare universalã nelimitatã. Îºi aminteºte de
permanenta stare de bine care era cândva starea naturalã
a existenþei sale. Acum însã nu o mai poate dobândi decât
timp de secunde. Având în vedere însã cã încãrcãtura
de trãiri a modului de viaþã edenic se menþine neºtirbitã
în adâncul conºtientului sãu, omul nu se poate împãca
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niciodatã cu coºmarul permanentizat al mizeriei sale,
numitã existenþã fizicã. De aceea el nu suportã sã fie
mereu treaz, adicã sã rãmânã total „externat“ în cotidian.
De aceea cautã în stupefiante, în bãuturã, în voluptate,
în recuzita mizerã a distracþiilor, în bãtãi de tobã, sunet
de alãmuri ºi urlet de saxofoane, sãrbãtoarea, culoarea,
extazul momentan, altfel ar sucomba, s-ar usca, s-ar
pietrifica lãuntric.
Fenomenul trãdãtor, faptul cã oricât ar fi de
nãpãstuit, omul se mai aflã totuºi aici, demonstreazã
cu certitudine cã aceastã formã de existenþã întunecatã, limitatã este inevitabil necesarã pentru trãirea
ºi „fixarea“ unei experienþe. Pentru cã vizionarii
culturilor magice erau incapabili de o concentraþie ºi
de o viziune de ansamblu pe care omul de astãzi le
poate realiza. Acest lucru se manifestã în mod special
în copilãrie, deci în oglinda sensibilã a trãirilor ºi
reflexelor arhetipale ºi la cei aflaþi în stare de posedare
senzorialã, cãci personalitatea modernã recade în
aceste momente în starea sa edenicã. Sã urmãrim de
exemplu un om beat; în ce pericole poate pãºi
împleticit, în toiul delirului sãu! Pe timp de iarnã se
dezbracã în stradã ºi se îmbolnãveºte mortal. Se loveºte
ºi se rãneºte, provoacã accidente ºi nenorociri, cãci este
incapabil sã se situeze în afara viziunilor subiective în
care l-a claustrat alcoolul. Pasiunea, jocurile de noroc,
stupefiantele, ºi, într-un fel ºi succesul ºi puterea,
dãruiesc celor ce recurg la ele aceeaºi beþie ciudatã,
delirantã care nesocoteºte orice primejdie obiectivã,
individul crezându-se invulnerabil. Imaginaþia

