PERSPECTIVA TAOISTĂ

a filosofiei energetice a numelor proprii existente în România

Scurtă descriere din perspectiva Taoistă,
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Scurta descriere a istoriei denumirilor și numelor în România

Acest text descrie modul de concepție și inteligență care stă la
originea dezvoltării numelor în România, mod de concepție care este
de sorginte Taoistă. Actuala istorie acceptată este ulterioară genezei
numelor, denumită istorie latină, getodacică, dar se întrepătrunde cu
cea Taoistă fiind un tot unitar. Acest mod de abordare este valabil în
toată lumea însă este dominat de capacitățile energetice specifice
fiecărei zone a lumii.
V-aţi întrebat vreodată de unde vin denumiri de oraşe sau sate
ca: Focşani, Bacău, Haret, Tecuci…? Aceste denumiri sunt simboluri ale
Marii Căi, denumită în tradiţia chineză și Tao.
În concluzie ţările au fost create de înţelepţii antici Taoiști. Să
înţelegem cum.. Totul a fost creat cu ajutorul Energiei, care are niște
reguli și afinități.

Autor Mihai FASOLA
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Cum sa înţelegem Tao

“Tao este Taiji și Taiji este QI”

Tao într-o definiție apropiată de ceea ce cunoaștem ca occidentali este
Divinitatea; dar ceea ce diferă puțin ca și mod de manifestare este principiul
Taiji care comparativ cu ceea ce cunoaștem este Duhul Sfânt. Acestea sunt
doar alte denumiri ale acelorași principii. Putem spune că dacă un popor crede
în Dumnezeu care se numește Yehova sau altfel nu e același Dumnezeu? Nu.
Prin urmare și chinezii antici şi-au rezervat dreptul de denumi pe Dumnezeu
Tao, cu mult timp înainte de apariția religiilor monoteiste.
Făcând iarăși o comparație cu ceea ce avem în lume ca religii, suntem
învățați ca totul e morala și faptele pozitive dar Taoiștii au observat ceva
diferit, ca există niște reguli după care Dumnezeu sau Tao se manifestă. Despre
acestea și nu numai vom vorbi aici.
Tao este Transformarea iar Taiji este principiul Transformării. Bine dar se
poate spune că se știe asta, peste tot e transformare, cum se spune în greaca
veche “Panta Rhei” (“Totul curge”). Tao în schimb este schimbarea după un
anumit tipar, o logică ce este specifică: Transformările energetice. Aceste
Transformări sunt ciclice, organizate în mii de ani și sunt descrise în Cartea
Transformărilor sau Cartea Hexagramelor. Pentru cine nu a auzit de acestea,
Hexagramele arată cum creşte sau descrește energia din spatele tuturor
lucrurilor în timp, ciclic. Aceste creșteri și descreșteri au fost scrise sub forma
de linii simple sau întrerupte deoarece probabil o linie orizontală este simbolul
chinezesc pentru cifra 1.

Simbolurile chinezești pentru energia activă
sau Yang și pasivă sau Yin; acestea constituie trigramele
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Acest Ciclu după care se desfășoară toate în natură, precum și la oameni
este ca un cerc, simbol care apare des în tradiţia chineză dar și română veche,
apărând pe porțile din lemn tradiționale, fie simplu fie despărțit de o linie - ce
simbolizează cele două părți pozitivă și negativă ale fiecărui lucru.
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Principiul Tao-Taiji

Marele Vid sau Wu Ji

4

Simbol Dacic

Spirala dacică
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Cercul dublu întretăiat – imagine des întâlnită popular în Romania

Cercul arată ca totul are un început și un sfârșit și este baza a tot ce
există în natură, creștere și descreștere, viața și moarte..
Ceea ce însă au perfecționat chinezii antici Taoiști este cum se parcurge
acest cerc, fiecare moment este de o energie diferită, într-o anumită ordine. De
pildă ca o comparație, toamna acestui an a plouat mai mult dar a nins mai
puțin iarna pentru ca la anul să fie diferit, în esență cantitatea de apă e cam la
fel în sol.. Un alt exemplu este că a crescut numărul de iepuri deci s-au înmulţit
și vulpile căci au avut mâncare, în final scăzând numărul de iepuri..
Legea Transformărilor este creată cum spuneam de hexagrame, în
număr de 64. Fiecare hexagramă este creată din două trigrame, o trigramă, așa
cum ii spune și numele, e formata din trei linii simple sau întrerupte.
Trigramele sunt în număr de opt: Muntele, Pământul, Lacul, Cerul, Apa,
Tunetul, Vântul, Focul. În esență în fiecare moment din timp predomina o
trigramă, în ordinea data de legea transformărilor (hexagramelor).

