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I Cuvânt înainte

Tot ce urmează nu e neapărat adevărat. Cele ce urmează nu se cer a fi 

crezute ci se cer a fi o invitaţie la reflecţie şi la introspecţie – departe de 

tumultul  artificial  al  vieţii  noastre  de  azi.  Avem  fiecare  un  nivel  de 

înţelegere, dar noi am devenit adevăraţi maeştri în a fugi de oglinda acestui 

lac,  în loc să încercăm în fiecare zi să-i  explorăm din ce în ce mai  mult 

adâncimile. 

Vă provoc,  în  cele  ce urmează,  să  redescoperiţi  împreună  cu mine 

oglinda acestui lac. Dacă veţi dori sau nu să continuaţi a-i tulbura suprafaţa 

ori adâncimile, decizia vă aparţine pe deplin. Să vă fac însă să doriţi acest 

lucru mi s-a părut atât de important încât am hotărât să concep acest mesaj. 

Consider  că de setea de cunoaştere autentică depinde însuşi  viitorul rasei 

umane, aşa cum o cunoaştem noi azi. Formularea poate părea pretenţioasă, 

dar  am să  detaliez  mai  încolo  pentru  cei  care  vor  avea  răbdarea  să  mă 

însoţească în această călătorie. 

Suntem din  ce  în  ce  mai  agresaţi  in  viaţa  zilnică  de  lucruri  şi  de 

„sentimente” prefabricate. Celor pentru care banii nu sunt o problemă li se 

pun toate pe tavă, dar ei fie se plictisesc cu ce au, fie vor mai mult.  Cei 

pentru care banii sunt o problemă fie sunt nevoiţi să se dedice supravieţuirii 

in goana dupa banii necesari zilei de mâine (sau poate chiar de azi), fie sunt 
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cei care îi invidiaza pe oamenii din prima categorie şi incearcă să ajungă ca 

şi ei. 

Goana dupa bani,  indiferent  dacă  se  încadrează  în  categoria  cursei 

pentru supravieţuire sau în cea a cursei pentru un confort constant mai bun, e 

cea mai devastatoare farsă pe care omenirea şi-a construit-o în cursul aşa 

zisei sale evoluţii. 

Daca vi se pare şocantă această afirmaţie,  vă invit sa faceţi  un pas 

înapoi şi să incercaţi să vă detaşaţi de propria viaţă. Priviţi-o ca pe un film. 

Acum întrebaţi-vă: care sunt cele mai importante lucruri in viaţa voastră? Vă 

invit  sa  mergeţi  mai  departe  de  maşina  sau  casa  visurilor  voastre  şi  să 

depăşiţi interesul pecuniar. Dacă aveţi deja un raspuns, vă rog să vă întrebaţi 

in continuare cât timp alocaţi pe zi lucrurilor pe care tocmai le-aţi clasificat 

ca fiind cele mai importante pentru voi şi cât timp alocaţi pe zi supravieţuirii 

şi/sau confortului (serviciu ori alta sursă generatoare de bani). 

Dacă faceţi parte dintre fericiţii care alocă în mod constant (sau măcar 

preponderent) cea mai mare parte a timpului acelei categorii definite anterior 

ca fiind de primă importanţă, atunci nu am nimic nou pentru voi în rândurile 

ce urmează. Lăsaţi acest material deoparte şi nu-i permiteţi să manânce din 

timpul pe care reuşiţi sa-l alocaţi acelei părţi din viaţă care vă face să vă 

simţiţi cu adevărat fericiţi şi împliniţi.  

Dacă  găsiţi  că  repartizarea  timpului  intre  sursa  fericirii  voastre 

personale  şi  sursa  de  bani  vă  aduce  unele  frustrări,  atunci  poate  că 

explorările unui om obişnuit în jungla cotidiană vor putea să vă reamintească 
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de comoara pe care o purtaţi în voi şi de drumul către fericirea şi împlinirea 

personală.  

Rândurile ce urmează nu se doresc a fi o lecţie de time management. 

Ele reprezintă istoria particulară a unui excursionist în căutarea marcajelor 

de pe traseu. Ca şi mulţi alţii din jurul meu, am dorit să ştiu unde mă aflu, în 

ce direcţie mă îndrept, cine m-a pus unde sunt şi de ce. Nu mi-am răspuns la 

toate întrebările,  dar am învăţat cât de importante sunt ele şi  cât de mult 

înseamnă căutarea în sine. De când am început să-mi notez ceea ce cred că 

înţeleg despre aceste căutări, am senzaţia că am descoperit o fântână plină de 

comori,  al  cărei  capac  am  reuşit  să-l  ridic  doar  atât  cât  să  apuc  să-i 

întrezăresc profunzimea.  Nu mă mai simt dezorientat şi  confuz şi  nu mai 

simt  că existenţa  mea depinde de aprecierea şi  mulţumirea  celor  din jur, 

pentru că am senzaţia de apartenenţă la un adevăr mai mare, mai frumos şi 

mai înalt decât orice meschinărie cotidiană: Universul însuşi.  

Am găsit  în aceste căutări  o ancoră ce-mi dă stabilitate pe valurile 

schimbării, ale inflaţiei, ale serviciului, familiei, prietenilor şi... vă las pe voi 

să adăugaţi ce alte valuri mai vreţi. Motivul e unul extrem de simplu: ancora 

vine din adâncul meu, din ceea ce am început să aflu că sunt, iar ceea ce am 

început  să  aflu  că  sunt  nu  se  află  sub  influenţa  materială  a  ceea  ce  se 

întâmplă  în  jurul  meu.   Nivelul  superficial  este  interfaţa  cu  cei  din  jur; 

nivelul profund este ceea ce sunt şi este interfaţa directă cu Universul. 

Prin cele de mai sus nu vreau să spun că cei din jur văd numai zidurile 

pe care mi le-am construit şi că nu las pe nimeni înăuntru; vreau să spun că 

lumea din jur e o cale pe care o avem de parcurs în drumul către noi înşine şi 
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că nimeni, oricât ar fi de apropiat, nu poate ajunge acolo unde, câteodată, ne 

trebuie o viaţă întreagă să ajungem (alteori poate mai mult): propriul eu. 

Nimeni nu poate să-mi ducă la bun sfârşit căutările în locul meu, aşa 

cum nici eu nu pot să întreprind căutări în numele altcuiva, pentru că fiecare 

din  noi  are  propriul  drum  de  făcut,  propriile  lupte  de  dat  şi  propriile 

cunoştinţe de dobândit. Nimeni nu se poate regăsi  cu adevărat în altcineva 

fără a se fi găsit anterior pe sine şi oricât am fi de sinceri şi de deschişi cu cei 

din jur, sau oricât i-am iubi, suntem singurii care putem sonda în noi înşine 

la nivel profund. 

Am hotărât să concep acest mesaj deoarece am început să cred cu tărie 

că  avem datoria  de a  înţelege ce  suntem la  nivel  profund pentru a  evita 

dezechilibrele care sunt pe cale să ne distrugă lumea pe care o cunoaştem la 

nivel superficial. Am început să înţeleg că, atunci când cunoaşterea de sine e 

în principal rezultatul interacţiunii sociale, apar dezechilibre grave pe care le 

injectăm în mediul  înconjurător,  dezechilibre cu care ne identificăm cu o 

tenacitate demnă de o cauză mai bună. De aceea cred că fiecare din noi e 

dator să coboare în mod regulat la mare adâncime... în sine, deşi, probabil, 

introspecţia e ultimul lucru de care ne învaţă „sistemul” că avem nevoie.

Marcajele mele pot fi diferite de ale voastre, fără ca asta să însemne că 

cineva trebuie să se înşele. Suntem personalităţi diferite, în stadii de evoluţie 

diferite şi trăim circumstanţe diferite. Marcajele noastre nu au cum să fie la 

fel pentru că nici drumul nostru nu e la fel. Prin acest mesaj nu doresc să vă 

transmit marcajele pe care le-am văzut eu, pentru că v-ar duce într-o direcţie 

greşită, ci dorinţa de a vă căuta propriile voastre marcaje.  Şi asta pentru că 

am senzaţia că cei mai mulţi dintre noi ne-am trezit într-o vale în care ar fi 
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trebuit  cel  mult  să  ne intersectăm,  fără  să  ştim unde mergem şi  de unde 

venim,  şi  am rămas  acolo.  Între  timp,  marcajele  pe  care  fi  trebuit  să  le 

urmăm şi să le întreţinem pentru cei ce ar putea veni după noi, sunt din ce în 

ce mai acoperite de vegetaţie şi mai distruse de intemperii, iar noi rămânem 

blocaţi în valea noastră, din ce în ce mai mulţi şi din ce în ce mai preocupaţi 

să prindem cele mai  bune locuri de campare în acest  teritoriu. Uitând cu 

desăvârşire că acesta e doar un loc de trecere. Câteodată mai avem o vagă 

nelinişte intuind un marcaj sub muşchiul gros al pietrei, dar atunci ne uităm 

speriaţi la cortul pe care am muncit din greu să-l ridicăm, la locul pentru care 

ne-am certat cu vecinii să-l obţinem... la cât suntem de aproape de apă şi la 

cât de bine ar rezista copiii unui drum lung şi incert - ca să nu mai spunem 

că ei ar veni cu noi doar până când vor fi învăţat să-şi descopere propriile 

marcaje... şi ne scuturăm ca de un vis urât, aruncând incertitudinea şi efortul 

în străfundul negru şi neexplorat de unde au avut îndrăzneala să se ridice. 

II Consideraţii generale

Consider  că  cei  mai  mulţi  dintre  noi  alocăm  timp  în  trei  direcţii 

majore.  Fiecare  dintre  ele  ne  „dă”  ceva  fără  de  care  viaţa  noastră,  în 

configuraţia actuală, nu ar fi posibilă. Care sunt aceste trei direcţii?

a) Fericirea

b) Banii
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c) Odihna

a) Fericirea intervine, cred eu, atunci atunci când ştim ce vrem de la 

viaţă, când ce vrem de la viaţă e în armonie cu Legile Universului şi când 

suntem mulţumiţi de noi înşine. Voi denumi mai departe activităţile menite 

să ne facă fericiţi sub numele de „sursa de fericire”. 

Nevoia de fericire este atât de puternic sădită în noi, încât, atunci cand 

nu o avem, se manifestă ca un gol, ca o nemulţumire care nu ne dă pace. 

Atunci  când  recunoaştem acest  gol,  în loc să încercăm să ne dăm seama 

exact cu ce să-l umplem, fugim de el şi ne înşelăm vocea interioară cu iluzii 

de putere,  recunoaştere  socială,  muncă  fără  direcţie,  acumulări  materiale, 

modele ce par demne de urmat, sau cu sentimente la minut gen filme, cărţi, 

jocuri  pe  computer,  etc.  Ce-i  rău  în  a  vedea  un  film sau  a  citi  o  carte? 

Absolut nimic atâta timp cât o facem cu deplina conştiinţă că ne dezvoltăm 

făcând-o, că ne place şi că nu am recurs la acel material doar pentru a ne 

umple timpul şi a ne deturna de la întrebarile care ne chinuie. 

Omul  s-a  născut  sau  a  fost  dăruit  cu  un  mecanism  incredibil  de 

feedback: dacă face ceea ce a fost menit să facă, atunci e fericit, iar dacă nu 

vrea sau nu ştie ce trebuie să facă, atunci e nefericit.1 Nefericirea ar trebui să 

fie un semnal că am greşit drumul, un factor motivaţional pentru a ne gasi 

locul, pentru a încerca să aflăm de ce am venit pe lume. Iată că noi am reuşit 

să înţelegem acest mecanism complet pe dos şi că, în loc să-l recunoaştem ca 

atare, încercăm din neştiinţă sau din comoditate să-i închidem gura şi să-l 

îngropăm în reviste, televizor, alcool, telejurnal, ore suplimentare, droguri. 
1 Tom Chalko, The Freedom of Choice
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Consider că majoritatea oamenilor nu sunt fericiţi.  Dacă ar fi, nu ar 

exista nici atâta violenţă şi nici atâta înstrăinare pe lume. Ce motive am avea 

să nu fim fericiţi? N-ar fi multe:

 Ceea ce ne dorim nu este în armonie cu legile universului. De 

exemplu,  credem  că,  dacă  am  avea  o  casă  în  loc  de  un 

apartament  la  bloc,  am  fi  fericiţi.  Fericirea  nu  poate  fi 

alimentată de acumulări materiale. Ce obţinem în acest caz se 

numeşte  confort,  nicidecum fericire.  Cei  care au făcut  acest 

experiment ştiu deja: un lucru material despre care credem că 

ne poate face fericiţi dacă-l obţinem, se va dovedi a fi un mic 

generator de extaz temporar. Apoi ne dăm seama că golul de 

dinainte aşteaptă cuminte sub cenuşa bucuriei de moment, iar 

noi ce facem? Aţi ghicit, desigur: începem să dorim o versiune 

îmbunătăţită  a aceluiaşi  lucru material  pe care l-am obţinut, 

dar  care  nu  şi-a  făcut  datoria  de  a  ne  împlini  spiritual.  Ne 

angajăm într-o cursă pe care nu o putem câştiga pentru simplul 

motiv  că  nu alergăm în direcţia  liniei  de sosire,  ci  cu totul 

aiurea.

 Ceea ce ne dorim este în armonie cu legile universului, dar nu 

reuşim să alocăm suficient timp „sursei de fericire”. Dacă ne 

uităm la cei trei 8 (adică la concepţia conform căreia ziua ar fi 

împărţită în 8 ore de lucru, 8 ore de odihna şi 8 ore de somn), 

lucrurile par a nu fi chiar atât de grave. Dacă devenim realişti, 

vom observa că programul de lucru e, de cele mai multe ori, de 

minim  8  ore  şi  jumătate  (pentru  cei  care  nu  fac  ore 

suplimentare) din cauza pauzei de masă. Dacă punem încă o 

9



oră pentru drumul până la serviciu şi înapoi (asta pentru cei 

care locuiesc aproape şi pentru cazurile în care nu au de trecut 

prin  aglomerări  de  trafic),  plus  jumătate  de  oră  pentru 

pregătiri, avem deja vreo 10 ore. Dacă adăugăm timpul pe care 

ni-l cer diverse cumpărături şi treburi casnice (mâncarea nu se 

face singură şi nici hainele nu au program de auto-curăţire, ca 

să nu mai zic de parchet sau praful de pe televizor), ajungem 

deja undeva la 12 ore pe zi pe care le alocăm supravieţuirii. 

Dacă adăugăm şi, hai să zicem, 2 ore în care ne relaxăm ca să 

ne revenim dupa cele 12 anterioare, plus 7 ore de somn pe 

noapte,  ajungem  la  21  de  ore  din  24  alocate  sistemului 

complicat de supravieţuire pe care ni l-am construit. Ne-ar mai 

rămâne  în  medie  3  ore  pe  zi  de  alocat  pentru  „sursa  de 

fericire”. Asta înseamnă 12,5% din timp alocat pentru ceea ce 

ne împlineşte şi ne dă satisfacţia de a trăi. Adică exact pe dos: 

alocăm cel mai puţin pentru ceea ce ne aduce cel mai mult. 

Din  acest  punct  de  vedere,  consider  că  facem parte  dintr-o 

societate  extrem  de  puţin  evoluată  şi  că  direcţia  în  care 

mergem nu e câtuşi de puţin una ascendentă. 

 Ceea ce ne dorim nu ne este clar nici măcar nouă. Suntem atât 

de prinşi în cele 21 de ore, încât nu avem nici timp nici resurse 

suficiente  pentru a  ne întreba.  Din comoditate  sau din lipsa 

educării  introspecţiei,  suntem  incapabili  să  ne  recunoaştem 

nevoile de rang superior şi atunci facem ce fac şi alţii în jurul 

nostru: ne alegem un model asupra căruia anturajul nostru s-a 

pus de acord că „a reuşit în viaţă”. Oamenii sunt unici. Chiar 

dacă modelul meu poate fi fericit pentru că şi-a dorit o familie 
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minunată  şi  a  reuşit  sa  o  aibe şi  işi  face  timp pentru a-i  fi 

membru activ, sunt şanse mari ca nevoile mele adevărate să fie 

altele. Poate că eu aş fi fericit dacă aş picta non-stop, dar aş fi 

nefericit într-o familie şi aş distruge şi viaţa mea şi pe cea a 

celor apropiaţi mie încercând să semăn cuiva. Mai mult decât 

atat, de cele mai multe ori sunt considerate modele demne de 

urmat persoanele care au „reuşit” din punct de vedere social 

sau  material.  Dar  nu  cred  că  acest  gen  de  reuşită  aduce 

fericirea. 

b)  Banii. Adevărul  gol-goluţ  se  prezintă  în  felul  urmator:  în 

configuraţia socială actuală aşa zis civilizată nu putem trăi fără bani. Voi 

denumi în continuare activităţile dedicate obţinerii de bani sub numele de 

„sursa de bani”. Cel mai elocvent exemplu: serviciul.

c) Odihna. Majoritatea oamenilor obişnuiţi sunt nevoiţi să muncească 

pentru a câştiga banii necesari supravieţuirii. Dar nu poţi munci non-stop. Ai 

nevoie  de  odihnă.  Iar  ciclul  muncă-odihnă  (ca  să-mi  cumpăr  mâncarea 

trebuie să muncesc, dar ca să pot munci trebuie să mă odihnesc din când în 

când) nu face decât să mărească intervalul de timp acordat supravieţuirii în 

detrimentul timpului acordat „sursei de fericire”. Sa nu confundăm odihna 

cu sursa de fericire! 
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III De ce trăim?

Vă propun un exerciţiu. Imaginaţi-vă că vă puteţi detaşa de propria 

persoană şi de cei din jur şi că deveniţi un spectator curios. Imaginaţi-vă că 

vedeţi  derulându-se  in  faţa  voastră  o  parte  din  viaţa  pe  care  o  duceţi. 

Încercaţi să surprindeţi activităţile repetitive şi şabloanele deja formate. 

