Cele patru arhetipuri spirituale si psihologice ale oamenilor

Asa cum lumea fizica este alcatuita din cele patru elemente primordiale
aflate in diverse combinatii, la fel corpul si spiritul uman este alcatuit din
aer, foc, pamant si apa, fiecare persoana avand preponderent un anumit
element. Cele patru tipuri de spirite pot fi numite: muncitori, negustori,
luptatori si magi.
Muncitorul este un spirit nou, care nu a trecut prin multe etape de evolutie
si din aceasta cauza nu au foarte multe informatii care sa-l ghideze. Venit
aici pe Pmanat nu stie ce sa faca. Spiritului sau nu-i ramane altceva de
facut decat sa munceasca, deoarece astfel va dobandi experienta si
informatii. Singura resursa avuta la indemana este corpul fizic si utilizarea
acestuia. Acea persoana vede mai ales prin munca proprie, fizica, munca
cinstita, ca unica modalitate de a realiza ceva in viata, singura cale
corecta. Munca devine un mijloc de a obtine mantuirea. Lipsa unor alte
abilitati il face pe muncitor sa vada lumea doar in acest mod, deoarece
este un om al pamantului. Prin munca se castiga tot felul de senzatii,
experiente, trairi care sa aduna in subconstientul sau (dureze, oboseala,
bataturi in palme, greutati), iar ceea ce nu il omoara il face mai puternic.
Dupa mai multe incarnari si vieti traite in aceasta casta, anumiti muncitori
ajung in partea superioara a castei si din mana lor ies lucruri uimitoare,
opere de arta, apropae dumnezeiesti. Astfel muncitorul chiar daca
lucreaza fizic, el realizeaza o munca spirituala si este tot mai aproape de
Marele Arhitect. Noi, care suntem majoritatea muncitori, trebuie sa facem
in asa fel incat orice tip de munca am desfasura, aceasta munca sa fie
realizata cu bucurie. Munca nu trebuie facuta nici in sila, nici doar pentru
ca prin ea ne asiguram subzistenta, ci trebuie facuta in asa fel incat locul
nostru de munca sa devina un altar in care noi sa slujim. Cand vom putea
ajunge la acest nivel la care ceea ce iese din mainile noastre sa fie ceva
desavarsit, atunci ne vom apropia mai mult de Marele Arhitect.
Odata ajunsa la acest nivel, o persoana poate trece la nivelul urmator, cel
al negustorului. Acum isi da seama ca munca fizica nu mai este singura
modalitate de a trai. Daca ar incepe o mica afacere, ar putea castiga la fel
de mult sau mai mult. Insa pentru a face asa ceva are nevoie de alte
abilitati decat cele ale muncitorului: forta fizica si rezistenta nu mai sunt
utile si suficiente, negociere, politetea si capacitatea de a comunica fiind
mult mai utile. In timp ce muncitorul priveste in jos spre pamant, de unde
isi poate castiga traiul, negustorul priveste la orizontala, pentru a sesiza
oportunitati. Pentru negustor lumea nu reprezinta nimic altceva decat
lucruri care pot fi cumparate si vandute. Atunci cand o persoana ajunge in
partea cea mai de sus a castei negustorilor va putea fi foarte bogata si de
asemenea va putea trece in casta urmatoare, a luptatorilor.

Cel care a fost un spirit de negustor isi da seama ca intotdeauna afacerile
sale pot fi amenintate de altii care sunt mai sus decat el, cei care detin
puterea. De asemenea, fiind atat de bogat nu mai are ce cumpara cu
banii, asa ca acum doreste sa detina puterea. Un luptator va incerca
mereu sa controleze negustorii, de multe ori cu forta, pentru a-si spori
puterea si banii. Luptatorii trebuie sa aiba un dusman pentru a putea
exista, iar cand dusmanul nu exista va fi creat. In forma sa cea mai de jos
luptatorul este batausul de cartier care ameninta si supune pe ceilalti, iar
in forma sa cea ma superiaora poate fi o persoana foarte puternica, seful
unui stat sau cel care controleaza un sef de stat sau un guvern. Puterea
sa nu trebuie sa vina neaparat din bani, ci si din cunostinte, detinerea
unui secret, modalitatea inedita de a vedea lumea si de a analiza lucrurile
etc. Luptatorul cel mai dezvoltat isi va folosi puterea si banii obtinuti de la
cei de sub el pentru a-i face pe acestia sa lupte in razboiul sau. De
asemenea, poate cuceri intregi state prin amenintarea negustorilor
puternici care detin bani si prin promisiunile facute catre acestia ca vor
avea o mare parte din noua tara cucerita. In razboaie, de cele mai multe
ori, muncitorii sunt invatati lucruri minime si sunt transformati in carne de
tun intr-un razboi pe care nu-l controleaza ei.
Ultimul tiup de oameni este cel al magilor, cel mai evoluat. Magul este o
persoana foarte dezvoltata, cu puteri speciale, care a trecut la aceasta
casta de la casta luptatorilor. Trecerea se petrece atunci cand un mare
luptator isi da seama ca razboiul, lupta si conflcitul sunt inutile si nu ajuta
pe nimeni. Magul detine informatii care nu pot fi oferite maselor largi,
deoarece ar fi irosite si prost intelese. Religia le-ar lua si ar face din ele o
dogma, iar stiinta nu ar sti ce sa faca cu ele pentru ca nu le poate
demonstra.
In orice tara, inclusiv in tara noastra, majoritatea oamenilor sunt
muncitori (aproximativ 80%), un numar mai mic sunt negustori, iar
luptatori si magi sunt foarte putini. Un pericol mare apare atunci cand
exista foarte multi muncitori, care nu pot face decat sa faca ceea ce li se
spune, iar la carma statului stau negustorii. Acestia nu au sentimentul de
patriotism si vor face orice pentru a obtine profit, inclusiv vor vinde si
trada tara. De asemenea orice tara care nu creeaza suficienti luptatori,
care sa fie patrioti si sa aiba dorinta de a-si apara neanul, nu poate fi o
tara puternica.