Trigrama QIAN - Cer

Pe lângă Legea Transformărilor mai există câteva concepte care definesc
Marea Cale și care au creat lumea în care trăim. Să le observam pe rând.

Energia Ți sau Qi
Cel mai aproape de Transformările Energiei în Natură este principiul Taiji
care este să spunem simplist Inteligența din spatele Transformărilor
energetice, Ghidul de mișcare sau logica lucrurilor. Principiul Taiji direcționează
cum Energia creşte sau scade, energie care se denumește QI sau Ji, Ti. Putem
înțelege foarte vag aceste interacțiuni dar ca un exemplu ar putea fi: o ploaie
torențială umflă un râu în albie - aceasta este o creștere dar cine a determinat
ca tocmai în acea zi norul să dea acea ploaie torențială ca râul să se reverse?
Deși se cunoaște circuitul apei în natură, s-au dat multe exemple de oameni
avansați spiritual care puteau aduce nori de ploaie..
Spre deosebire de Creștinism care în forme radicale o să susțină ca
Dumnezeu a făcut asta, Taoismul denumește această manifestare ca o
Transformare a energiei în acel moment. Noi am fost educați să credem că
Dumnezeu este numai bine și tot ce e râu este de la opusul acestuia. Nu e chiar
așa.. Taoismul pune în părți egale totul ca fiind cele două părți ale Energiei,
Transformările fiind fie o parte fie alta.
Mai putem da un exemplu care nu poate fi explicat de creștini: cum poate
Dumnezeu îngădui ca un val Tsunami să omoare peste 300.000 de oameni cum
a fost cel de acum câțiva ani în zona Indoneziei? Creștinii o să spună că erau
păcătoși sau păgâni? Nu cred că criticii merită să comenteze.
Cele două părți ale Energiei sunt baza Transformărilor în univers,
împreună definesc QI sau Ji cum am arătat.
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Pentru a fi mai ușor de înțeles de cei care studiază, unul din simbolurile
chinezești (imagine sus) pentru QI a fost creat drept aburul care iese din orez
deasupra focului, explicația aleasă cu înțelepciune fiind Focul dedesubt și
alimentul cu energie temperata, de mijloc, deasupra.
Energia Qi este formată din cele două părți, așa zis pozitivă și negativă,
ca exemple avem: lumină-întuneric, noapte-zi, cald-rece, bine-rău, bărbatfemeie etc.
Al treilea concept care ne ajută să înţelegem Natura lucrurilor este Ciclul
Elementelor care se regăsesc în Natură, generat de energia QI. Ne referim la
elementele de bază ale Naturii cu care creşte și se dezvoltă totul. Ciclul
Elementelor a fost denumit Ciclul Celor Cinci Elemente.

Ciclul Celor Cinci Elemente
Așa cum în horoscopul chinezesc au fost alese numai 12 animale pentru
a reprezenta tot anul, din toată Natura elementele de bază sunt numai cinci:
Pământ, Metal, Apa, Lemn și Foc. Folosind aceste cinci elemente principiul Taiji
transforma ciclic întregul univers în raport de milioane de ani. În aceste
Elemente sunt cuprinse multe alte concepte printre care și numerele. Dintre
cele cinci elemente cel mai important și suportul tuturor este elementul
Pământ, axul central al cărui nivel de referință este Muntele. Am putea intui de
ce foarte mulți din cei mai mari maeștri s-au desăvârșit la munte sau, în cazul

creștinilor în deșert. Numerele asociate în filosofia chineză cu Pământul sunt: 5
și 10.
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Ciclul Cinci Elemente

Cum arătam anterior, cele opt trigrame definesc starea de moment dar
ele sunt la rândul lor formate din cele cinci elemente.
“Tao nu poate fi văzut, dar poate fi evidențiat prin manifestările lui”
Aceste manifestări sunt transformările celor cinci elemente.