Cred că,  lăsând  deoparte  diferenţele  datorate  caracterului  unic  al 

personalităţii fiecăruia, am putea deja să identificăm nişte tipare cât de cât 

comune, în functie de vârstă. Dacă nu aţi ajuns la vârsta maturităţii, probabil 

că  veţi  fi  găsit  deja  nişte  întrebuinţări  mai  practice  acestei  cărţi  –  ca  de 

exemplu să înalţe un pic lampa de birou, ori să aducă mai mult echilibru 

unui taburet. Dacă faceţi parte din tagma adultului comun al zilelor noastre 

şi totuşi v-aţi abţinut de la exerciţiul cu lampa de birou, probabil că vă vedeţi 

trezindu-vă  dimineaţa  şi  mergând  la  servici  cu  o  gamă  de  sentimente 

începând de la  detaşare  totală  („Am oprit  oare  robinetul?”)  şi  pendulând 

între extrema superioară („Azi am un proiect  interesant  de făcut”)  şi  cea 

opusă („Iar o să-i văd faţa deşteptului de şef”). Probabil media va înclina 

către ultima variantă, desigur într-o plajă de trăiri mult mai largă decât cea 

din exemplul anterior. Ziua de la servici curge mai repede sau mai încet, dar, 

slavă Domnului, curge totuşi, ajungeţi acasă unde vă aşteaptă deja (sau nu - 

funcţie de cât de mult aţi avansat în universul familiei) copiii pe care i-aţi 

lăsat dimineaţa la şcoală cu maşina. Urmează căteva ore absolut obositoare 

cu  diverse  îndatoriri  casnice,  presupunând  că  nu  aţi  „subcontractat”  deja 

unele servicii către terţe părţi gen menajeră, bonă, spălătorie, restaurant etc, 

după care aveţi probabil (iar dacă nu aveţi, vă doriţi cu ardoare să aveţi şi 
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ajungeţi să vă culcaţi cu unele frustrări) una sau două ore în care să nu faceţi 

nimic  altceva  decât  să  practicaţi  cu  consecvenţă  viciul  preferat  (pescuit, 

ţigară,  film,  carte,  cafea,  scrabble,  uitatul  în tavan,  bere,  Google,  prieteni 

etc). Ziua s-a terminat şi, oricât de mult vă deranjează că trebuie să renunţaţi 

la viciul preferat (eventual vă întindeţi un pic peste ora pe care v-aţi propus-

o chiar daca mâine or să vi se închidă ochii de somn), acceptaţi realitatea şi 

vă culcaţi.

Să ne întoarcem la spectatorul pe care ne-am propus să-l întruchipăm. 

Pentru  cei  care  nu  cunosc  piramida  lui  Maslow,  nevoile  umane  sunt 

îndeplinite   într-o  anumită  ordine:  oamenii  încep  cu  cele  de  bază 

(fiziologice) şi urcă spre cele mai elevate. În general nevoile de bază sunt 

primele care vor fi satisfăcute şi abia ulterior nevoile mai elevate (oricât mi-

ar  place  filmul  de  la  cinematograf,  dacă  trebuie  să  merg  la  toaletă  voi 

intrerupe vizionarea că n-am ce face). Nevoile noastre de bază sunt clare – 

dar cât de bine le putem distinge pe celelalte?

Dacă ar  fi  să  facem un model  simplificat  al  vieţii  noastre de toate 

zilele, ajungem la o realitate pe care „ochelarii” noştrii o cunosc deja prea 

bine:  munca  făcută  rareori  cu  pasiune  şi  deseori  ca  instrument  de 

supravieţiure sau de îmbogăţire (sursă de bani) alternată cu cicluri de odihna 

(că altfel nu se poate). Şi am uitat ceva: treburile casnice. Plus unul sau doua 

concedii pe an – care din dorinţa de a fi cât mai deosebite („După cât am 

muncit, merit şi eu să merg la mare in Grecia”), ajung să fie combinate cu 

permanentele socoteli („Asta cât vine in banii noştrii – hm, e cam scump”). 

Însă  acest  model  prezintă  din  punctul  meu  de  vedere  o  mare 

problemă: dacă muncesc pentru a trăi şi dacă trebuie să mă odihnesc pentru a 
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putea munci,  unde e timpul pe care îl aloc acelor activităţi,  lucruri şi/sau 

persoane care mă fac să ma simt împlinit şi fericit („sursa de fericire”)? Şi de 

ce, în cazul în care ştiu ce mă împlineşte în această viaţă, sunt nevoit să aloc 

cea mai mare a timpului meu altor activităţi care îmi asigură supravieţuirea? 

E destul de greu să te plictiseşti în ziua de azi. Reuşim să ne ocupăm 

timpul atât de mult şi fiecare activitate generează o alta care o alimentează 

pe cea următoare. Unii dintre noi avem chiar şi obiective care se pot întinde 

pe  mai  mulţi  ani  –  o  slujbă  mai  bună,  o  casă,  o  afacere  şi  pentru  care 

muncim  conştiincioşi  şi  sacrificăm  timp,  relaţii  şi  uneori  porţii  mari  de 

somn. Se impune o întrebare: 

PENTRU ASTA TRĂIM?

Dacă  pentru  asta,  atunci  unde  e  fericirea  despre  care  am  auzit 

vorbindu-se? Şi dacă nu trăim pentru asta, atunci pentru ce trăim? Şi dacă 

trăim pentru altceva, atunci de ce acţionăm ca şi cum am trăi pentru asta?

Probabil  că mulţi  dintre voi  începeţi  să dezvoltaţi  o arecare iritare. 

Doar v-aţi mai pus aceste întrebări! Şi chiar prespunând că nu aţi facut-o, 

ştiţi deja că acesta e un subiect steril şi că nu vă poate spune nimeni pentru 

ce trăim. Să fie oare adevărat?

E firesc să nu-mi poată spune altineva pentru ce trăiesc. E datoria mea 

să aflu ce mă împlineşte şi ce mă face cu adevărat fericit. Dar e greu să mă 

gândesc  la  asta  în  cele  24  de  ore  din  care  21  de  ore  sunt  alocate 
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supravieţuirii, mai ales dacă nu am fost educat în acest sens. Şi atunci fac şi 

eu ce fac cei din jur: merg cu valul. 

Există, desigur, excepţii. Există oameni fericiţi, care au aflat că s-au 

născut  pentru  a  cânta,  de  exemplu,  şi  pot  supravieţuiască  din  rezultatul 

pasiunii lor: sursa de bani coincide cu sursa de fericire. Aceasta ar trebui să 

fie  regula  şi  nu excepţia:  sursa  de  bani  să  coincidă  cu sursa  de fericire. 

Chemarea  pe  care  o  am,  alimentată  cu  harul  pe  care  l-am primit,  să-mi 

asigure existenţa. Să fie acesta cazul celor mai mulţi  dintre noi? Dacă ne 

imaginăm că, pentru binele planetei şi viitorul copiilor noştri, ar trebui să 

existe o masă critică de indivizi care îşi indeplinesc chemarea şi îşi câştigă 

existenţa în acest fel, credeţi că am atins acea masă critică? Mai mult, dacă 

aţi raspuns negativ la întrebarea de mai sus, credeţi că numărul celor care 

trăiesc din sursa de fericire creşte în timp şi se apropie de  masa critică sau, 

dimpotrivă, scade? 

Din punctul meu de vedere, nu numai că aceia pentru care sursa de 

bani coincide cu sursa de fericire sunt foarte puţini, dar nici nu consider că 

mediul  social  pe  care  ni  l-am  creat  e  de  natură  să  îndrepte  lucrurile2. 

Dimpotrivă. De aceea, cred că e timpul să ne îngrijorăm activ; înţeleg prin 

asta că avem nevoie în primul rând să ne conştientizăm alienarea şi, în al 

doilea rând, să nu o punem în sertar ci să facem ceva concret în legatură cu 

aceasta  problemă.  Pare  complicat?  Nu e.  Căutaţi  în  interior,  încercaţi  să 

aflaţi cine sunteţi şi ce vă doriţi cu adevărat, ce vă împlineşte. Învăţaţi să vă 

ascultaţi vocea interioară, ea există, e acolo, e concretă, aşteaptă doar un pic 

de atenţie. Odată ce aţi aflat, alegeţi acel drum, oricât ar părea de diferit de 

2 Prin aceasta nu înţeleg că mediul social actual e neapărat lipsit de oportunităţi, ci că noi am renunţat să 
gândim şi să ne căutăm identitatea. Nu mai suntem educaţi şi nici nu tindem să ne autoeducăm pe noi şi pe 
copiii noştri în aceasta direcţie.
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cel de acum. Schimbarea începe din interior, niciodată din exterior, şi începe 

cu fiecare din noi. Dacă dimensiunea schimbării vă sperie, amintiţi-vă cum 

poţi să mănânci un elefant: niciodata întreg, doar tăindu-l în bucăţi suficient 

de mici pentru a putea fi înghiţite. 

Am folosit mai sus termenul de alienare şi nu cred că am exagerat cu 

ceva. Să nu ştii ce te împlineşte şi să nu ştii care e darul tău special, care e 

misiunea  ta,  e  echivalent  cu  a  nu  şti  cine  eşti.  Dacă  nici  măcar  nu  eşti 

conştient că trebuie să întreprinzi această căutare interioară, ai toate şansele 

să orbecăi prin viaţă fără direcţie şi să nici n-ai idee ce se întâmplă cu tine 

(aţi trăit vreodată sentimentul de inutilitate?) Uitaţi-vă în jur şi încercaţi să 

spuneţi că nu trăiţi într-o lume alienată: mor oameni zilnic pentru frontiere 

care nu există decât în mintea lor şi pe documentele scrise de ei. Munţii şi 

apele şi câmpiile şi pădurile nu cunosc aceste frontiere. Au murit şi mor în 

continuare  oameni  pentru  că  nu  se  înţeleg  ce  nume  să-i  dea  Creatorului 

acestei lumi, deşi nu au nici o certitudine clară privitor la actul Creaţiei. Mor 

oameni  de  frig  şi  de  foame  pentru  că  resursele  planetei  sunt  abuzate  şi 

împărţite după criterii care n-au nimic de-a face cu iubirea faţa de semeni şi 

respectul  faţă  de  Terra,  faţă  de  copiii  noştri  şi  faţă  de  ziua  de  mâine. 

Milioane de vieţi sunt distruse pentru că cei care ar trebui să le trăiască sunt 

prinşi exclusiv în activităţi care trebuie să le asigure nevoile de bază, fără a 

putea sau fără a fi deprins obiceiul satisfacerii celor superioare. Fiecare viaţă 

de pe Terra e în pericol din cauză că, în loc să cercetăm constant şi prioritar 

lumea  în  care  trăim  (începând  cu  noi  înşine)  şi  să  căutăm  resursele 

energetice necesare zilei de mâine, cercetăm şi creem arme de distrugere în 

masă care să ne asigure că putem lua ce vrem când vrem, fără a fi nevoiţi să 

creem  şi  să  muncim  noi  înşine,  într-un  soi  de  elan  pirateresc  modern. 
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Investim şi plătim oameni fără nici o fărâmă de simţ civic sau decenţă să ia 

în numele nostru şi pentru noi hotărâri care ne marchează vieţile, copiii şi 

lumea în care trăim. Ne încurajăm cu aşa zisul act de alegere a acestora, dar, 

atunci  când  toate  alternativele  sunt  proaste,  ne  limităm  să  alegem  cu 

seninătate răul cel mai mic şi să fim mulţumiţi de noi înşine: am făcut tot ce 

se putea. Chiar aşa să fie?  

Dimpotrivă, să conştientizezi aceste lucruri, dar să nu poţi să te ocupi 

de asta in mod prioritar, e o pedeapsă şi mai mare – ştii cine eşti şi ce vrei, 

dar nu poţi  fi  tu însuţi  pentru că trebuie să joci jocul  supravieţuirii.  Aici 

intervin limitele societăţii moderne. Poţi alege să nu faci acest joc, dar iţi pui 

în pericol existenţa socială.

Reprezentăm o  specie  ciudată:  suntem  departe  de  a  ne  cunoaşte 

limitele şi mi se pare că ne dorim din ce în ce mai puţin să o facem. Cei 30 

de arginţi sunt peptidele, interesul de moment şi confortul. Soldaţii romani 

reprezintă educaţia din ce în ce mai tehnică şi orientată spre câştig material. 

Un copil interesat să înveţe în conformitate cu un sistem de valori este un 

renegat între alţi copii pentru ai căror părinţi contează din ce în ce mai puţin 

aceste valori. Nu e vina copiilor, ci a noastră. Dascălul pe care sistemul l-a 

învăţat să recompenseze capacitatea de a memora mai mult decât pe aceea 

de a înţelege e din ce în ce mai puţin vinovat: tot mai multe generaţii de 

creiere spălate ies de pe băncile sistemului. La urma urmei, şi el e un produs 

al acestui sistem. Sistemul are nevoie de eficienţă: suntem din ce în ce mai 

mulţi şi din ce în ce mai greu gestionabili, de aceea trebuie să fim nivelaţi, 

iar cei nivelaţi devin nivelatori pentru că aşa au învăţat că e bine. Trebuie să 

rupem acest cerc vicios cat mai repede. Avem de luptat nu numai cu lipsa de 
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educaţie şi de înţelegere a nivelatorilor, ci şi cu numărul lor din ce în ce mai 

mare. 

Atunci când intri într-o casă mare, n-ai de unde să ştii unde sunt toate 

geamurile şi uşile (decât pe cele din raza ta vizuală directă). Explorând acea 

casă şi mergând din cameră în cameră, poţi ajunge să o cunoşti în întregime. 

Datoria noastră ca părinţi trebuie să fie să ne învăţăm copiii să-şi exploreze 

casa proprie, sinele, şi în nici un caz să le transmitem harta deja întocmită a 

casei noastre. Acest lucru nu va face decât să creeze confuzie în mintea lor. 

În loc să îi  învăţăm să exploreze şi  să le dăm intrumentele necesare,  noi 

tindem să le dăm o hartă gata marcată cu uşi utile pentru noi dar inexistente 

pentru ei sau cu pereţii noştri imaginari de care ei nu vor trece, ratându-şi 

potenţialul şi lovindu-se in schimb de pereţii lor reali. Căutarea interioară ar 

trebui să fie primul lucru pentru care să ne pregătim copiii pentru a vindeca 

o societate alienata, desigur, fără a omite exemplul direct. 

Un proverb spune: dă unui om un peşte şi l-ai hrănit odată. Învaţă-l să 

pescuiască şi l-ai hrănit toată viaţa. Din punctul meu de vedere, aceasta e 

datoria noastră faţă  de copii  (indiferent  dacă ne poartă sau nu semnătura 

genetică): să-i învăţăm să pescuiască. Să le dăm peştele cu ţârâita mi se pare 

o dovada de egoism (căci încercăm să-i facem dependenţi de noi) şi de lipsă 

de înţelegere.  

IV Lumea interioară şi lumea exterioară

Am tot amintit de lumea interioară şi de cât mi se pare de important să 

o  explorăm.  Doresc să  fac  o  precizare:  a  ne explora  lumea interioară nu 
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înseamnă  să  devenim  izolaţi  de  lumea  exterioară.  Dimpotrivă:  mai  ales 

pentru cei rupţi de natură, să ne explorăm lumea interioară înseamnă să ne 

„reparăm” interfaţa cu Universul viu şi interconectat. 

„...ne  simţim  câteodată  separaţi  de  lumea  din  jurul  nostru.  Atâţia 

oameni, păşind pe străzile aglomerate ale oraşului, işi fac loc printr-o armată 

de străini şi evită să-i privescă pe cerşetori sau pe cei care dorm lângă uşile 

magazinelor.  Într-un  lift  aglomerat  încercăm să  creem în jurul  nostru  un 

spaţiu privat, iar la birou ne asigurăm un teritoriu de protecţie. Câteodată 

profesia pe care am ales-o ni se pare fără sens, nimic altceva decât o cursă 

nesfârşită pentru promovare, statut, putere şi autoritate. Pentru cei mai mulţi 

dintre noi viaţa nu are un sens adevărat sau un scop.”3 

Citatul aparţine lui F. David Peat, fizician şi scriitor. În cartea sa, „The 

Philosohper’s Stone”, autorul pomeneşte de căutarea scopului şi de momente 

în care suntem cu adevărat „conectaţi”:

„Când trăim o astfel de epifanie, simţim atingerea a ceva universal şi 

poate etern, aşa încât acel moment devine unul luminos ce pare să dureze o 

veşnicie.  Simţim  dispărând  frontierele  dintre  noi  şi  lumea  exterioară, 

deoarece  experienţa  noastră  e  dincolo  de  orice  clasificare  şi  de  orice 

încercare de a fi capturată în gândirea logică.”4

Dacă  vi  se  pare  un  subiect  interesant,  sunt  autori  care  au  analizat 

această temă5 mult mai bine decât aş putea să o fac eu. Consider însă că e de 

3 F. David Peat, The Philosopher’s Stone
4 F. David Peat, The Philosopher’s Stone
5 De exemplu psihiatrul suedez Carl Jung a definit prin „sincronicitate” conexiunile dintre lumea exterioară 
şi lumea interioară ce dau naştere la evenimente care nu sunt legate între ele cauzal (Synchronicity — An 
Acausal Connecting Principle). F David Peat a explorat pe larg legatura între lumea interioară şi lumea 
exterioară în Synchronicity: The Bridge Between Matter and Mind. 
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maximă importanţă să realizăm faptul că viaţa depersonalizată şi alienată a 

celor  care  trăiesc  în  societăţi  aşa  zis  dezvoltate,  fără  un  nivel  minim de 

contact  cu natura,  ne izolează şi  ne fragmentează în indivizi de cele mai 

mule ori egoişti, goi şi fără scop. 

Călătoria pe care v-o propun în lumea voastră interioară mi se pare 

primul pas spre a conştientiza această alienare şi  spre a repara ce se mai 

poate  repara.  Odată  început  acest  drum,  rezultatul  nu  e  interiorizarea 

excesivă  şi  nici  izolarea  ci,  dimpotrivă,  interconectarea,  starea  în  care 

„simţim dispărând frontierele dintre noi şi lumea exterioară”. Consider că, 

de-abia cunoscându-ne la nivel profund şi scuturând praful depus de secole 

de „civilizaţie” putem să ne integrăm în Univers şi să fim parte armonioasă 

din lumea exterioară.   

V Dincolo de perdea

Familie:  părinţi,  copii,  partener de viaţă,  rude mai  apropiate şi  mai 

indepărtate. Prieteni: melancolia camerei de cămin din timpul studiilor, rari 

prieteni  din  copilărie,  prieteni  vechi  lăsaţi  în  urmă  de  valurile  căsniciei, 

prieteni noi găsiţi pe-aceleaşi valuri. Serviciu: pasiunea devoratoare cu care 

ne împart cei din jur pentru unii, închisoare de zi pentru alţii. Infrastructură: 

tot ceea ce ar trebui să ne facă viaţa mai uşoară în schimbul dependenţei de 

aceasta.  Media:  surogat  care  ne  scuteşte  de  efortul  de  a  gândi  şi  care 

selectează pentru noi informaţiile relevante si modelele de urmat din lumea 

în care trăim; media mai are, de asemenea, menirea să ne distragă atenţia de 

la lucrurile asupra cărora cei care o conduc nu doresc să ne concentrăm. 