Explicația organizării numelor proprii din particule
Cu toții cunoaștem în linii generale istoria României, cel puțin, cum
societatea s-a dezvoltat în concordanță cu ţările din jur, începând din epoca de
piatră, a metalelor, societățile tribale primitive, Geto-Dacii, formarea Țărilor
Române, până în zilele noastre. La ce nu ne-am gândit până acum este cum de
limba română a adus numele proprii existente, originale în mare măsură astăzi,
iar nume de localități actuale, care provin din secolele 10-15 foarte multe, cu
unele transformări, sunt unice mondial, mai ales în relație unele cu altele. Dacă
studiem tratatele actuale de etimologie a numelor în mare parte arată origine
controversată sau combină anumite particule arhaice sau regionalisme pentru
a arăta un sens apropiat, probabil. Însă în realitate nu se poate intui în nici un
mod cu gândirea liniară, speculativă sau științifică vreun sens, decât limitat.
Acest fapt este deosebit de intrigant făcând o comparație cu ţările din jur,
unde multe localități au origini mult mai clare, ca nume de sfinți catolici,
denumiri de locuri tradiționale etc. În România acestea nu prezintă nici o logică
umană și așa pare să fie.
Teoriile de spiritualitate prezentate anterior sunt într-o strânsă legătură
cu aceste nume, fapt care cu siguranță va naște imediat comentarii și critici
aprinse. Acestea sunt generate de neștiință în mare majoritate, mai bine zis de
lipsa culturii spirituale. Cum spuneam astfel de lucruri nu se învață decât de cei
ce le caută, iar dintre aceștia numai câțiva vor înțelege ceva în plus. Întrucât
această teorie a numelor este foarte importantă pentru toți cei ajung la un
stadiu superior spiritual, pentru înțelegerea unității lumii, a apărut acest text.
Acesta nu este destinat decât limitat.
Revenind la istoria României, putem observa niște aspecte ce nu se
regăsesc încă din perioada pregeto-dacică, în alte țări, și anume prezența încă
din acea perioadă a unor statuete care arată puncte de acupunctură la nivelul
urechii sau trasee de meridiane energetice, statuete în număr de peste 300. De
asemenea simbolurile prezentate mai sus în imagini arată corelații cu cele
orientale; există imagini care nu sunt prezentate aici, de sorginte orientală
spirituală ca mandale, cercul cu șase și opt părți etc.
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Teoria punctelor de acupunctură aparține Chinei de milenii și nu s-a
dezvoltat în exterior decât târziu, în perioada anilor 500 b.c-100 d.c. fiind
extrem de puțin probabil să fi fost medici chinezi pelerini. Acest fapt e
accentuat de prezența acestor statuete numai în arealul geto-dacic. Cum au
apărut acestea rămâne un mister, dar ceea ce în continuare pare să fie crearea
numelor care reprezintă spiritualitatea Căii la cel mai înalt nivel. Ca o părere
personală țara noastră este a doua după China ca “investiție” spirituală,
numele localităților reprezentând valori ascunse, ce au legătură cu
Hexagramele, cu Energia Ți și cu Elementele. De ce am spus a doua după
China? E simplu, deși foarte puțini au observat și acest fapt simplu: în China
denumirile sunt spuse direct, se referă la aspectele spirituale vizibil, fără
simboluri ca în România. Să dăm câteva exemple: muntele Tianmen sau
Tiantai, în primul caz Poarta Cerului sau tradus direct Cerul de deasupra
Omului, în al doilea Cer extrem; Shenyang-capitala de provincie, e format din
Shen-Spirit și Yang-partea activă a energiei cum am arătat; Beijing-format din
Bei-pregătire pentru, nord, și Jing-origine, sursa ca simbolistică ar putea fi
Pregătirea Originii. Aceste câteva exemple nu arată multitudinea de simboluri
spirituale datorită faptului că spre deosebire de limba română, cea chineză are
nenumărate sensuri la fiecare cuvânt.
China este originea spiritualității taoiste, cu o istorie magnifică a
simbolurilor, tehnicilor simple, artelor marțiale, scrierilor. România, după cum
vom vedea, este creația de top, bijuteria culturii, axul mondial dacă putem
spune așa.

Înțelegerea Originilor Lingvistice
Întrucât sunt foarte multe aspecte dificile, ne vom limita la cele
principale, dar care sunt atât de răspândite încât devin arhisuficiente.
Pentru a observa aceste corelații este esențial ca cel care studiază să
cunoască teoriile prezentate mai sus: teoria hexagramelor, a trigramelor,
denumirile de bază Tao-Ti, numerologia și Legea celor Cinci Elemente, pe de o

10

parte, ca și transcrierea fonetică din chineză pinyin. Datorită transcrierii în
limbi romanice a limbii chineze pinyin, a devenit posibilă și această interpretare
fundamentală.
Să dam un exemplu cum vom interpreta numele următoare: localitatea
Focşani. Pentru cei mai mulți cu siguranță nu spune nimic, inclusiv pentru
istorici etimologi care nu au nici o idee de unde ar veni numele. Nivelul cel mai
înalt al înțelegerii universului sunt hexagramele, care cum spuneam sunt
formate din trigrame, care la rândul lor din energia Qi(TI). Numele Focşani este
format din doua cuvinte: Foc și Șani. Primul știm ce înseamnă, dar al doilea
trebuie să știm că este pronunția Șan a numelui Shan din pinyin ce înseamnă
Munte, iar pluralul I înseamnă intenție (mai jos este descrisă particula Yi pronunțat I). În traducere comună Focul de pe Munte. Deasemenea trebuie
cunoscută numerologia chineză, numărul de litere este șapte, care este tradus
din pinyin QI-denumirea energiei fundamentale. Putem asocia în denumirea
finală aceasta: Energia Focului de pe munte. Focul fiind în fața Muntelui rezultă
prin asociere Hexagrama Foc pe Munte, o hexagramă deosebit de valoroasă
pozitiv, care arată forța muntelui pentru oameni și un simbol ca oamenii să
urmeze periodic Calea Muntelui, pentru însănătoșirea inimii. Inutil să mai
spunem că în zona munților Focșani-Buzău se găsesc focurile ce ard veșnic, loc
ce a fost populat de geto-daci.
Ca o recapitulare: am concluzionat existența Hexagramei Foc pe Munte
și a numărului 7-din transcriere QI-energia, ca să mai spunem ceva deosebit, în
numerologia medicală chineză este asociat inimii împreună cu numărul 2.
Pentru a înțelege numele altor localități vom explica denumirile
principale folosite din limba chineză împreună cu modificările specifice limbii
române. Pare dificil - este pentru cei cu mintea prea ocupată cu cele lumești
sau cu inima plină de ego-ul propriu. Pentru cei ce doresc să afle mai mult, vom
lua pe rând cuvintele pinyin întâlnite foarte des:
- Shan - în chineză se pronunță Șan, înseamnă Munte
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- Wu - în pinyin se pronunță U, înseamnă cinci. Cifrele cinci și zece – Shi
pronunțat Și, sunt foarte des întâlnite deoarece în medicina chineză
numerologică sunt asociate cu Centrul, Axul central al Omului.
- He - în pinyin se pronunță Hă. Ha, înseamnă reuniune, uniune.
- Bu - în pinyin se pronunță Pu, înseamnă Nu.
- Men - în pinyin se pronunță măn, înseamnă om, dar și plin.
- Tao - este aceeași denumire cu Dao, înseamnă divin; se folosesc foarte
des prescurtările la D și T combinate cu numerologia. Cum recunoaștem
în denumiri aceste tendințe, sau direcții? Înainte de T și D există sensul
bine exprimat.
- Ti - cealaltă denumire pentru energia QI.
- Xu - în pinyin se pronunță su, înseamnă necesitate, sau în medicina
chineză - de jos, bazal. Opusul este Shi care se pronunță Și, deasemenea
foarte des folosit; Shi înseamnă multe lucruri dar în mod spiritual putem
doar aminti de numele Marilor Maeștri: Lao Shi.
- San - numărul trei
- Yi - numărul unu dar și înțelepciune, intenție, om înțelept, medic sacru.