Politica: iluzia implicării celor mulţi în actul decizional cu implicaţii majore 

asupra lor şi a copiilor lor. Posesia: iluzia stării de siguranţă combinată cu 
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iluzia departajării de ceilalţi, deseori asumată la nivel de identitate. Religia: 

refugiul care ne dă iluzia că nu suntem totuşi atât de pragmatici şi că avem o 

viaţă spirituală. Sistemul de învăţământ: structura care ne pregăteşte copiii să 

accepte cele de mai sus ca pe nişte realităţi inexorabile la care ei trebuie să 

se  adapteze  şi  care,  alături  de  media,  se  ocupă  conştiincios  de  spălarea 

creierelor.  O  zi  din  viaţă:  un  amestec,  nu  totdeauna  cel  dorit,  între 

„ingredientele” deja menţionate.

Să mai fie ceva dincolo de toate acestea...?

...Ca, de exemplu, faptul că nici acum nu ştim din ce suntem făcuţi? 

Fără  îndoială,  am  progresat  în  timp,  dar,  coborând  la  nivel  subatomic, 

suntem încă departe de certitudini. Câţi dintre noi ştim că, pentru fizicieni, 

lumea subatomică are sens şi se integrează în lumea macroscopică  doar în 

condiţiile în care Universul ar avea minim 10 dimensiuni  (cu vreo 6 mai 

multe decât cele 4 care ne sunt familiare)6?

Ce ziceţi de faptul că n-am reuşit încă să aflăm, noi, locuitorii Terrei, 

care e originea noastră şi a Universului? Sigur, oamenii de ştiinţă discută 

despre  big-bang,  iar  religia  ne învaţă  despre  Creaţie.  Ştim cu  certitudine 

unde e adevărul?

Cum se explică faptul că nu înţelegem clima propriei noastre planete?

De ce, deşi confruntaţi cu  iminenţa unei crize energetice globale, ne 

concentrăm să stoarcem ultimele resurse disponibile şi să ne războim pentru 

ele în loc să ne concentrăm prioritar pe alternative energetice sustenabile si 

viabile?
6 E vorba de teoria corzilor descrisă intr-un limbaj accesibil publicului larg de către Brian Greene in cartea 
sa, Universul elegant.
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De ce, în secolul tehnologiei şi al informaţiei se mai moare de foame?

De ce nu ştim ce e gravitaţia?

De ce nu ştim ce e lumina?

De ce n-am eradicat cancerul?

De ce ne otrăvim singuri cu „amelioratori”?

De  ce  trăim  în  comunităţi  poluate  şi  poluante  din  beton,  asfalt  şi 

sticlă?

De  ce  deforestăm  iresponsabil,  în  ciuda  schimbărilor  climatice 

accelerate şi evidente?

De ce plătim echivalentul hranei a milioane de săraci care trăiesc la 

limita de subzistenţă pe campanii politice?

Unde  se  duc  sumele  astronomice  cu  destinaţia  oficială  de 

„reînvigorare a economiei” şi care, daca ar fi impaţite în mod egal la întrega 

populaţiei a planetei, ar face din fiecare locuitor al acesteia un milionar în 

dolari?7

De ce  ne  vindem timpul,  inteligenţa  şi  pasiunea  în  schimbul  unor 

simboluri fără nici o valoare intrinsecă precum banii?

Daca sufletul sau entitatea spirituală supravieţuieşte corpului, atunci 

cum apar entităţi spirituale noi pe lume? Apar entităţi spirituale noi pe lume 

sau există doar un număr constant care se reciclează/evoluează? Dacă doar 

7 Temă dezbătută pe larg apropo de planul de reînvigorare a economiei Statelor Unite. 
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se reciclează prin reîncarnare, aşa cum susţin unele credinţe, atunci cum se 

face că populaţia umană planetei creşte? Dacă populaţia umană a planetei 

creşte în paralel cu distrugerea dramatică a faunei si florei, asta poate pleda 

in favoarea unui numar constant de entităţi spirituale care, în lumea fizică, 

trec prin diverse stadii între ceea ce noi numim plante, animale şi oameni? 

La urma urmei, ştim cu siguranţă dacă sufletul supravieţuieşte corpului? 

De ce,  deşi  în  forul  nostru interior  ştim că acestea  sunt  lucruri  de 

importanţă infinit mai mare decât  cumpărăturile pe care le avem de făcut 

mâine, vom reveni rapid cu gândul la cumpărături, fără a face nimic concret 

pentru a integra aceste întrebări în viaţa noastră?

Să fi reuşit atât de bine să ne lăsăm creierul să fie spălat?

VI Cine e de vină?

Industria  constructoare  de  maşini.  Stop  de  linie  la  client!  Echipa 

logistică ştie ce înseamna asta din punct de vedere financiar – fiecare minut 

în care stă linia de asamblare este direct proporţional ca şi  cost cu tactul 

liniei.  Dacă linia de asamblare  a clientului  poate să producă o maşină la 

fiecare  două  minute,  asta  înseamnă  că  un  minut  de  stop  de  linie  costă 

jumătate  de maşină.  Pentru oricine nu a văzut o linie de asamblare  unde 

lucrează 2000 de oameni, acest lucru pare greu de înţeles. Ca de exemplu, 

pentru directorul  de  producţie:  cei  de  la  logistică  au  întârziat  cu  materia 

primă şi acuma tot echipa lui duce greul. Nu-i drept. 

Echipa logistică mai ştie că, avand în vedere costul uriaş pe minut al 

stopului de linie, orice transport special, chiar şi cu avionul până la client 

merită  costul  de  a  fi  organizat.  În  paralel  au  loc  mai  multe  acţiuni: 
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responsabilul  de  transporturi  organzează  un  avion  charter  pe  baza 

promisiunii producţiei că vor termina 1000 de buc din reperul stabilit până 

seara la ora 20:00. Având în vedere tactul liniei de producţie şi capacitatea 

sub  necesarul  care  trebuie  livrat,  asta  înseamna  încă  un  charter  mâine 

dimineaţa la ora 04:00 şi un microbuz care să plece mâine dimineaţă la ora 

06:00. De-abia de mâine de la prânz se poate trece la program normal de 

livrări, asta dacă nu sunt prea multe rebuturi pe linie. Echipa din producţie a 

trecut de la doua schimburi normale la schimburi prelungite de câte 12 ore. 

Directorul  de  producţie  încearcă  să  menţină  nivelul  de  calitate  şi 

eficienţa sub control.  Adevărul e că oamenii sunt obosiţi  şi  eficienţa e la 

pământ,  iar tot ce se lucrează noaptea are o rată medie  de rebut  aproape 

dublă  în  raport  cu  primul  si  al  doilea  schimb  cu  durată  normală. 

Planificatorul care e şi el în priză, sună la fiecare două ore ca să vadă dacă se 

produce atât cât s-a promis în planul de recuperare a întârzierilor la client. 

Referentul logistic care a dat acest plan la client a rugat planificatorul să-i 

trimită  şi  lui  un  SMS  când  are  noutăţi  de  la  producţie.  Între  timp, 

responsabilul  de transporturi  toacă mărunt  din buze sperând că o să  aibe 

cantitatea pe care trebuie să o încarce la ora 20:00 pentru primul charter, 

altfel  fiecare  oră  de  aşteptare  a  avionului  costă  enorm  în  raport  cu  un 

transport obişnuit. 

Directorul de producţie a început deja să dea acordul pentru produse a 

căror calitate ar fi refuzat-o în condiţii normale. La urma urmei, să livreze la 

timp cantitatea promisă e mai important decât să-şi strice ppm-ul8. 

8 Modul în care se măsoară defectele de calitate în industria constructoare de maşini: parts per milion. 
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La ora 20:00, 870 buc din cele 1000 de repere care trebuie livrate sunt 

gata. Responsabilul  de transporturi îl  sună pe referentul logistic care e în 

contact cu clientul să-l întrebe: ce face, mai aşteaptă să se producă diferenţa, 

sau dă drumul la transport cu o cantitate mai mică? Referentul logistic sună 

la client şi revine cu răspunsul: cele 870 buc trebuie să ajungă în cel mai 

scurt timp posibil, dar asta înseamnă că următorul charter trebuie să plece 

mai devreme cu o ora pentru a preveni un stopul de linie. 

Directorul de producţie sună doi operatori care erau în concediu şi le 

organizează transportul la fabrică. Acum lucrează şi el cu mânecile suflecate 

pe unul din utilaje. 

Referentul logistic adoarme cu telefonul lângă pat şi cu alarma pusă 

pentru ora 02:30 noaptea ca să afle dacă producţia a reuşit  să recupereze 

diferenţa. Responsabilul de transporturi a anunţat deja acasă că rămâne la 

birou până mâine, aşa că acuma, neavând ce face până la urmatorul charter, 

citeşte nişte articole pe internet. Planificatorul adoarme cu telefonul lângă 

pat şi cu alarma pusă la ora 02:20 ca să verifice situaţia din fabrică şi să-l 

poată anunţa pe referent care e situaţia la 02:30, aşa cum i-a promis. 

Toate acestea pentru că, în sistemul bine uns, a intervenit o variabilă: 

furnizorul nu a fost în stare să susţină în timp suficient de scurt creşterea 

comezilor cerute de clientul final. Dar cine credeţi că pune în operă această 

întreagă nebunie? Eu, cel care am de gând să-mi cumpăr o maşină. 

Pentru ca eu, consumatorul final să plătesc un preţ cât mai mic (în 

care să încapă şi un profit cât mai bun pentru acţionari) pe o maşină cât mai 

bună calitativ şi cât mai deosebită de celelalte maşini de pe piaţă, ceea ce se 
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întâmplă în culise e de multe ori similar cu ce v-am descris mai devreme. 

Toate acestea se întâmplă atât din cauza mea, cât şi din cauza nehotărâţilor 

din jurul meu care vor şi  ei să-şi  schimbe maşina dar nu sunt în stare să 

asigure o cerere constantă. 

Un  astfel  de  carusel  poate  pune  stăpânire  completă  pe  angajat. 

Deservirea clientului devine condiţia sine qua non ca angajatul să-şi păstreze 

slujba. Pentru ca el să-şi păstreze slujba, familia devine un accesoriu de care 

se ocupă atunci când are timp. Copiii  devin victime sigure ale sistemului 

nivelator pentru că nu mai apucă sa primească de la părinţi educaţia pe care 

o preia aproape exclusiv sistemul de învăţamânt.

Mai rău decât caruselul în care s-a implicat angajatul căruia îi lipsesc 

opţiuni mai bune e faptul că maşina care ar trebui să-mi crească mie nivelul 

de confort şi timpul liber, vine cu un preţ mai mare decât cel în bani. Pentru 

maşina asta, eu, clientul, mă împrumut de la bancă. Făcând un împrumut, 

depind şi eu de slujba mea ceva mai mult decât înainte. Devin mai atent să 

caut o slujbă mai bine plătită sau să fac ore suplimentare sau să trag în aşa 

fel  încât  să  fiu  remarcat.  Maşina  asta  presupune  asigurare  obligatorie  şi 

facultativă,  presupune benzină din ce în ce mai  scumpă,  prespune loc de 

parcare  şi  eventuale  certuri  cu vecinii  pentru spaţiile  tot  mai  insuficiente 

dacă  parcarea  e  pe  spaţiul  public,  prespune  îngrijire,  service,  revizii, 

spălătorie. Faptul că merg la serviciu cu maşina nu înseamnă că ajung mai 

repede la birou, uneori înseamnă contrariul, întrucât maşina mea trece prin 

acelaşi  trafic  prin care trecea şi  autobuzul şi  prin incomparabil  mai  mult 

trafic decât metroul. 
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Câştig  statut  şi  confort  dar  mă  aleg  cu  un  nivel  crescut  de  stres 

financiar şi, pe lângă timpul cu deplasarea (care e la fel ca înainte sau mai 

rău), ajung să pierd şi mai mult timp cu ceea ce presupune îngrijirea maşinii. 

În plus, devin mai sedentar şi scap şi de mişcarea pe care o făceam până la 

staţie.

În acest caz, maşina e doar un exemplu. Poate fi orice altceva. 

Eu, clientul, la fel ca şi angajatul care lucrează în industria menită să-

mi  ofere satisfacţie,  ne angajăm reciproc într-o interdependenţă cu efecte 

contrare celor dorite de noi. Cine câştigă? De aici se văd cu ochiul liber două 

tabere:  acţionarii  lanţului  de  fabrici  care  mi-au  contruit  maşina  (a  nu  se 

confunda cu angajaţii) şi banca de la care m-am împrumutat. Eu am câştigat 

mai puţin decât am sperat: pentru un confort mai bun m-am ales cu o rată la 

bancă şi nişte dobânzi care fac în aşa fel încât să returnez aproape dublul 

sumei împrumutate;  m-am ales cu o stare generală mai proastă din cauza 

faptului că nu mai fac atâta mişcare câtă făceam înainte; m-am ales cu mai 

puţin timp liber din cauză că acum mă implic mai mult  în jobul meu (şi 

ocazional mai fac şi alte joburi) ca să-mi pot acoperi creditul. M-am ales cu 

griji pe care nu le aveam înainte: unde mi-am zgâriat maşina cea nouă? Cât 

costă să o repar? Angajatul fabricii de maşini a câştigat şi el mai puţin decât 

a sperat: şi el e angrenat într-o serie de interdependenţe de acelaşi gen.

  Nu sunt  primul  care observă acest  lucru şocant  la  prima vedere: 

progresul  ar  trebui  să însemne mai  puţină muncă şi  mai  mult  timp liber. 

Progresul ar trebui să însemne că avem un confort din ce în ce mai ridicat, o 

sănătate din ce în ce mai bună şi că avem din ce în ce mai mult timp pentru 

noi. Uitati-vă în jur şi spuneţi cu mâna pe inimă că simţiţi acest progres pe 
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pielea voastră. Vorbiţi cu părinţii voştrii, verificaţi timpul pe care l-au avut 

ei înşişi pentru ei în raport cu confortul şi comparaţi. Încercaţi şi cu bunicii, 

cei care-i aveţi. Chiar dacă unii din părinţi sau bunici, săraci fiind, au avut 

mai puţin timp sau confort decât noi, în mod sigur au avut o sănătate mai 

bună  (statistic  vorbind).  Uitaţi-vă  la  copiii  noştri:  faptul  că  sunt  complet 

înrobiţi de computer, telecomandă şi IPod nu înseamnă că au mai mult timp 

pentru ei şi nici că le-a crescut calitatea vieţii. Computerul, telecomanda şi 

IPod-ul nu ţin loc de părinţi şi nu îi învaţă să comunice şi nu le transmit 

valori. 

Nu încerc prin acest discurs să reînvii ideologii sau sisteme politice de 

care am încercat  să scăpăm de-a lungul timpului.  Încerc doar să vă aduc 

aminte:  uitaţi-vă  cine  câştigă  din  acţiunile  voastre!  Priviţi-vă  acţiunile  la 

nivel  macroscopic!  Raportaţi-vă  la  progres,  aşa  cum e  el  definit  în  mod 

firesc,  nu  aşa  cum  ne  este  el  indus  prin  reclame  şi  media!  Nu  suntem 

marionete decât atunci când renunţăm de bună voie la dreptul de a acţiona şi 

de a gândi liber! E un drept  scump,  pentru care mulţi  au plătit  cu viaţa! 

Faptul  că  se  încearcă  supunerea  noastră  prin  necesitate  şi  prin  spălarea 

creierului e doar un nou sistem, mai subtil, de înrobire în scopul câştigului 

financiar.  Amintiţi-vă  în  permanenţă  de  aceste  lucruri  atunci  când  luaţi 

decizii!

Din păcate, deciziile financiare sunt, pentru cei mai mulţi dintre noi, 

supuse necesităţii. S-ar putea ca serviciul meu să depindă de maşina pe care 

mi-o cumpăr în cazul în care sunt nevoit să navetez în alt oraş. S-ar putea să 

nu pot să evit un împrumut la bancă. Dependenţa financiară este o realitate 

tristă a lumii de azi, de aceea sunt puţine lucruri pe care pot să le facă cei cu 

venituri  modeste în raport cu nevoile pe care le au. Indiferent de situaţia 
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financiară, însă, primul lucru pe care-l avem de făcut este să gândim şi să 

nu-i lăsăm pe alţii să gândească pentru noi; să fim oameni chiar şi atunci 

când acest lucru e în contradicţie cu interesul financiar; să nu lăsăm nevoile 

să ne afecteze personalitatea.

De multe ori uităm să fim oameni atunci când acest lucru poate să ne 

coste bani.  Am ajuns să credem că e scuzabil şi normal să existe oameni 

flămânzi pe stradă şi că e perfect normal ca ei să sufere de foame fiindcă nu 

au bani şi că e perfect normal ca noi să ne ascundem în spatele uniformei de 

oameni perfect normali cu locuinţă, serviciu şi cu suficienţi bani cât să nu 

răbdăm de foame ca şi cei pe care am început să nu-i mai vedem. Vă propun 

să ne aducem aminte că suntem oameni şi atunci când trecem prin probleme 

grave, şi atunci când îi vedem pe alţii că trec prin perioade dificile. 

VII Fiecare nouă zi de viaţă este un miracol

Ce-ar fi dacă am începe fiecare zi conştientizând acest lucru?

Deja simt un dezacord din partea voastră. Cum adică? Am tot vorbit 

despre cum ne umplem timpul cu lucruri utile supravieţuirii în detrimentul 

fericirii,  şi  acum  vin  şi  dau  cu  băţul  în  baltă  şi  spun  că  fericirea  e  la 

îndemână şi că, atunci când mă trezesc dimineaţa la 06:00, rupt de somn, pot 

să întâmpin ziua ca pe un miracol. 

Lucrurile  au  dimensiunea  pe  care  le-o  atribuim.  Oameni  diferiţi 

reacţionează diferit în împrejurări similare, funcţie de propriile sisteme de 

măsură. Nişte crengi înmugurite pot fi un eveniment major în comparaţie cu 

o boală grea care poate fi doar o altă încercare – funcţie de măsura cu care 
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evaluăm  lumea.  Un  proverb  spune:  frumuseţea  e  în  ochii  celui  care 

contemplă. La fel şi nenorocirile personale, aş adăuga eu. 

Probabil aţi auzit de multe ori spunându-se că fericirea stă în lucrurile 

mici: un răsărit de soare, un cer cu stele, o creangă de copac, o cafea sorbită 

în linişte, etc.  Cât de des ne bucurăm de aceste lucruri mărunte? Nu foarte 

des, dar asta nu pentru că aceste lucruri mărunte sunt rare, ci dintr-un motiv 

critic pentru existenţa noastră: atunci când ele se întâmplă chiar sub ochii 

noştrii, noi nu suntem acolo să le trăim. Suntem undeva cu gândul în trecut 

(„Ce bine a fost în weekend”), sau în viitor („Acuşi vine weekend-ul”), dar 

atunci când vine weekend-ul  mult aşteptat, îl umplem cu defulari adunate în 

timpul cât ni l-am dorit şi ratăm motivul pentru care îl aşteptam. Ori facem 

lucruri necesare supravieţuirii care s-au adunat în timpul săptămânii  şi pe 

care nu le-am putut finaliza mai devreme. 

De  câte  ori  vi  s-a  întâmplat  să  nu  ştiţi  ce  aţi  facut  cu  cheile,  de 

exemplu? Sau cu alt lucru pe care acum câteva secunde l-aţi avut în mână, 

iar acum a dispărut? Nu vă liniştiţi singuri conştiinţa („Ce uituc pot să fiu!” 

ori „Se vede că n-am dormit suficient!”). E adevărat că ne e mai greu să ne 

concentrăm  atunci  când  suntem  obosiţi,  dar  principala  cauză  a  acestor 

amnezii este CĂ NU TRĂIM ÎN PREZENT. La vremea când am pus cheile 

în buzunar mă gândeam la ceva, altceva decât ce făceam în acel moment, nu 

eram atent la prezent. Trăiam într-o altă lume decât cea prezentă, într-o lume 

pe care mi-am creat-o singur. Şi din acest punct de vedere, e adevărat că 

lumea în care trăim e o iluzie9. Viaţa trece pe lângă noi, dar noi nu suntem 

atenţi la ea. 

9 Putem ajunge la această concluzie şi amintindu-ne că lumea exterioară e rezultatul percepţiei celor 5 
simţuri, percepţie interpretată de creier.
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Gândiţi-vă la un traseu pe care îl  parcurgeţi  zilnic de multă  vreme 

(drumul către servici, de exemplu). Propuneţi-vă ca, data viitoare cînd îl veţi 

parcurge, să vă imaginaţi că treceţi pentru prima oara acolo şi să încercaţi sa 

descoperiţi  cu  adevărat  tot  ce  e  în  jurul  vostru  –  culori,  forme,  lumini, 

obiecte, mirosuri, sunete, oameni, plante, cer şi să fiţi deplin conştienţi de 

propria prezenţă în raport cu ce aveţi în jur (pentru asta aveţi nevoie să vă 

alocaţi mai mult timp decât de obicei şi să nu fiţi în maşină, ci pe jos; dacă 

acest traseu e prea lung pentru mersul pe jos, e suficient să parcurgeţi doar 

câteva sute de metri). Goliţi-vă creierul de gânduri, închideţi telefonul mobil 

şi încercaţi să deveniţi un receptor total, un fel de ochi cu viziune de 360 de 

grade care aude şi simte şi care e conştient de sine. Dacă vă dedicaţi deplin 

acestui exerciţiu şi reuşiţi să vă detaşaţi de alte gânduri, vă garantez că veţi 

avea parte de o surpriză majoră. Veţi descoperi că nu ştiaţi mai nimic despre 

banalul drum către servici pe care unii dintre voi îl parcurgeţi poate de ani de 

zile.

Dacă ştim atât de puţin despre un lucru atât de banal cum ar fi drumul 

către servici, cât de mult credeţi că pierdem de-a lungul unei vieţi pentru că 

nu suntem atenţi? Cât de multe din lucrurile care contează pentru noi sunt 

doar  nişte  contururi  fără  detalii  pentru  că  noi  eram prea  prinşi  în  lumea 

noastră ca să fim atenţi la ele? Cât de activ am ascultat ce ne-a spus fiinţa 

iubită despre ziua pe care a petrecut-o la servici? Cât de atenţi suntem la 

ceea ce ne povesteşte propriul copil? Venim acasă de le serviciu şi ne dorim 

să petrecem timp cu familia, dar nu mai avem suficiente resurse pentru a-i 

dedica întreaga noastră atenţie.  

Cei care aveţi copii, ştiţi deja că nimeni nu trăieşte mai bine prezentul 

decât ei. De ce? În primul rând, pentru că ei descoperă, află, învaţă, pentru ei 
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prezentul e plin de noutăţi. În al doilea rând, pentru că mintea lor nu e deja 

pervertită de lumea articifială pe care ne-am creat-o singuri. Abia de la o 

anumită  vârstă  copiii  învaţă  că  trebuie  să  ascundă  unele  lucruri,  că 

supravieţuirea e un joc al aparenţelor, că, pentru a trăi, trebuie să se lepede 

de prezent şi  să-şi  contruiască vise şi  obiective în viitor,  ori  să analizeze 

trecutul  ca  să  poată  face  diverse  conexiuni.  Până  atunci,  ei  învaţă  din 

prezent, trăiesc în prezent. 

Când sunt destul de mari ca să fie nevoiţi să înţeleagă lumea complexă 

şi  artificială  pe  care  am construit-o,  ei  intră  din  prezent  într-un  refugiu 

contruit pe un balans aproape continuu între viitor şi trecut. Din când în când 

mai scot mâna afară, în prezent,  să verifice dacă plouă şi  dacă le trebuie 

umbrelă.  De  ce  preferăm să  fugim de  prezent?  Pentru  că  prezentul  este 

deplina manifestare a legilor Universului. Prezentul nu-l putem manipula10. 

Putem, în schimb, să ne manipulăm amintirile,  să ne plimbăm printre ele 

după voie, să facem scenarii, să ne gandim cum ar fi fost dacă nu s-ar fi 

întâmplat  cutare  sau  cutare  lucru,  ori  dacă,  dimpotrivă,  s-ar  fi  întâmplat. 

Putem să ne hrănim cu viitorul pe care ne planificăm să-l construim aşa cum 

ne trece nouă prin cap. Lumea în care ne refugiem, a trecutului şi a viitorului 

e mai comodă, pentru că o putem manipula după voie. Prezentul nu-l putem 

manipula, e aici, acum, în jurul nostru. Dar noi alegem de cele mai multe ori 

să nu-l trăim, pentru că aşa ne e mai uşor. 

Nefiind  atenţi  la  prezent,  ne  pierdem  capacitatea  de  a  învăţa  şi 

pierdem contactul cu Universul.  Nu ne mai interesează ce se întâmplă cu 

copacii  şi  nici  câţi  copaci  mai  rămân după ce-i  tăiem pe ăştia din faţă  – 

pentru mica noastră lume virtuală e mai interesant Jeep-ul pe care-l obţinem 

10 Osho

32



după ce am tăiat aceşti copaci şi i-am vândut. Ce, ne-am planificat ca viitorul 

nostru personal să fie plin de copaci? Nu, ne-am planificat că o să avem o 

casă  şi  un jeep,  pentru că,  în mica  noastră  lume virtuală  ne-am jucat  de 

atâtea  ori  cu  feţele  celor  din  jur  admirând  realizările  noastre,  şi  ne-am 

planificat  un  viitor  care  să  ne  aducă  asta.  Nu  ne  interesează  distrugerea 

echilibrului climatic şi a unor ecosisteme unice, ne interesează să extragem, 

cu  preţul  distrugerii  globale,  ultimele  picături  de  resurse  convenţionale 

pentru  că  aceşti  bani  sunt  aproape  tangibili,  pe  când  banii  promişi  de 

resursele alternative de energie sunt incerţi. Ne interesează ceea ce ne poate 

hrăni  mica  noastră  lume  imaginară  pentru  că  am  pierdut  contactul  cu 

prezentul. Cei care votează sunt fie săraci şi flămânzi şi au nevoie de aceşti 

bani, (iar eu, decidentul votat de ei, sunt interesat să-i ţin acolo pentru că ei 

fac parte din planul meu), fie n-au griji materiale şi vor mai mult - deci mă 

înţeleg. 

De ce ne-ar interesa realitatea din afară, PREZENTUL? 

Prezentul e legătura cu ceea ce suntem. Trecutul a murit, iar viitorul 

nu există, nu sunt primul care o spune. Fără îndoială ne e greu să acceptăm 

aşa ceva. 

Cum adică? Ştiu deja că, dacă nu mă spăl pe dinţi, o să fac carii şi o să 

ajung la stomatolog pentru altceva decât controlul de rutină. Dacă nu mă 

spăl pe dinţi acum, in prezent, atunci dinţii mei vor avea de suferit în viitor. 

Am  înţeles  (la  modul  empiric)  legea  cauză-efect  şi  o  folosim.  Această 

înţelegere ne dă iluzia că putem manipula viitorul – dacă umblăm în prezent 

la cauză, ne aşteptăm să obţinem rezultate previzibile în viitor şi că prezentul 

este efectul cauzei din trecut. Funcţionează limitat, ca metodă de învăţare, 
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dar nimic nu e cert. În orice moment se poate întâmpla să cadă peste mine un 

asteroid, de exemplu, ori sa mor într-un cutremur, situaţie în care, efectul 

scontat – dinţi sănătoşi – îşi pierde complet relevanţa. 

Fluxul  temporal  e  cuprins  dintr-un  numar  atât  de  mare  de  lanţuri 

cauzale  (atât  aparent  separate  cât  şi  întrepătrunse)  că  nu  avem  nici  o 

certitudine cu privire la viitor. Avem cel mult probabilităţi. Este posibil ca, 

în timp ce eu îmi pregătesc micul meu efect al spălării pe dinţi, o dantură 

sănătoasă, un asteroid să intrat în câmpul gravitaţional al unui corp ceresc 

suficient de mare pentru a-i modifica traiectoria şi a-l trimite către zona unde 

mă aflu. Pot să prevăd aşa ceva? Nu, pot doar să mă gândesc la propriul meu 

lanţ cauzal (care, în exemplul de faţă, se va întrepătrunde curând cu lanţul 

cauzal ce a determinat devierea asteroidului).. 

A ne folosi mintea pentru a ne face viaţa mai uşoară nu ne împiedică 

să trăim în prezent. Să trăim în prezent nu înseamnă să ignorăm legea cauză 

efect şi să nu ne mai spălăm pe dinţi pentru că viitorul nu există. Cele două 

planuri sunt diferite. Să trăim in prezent înseamnă să fim atenţi la ceea ce 

facem,  să  conştientizăm faptul  că acum ne spălăm pe dinţi  în loc să fim 

undeva în trecut sau în viitor în acel moment.  

Osho spune că există două planuri diferite: unul orizontal, al timpului 

şi unul vertical, al conştienţei. Timp sau cauză-efect – cele două sunt unul şi 

acelaşi lucru din punctul meu de vedere.  

Şi totuşi, dacă e aşa, cum şi când putem să ne gândim la viitor? Dacă 

am putea  presupune  prin  absurd  că  suntem capabili  să  nu  ne  gândim la 

trecut, la modul în care e structurată viaţa noastră, a nu te gândi deloc la 
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viitor  este  aproape  echivalent  cu  sinuciderea.  A  nu  te  gândi  la  viitor 

înseamnă  să  fii  exclus  din  organizarea  socială  curentă.  Un  cerşetor  care 

trăieşte din mila comunităţii şi care nu ştie dacă o să manânce azi şi a şi 

renunţat să-şi pună această întrebare, e un om care nu se gândeşte la viitor. 

Nu e o perspectivă care ne place.

Şi  totuşi,  pentru creştini,  cei  care  spun Tatăl  nostru,  spun:  „Pâinea 

noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi...”. Astăzi, nu mâine, nu în 

viitor. 

Dacă,  la  nivel  planetar,  ne-am  preocupa  prioritar  de  dezvoltarea 

noastră  şi  a  copiilor  noştrii,  atunci  nu am mai  avea nevoie  să  dezvoltăm 

planuri individuale de evoluţie ori supravieţuire materială. 

Lumea pe care ne-am construit-o, prin ritmul ei alarmant, ne absoarbe 

resursele pe care le-am aloca pentru a ne trăi viaţa la modul real (în prezent), 

ne obligă să ne gândim la viitor şi să ne facem planuri, ori să ne refugiem în 

trecut (lume iluzorie) – acesta e un alt motiv al alienării noastre din ce în ce 

mai profunde. Pentru a supravieţui trebuie să-mi fac planuri şi obiective de 

viitor, dar făcând acest lucru mă indepărtez din ce în ce mai mult de prezent 

– de mine, cel ce sunt. Am trecut din planul conştienţei în planul cauză-efect 

– ceea ce nu ar fi rău dacă am şti să folosim planul cauză-efect pentru a 

învăţa. Iată însă că noi folosim acest plan pentru a face loc micilor noastre 

tehnici  de  supravieţuire11 materială,  fără  a  acorda  nici  pe  departe  atenţia 

cuvenită dezvoltării spirituale. În loc să încercăm să aflăm cine suntem şi 

pentru ce suntem aici, noi ne lăsăm angrenaţi şi ne risipim resursele în jocuri 

de  supremaţie  pe  care  le  conduc  cei  pe  care  i-am  ales  din  lipsa  unor 

11 Este ironic faptul că, ceea ce nouă ni se pare ca ne asigură supravieţuirea, pare să ne ducă într-o direcţie 
contrară pe termen lung.  
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alternative  mai  bune,  În  loc  ca  puterea  noastră  să  vină  din  interior  spre 

exterior,  noi  lăsăm  exteriorul  să  ne  invadeze  şi  pierdem  contactul  cu 

identitatea noastră. 

Dacă am fi  capabili  să trăim în prezent,  am mânca atunci  când ne 

foame,  am  dormi  atunci  când  ne  somn,  am  medita  atunci  când  simţim 

nevoia. Am înţelege mediul înconjurător şi am şti să ne luăm din el atâta cât 

avem nevoie  –  nu  mai  mult.  Pentru  ce  ne-ar  trebui  mai  mult?  Trăim în 

prezent, nu acumulăm pentru viitor. Am face ceea ce ne place să facem – şi 

am supravieţui din asta. 

Să trăim în prezent înseamnă să ne cunoaştem mai bine pe noi înşine 

dar şi  lumea în care trăim.  Când ne refugiem în trecut sau planificăm în 

viitor, suntem în propria noastră lume, diferită de cea a celor din jur. Fiecare 

are visele proprii şi trecutul propriu. Aceste lumi nu se întâlnesc. Dacă vrem 

să ne întâlnim cu ceilalţi şi cu lumea din jurul nostru, e nevoie să revenim în 

prezent, pentru că aici e punctul nostru comun, zona unde ne percepem unii 

pe alţii (într-un mod mai puţin distorsionat decât proiecţia în viitor sau în 

trecut) şi unde putem comunica12.  

Distanţarea  neechilibrată  de  prezent  înseamnă  distanţarea  faţă  de 

Univers.  Înseamnă  drumul  spre  autodistrugere.  Dacă  fiecare  nouă  zi  din 

viaţă nu e un miracol, atunci acea zi nu e din viaţa pe care am primit-o, ci e 

din viaţa pe care ne-am construit-o noi. Din fericire (sau din nefericire în 

multe cazuri), avem de ales.

Să ne gandim un pic la organismul  nostru şi  la celulele din care e 

compus. Dacă simplificăm foarte mult, putem spune că toate celulele sunt 
12 Osho
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interconectate şi că există între ele un flux permanent de substanţe şi energie. 

Dacă una din celule şi-ar ermetiza membrana şi nu ar mai permite nici un fel 

de  flux  către  interior  sau  către  exterior,  ar  muri  şi  ar  fi  resorbită  sau 

expulzată de către organism. Dacă, prin absurd, acea celulă ar şti să devină 

autosuficientă, adică sa-şi producă singură hrana de care nevoie fără nici un 

aport din exterior şi să-şi recileze dejecţiile, probabil ar fi percepută ca un 

corp străin şi ar fi distrusă de către organism. 

Dacă  noi  tăiem  fluxul  de  informaţie  între  prezent  şi  propriul  eu, 

organismul din care facem parte, Terra, ne va exclude ca pe un corp străin. 

Dacă întreaga planetă devine un corp străin pentru Univers, nu mă îndoiesc 

de existenţa unui mecanism de apărare similar, doar că acesta din urmă ar fi 

la o scară mult mai mare. 

VIII  „Şi portocala mea...?”

Există un banc  în care Bulă încearcă să scape de o tenie. Medicul îi 

cere lui Bulă sa-şi introducă zilnic în anus un biscuite şi o portocală, strict în 

această  ordine  şi  strict  la  aceeaşi  oră.  Apoi  îi  cere  să  revină  după  o 

săptămână,  cu  câteva  minute  înaintea  orei  pentru  „tratament”.  Spre 

nedumerirea lui Bulă, medicul începe tratamentul prin a introduce biscuitele, 

apoi ia o bâtă de baseball şi rămâne în aşteptare. Peste puţin timp apare şi 

tenia nedumerită: „Şi portocala mea?”

Acest banc e mai ancorat în realitate decât aţi crede la prima vedere. 
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Atunci când mergem la alimentară să cumpărăm pâine, ne uităm să fie 

proaspătă.  Iritarea  pe  care  o  resimţim  dacă  nu  găsim  pâine  e  direct 

proporţională cu distanţa până la următorul  magazin unde ne aşteptăm să 

găsim pâine. Avem banii pregătiţi, am muncit pentru acei bani, iar pâinea pe 

care vrem să o cumpărăm ni se cuvine.  Cum adică să nu fie pâine? Am 

muncit pentru ea.

În realitate, nu ni se cuvine nimic. Puteţi să mai citiţi odată: NU NI SE 

CUVINE  NIMIC.  Vă  amintiţi  de  legea  cauză-efect?  Ca  să  avem  pâine 

trebuie să o luăm de la magazin; ca magazinul să aibe pâine, trebuie să o ia 

de la brutărie; ca brutăria să aibe pâine, trebuie să ia grâu; ca să existe grâu, 

trebuie ca acesta  să fi  fost  cules;  pentru a fi  cules,  trebuie să  se fi  copt; 

pentru a se fi copt grâul, e nevoie de o anumită combinaţie de sol, umiditate, 

temperatură; şi aşa mai departe. Mai mult decât atât: pentru ca grâul să fi 

fost semănat, trebuie ca recolta anterioară să fi produs suficient atât pentru 

nevoi, cât şi pentru o nouă recoltă – ce avem azi depinde şi de ceea ce am 

avut ieri. 

Cum raţionăm noi? Să zicem că eu sunt  controlor  de bilete pentru 

transportul în comun. Toată ziua, cât sunt la serviciu, controlez bilete. E un 

serviciu care are şi aspecte plăcute şi aspecte neplăcute, dar una peste alta, 

aştept să-mi iau salariul şi-l drămuiesc în aşa fel încât să-mi ajungă cel puţin 

toată luna. O parte din banii pe care i-am câştigat muncind am să-i cheltuiesc 

pe pâine. 

Vedeţi diferenţa? Ne-am îndepărtat  de legea cauză-efect.  Pâinea pe 

care o manânc nu e câtuşi de puţin efectul faptului că am muncit pe rupte 

toată luna ca să controlez bilete, ci e, în realitate, rezultatul unui complex de 
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factori  naturali  şi  de  activităţi  umane  legate  direct  de  producerea  pâinii. 

Pentru mine, însă, controlorul de bilete din societatea contemporană, pâinea 

e unul din efectele faptului că am controlat bilete.    