Aceste pronunții au fost preluate și integrate cu numerologia, pentru a
menține modul general de abordare în denumiri.
Să luăm un alt exemplu:
Orașul Suceava: în mod istoric denumirea nu spune mai nimic, nimeni nu
a reușit să identifice de unde vine numele. Dacă în schimb apelăm la știința
Tao, putem identifica particulele Su, C, e, ava sau a-V-a. Su am arătat mai sus
că reprezintă elemente energetice bazale așa numite YIN, C reprezintă energia
QI care se pronunță C, e a V a arată sensul spre centru deoarece V în pronunție
vine de la W sau centru cum arătam. Combinat cu numerologia avem cifra
șapte(șapte litere) care se pronunță QI sau energia opusa teoretic YIN. În acest
mod avem un cuvânt spiritual perfect echilibrat în care sus și jos sunt în
armonie.
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Pentru cei mai puțin inițiați în aceste științe, am putea face paralele cu
ceea ce cunoaștem din alte discipline spirituale sau religie chiar să realizăm că
nu există mai multe cercuri ale lumii ci doar mai multe unghiuri de privit. De
exemplu pentru cei care practică meditația, scopul este să realizeze spiritul
uman, cum se spune în chineză Shen, alt scop nu există. De aceea în meditație
se relaxează corpul foarte mult care este o stare YIN, bazală, astfel ca energia
QI care este Yang în principal să se manifeste, să devină echilibrată, în timp
putând apare cel din spatele minții care este Spiritul. De asemenea în
rugăciune concentrăm mintea, care aparține de creier - acesta fiind o stare
bazală, de apă în medicina chineză, către un spirit superior sau divinitate adică de sus- pentru a aduce în viața noastră o minune; este același lucru, se
armonizează sus cu jos, aceasta este tehnica fundamentală.
Cu aceste explicații putem înțelege denumirea Su-C-e-a-V-a și cum
numărul șapte e ales pentru măreție. Interpretarea e aleasă extraordinar, ca și
la alte localități, deoarece permite variații cu cuvinte folosite în limba română
ca Suc și Ava - cel măreț, grandoare: Suc-e-Ava se preamărește valoarea unui
lichid, posibil ceai pentru om (să nu uităm cum zeii Greciei aveau nectar sau în
India iluminații consumau o băutură numită soma).
Să luăm alte localități din aceeași regiune: Buzău sau Bacău. Amândouă
conțin cinci litere ceea ce arată centrul, în traducere cinci e Wu se pronunță U.
Amândouă se termină cu U ceea ce dublează litera U. În teologia chineză Wu
este vidul primordial din care se nasc toate, este suportul lui Tao. Astfel pentru
cunoscători doi de U arată Calea, Forța energiei. În cazul localității Buzău
despărțirea în particule arată: Bu-Z-e-U ceea ce tradus Nu-Ti-e-U deoarece Z în
chineză se pronunță Ti. După cum observăm regăsim Ti și U iar Nu semnifică
opusul Căii dar tocmai aici e secretul: efectul e invers. Alternativ traducerea
poate fi Nu-Zeu. Interpretarea v-o las vouă.
Bacău este despărțit astfel: Ba-C-e-U (ă se pronunță e). În traducere PaC-e-U, cuvântul Ba înseamnă cifra opt, astfel 8-C-e-U. Pentru cunoscători se
realizează Ciclul celor Cinci Elemente descris mai sus dar și denumirea de Opt
Energii Centrale, forma fundamentală.
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Să luăm o localitate mai mică din același areal geografic: Haret.
Despărțirea în particule: Har-e-T tradus arată Harul lui Tao, accentuat de cifra
cinci(cinci litere). Pentru cunoscători poate fi Ha-Re-T, tradus He-Re-T, He în
chineză se pronunță Ha și înseamnă reuniune, comuniune; Re este cifra doi
invers care este cifra inimii, focului.
Dacă mergem în altă zona geografică putem lua, la alegere, folosind
tehnica și traducerile prezentate mai sus, de exemplu Târgul Jiu. Cuvântul de
bază este Jiu care despărțit în particule este Ji-U sau tradus Ti-U. Împreună cu
numerologia cifra trei(litere) aduce armonie și arată astfel: Cele Trei Energii
Centrale, exact ca în trigramă dar central. Denumirea nu este confuzivă cum ar
părea la prima vedere, pentru cine studiază trigramele, este o misiune cred
imposibilă de a le înțelege complet, de aceea orientarea către Centru prin U
aduce măreție și claritate.
În aceeași zonă geografică putem alege Craiova. Despărțirea în particule
este C-Rai-O-V-a sau C-Ra-I-O-V-a. C reprezintă Energia QI, Rai arată clar
tendința, O este cercul central - des întâlnit în teologia chineză și română - V
este centrul. Semnificația denumirii este: Raiul este unirea Qi în Centru către
vid, mai simplu spus menținerea concentrării pe Cale. Întâlnim în numerologie
cifra șapte din nou. Denumirea alternativă, stabilizatoare este, Crai-Ova, sau
Măreția Conducătorului; nu degeaba Craiova a fost Capitală în trecut.
Luând la alegere o localitate alăturată dificil de înțeles ca Diosti putem
interpreta: D-I-O-sti. În interpretare D sau T vine de la Tao, I este intenție,
înțelepciune, minte, O este simbolul vidului, denumirea devine Tao este Vidul.
Denumirea alternativă, duală. Este Dio-ști sau Dumnezeu cel cunoscut.
Ca o deosebită apreciere pentru Înaintași care au folosit des finalizări ca
Ști sau Ești, putem aprecia intenția de folosi mintea către Cale prin a Ști sau a Fi
- Ești. Aceasta aduce simplitate și relaxare.
O să mai descriu o singură localitate, deoarece consider că teoria este
relativ clară, pentru cei care doresc să înțeleagă in extenso denumirile trebuie,
repet, să studieze atent particulele prezentate în lista de mai sus și importanța
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lor în teologia și filosofia chineză. Aceasta este aplicată atât de larg încât am
îndrăznit să scriu acest articol, consider de referință.
Intrând în altă zonă geografică putem lua localitatea Deva, despărțirea în
particule arată D-e-V-a, sau T-e-V-a. În teoria teologică chineză Tao este spre V
- Centru. Numărul patru (patru litere) arată o stare bazală profundă. După cum
știm și din istoria noastră Deva exprimă o divinitate.
15