Pentru noi, pâinea vine de pe raft, ori de la brutărie. Suntem atât de 

rupţi  de  realitate  că  nu  ne gândim,  atunci  când mergem să  cumpărăm o 

pâine, ce se întâmplă înainte de brutărie sau de raftul magazinului. Nu ne 

gândim că trebuie să se facă grâul, că e nevoie de anumite condiţii de climă 

pentru  ca  noi  să  putem  mânca  această  pâine  sau  orice  altceva.  Şcoala 

pragmatică  a  zilei  de azi  ne-a  învăţat  că  acestea  sunt  lucruri  care  nu  ne 

privesc. E treaba magazinului de unde ia pâinea, numai să fie bună. Dacă nu 

e bună, mă duc la alt magazin. E treaba brutăriei de unde-şi ia grâul. E treaba 

ţăranului sau a fermelor cum fac acest grâu. Şi ce dacă a fost secetă, e treaba 

tăranului, să se descurce, că de-aia e ţăran. Şi dacă nu se descurcă el, l-o 

ajuta statul cumva.  Fiecare cu felia lui. Modul în care ne-am construit lumea 

nu ne învaţă să ne gândim că, de câte ori punem  cheile în contactul maşinii, 

mai punem un pic de otravă în pâine. Nu ne gândim că, atunci când pornim 

maşinăria complicată şi poluantă de la serviciu, mai punem un pic de otravă 

în pâine (sau poate unii se gândesc, dar nu au de ales). Culmea ironiei – 

mergem la  serviciu  cu  maşina  şi  poluăm mediul  înconjurător  la  serviciu 

tocmai pentru a putea să ne asigurăm această pâine (unii pentru mult mai 

mult decât atât).  Într-o zi, această pâine va fi atât de otrăvită încât corpul 

nostru nu va mai fi capabil să o asimileze. Mai trist e că nu ne otrăvim doar 

pe noi, ci mai ales pe copiii noştri (pe care pretindem că-i iubim). 

NE  PRIVEŞTE  PE  TOŢI  DACĂ  EXISTĂ  SAU  NU  CONDIŢII 

PROPICE PENTRU A SE COACE GRÂUL!
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Pentru că ne-am îndepărtat de natură, nu o mai înţelegem. Pentru că 

ne-am  construit  o  lume  complicată  în  care  fiecare  activitate  lipsită  de 

importanţă vitală naşte o alta (gândiţi-vă câte fabrici separate contribuie la 

realizarea unui autoturism pornind de la materiile prime brute), am ajuns să 

nu mai înţelegem ce se întâmplă în jurul nostru şi să pierdem din vedere 

lucrurile cu adevărat importante. 

Un proverb al nativilor americani spune că nu noi suntem cei care lasă 

moştenire Pământul copiilor noştri, ci, dimpotrivă, noi suntem cei care am 

împrumutat Pământul de la generaţiile viitoare. Din acest motiv trebuie să 

avem grijă de el. Nu e al nostru, nu ne aparţine, l-am primit doar în gijă de la 

copiii  noştri.  Iar  noi  ce  facem?  Nu  mai  avem  când  să  ne  gândim  la 

generaţiile viitoare, de multe ori nu ne gândim nici măcar la ziua de mâine. 

Am interpus banii pentru a deturna legea cauză-efect. Am început să 

credem că banii pot ţine loc anumitor cauze şi că putem să ne bucurăm de 

efecte ale căror cauze sunt complet străine de noi. Unde e problema? Cand 

am secţionat efectul de cauză am creat un dezechilibru. 

În natură, lucrurile pornesc de la cauză şi  curg firesc spre efect.  În 

viaţa noastră lucrurile pornesc de la dorinţă, de la efect. Ne dorim efectul şi 

încercăm să lucrăm la cauze în aşa fel încât să producă efectul pe care ni l-

am dorit.  Munca pe care o depunem în acest  sens  ne face să  credem că 

efectul ni se cuvine. 

Mai mult decât atât: alţii sunt cei care muncesc pentru efectul pe care-

l dorim noi. Ei vor produce acest efect in exces sau în deficit pentru că nu 

vor fi niciodată capabili sa ţină exact pasul cu dorinţele noastre şi dinamica 

40



lor. Dar vor încerca să adapteze acest pas, pentru că de dorinţele noastre 

depinde supravieţuirea lor, pâinea lor. Unii mai numesc acest dezechilibru şi 

legea pieţei. 

Nimic in Univers nu se  cuvine nimanui.  Nimic în Univers nu este 

separat,  totul  e  un  flux  continuu,  efectul  curge  permanent  din  cauză, 

prezentul din trecut şi învăţarea din greşeli. Suntem doar entităţi conştiente 

care interferăm cu Legile Universului şi atât. 

 Reuşind să înţelegem acest lucru şi să-l aducem în prezentul nostru, 

adică în viaţa reală, ne dăm o şansă nouă şi copiilor noştri. Primul pas începe 

prin a înţelege. Cu cât înţelegem lucrurile mai clar, cu atât mai bine vom şti 

ce  trebuie  să  facem.  Din  păcate,  ca  să  înţelegem,  trebuie  să  ne  punem 

întrebări. Nu vom face paşi spre a înţelege dacă nu ne punem întrebări, dacă 

nu vrem acest lucru. 

Odată ce înţelegem, nimic nu va mai fi la fel. Înţelegerea nu se poate 

da  înapoi.  Tom Chalko  spune  în  cartea  lui,  The  Freedom of  Choice,  că 

înţelegerea  e  permanentă,  spre  deosebire  de  memorie,  care  e  temporară. 

Putem reţine un număr de telefon pentru o vreme, dar putem foarte bine să-l 

uităm  peste  ceva  timp.  Dacă,  in  schimb,  am  înţeles  cum  funcţionează 

telefonul  alimentat  la  curent,  nu  ne  vom  aştepta  niciodată  ca  acesta  să 

funcţioneze dacă nu e băgat în priză.

IX Despre greşeală

Au fost făcute studii în urma cărora a reieşit că omul se teme cel mai 

tare pe lumea asta...  să nu se facă de râs. Mai mult decât se teme de moarte. 

41



Pare hilar, dar vă invit să vă gândiţi la o zi obişnuită din viaţa voastră. Vi s-a 

întâmplat  să  răsturnaţi  marfa  de  pe  raftul  unui  magazin,  iar  în  minutul 

următor,  să vă fi dorit să fiţi  oriunde altundeva numai să nu aveţi de dat 

socoteală  în  mod  public  vânzătoarei?  Vi  s-a  întâmplat  ca,  mâncând  la 

restaurant sau la serviciu, să vă pătaţi pe haine şi să vi se pară că toată lumea 

e  preocupată  în  principal  să  remarce  petele  şi  să  gandească  ceva  urât  şi 

dezonorant la adresa voastră? Vi s-a întâmplat să picaţi un examen şi să vă 

gândiţi apoi cum să explicaţi acest lucru celor din jur într-un mod cât mai 

favorabil?  Vi  s-a  întâmplat  ca,  întâlnind  pe  cineva  cu  care  aveţi  o  stare 

conflictuală, să vă doriţi să fiţi pe trotuarul opus?

Trăim într-o tensiune mai mult sau mai puţin permanentă generată de 

teama de a greşi, sau, mai exact, de modul în care vom fi puşi la zid de 

judecata celorlalţi în urma greşelii. Uneori, această anxietate merge atât de 

departe încât ne conducem viaţa în aşa fel încât să adunăm cât mai puţine 

critici din partea celor din jur, lucru care nu face decât să genereze confuzie 

pentru că aceleaşi lucruri care le sunt unora pe plac vor fi greşeli fatale in 

ochii altora.

Ne e frică să greşim.

Cu toate acestea, viaţa noastră e marcată de alegerile pe care le facem. 

Fie  că  suntem conştienţi  sau  nu,  facem zilnic  diverse  alegeri.  Câteodată 

alegem să facem ceea ce ştim cel mai bine, fără a avea nici o legătură cu 

ceea ce ar fi trebuit să facem de fapt. Câteodată alegem rutina zilnică pentru 

că am uitat sau nu ne-a învăţat nimeni că acţiunile noastre trebuie să fie în 

permanentă coerenţă cu ceea ce considerăm a fi misiunea noastră pe pământ. 

Câteodată  alegem rutina  zilnică  pentru  că  nici  măcar  nu  ştim sau  nu ne 

gândim că ar trebui să ştim pentru ce existăm. 
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Iar  atunci  când  avem în  faţă  o  alegere  nouă,  ne  e  frică.  Frică  de 

necunoscut, frică de consecinţe neplăcute, frică de imaginea reflectată din 

oglinda superficială pe care o reprezintă cei din jurul nostru. 

Din  punctul  meu  de  vedere,  există  trei  nivele  principale  ce  ne 

determină alegerile pe care le facem: imitarea, conştientizarea consecinţelor, 

si exteriorizarea eului sau alegerea pe baza valorilor.

La nivel primar, alegem să imităm.  Gândiţi-vă la copiii mici sau la 

unele animale considerate inteligente. Ne văd făcând unele lucruri, după care 

ne imită. Este, probabil, primul mod de a învăţa, după instinct. 

Imitînd, ne dezvoltăm gama de alegeri pe care o aveam la dispoziţie, 

dar  pe  care  nu  o  conştientizam  foarte  bine.  Făcând  alegeri  şi  exersând 

această capacitate, ajungem să descoperim consecinţele faptelor noastre şi să 

ne dăm seama că ele pot fi plăcute, neutre sau neplăcute. 

Mergând mai departe pe această cale şi legând consecinţele de alegeri, 

ajungem să ne influenţăm alegerile pe care le facem funcţie de consecinţele 

pe care le prevedem. Pe măsură ce ne dezvoltăm orizontul, ne dezvoltăm şi 

capacitatea de a prevedea şi întelege aceste concecinţe la un nivel din ce în 

ce mai din complex.

De exemplu, un copil mic poate vedea un adult făcând focul. Ce idee 

bună! În acel moment, în mintea lui s-a şi conturat probabil posibilitatea, 

până atunci inexistentă sau neatrăgătoare, de a merge la sobă şi a face ce a 

văzut mai devreme. Dată fiind lipsa de înţelegere şi de îndemânare, există 

toate şansele ca acel copil să se ardă atunci când îşi pune planul în aplicare 

(dacă nu e supavegheat). Dar arsura e o consecinţă total neplăcută! Probabil 

că, atâta timp cat arsura rămâne în mintea copilului, el nu va mai incerca să 

se apropie de sobă (şi cu cât arsura e mai gravă, cu atât mai mult va dăinui în 

amintirea  lui).  Pe  măsură  ce  copilul  creşte  şi  învaţă,  el  află  că  există  şi 
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moduri prin care poţi să te apropii de sobă şi chiar să faci focul fără să te 

arzi, iar, in timp, acest lucru îşi va pierde interesul, făcând loc unui tip mai 

evoluat de evaluare a consecinţelor: cum să atragă pe cineva de sex opus, 

cum să ascundă ori  să evite o notă slabă,  iar,  mai  tarziu,  ce acţiuni  sunt 

acelea care îi aduc avansarea la slujbă, de ce există oameni care nu au ce 

mânca, de ce a inceput să se schimbe clima etc. 

Din punctul meu de vedere, cei mai multi dintre noi ne aflăm la acest 

nivel. Dar eu cred că acest nivel prezintă dezavantaje mari: nu trebuie să fim 

logicieni excelenţi pentru a înţelege că nu putem prevedea cu acurateţe decât 

consecinţe mai mult sau mai puţin imediate, fără multe variabile exogene. 

Dar  viaţa e  plină de variabile exogene.  Nu există  certitudini,  există  doar 

probabilităţi.  Şi  atunci  când  înţelegem  asta  (şi  am  convingerea  că,  mai 

devreme sau mai târziu, toţi ajungem să înţelegem acest lucru, dar nu toţi 

ajungem  să-l  şi  gestionăm),  alegerile  noastre  încep  să  fie  marcate  de 

nesiguranţă, de frică şi încep să se concentreze pe un termen cât mai scurt şi 

previzibil. Începem să facem doar alegeri care intră în raza noastră vizuală. 

Devenim confuzi, gândim pe termen scurt. Dar aceeaşi alegere poate să aibe 

consecinţe diferite, funcţie de variabilele exogene care ajung să se interpună 

între  noi  şi  rezultat.  Ajungem să  ne  îndoim de  capacitatea  noastră  de  a 

înţelege şi de a lua decizii corecte. 

Am convingerea că lucrurile se schimbă atunci când ne-am descoperit 

propiul  eu.  Atunci  când ştim cine suntem şi  pentru ce  existăm,  alegerile 

noastre  încetează  să  mai  fie  influenţate  de  prevederea  consecinţelor;  ele 

încep să se întemeieze pe valori. Atunci cînd ştim cine suntem, nu e nevoie 

să ne gândim la concecinţe pentru a face o alegere corectă; personalitatea 

noastră începe să fie reflectată în alegerile pe care le facem. Mediul din jurul 

nostru  începe  să  se  schimbe  funcţie  de  personalitatea  noastră şi  nu  de 
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previziunile noastre de calcul. Alegerile sunt prelungirea noastră, iar valorile 

pe care ne întemeiem propriul eu încep să se propage în zona noastră de 

influenţă. 

Să  alegem  pe  baza  consecinţelor  e  ca  şi  când  am  incerca  să  ne 

orientăm  pe  un  teren  necunoscut  folosind  o  hartă,  cu  toate  riscurile  de 

rigoare: terenul poate să se fi schimbat de cand a fost făcută harta, poate că 

greşim şi nu ne dăm foarte bine seama pe hartă unde suntem, etc. Să alegem 

pe baza valorilor e ca şi când am folosi o busolă: dacă ştim că trebuie să 

mergem spre nord, busola ne va ajuta să ne construim singuri drumul, să 

ocolim obstacolele şi să reluăm drumul corect13.  

De exemplu, dacă am făcut o greşeală pe care o pot ascunde foarte 

uşor minţind, pot face acest lucru gândindu-mă că vreau să evit consecinţele 

negative ale faptei mele. Dacă, însă, ştiu că puterea mea vine din interior şi 

nu din judecata celorlalţi, iar valorile stau la baza alegerilor pe care le fac, 

îmi  voi  recunoaşte  greşeala  pentru  că  respect  valoarea  numită  adevăr  şi 

înţeleg că greşeala e un mod de a învăţa şi pentru că mai ştiu că eu sunt ceea 

ce sunt indiferent ce critici  îmi vor aduce cei din jur. Îmi voi recunoaşte 

greşeala pentru că aşa cred eu că pot evolua,  nu pentru că mi-e frică să nu 

fiu prins. 

Nu greşeala în sine contează, ci atitudinea cu care o întâmpinăm. Dacă 

o recunoaştem şi învăţăm din ea, atunci greşeala respectivă ne-a ajutat să ne 

dezvoltăm.  Greşelile  fac  parte  din  şcoala  continuă  a  vieţii.  Dacă  nu  ne 

învăţăm lecţia, vom greşi din nou, suferind consecinţe neplăcute, atâta timp 

cât  e  nevoie  să  înţelegem.  Nu  există  greşeală,  există  doar  evoluţie  (sau 

stagnare sau regres).  

13 Stepehn Covey, Etica liderului cu principii
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Nu puneţi pe nimeni la zid pentru că a greşit şi nu vă puneţi cenuşă în 

cap atunci când greşiţi – e inutil. Ceea ce e important pentru fiecare din noi 

este să învăţăm din greşelile pe care le facem. Iar dacă cei din jurul nostru 

greşesc şi n-au reuşit să înveţe din greşelile lor, nu-i condamnaţi, ci ajutaţi-i 

să-şi înveţe lecţiile pe care le au de învăţat. Nu poţi condamna un bebeluş că 

nu ştie să meargă14, dar poţi să-l ajuţi. „Cel care e fără de păcat să arunce 

primul piatra”, vă amintiţi?

X  Despre „nervi”

Sunt  o  grămadă  de  lucruri  care  nu  ne  ies  aşa  cum  ne-am  dori. 

Experimentăm o multitudine de încercări din care aflăm în special cum nu 

trebuie să facem ca să ne iasă ceea ce dorim de fapt. De la lucruri simple (aţi 

avut ocazia să puneţi la loc un arc pe care l-aţi scos dintr-un ceas mecanic?), 

până la lucruri mai complicate (aşa zisul eşec în viaţă). 

Fiecare încercare nereuşită apasă un buton generator de agresivitate. 

Celor mai răbdători din fire li se umple paharul mai greu; cei implusivi, în 

schimb, nu au nevoie de multe „rateuri” pentru a izbucni.  

Cel mai interesant mi se pare că avem cu toţii „pahar cu memorie”. 

Dacă azi-dimineaţă am pierdut autobuzul, atunci faptul că  îl pierdem şi la 

prânz ne enervează mai tare decât dacă l-am fi pierdut o singură dată: azi „ne 

merge  rău”.   Mai  mult  decât  atât,  pe  baza acestei  prezumţii,  începem să 

colecţionăm ori să creem noi înşine neplăcerile zilei pentru a continua cursa 

inefabilă a umplerii paharului. E o chestiune de cultură: paharul, odată ce a 

început să se umple, nu-l mai putem opri. Cine suntem noi să intervenim în 

acest proces?

14 Tom Chalko, Freedom of Choice
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Noi putem cel mult să ne enervăm. Vă amintiţi cum a fost ultima oara 

când v-aţi enervat? Indiferent dacă enervarea v-a fost cauzată de un obiect 

care a refuzat pur şi simplu să vi se supună, ori de către o persoană cu acelaşi 

simptom, aţi simţit probabil cea mai caldă empatie pentru taurul care vede 

capa roşie a toreadorului.  Reacţionăm diferit  la  nervi,  dar  cred că putem 

trage nişte concluzii generale referitoare la starea menţionată:

 Ne  dorim  să  ne  răzbunăm  pe  obiectul  sau  persoana  care  a 

îndrăznit  să  ni  se  opună  (chiar  dacă  în  forul  nostru  interior 

formularea poate fi mult mai subtilă pentru a evita sentimentul 

de vinovăţie);

 Cei din jur, oricât de dragi ne-ar fi şi oricât de puţin ar fi avut 

de-a face cu neobrăzarea obiectului sau persoanei menţionate, 

ar  face  bine  să  pună  minim un perete  gros  şi  fără  uşă  între 

prezenţa lor şi a noastră;

 Ceea ce făceam sau voiam să facem când ne-am enervat (am fi 

putut  să  ne  enervăm mai  greu  (ne)făcând  nimic,  dar  nu  mă 

îndoiesc că avem în noi capacităţi nebănuite) devine secundar şi 

se subordonează noii stări.

Dacă tragem aer (nepoluat) în piept, numărăm până la zece şi nu ne 

gândim  la  motivele  concrete  pentru  care  ne-am  enervat,  cred  că  putem 

recunoaşte  liniştiţi  că nici  măcar  unul punctele enumerate  mai  sus nu ne 

aduce vreun folos.

Stephen Covey ne propune un obicei înţelept: porneşte cu rezultatul în 

minte.  Dacă am vrut, de exemplu, să mănânc o ciorbă şi am scăpat pe jos 

oala conţinând jumătate de oră de muncă asiduă (recunosc: nu mi se pare 

uşor să faci o ciorbă!), atunci sper să fiţi de acord că:
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 Nici pedepsirea oalei buclucaşe...

 Nici observaţiile făcute soţiei pentru cine ştie ce vină imaginară 

(adică nu – conform zicalei, ştie ea de ce i se face observaţie!)...

 Nici plânsul  de mila  proprie ori  cheful  de gătit  împrăştiat  pe 

gresia din bucătărie şi necesitând atenţie imediată...

... nu ne poartă spre rezultatul pe care ni l-am dorit: să mâncăm o ciorbă. Ce 

ne-ar ajuta, în schimb, să ajungem la rezultat data viitoare cu mai puţin efort 

(recunosc iarăşi: nici curăţatul gresiei nu mi se pare lucru uşor, darămite să 

cureţi legumele de două ori şi să le mănânci o singură dată!) e contra-măsura 

simplă  pentru ceea  ce n-a  funcţionat:  dacă am scăpat  oala  pentru că am 

prins-o cu mâna neprotejată de mânerul fierbinte şi m-am ars, data viitoare 

voi purta mănuşi termoizolante ca să nu mă mai ard şi ca să nu mai scap oala 

din mână. 

Raţionamentul  rămâne  valabil  şi  pentru  situaţii  complexe.  LOGIC 

VORBIND, NICIUNDE NU E LOC DE NERVI. Am văzut deja (şi cred că 

mulţi  dintre  noi  ştiam dinainte):  nu  ne  sunt  de  folos.  Şi  totuşi  de  ce  ne 

enervăm?

Pentru că ne simţim mai bine dacă ne enervăm? Nu mi se pare că mă 

simt bine la nervi – dimpotrivă. Dar dacă nici nu ne simţim mai bine la nervi 

şi dacă nici nu ne e util să ne enervăm, de ce o facem? Să fie pentru că noi 

credem că nu ne putem controla? 

Din punctul meu de vedere, enervarea provine din:

 Tendinţa  naturală.  Avem  cu  toţii  (unii  mai  mult,  alţii  mai  puţin) 

tendinţa de a ne împotrivi cuiva care încearcă să ne deturneze de la o 

activitate care ne place, ori de a lăsa baltă lucruri care nu ne ies. Dacă 

mă gândesc la fiinţa umană dotată cu intelect şi aflată într-un proces 
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evolutiv,  mi  se  pare  firesc  să  fie  aşa.  Avem nevoie  de  un  fel  de 

„reglaj”  natural  care  să  ne  împiedice  să  ne  blocăm  în  activităţi 

nefolositoare  ori  nereuşite.  Imaginaţi-vă  cum  ar  fi  să  încercăm  la 

infinit sa aprindem focul frecând două lemne (fără să ne pierdem nici 

interesul, nici răbdarea şi fără rezultat în acelaşi timp). Cred că pentru 

entitatea umană dotată cu intelect,  acest  auto-reglaj defineşte limita 

evolutivă  naturală  a  respectivei  entităţi:  fie  că  încercăm  ceva 

nefolositor  şi  fără rezultat,  fie  că încercăm ceva din care am putea 

trage  foloase,  dar  nu  suntem  suficient  de  evoluaţi  pentru  a  reuşi, 

consider că acest auto-reglaj e menit să ne „abată” de la încercările cu 

prea multe nereuşite (dincolo de limita noastră). Ceea ce ce trage linia 

între starea curentă şi evoluţia conştientă e scopul ales (rezultatul din 

minte) şi cât de mult reuşim să trecem peste „nervii” care se interpun 

între încercările nereuşite şi rezultatul dorit. 

 Mentalitatea  de  victimă:  nimic  din  ceea  ce  mi  se  întâmplă  nu  e 

responsabilitatea mea, sunt un produs al împrejurărilor. Orice aş face, 

nu pot influenţa realitatea din jur şi toate mi se întâmplă numai mie. 

Tot ce pot să fac e să mă revolt împotriva acestor împrejurări. Mama 

ei  de  oală!!  Nu  m-am ars  pentru  că  n-am învăţat  din  experienţele 

anterioare  (fie  n-am mai  făcut  ciorbă  până  acum,  fie  m-am ars  şi 

înainte dar n-am învăţat din asta), ci pentru că am avut ghinion. Şi cât 

am muncit la ciorba aia nenorocită! Dar ştiu eu că aşa mi se întâmplă 

mie şi că viaţa mea e un şir de ghinioane şi de nenorociri.

 Nu ştim să  pornim cu  rezultatul  în  minte.  Dacă  ne-am obişnui  să 

facem acest lucru în mod constant, atunci am face lucrurile repetitive 

din ce în ce mai bine, căci ne-ar preocupa  în principal obţinerea cât 

mai facilă a acestui rezultat (mai presus de starea de spirit).  
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 Avem o concepţie restrânsă despre viaţă. În loc să vedem lucrurile din 

perspectiva evoluţiei (către care am convingerea că trebuie să tindem), 

vedem lucrurile din perspectiva bine-rău. Fiecare din noi am pornit de 

undeva. Ceea ce am greşit pe parcurs ne-a ajutat să devenim mai buni, 

să evoluăm (cu condiţia să fi învăţat din greşelile pe care le-am făcut). 

În loc să recunoaştem acest proces evolutiv, noi tindem să ne raportăm 

la un sistem de valori mai mult sau mai puţin statice15: binele şi răul, 

aşa cum le-am învăţat ca membri ai unui grup social.  Aceste valori, 

văzute prin prisma contractului social, prezintă câteva probleme (nu 

am pretenţia că le-am enumerat pe toate):

o Nivelează evoluţiile individuale. Dacă în cultura grupului e rău 

să te speli, cei care se spală des încalcă nişte valori ale grupului 

respectiv.  Dacă,  la  un  moment  dat,  există  indivizi  care  au 

încălcat  aceste  valori  şi  au fost  supuşi  judecăţii  grupului,  cei 

care vor descoperi ulterior beneficiile spălatului, se vor feri să 

devină  obiectul  judecăţii  grupului  din  care  fac  parte  într-o 

măsura direct proporţională cu dorinţa de acceptare în grupul 

respectiv16.

o Au o aură mai  mult  sau  mai  putin  mistică.  Nu toţi  membrii 

grupului ştiu de ce un lucru sau obicei e bun sau rău în cultura 

grupului  respectiv.  Dacă  ar  şti,  atunci  ei  ar  fi  capabili  să 

raporteze  experienţa  grupului  la  propria  lor  experienţă  şi  să 

aprecieze dacă valorile se potrivesc în acest caz. De exemplu, 

15 Am numit aceste valori mai mult sau mai puţin statice întrucât ele depind de evoluţia grupului social şi de 
cultura acestuia. Daca grupul social stagnează, atunci „e bine să fii harnic; să fii harnic presupune să faci 
ciorba bună” va asocia gătitul ciorbei cu o valoare pozitivă pentru pe perioadă nelimitată de timp - pana la 
schimbarea paradigmei grupului. 
16 Vi se pare că am depăşit acest gen de probleme? Ce ziceţi de tinerii care fumează în şcoli doar pentru a fi 
acceptaţi într-un  anumit grup?
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ştim că e bine să ne spălăm pe mâini înainte de a mânca. Dacă, 

în schimb, apa de care dispunem pentru spălat e mai murdară 

decât mâinile noastre, transpunerea necondiţionată în practică a 

acestui lucru „bun” ne poate face mai mult rău decât bine. 

o Nu avem toţi structura necesară pentru a integra nişte învăţături 

fără a le fi experimentat. Poate degeaba mi-a spus mama să nu 

fierb laptele cu termpoplonjonul, că eu tot am vrut să văd (şi să 

înţeleg) ce se întâmplă. După ce mi-am dat seama că nu am nici 

o  şansă  ca  să  curăţ  termoplonjonul,  voi  fi  înţeles  şi  însuşit 

această  învăţătură,  dar  numai  atunci  şi  nu  înainte  de  a-i 

experimenta consecinţele.

Pe  scurt,  avem  tendinţa  naturală  de  a  ne  enerva  atunci  când 

întâmpinăm piedici. Nervii ne afectează sănătatea şi otrăvesc viaţa celor din 

jurul nostru. Sunt multe motive care ne pot alimenta nervii, dar nu există nici 

măcar unul care sa-i justifice dacă avem tot timpul în minte ce am dorit să 

facem  şi  dacă  ne  educăm  să  învăţăm  din  greşeli  în  loc  să  cultivăm  o 

mentalitate  de victimă.  Odată dezvoltat  nivelul  de înţelegere şi  disciplină 

necesar, nervii proprii ajung să ţină de opţiunea personală şi să nu mai fie o 

cruce pe care o avem de purtat noi şi/sau cei din jurul nostru.  

XI  Un pic de filosofie
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Nu sunt primul care caută un punct de sprijin aflat în afara noastră, dar 

nu  în  oglinda  semenilor  din  jur,  ceva  care  nu  se  schimbă  şi  care  poate 

constitui un punct de referinţă în raport cu structura noastră trecută, prezentă 

şi viitoare. Unii îi spun Dumnezeu. Alţii, adevăr absolut. Alţii, veriga de la 

capătul  lanţului  cauzal.  Alţii  neagă  asemenea  inepţie,  dar,  prin  simpla 

negare, se poziţionează la polul opus contruind o relaţie, fie ea şi antagonică 

– dar tot relaţie - cu acest reper. Pentru cei ce ignoră voit golul generat de 

lipsa de fericire, dacă există sau nu un asemenea reper, e absolut nerelevant. 

Pentru  că,  oricum,  principala  lor  preocupare  va  deveni  fuga  de  vocea 

interioară. 

Am pomenit, la un moment dat, de legile Universului. Veţi observa, 

aşa cum au facut şi alţii înaintea noastră, că există nişte legi care guvernează 

lumea cunoscută de noi, legi pe care nu ştim să le schimbăm: legea atracţiei 

universale, ciclul de viaţă al unei stele, expansiunea Universului, punctul de 

fierbere al apei în condiţii  normale,  creşterea unui copac de la stadiul  de 

sămânţă etc. Există o coerenţă constructivă a lumii materiale – combinaţiile 

infinite de forme, culori, texturi, densităţi şi mase au la bază cateva tipuri de 

atomi. Unii cred că descoperim, secţionând ceea ce nu putea fi secţionat17, 

posibilitatea ca aceste câteva tipuri de atomi să aibe la bază o singură unitate 

constructivă: vibraţia sau energia. 

Aş vrea să privim un pic aceste realităţi  pe care noi nu ştim să le 

schimbăm din două perpective. 

Prima: există ceva imuabil care stă la baza organizării lumii pe care o 

cunoaştem,  ceva  în  afara  puterii  noastre  de  influenţă  şi  chiar  în  afara 

17 Atomos – care nu se  poate secţiona.
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existenţei  noastre  (indiferent  dacă rasa  umană există  sau dispare în urma 

unui  cataclism,  gravitaţia  va  continua  probabil  să  existe  dacă  în  acel 

cataclism nu au dispărut şi corpurile care o produc). Ce nume dăm acestui 

ceva, contează prea puţin. Putem să-i spunem Dumnezeu sau putem folosi 

denumirea de legi ale Universului.  Nu are nici un fel de importanţă atâta 

timp cât recunoaştem existenţa acestor legi, încercăm să le descoperim şi să 

le înţelegem şi nu încercăm să ne situăm în afara lor (e clar că am eşua). 

Revin la mecanismul de feedback de care pomeneam mai devreme: încearcă 

să faci ceva împotriva acestor legi şi nu numai că vei eşua, dar te vei simţi 

nefericit în urma acestei încercări. Atunci care ar fi soluţia fericirii, privită 

din această perspectivă? Să fim în armonie cu legile Universului, aş zice. 

Putem fi în armonie cu ceva ce nu cunoaştem? Doar întâmplător. Mergând 

mai departe pe firul deducţiei, tind să trag concluzia că, pentru a fi fericiţi, ar 

trebui să încercăm să cunoaştem cât mai bine aceste legi şi să ne situăm în 

armonie cu ele.

Pare simplu, nu? Pare. Ajung imediat şi la o altă perspectivă din care 

putem privi legile Universului. 

Multă vreme n-am ştiut, în calitate de fiinţe dotate cu inteligenţă, ce 

anume provoacă gripa şi nici cum se ia exact. La un moment dat am aflat că 

există nişte creaturi mititele pe care cineva le-a numit viruşi şi care ne joacă 

tontoroiul din când în cînd prin organism. 

Nici acum nu ştim dacă lumina este undă sau particulă, pentru că pare 

nehotărâtă  de  la  o  manifestare  la  alta,  dar  nu  m-ar  mira  să-i  descifrăm 

misterul odată şi-odată. 
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Dacă există lucruri pe care le ştim şi lucruri pe care nu le ştim despre 

Univers,  şi  dacă  acceptăm  faptul  că  descoperim  cu  trecerea  timpului 

explicaţii pentru o parte din lucrurile pe care nu le ştiam, nu cumva aceste 

Legi sunt doar necunoscute al căror secret nu l-am descifrat încă şi pe care, 

odată dezvăluite, am putea sa le schimbăm dupa bunul nostru plac? Dacă, de 

fapt,  ceea  ce  noi  vedem ca  imuabil,  este  doar  rezultatul  propriei  noastre 

neştiinţe? Dacă Dumnezeu e refugiul ignoranţei?

Voi încerca să nu mă joc cu răbdarea voastră. Ultimul argument poate 

fi interesant, dar nu ştiu cât de bine stă în picioare. Faptul că sunt lucruri pe 

care le aflăm în permanenţă despre lumea în care trăim nu prea înseamnă că 

reuşim  sau  că  am  reuşit  până  acum  să  schimbăm  legile  pe  care  le-am 

descoperit. Şi nu ştiu să fi reuşit să schimbăm vreuna din legile Universului. 

Dacă omul a reuşit sau va reuşi să modifice una din aceste legi după care 

este organizat Universul, atunci înseamnă că acest al doilea punct de vedere 

este la fel de viabil ca şi primul18. 

Ştim că două corpuri se atrag reciproc cu o forţă direct proporţională 

cu masa lor şi invers proporţională cu distanţa dintre ele. Ştim de ce? Nu19. 

Am reuşit să producem vehicule antigravitaţionale? Din câte ştiu eu, nu20. 

Vom reuşi vreodată? Poate, dar dacă reuşim acest lucru nu cred că asta se va 

întâmpla prin schimbarea acestei legi (corpurile vor continua să se atragă în 

Univers),  ci  cel  mult  prin manipularea  ei.  La fel  cum avionul  nu zboară 

18 Adică e posibil ca, ceea ce noi considerăm imuabil sa nu fie aşa, iar cauza pentru care ne înşelăm să fie 
ignoranţa. 
19 În noile teorii ale corzilor, gravitaţia este integrată în modelul cuantic al Universului şi ar putea fi văzută 
ca şi consecinţă firească a unei lumi în care particula cea mai mică nu e punctiformă, ci este o coardă care 
vibrează. Cu toate acestea, suntem încă departe de a avea certitudini privitor la acest aspect, întrucât ne 
lipseşte tehnologia necesară de a dovedi pe cale experimentală şi ne mai lipsesc o parte din ecuaţiile care 
ne-ar ajuta să avem un model unic şi complet. 
20 Deşi nu cred că ar fi imposibil ca acestea să existe fără ca 99,9% din populaţia planetei să ştie de ele. 
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pentru că nu e atras de Pamânt, ci pentru că opune gravitaţei forţa portantă 

generată  de  geometria  aripilor  şi  de  alţi  factori.  Gravitaţia  nu  a  fost 

modificată în acest exemplu, ci doar cuantificată şi introdusă într-o ecuaţie 

cu mai mulţi termeni.   

Că am aflat de existenţa unor mici creaturi pe care le-am numit viruşi 

nu  a  schimbat  nici  faptul  că  aceştia  există  şi  nici  modul  lor  de  acţiune. 

Folosind anumite medicamente (rezultate în urma unei mai bune înţelegeri a 

acestor viruşi şi a corpului omenesc), am reuşit să reducem efectele şi riscul 

unor îmbolnăviri. Am schimbat ceva în bine pentru noi (deşi acest bine e 

uneori  discutabil,  dată  fiind  adaptabilitatea  acestor  micro-organisme  şi 

caracterul toxic al majorităţii  medicamentelor alopate), dar nu am ştiut să 

facem viruşii să nu fie o ameninţare pentru sănătatea noastră. 

Tot ce ne putem aroga ca descoperiri majore sunt legi pe care le-am 

înţeles  parţial  sau  total  şi  al  căror  efect  am învăţat  să-l  folosim sau  să-l 

manipulăm. Bomba atomică nu a schimbat legile după care interacţionează 

particulele  subatomice,  ci  s-a folosit  de înţelegerea acestor  legi.  Dacă ne 

distrugem planeta prin emisiile de gaze de seră în combinaţie cu politicile 

iresponsabile  ale  marilor  poluatori  şi  cu  ignoranţa  criminală  a  micilor 

nepăsători, nu înseamnă câtuşi de puţin că am schimbat ceva în legile dupa 

care  este  organizat  Universul.  Înseamnă  doar  ca  acestea  îşi  vor  fi  urmat 

cursul. 

Bine, dar atunci cum vine treaba cu Dumnezeu, cel care ne-a creat 

după chipul şi asemănarea lui? Ce se întâmplă cu bătrânul cu barbă albă pe 

care l-am văzut pictat în biserici? Ce se întâmplă cu învăţăturile din Noul şi 

din Vechiul Testament? Ce motiv  aţi avea să puneţi în balanţă de o parte 
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Biblia, a cărei vârstă se socoteşte în mii de ani, şi de altă parte manifestul 

contemporan al unui anonim?

Sunt suficient de realist ca să-mi rapund singur la întrebare: nici unul. 

Dar mă chinuie o neclaritate legată de acest subiect: au mai multă dreptate, 

ori sunt mai apropiaţi de Dumnezeu catolicii faţă de ortodocşi? Creştinii faţă 

de musulmani? Musulmanii faţă de buddhişti? Buddhiştii faţă de aborigenii 

de pe malurile Amazonului? Care religie e cea mai apropiată de Dumnezeu? 

Există un singur Dumnezeu? 

Să  ne  imaginăm pentru  un  moment  ca  fiecare  religie  „are”  un  alt 

Dumnezeu. În accepţia globală, Dumnezeu este şi Creatorul a ceea ce există. 