Teoria apariției în timp a denumirilor
Foarte probabil, tot ce am scris anterior va fi privit cel puțin cu reticență,
chiar și de cei inițiați, din mai multe motive. Prima întrebare ar fi dar cum e
posibil așa ceva deoarece localitățile s-au format în perioade diferite, chiar de
secole. Dacă exista un așa nivel de inteligență cum de fost peste tot și atât
timp? Nu cred că e prea dificil de explicat, Dumnezeu este peste tot și tot
timpul, cred ca asta intuim cu toții, și o să fiu sigur aprobat. Posibil
deasemenea ca Nemuritorii antici, spirite avansate, să fi realizat un asemenea
plan. Dar vine imediat a doua și a treia nelămurire care ar fi cum se poate să
aducă în țară aici asemenea teorii care sunt mai mult chinezești, transpuneri
fonetice și teorie avansată care nu e cunoscută aici? Daca am privi cu sufletul
deschis, am putea vedea câteva aspecte: energia este divinul și este tot timpul
peste tot, fie China fie România sau altă țară; al doilea aspect e că teologia
chineză e singura din toate timpurile(cel puțin vizibil) care a formulat clar
teoria energiei și a spiritului. Restul a fost cred doar legat de timp, divinul nu a
realizat aceste denumiri prin cărturari și farisei - cum s-ar spune în trecut, ci
prin oameni simpli, care au fost influențați fiind deschiși cu inima și sufletul. S-a
creat o operă monumentală care e nu rar denumită “Gradina Maicii
Domnului”.
Trecerea în timp s-a realizat cu largi frământări, aceasta cale este
sinuoasă, cu încrâncenări și sărăcie, trebuie înțeles acest aspect. Se poate
presupune în plus de ce aici în România s-au perindat multe popoare dar
nimeni nu a putut să cucerească aceste locuri.

Nimeni nu știe toate implicațiile sau în ce măsură transformările sunt
clar arătate, precum și scopul ultim, dar ceea ce ne arată filosofia și divinația
chineză este Calea, pe care o putem sau nu înțelege în felul nostru de gândire,
cu credința noastră.
Toate acestea fiind arătate s-ar putea întreba mulți dacă nu este o
fabulație, dar întrebarea va rămâne răsunător, dar dacă?
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