Asta ar însemna că Dumnezeul creştin e Creatorul creştinilor, Allah (un alt 

Dumnezeu decât cel creştin) e Creatorul musulmanilor şi aşa mai departe. 

Dar  dacă  ne  amintim  de  anumite  domenii   învăţate  la  şcoală (fizică, 

anatomie,  chimie,  genetică),  ajungem  la  concluzia  că  între  creştini  şi 

musulmani  şi  buddhişti  şi  albi  şi  negrii  există  similarităţi  „constructive” 

şocante – de fapt, genetic şi anatomic vorbind, nu există decât o singură rasă 

umana  (cunoscută) pe Terra.  

Să se fi înţeles Creatorii între ei? Să fim serioşi. Şi, chiar presupunând 

prin absurd că ar fi  aşa,  care din ei să fi  creat Terra şi  celelalte planete, 

Universul? S-a descoperit că Universul e un tot unitar, un organism viu şi 

coerent cu o anumită structură şi cu anumite legi. Cine l-a creat, Allah sau 

Buddha sau Dumnezeul creştin sau zeii aborigenilor?
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Orice nume i-am da, Creatorul Universului, cu tot ce există în el, nu 

poate  fi  decât  unul  singur  (asta  presupunând  că  Universul  a  fost  totuşi 

creat)21. Oare ce înseamnă asta din punctul de vedere al religiilor practicate 

pe Terra? Că toată lumea are dreptate ca în fabula înţeleptului? Sau că există 

privilegiaţi  care  cunosc  adevărul,  naivi  care  doar  cred  că-l  cunosc  şi 

indiferenţi care n-au nici o treabă cu acest adevăr?  

Dacă „împărţim” toţi acelaşi Creator, de ce îl înţelegem atât de diferit? 

De ce există mai multe religii? Ce sunt, la urma urmei, aceste religii?

Cred că religiile sunt canale de transmitere ale unor valori. Valorile 

sunt  trepte  spirituale  către  Dumnezeu.  Valorile  sunt  forma  inteligibilă  a 

Legilor Universului, aşa cum sunt ele înţelese la un moment dat. Ceea ce 

separă religiile sunt atât nivele diferite de înţelegere a Legilor Universului, 

cât  şi  ritualurile.  Ritualurile  sunt  declaraţii  de  apartenenţă.  Ele  unesc 

membrii  unei comunităţi  şi separă comunităţile între ele.  Ritualurile sunt 

profund  umane  şi  supuse  evoluţiei.  Valorile  sunt  şi  ele  profund  umane, 

întrucât  ele  nu  sunt  decât  interpretarea  sau  nivelul  de  înţelegere  la  un 

moment dat al Legilor Universului. Consider că acest lucru reprezintă una 

din bazele principale a diversităţii religiilor.

Poate că cea mai  mare provocare în înţelegerea unei religii  este să 

recunoaştem diferenţele între ritualuri şi valori. De exemplu, iubirea este una 

din  valorile  care  transpare  în  marile  religii  ale  lumii.  Alimentaţia 

21 Există, desigur, posibilitatea ca Universul să nu fi fost creat. Asta ar însemna fie că Universul există din 
totdeauna (şi aici intrăm într-un mic conflict cu noţiunea pe care o avem despre timp şi cu capacitatea de a 
înţelege durata infinită de timp), fie că el a luat naştere singur, fără a fi fost creat.  Dar dacă Universul a luat 
naştere singur... poate Universul să fie Dumnezeu însuşi? Iar noi să fim parte din EL? Îmi vine greu să cred 
că Universul nu e decât un mecanism newtonian... are prea multă ordine, prea multă coerenţă ca să fie o 
existenţă întâmplătoare...
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(musulmanii nu mănâncă porc, dar creştinii da) este un exemplu de ritual 

care separă cele două comunităţi. 

Poate o religie să fie superioară altei religii? Dacă înţelegem religia ca 

un amestec de valori şi de ritualuri, atunci o religie este cu atât mai aproape 

de adevăr cu cât conţinutul în valori este mai mare în detrimentul ritualurilor 

şi  cu  cât  înţelegerea  valorilor  este  mai  apropiată  de  Legile  Universului. 

Acest lucru trebuie văzut în combinaţie cu capacitatea de practicanţilor de a-

i deosebi ritualurile de valori. Da, la modul ideal, cred că o religie poate fi 

superioară alteia. La modul practic însă, trebuie să recunoaştem că, în afară 

de bagajul strict ştiinţific adunat de omenire, bagajul ei spiritual se bazează 

pe accepţia comună a unor valori (precum iubire, adevăr, dreptate, respect) 

şi pe informaţii mai mult sau mai puţin contradictorii, venite din trecut sub 

forma narativă şi transformate în nenumărate rânduri22 (cum ar fi Biblia sau 

Coranul). Eu personal am prea puţine certitudini în legătură cu actul creaţiei 

şi cu detalii despre Dumnezeu pentru a fi capabil să judec dacă o religie este 

superioară  alteia.  Nu  cred  că  oamenii  obişnuiţi  au  instrumentele  (sau 

informaţiile) necesare pentru a judeca superioritatea unei religii faţă de o alta 

şi  nici  nu  cred  că  o  asemenea  comparaţie  ar  trebui  făcută  în  scopul 

defăimării unei alte credinţe (din dorinţa afirmării credinţei proprii). Pe de 

altă parte, chiar dacă am compara acest conţinut al valorilor, nu am putea 

măsura şi nici compara celălalt aspect pe care l-am menţionat: capacitatea 

practicanţilor  de  a  face  deosebirea  dintre  ritualuri  şi  valori.  De  aici  trag 

concluzia că orice comparaţie între două sau mai multe credinţe religioase 

diferite e un subiect pur teoretic. 

22 Traduttore-traditore
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Chiar  presupunând  prin  reducere  la  absurd  că  am  putea  ierarhiza 

religiile  în  ordinea  conţinutului  de  valori  combinată  cu  abilitatea 

practicanţilor  de a distinge ritualurile  de valori,  superioritatea unei  religii 

faţă de alte religii nu poate fi un aspect relevant. Am convingerea neabătută 

că omul are tot ce-i trebuie pentru a afla singur ce cale are de urmat şi pentru 

a nu se lăsa intoxicat de tatonările spirituale ale propriei rase. Religia poate 

fi  un  ajutor  în  măsura  în  care  cel  ce  o  înţelege  poate  să  deosebească 

ritualurile de valori şi în măsura în care înţelege acele valori. Nu cred că, 

dacă cineva s-a născut într-o comunitate care nu a auzit de Dumnezeu, nu 

are exact aceleaşi şanse de a evolua spiritual ca şi un creştin fervent. Poate 

handicapul constă în faptul că un creştin primeşte de-a gata un „pachet” de 

valori, pe cand ignorantul e nevoit să le descopere singur, dar nu cred că 

acesta din urmă nu are mijloacele de a o face; mai mult decât atât, nu ştiu 

dacă, descoperind singur anumite valori, nu le înţelegi mai bine decât dacă 

ele îţi sunt arătate de altcineva. 

Dimpotrivă, atunci când practicantul unei religii nu e capabil să facă 

deosebirea între ritualuri şi valori, religia devine toxică pentru el, chiar dacă 

pentru  alţii  ea  poate  fi  un  instrument  minunat  de  evoluţie.  Percepută  ca 

dogmă, ea suprimă sau alterează intrumentele personale pe care le-am primit 

pentru a învăţa şi pentru a evolua. In loc să fie un catalizator spiritual, religia 

devine un inhibitor redutabil pentru practicantul incapabil de a discerne.

De aceea e bine să nu luăm nimic de-a gata. Şi aşa, orice percepţie pe 

care  o  avem  despre  lumea  în  care  trăim  e  rezultatul  unor  interpretări 

(efectuate de creier pe baza informaţiilor primite de la organele de simţ şi pe 

baza  experienţelor  anterioare,  dar  totuşi  interpretări).  Ştiaţi  că,  pe  retină, 

imaginea  se  formează  cu  susul  în  jos?  Cu  toate  acestea,  noi  percepem 
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lucrurile la modul pe care noi îl considerăm normal (cu josul în jos, dacă pot 

să mă exprim aşa).

Exact la fel (doar că, de data asta la modul conştient), avem datoria de 

a trece prin filtrul judecăţii şi al inimii ceea ce ni se prezintă ca şi adevăruri 

verificate.  Nimeni nu deţine adevărul absolut mai mult decât noi, la fel cum 

nimeni nu deţine instrumente de căutare şi de înţelegere pe care noi nu le 

avem. Nimeni nu ni-l poate arăta pe Dumnezeu, cei care vor să ne ajute pot, 

în cel mai bun caz, să ne înveţe cum să-l căutăm. 

Într-o lume în care ritualurile au ucis şi ucid oameni şi în care valorile 

sunt umbrite de interese (care, la rândul lor au ucis şi ucid încă oameni), 

avem datoria să nu lăsăm să se înrădăcineze în noi nimic din ceea ce nu 

înţelegem şi  nu acceptăm şi nu simţim.  Avem datoria de a discerne,  atât 

pentru propria noastră evoluţie, cât şi pentru a fi capabili să le dăm copiilor 

noştri instrumentele de care au nevoie pentru a evolua. De exemplu, multe 

rugăciuni sau texte biblice ne transmit mesajul că trebuie să ne temem de 

Dumnezeu. Strict din punctul meu de vedere, motivaţia perpetuării fricii este 

una  pur  umană:  prin  semănarea  fricii  creem nevoia  unui  antidot  (tocmai 

religia care perpetuează această frică) şi răpim celorlaţi încrederea în sine şi 

capacitatea de a evolua. Cu cât un text religios promovează teama, cu atât mi 

se pare mai departe de mesajul divin: de ce ar avea nevoie Creatorul de frica 

noastră? Dacă el este cel care ne-a creat, probabil că tot el ne poate distruge 

la fel de uşor, indiferent dacă ne temem de el sau nu. Pentru părinţi: ce v-aţi 

dori  de la  propiul  copil,  să  vă urmeze  sfaturile  pentru că le  înţelege sau 

pentru că îi e frică să vă iasă din cuvânt? Dar cei care pretind că-l reprezintă 
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pe Creator au toate motivele să perpetueze o astfel de teamă: ea este pentru 

ei paşaportul continuităţii23. 

În  ce priveşte  cunoaşterea  lui  Dumnezeu24,  există,  cred,  trei 

posibilităţi:

 Dumnezeu nu vrea să-l cunoaştem. În această situaţie, orice am 

face, oricâte religii, biserici şi cercetări am întreprinde, tot nu 

vom reuşi  vreodată  să-l  cunoaştem (vă  îndoiţi  de  validitatea 

acestei afirmaţii?) 

 Dumnezeu vrea să-l cunoaştem. În acest caz, vom ajunge să-l 

cunoaştem,  indiferent  cum  se  numeşte  religia  pe  care  o 

practicăm25,  pentru  că  acest  lucru  înseamnă  de  fapt  că  am 

primit, fiecare dintre noi, toate instrumentele necesare pentru a 

accede către El. 

 Dumnezeu ne-a dat libertatea de a alege dacă vrem sau nu să-l 

cunoaştem. Atunci când vezi o apă curgătoare, ca să ştii ce e cu 

ea şi dacă e bună de băut, probabil vei dori sa mergi pe firul ei 

până la izvor ca să vezi de unde vine. Tot aşa, dacă vrem şi ne e 

permis să-l cunoaştem pe Dumnezeu, trebuie să ne cunoaştem 

pe noi. Cred că singurul mod de a-l cunoaşte pe Creator este 

prin  noi  înşine.  Cât  de  multe  ştim  despre  noi?  Cât  de  mult 

23 Prin cele de mai sus nu încerc să susţin că religia sau reprezentanţii ei promovează azi teama la modul 
intenţionat şi general. Consider că textele biblice au trecut prin suficient de multe interpretări, traduceri şi 
rescrieri cât să fie serios modificate faţă de versiunea lor iniţială (chiar: câte versiuni iniţiale ale Bibliei au 
existat?). Mai ştim, de asemenea, că au fost vremuri întunecate când reprezentanţii bisericii au dorit să 
controleze credincioşii prin teamă; fiind vorba de istorie nu aş fi deschis acest subiect dacă nu aş fi citit 
cărţi de rugăciuni contemporane în care frica de Dumnezeu era mesajul principal . 
24 Presupunând că el există ca voinţă şi intelect superior.
25 Sau indiferent dacă suntem sau nu adepţi ai unei credinţe religioase.

61



încercăm să ne cunoaştem pe noi şi să privim în adâncul nostru? 

Imaginea celui care îl caută pe Dumnezeu în scrieri şi povestiri 

mi se pare echivalentă cu cea a unui om care încearcă să vadă 

ce e dincolo de orizont, fără a încerca măcar să vadă drumul de 

sub picioarele lui.

Dacă observaţi, în nici una din variantele de mai sus, religia nu joacă 

un rol decisiv în cunoaşterea lui Dumnezeu.  Din punctul meu de vedere, 

religia nu are cum să ne aducă această cunoaştere – nimeni în afară de noi 

sau  de  Dumnezeu  însuşi  nu  ne  poate  înlesni  calea  spre  El.  Cu  toată 

răspunderea pentru gravitatea acestei afirmaţii, nu cred că religia reprezintă 

mai mult decât un instrument care îi ajută să evolueze pe cei ce pot face 

distincţia între ritualuri şi valori.     

Cam ce-ar fi de făcut în acest context? Nimic complicat din punctul 

meu de vedere. Înţelegem religia într-un cadru mai larg şi ştim că ea poate să 

conţină atât ritualuri cât şi valori. Dacă ne folosim mintea şi inima pentru a 

încerca să facem deosebirea între ritualuri şi valori, avem toate şansele să 

facem proprii noştri paşi către adevăr. 

Mai  avem,  lăsând  religia  deoparte,  acel  extraordinat  mecanism  de 

feedback  de  care  am  pomenit.  Daca  suntem  atenţi  la  vocea  noastră 

interioară, la sentimentele şi emoţiile noastre, putem să ne dăm seama dacă 

direcţia căutărilor noastre e bună sau nu după măsura fericirii şi împlinirii 

noastre. Atenţie, asta cere timp pentru introspecţie şi puterea de a fi sinceri 

cu noi, altfel n-am făcut nimic. 
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Să nu încurcăm,  însă,  lucrurile.  Toţi  ne  dorim să  fim fericiţi.  Am 

convingerea, însă, că fericirea nu poate fi un scop în sine. Fericirea e doar un 

mijloc de a afla dacă suntem pe drumul cel bun, dacă facem ceea ce trebuie, 

dacă ne îndeplinim menirea. Fericirea e un mecanism de feedback. Una din 

marile noastre confuzii provine din faptul că ne dorim să fim fericiţi, acesta 

e scopul nostru. 

Nimic mai eronat. E ca şi când am căuta satisfacţia victoriei fără să ne 

intereseze lupta în sine. Fericirea e rezultatul a ceva ce am înţeles sau am 

făcut sau vrem să facem, atunci când acest ceva este în armonie cu Legile 

Universului. E marcajul care ne spune de-a lungul traseului că nu am rătăcit 

drumul. 

XII Un pic de istorie

Au fost odată nişte oameni care au crezut ca Pamântul e o tipsie 

purtată pe spinarea unor broaşte ţestoase. Aceştia erau uşor diferiţi de alţi 

oameni care credeau că Pământul e o planetă în centrul Universului. La un 

moment dat, un grec pe nume Filolaos, care a trăit între 470 î.e.n – 385 î.e.n, 

a venit cu ideea că Pământul nu e în centrul Universului, ci se învârte în 

jurul Soarelui. La scurt timp după aceea, Heraclit din Pont a continuat 

această idee, iar Aristarh din Samos (310 î.e.n – 230 î.e.n) a fost cel care a 

dezvoltat teoria heliocentrică prin anul 288 î.e.n. 

Contemporanii lui s-au opus şi l-au ridiculizat din câteva motive bine 

întemeiate, şi anume26: 

26 Simon Singh, Big Bang
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1. Dacă Pământul s-ar învârti în jurul Soarelui, ar trebui să se 

deplaseze cu o viteză foarte mare, ceea ce ar crea un vânt 

puternic care ne-ar mătura pe toţi. Dar noi nu simţim acest 

vânt cauzat de presupusa călătorie a Pământului în jurul 

Soarelui.

2.  Dacă Pământul s-ar învârti în jurul Soarelui, atunci anumite 

stele s-ar vedea deplasate în raport cu Soarele atunci când 

Pământul se află în partea opusă a Soarelui (efectul de 

paralaxă27). Dar acest efect nu poate fi constatat. 

3. În vremea lui Aristarh se credea că toate obiectele sunt atrase 

către centrul Universului. Pământul fiind centrul Universului, 

toate obiectele erau atrase către centrul Pământului, ceea ce 

explica gravitaţia. Dacă Pământul nu era în centrul 

Universului, atunci asta ar fi însemnat că toate obiectele de pe 

Pământ ar fi atrase de pe suprafaţa lui în spaţiu, lucru care, 

evident, nu se întâmpla nici la vremea aceea şi nici acum.

Teoria geocentrică a rămas „necontestată” documentar până la 

Nicolaus Copernic (1473 – 1543). Cu puţin înainte de moartea sa, i se 

publică şi lucrarea "De Revolutionibus Orbium Coelestium", dar până la 

Isaac Newton, în secolul al XVII-lea, teoria lui Copernic nu a fost larg 

acceptată, deşi alte minţi luminate ca Galileo Galilei sau Giordano Bruno, au 

luptat pentru această idee. Ceea ce înseamnă că, vreme de aproape 2000 de 

ani de la apariţia documentată a primei idei referitoare la modelul 

27 Daca inchidem un ochi şi punem un deget astfel încât acesta să se suprapună peste un reper vizual aflat la 
o oarecare distanţă (rama verticală a geamului, de exemplu), păstrând degetul nemişcat şi schimbând ochiul 
deschis, constatăm că rama ferestrei s-a deplasat în raport cu degetul. 
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heliocentric, omenirea a continuat să creadă că Pământul este în centrul 

Universului28. 

Din punctul de vedere al argumentelor geocentrice, trebuie să 

recunosc că ele par într-adevăr de bun simţ din punctul de vedere al omului 

simplu. Ce nu se ştia la vremea aceea era faptul că Pământul are o atmosferă 

care se deplasează odată cu el în spaţiu, motiv pentru care noi nu simţim acel 

vânt puternic ce ar fi trebuit să ne măture de pe suprafaţa lui. De asemenea, 

nu se ştia că, dacă Soarele se află la aproximativ 8 minute lumină distanţă 

faţă de Pâmânt, cea mai apropiată stea după Soare este la aproximativ 4 ani 

lumină distanţă. La un asemenea raport al distanţelor, efectul de paralaxă, 

deşi există, e mult prea mic pentru a fi detectat cu instrumentele disponibile 

la vremea respectivă. Iar Sir Isaac Newton e primul care a clarificat in 

secolul al XVII-lea cum stă treaba cu gravitaţia şi faptul că toate obiectele se 

atrag între ele cu o forţă direct proporţională cu masa lor şi indirect 

proporţională cu pătratul distanţei dintre ele; el avea să fie corectat de 

Einstein la începutul secolului al XX-lea.

Pentru mine, această mică incursiune istorică e extrem de importantă. 

Ea îmi spune că realitatea nu trebuie neaparat să aibă ceva în comun cu 

bunul simţ, dar, mai ales, că trebuie să rămînem deschişi să învăţăm mereu şi 

să fim pregătiţi să ne schimbăm întregul sistem de convingeri dacă evidenţa 

o cere pentru că anumite convingeri trebuie să evolueze odată cu nivelul 

nostru de cunoaştere ca specie. De asemenea, consider că suntem datori să 

încercăm să înţelegem Universul în care trăim şi să ne instruim din acest 

punct de vedere, indiferent de meseria pe care am ales-o. 

28 Oare mai există şi alte convingeri pe care nu le mai punem la îndoială de vreo 2000 de ani încoace?
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Fără îndoială, ştiinţa a greşit de multe ori; să ne gândim de exemplu la 

modelul atomului şi la corecţiile care i-au fost aduse în ultimul secol. Dar, 

cu toate păcatele ei, ştiinţa pare să fie cea mai consecventă instituţie a 

omenirii: ea susţine aceleaşi adevăruri în orice parte a lumii (desigur, cu 

excepţia situaţiei în care ea este cenzurată sau alterată din motive politice 

sau religioase) şi se corectează şi îmbogăţeşte mereu, pe măsură ce i se 

lărgesc limitele. Ceea ce reproşez ştiinţei este aservirea economică şi lipsa 

garanţiei morale (de exemplu bomba atomică).  

Fără îndoială că şi religia (ca instituţie) a greşit de-a lungul timpului. 

Nu aceste greşeli le reproşez religiei, ci faptul că există atât de multe religii 

diferite care se exclud reciproc şi au pretenţia de adevăr unic! Atâta timp cât 

milioane de oameni au simultan convingeri diferite, înseamnă că cineva 

greşeşte! Aşa cum spuneam şi în capitolul anterior, departe de mine gândul 

că e greşit să ai o convingere religioasa. Dar trebuie să respectăm câteva 

condiţii: 

• Să încercăm să deosebim constant ritualurile de valori şi să le 

acordăm importanţa cuvenită. 

o Câtă vreme ne referim la ritualuri, orice statut de „corect” 

sau „greşit” nu e relevant din punctul de vedere al 

înţelegerii noastre asupra Universului. Am putea elimina 

în acest fel un număr nesperat29 de incompatibilităţi între 

marile (şi micile) religii ale lumii şi ne-am putea 

concentra pe aspectele relevante. 

29 Poate majoritar?
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o Atunci când verificăm valorile prin prisma definiţiei date 

la capitolul anterior, aprecierea statutului de „corect” sau 

„greşit” devine din cale afară de relevantă. Dar abordarea 

din acest punct de vedere ar trebui să fie una constructivă 

şi în nici un caz una subtil sau deschis conflictuală. 

Incompatibilităţile la nivel de valori ar putea deveni 

oportunităţi extraordinare de evoluţie spirituală dacă ar fi 

abordate la modul constructiv şi nu competitiv. 

• Să acceptăm diferenţele cu mintea şi inima deschisă30 (câtă 

vreme sunt alţii care cred altfel decât noi, şansele ca noi înşine 

să ne înşelăm nu sunt mai mici decât posibilitatea ca ei să 

greşească). Vă amintiţi argumentele vechilor greci privitoare la 

modelul geocentric?

Copiii învaţă astăzi la şcoală în România despre religie cu titlu de 

certitudine. Oare e corect acest lucru? Fără îndoială că ar trebui să le fie 

transmise cunoştinţe privitoare la religia geografic dominantă, dar în nici un 

caz cu titlu de certitudine. Consider că ar fi corect să li se expună un context 

global: acela că există multe religii şi că religia noastră este una dintre cele 

multe şi diferite. Consider, de asemenea, că orice dascăl care se respectă nu 

trebuie să prezinte un sistem atât de complex, dar şi atât de supus 

interpretărilor şi divergenţelor la nivel de: „şi atunci s-a întâmplat astfel” ci 

la nivel de: „şi aşa credeau cei de la care ne parvin aceste documente că s-a 

întâmplat; la fel cred şi eu, dar există posibilitatea să mă înşel”. Diferenţa 

între cele două abordări e esenţială din punctul de vedere al efectului pe 

care-l au asupra copiilor. 

30 Chiar cu smerenie, aş spune. 
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 Aici mă simt obligat să revin cu rolul pe care-l avem ca părinţi în 

educaţia copiilor: trebuie să acţionăm complementar cu sistemul de educaţie 

atunci când acesta este conform cu valorile noastre şi trebuie să intervenim 

pentru a echilibra anumite goluri sau inadvertenţe atunci când le remarcăm. 

Căci nu presupunerile prezentate ca certitudini declanşează aptitudinea de 

căutător activ şi nu în mâinile acceptanţilor pasivi trebuie să ne încredinţăm 

viitorul!

XIII  O chestiune de percepţie 

Pentru occidentalul modern, modelul vieţii conţine obligatoriu un 

început şi un sfârşit. Deşi avem în jurul nostru lucruri care existau înainte de 

a ne naşte şi ştim că e posibil ca, după moartea noastră, aceleaşi lucruri să 

dăinuie neschimbate (un munte, de exemplu), avem probleme în a concepe 

termeni ca „infinit”, „veşnic”, „dintotdeauna”, „nimic”. Ştim că anumite 

forme majore de relief au luat naştere in vremurile tulburi (pentru noi) ale 

formării continentelor. Ne e mai uşor să percepem un munte dacă avem idee 

cum s-a format. Ştim clar ca el a avut un început, ne putem imagina că o să 

aibe şi un sfârşit (deşi, probabil, nu ne place să ni-l imaginăm în detaliu). 

Chiar daca acel munte e, în raport cu scurta noastră existenţă fizică, mult mai 

„longeviv”, nu-l percepem ca fiind veşnic. 

De fapt, ne e greu să percepem orice ca fiind veşnic şi necreat31. Ca o 

paranteză, am folosit alăturarea uzuală a celor doi termeni, deşi e vorba de 

un pleonasm. Dacă ceva există dintotdeauna , atunci acel ceva nu are cum să 

fie creat – pentru că, dacă acel ceva ar fi fost creat, atunci înseamnă ca 

31 Cu excepţia lui Dumnezeu.
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inainte de a fi fost creat nu a existat, deci nu avea cum să existe 

dintotdeauna. 

 Timpul  înseamnă  evoluţie:  Universul  se  modifică  în  timp.  Doar 

timpul în sine nu are sens, pentru că timpul este măsura evoluţiei a ceva. 

Percepem timpul doar în măsura în care percepem o schimbare a acelui ceva. 

Să presupunem că avem în faţa noastră un pahar cu apă. Indiferent dacă o 

măsurăm cantitativ (grame, litri etc) sau calitativ (puritate, temperatură etc), 

ea există, e acolo, în pahar. Dar dacă vrem să vedem cum s-a modificat apa 

din  pahar  după  ce  o  punem  pe  cuptor,  de  exemplu,  vom  face  ulterior 

măsurători comparabile şi le vom pune lângă cele iniţiale. Diferenţa lor ne 

va  da  evoluţia  apei  din  pahar  funcţie  de  parametrii  aleşi,  dar  această 

modificare a lor nu ar fi putut fi măsurată fără dimensiunea timp. 

Dacă ne raportăm la noi, implicaţiile sunt interesante. Timpul măsoară 

evoluţia. Cand evoluţia e conştientă, putem să-i spunem învăţare. Aş fi tentat 

să  cred  că  rolul  timpului  este  acela  de  a  ne  ajuta  să  învăţăm.  Suntem 

rezultatul  a  ceea  ce  am  învăţat  în  trecut,  iar  continua  desfăşurare  a 

prezentului în faţa noastră ne dă ocazia să ne testăm învăţăturile şi să creăm 

bazele altora noi.  

Bine, dar atunci, mergând înapoi in timp, cum a apărut lumea în care 

trăim? Universul? Cât e el de mare şi cât e el de vechi şi, mai ales, cum a 

luat  naştere?  Există  dintotdeauna? Vă propun să  aruncăm o privire peste 

câteva posibilităţi; la urma urmei, alternativele cosmogonice nu pot fi multe 

dacă apelăm la logică:
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1. Universul există dintodeauna32. 

2. Universul  a  fost  creat  de  catre  Cineva.  Această  variantă  nu 

rezolva  complet  problema  existenţei  dintotdeauna,  ci  doar  o 

transferă: dacă Universul a fost creat, iar Creatorul nu putea fi 

decât  Dumnezeu,  atunci  Dumnezeu  e  cel  care  există 

dintotdeauna.  Da,  dar  el  poate  să  facă  asta  pentru  că  e 

Dumnezeu si  are cam toate atributele pe care noi  nu suntem 

capabili  sa  ni  le  explicăm  ori  să  le  concepem,  pe  cand 

Universul, lumea fizică în care trăim, n-are voie să se joace de-a 

inexplicabilul. 

3. Universul a luat naştere singur. Aici apar din nou probleme. Ce 

a  fost  inainte  să  se  nască  Universul?  Nimic?  Dacă  aşteptăm 

nedefinit de mult, avem şanse ca, într-o cutie iniţial goală, să 

găsim  ulterior  un  obiect  fără  să-l  fi  pus  noi  sau  altcineva 

acolo?33  Ce  a  declanşat  apariţia  Universului?  Cum  a  putut 

Universul  să  ia  naştere  singur?  Dacă  ne  gândim  un  pic,  o 

„naştere”  de  asemenea  proporţii  ar  putea  „aduce”  un  pic  cu 

naşterea  lui  Dumnezeu.  Să fie  Universul  Dumenezeu  Însuşi? 

Dacă ar fi aşa? Dacă noi facem parte integrantă din El într-un 

mod mai simplu decât încercăm să ne imaginăm de câteva mii 

32 Modelul ştiinţific predominant al ultimilor ani este cel conform căruia Universul a luat naştere în urma 
unei explozii, continuând să se extindă de la un punct cu densitate enormă si volum mic. Acest model a 
concurat vreme de mai mulţi ani, cu modelul Universului infinit şi etern (favorizat inclusiv de marele 
Einstein). Chiar dacă dovezile ştiinţifice ale ultimilor ani duc spre concluzia că Universul de dilată şi că a 
pornit de la un moment iniţial de tip big-bang, există în continuare opinii conexe ce sugerează în continuare 
posibilitatea unei vârste infinite: modelul Univesului ciclic ce se dilată şi contractă între „big bang” şi „big 
crunch” (amintit de Paul Davies în Ultimele trei minute) sau posibilitatea ca acest univers să facă parte 
dintr-un multivers (Stephen Hawking, Scurtă istorie a timpului). Din acest motiv, cred că posibilitatea ca 
Universul să existe dintotdeauna este o posibilitatea reală, deşi dovezile actuale duc spre ipoteza unui 
Univers cu vârstă finită.
33 Tom Chalko, The Freedom of Choice
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de  ani  încoace?  La  urma  urmei,  dacă  acceptăm  ideea  că 

Dumnezeu nu a fost creat, atunci nu există nici o diferenţă între 

acest punct şi punctul precedent. 

Poate  vom  înţelege  mai  bine  componenta  ritualică  a  religiei  dacă 

încercăm să ne punem o întrebare simplă: ce îi atribuim lui Dumnezeu? De 

ce avem unii dintre noi nevoie să ne refugiem în confortul existenţei unei 

fiinţe superioare ce ne păzeşte şi îndrumă? Păi, în general, actul Creaţiei plus 

legile după care ar trebui (că cei mai mulţi dintre noi nu o prea facem în 

realitate) să ne desfaşurăm viaţa.   

Să  mergem  un  pic  mai  departe.  Cum  am  ajuns  să-i  dăm  aceste 

atribuite lui Dumnezeu? 

Consider  că noi,  oamenii  obişnuiţi,  avem o problemă în a concepe 

anumiţi termeni. Veşnicia e unul dintre ele. Dacă am putea concepe veşnicia, 

atunci ne-ar fi simplu să acceptăm că Universul există dintotdeauna. După 

modelul vieţii noastre, însă, tot ce are început şi sfârşit are sens. Tot ce nu 

are  început  şi  sfârşit  pune probleme de înţelegere.  Dacă  noi,  ca  indivizi, 

avem un început şi un sfârşit, şi vedem în faţa noastră lumea transformându-

se continuu, avem nevoia să presupunem că totul începe şi se sfârşeşte după 

un  timp. Cele două extreme sunt strâns legate de percepţia timpului. 

Astfel, Universul nu putea să existe dintotdeauna. Dar cum a putut el 

să ia naştere? Aici intervine prima nevoie de a atribui ceva Cuiva: Începutul. 

Veriga de la capătul lanţului cauzal. Alfa şi Omega. 
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Apoi,  în  calitate  de  imitatori  (vă  amintiţi  despre  cele  3  tipuri  de 

alegere?), am avut probleme serioase în a înţelege cum să facem focul fără 

să ne ardem. Aici apare a doua nevoie de a atribui ceva Cuiva: Legile. 

În timp, am luat-o pe căi diferite: calea lui „crede şi nu cerceta” în 

opoziţie cu binecunoscuta  metodă ştiinţifică.  Evoluţionism şi  creaţionism. 

Ştiinţă şi religie. 

M-am întrebat de la începutul existenţei mele conştiente dacă există 

Dumnezeu. La început am crezut ca nu există. Apoi am crezut ca există. Am 

citit şi am căutat, dar nu mi s-a oferit nimic din ceea ce un sceptic ar numi 

dovadă palpabilă. Atunci m-am gândit ca am greşit abordarea. Ce numim 

Dumnezeu?  Pentru  credincioşi,  el  este  Creatorul  a  tot  ce  există.  Pentru 

sceptici, el este un mit nedemonstrat. 

Aşa cum le şade bine oamenilor,  ei  s-au divizat in jurul diverselor 

religii,  au  format  comunităţi  care  au  cucerit  şi  care  au  ucis  în  numele 

propriilor  convingeri.  Astăzi  abordăm problema cu delicateţe  atunci  cand 

suntem puşi în situaţia să atingem acest subiect cu persoane pe care nu le 

cunoaştem  suficient.  Dacă  suntem  luaţi  în  râs  pentru  că  credem?  Dacă 

jignim pentru că nu credem?

Nu cred că există cineva care să nu cunoască vechea dezbatere între 

ştiinţă  şi  religie.  Am evoluat  singuri  din  supa  primordială,  iar  asta  e  o 

dovadă clară că cei ce susţin actul creaţiei se înşeală. Ba nu, am fost creaţi 

aşa cum suntem, sau, mă rog, cel puţin pe aproape, şi  nu s-au înregistrat 

evoluţii majore in ultimele perioade semnificative de timp. Mai mult decât 

atât, dacâ teoria evoluţionistă are ceva sămânţă de adevăr, cum se face că din 
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primatele  cunoscute  de  noi  nici  una  nu  a  devenit  suficient  de  umană  în 

ultimul timp? Ca să nu mai spunem că ne lipseşte veriga lipsă! Să nu credeţi 

că dezbaterea se incheie aici, lista de argumente pro şi contra e mult mai 

lungă.

Evoluţionismul şi  creaţionismul nu trebuie să fie, neapărat, în tabere 

adverse, deşi noi aşa am fost învăţaţi să le vedem. Dar dacă Dumnezeu a 

creat  (sau  Este)  atât  Universul,  în  starea  lui  iniţială  (creaţionism),  cât  şi 

regulile după care acesta să evolueze (evoluţionism)? Mi se pare improbabil 

ca o Creaţie de asemenea magnitudine să se limiteze la o iniţializare spaţială 

fără să o încorporeze şi  pe cea temporală.  Ori dimensiunea temporală nu 

înseamnă  altceva  decât  reguli  de  evoluţie  –  a  galaxiilor,  a  stelelor,  a 

planetelor,  a  formelor  de  relief,  a  fiinţelor  vii.  Dacă  Universul  e  chiar 

Dumnezeu şi dacă noi suntem o parte din El? Asta ar însemna că Dumnezeu, 

din care facem parte, evolează continuu, şi implicit şi noi (funcţie, desigur, 

de liberul arbitru). Cum vi se pare?

XIV Despre identitate şi scop

Am ajuns şi la întrebările cheie: care e misiunea mea pe Pământ? Cine 

sunt eu de fapt? Sunt aici din întâmplare, ori fac parte dintr-un plan? 

Pun  cărămizi  într-o  căsnicie,  îmi  iubesc  familia,  mă  întâlnesc  cu 

prietenii, muncesc, avansez, mănânc, citesc, dorm, cumpăr motorină, merg 

în concediu, îmi sun părinţii, caut un apartament mai mare, verific presiunea 

la  roţi,  înghit  porţia  contemporană  de  reclame  şi  de  E-uri,  vorbesc  la 
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telefonul mobil,  mă îmbolnăvesc,  iau medicamente,  votez, scot  câinele la 

plimbare, înjur parlamentarii pe care i-am votat, mi-e greaţă de lipsa lor de 

interes şi de conştiinţă dar nu ştiu cum să schimb asta, poate nu-s toţi corupţi 

şi poate că unii îşi fac treaba cu pasiune şi competenţă, dar eu nu mai am 

încredere în nici unul, poate ar fi o soluţie să emigrez, îmi place Austria, 

constat  că  nu  mai  am iaurt,  merg  la  cumpărături,  constat  că  nu mai  am 

cămăşi călcate, le duc la curăţătorie, constat că e mizerie dar nu am chef să 

adun, ocazie cu care îmi supăr soţia, aşa că totuşi adun, mă prefac puternic 

deşi îmi vine să sar de la etajul 10, aş putea să joc pocher la cât mă citeşti de 

greu,  ştiu  să  par  şi  slab  dacă  circumstanţele  o  cer,  îmi  culeg  porţia  de 

admiraţie de la cei din jur pentru motive stupide, dar o culeg totuşi pentru că 

depind de ea, merg la baie, mi-e frică să nu fiu prins cu minciuna, am zis că 

plec la Budapesta vineri numai ca să nu trebuiască să dau GPS-ul împrumut, 

merg  la  stomatolog,  accept  să  mă întâlnesc zece  minute  cu cineva  de la 

asigurări,  fac  dragoste  ori  mi-e  ciudă  că  circumstanţele  nu  au  fost  de 

asemenea  natură  încât  să  fac  dragoste,  duc  maşina  la  service,  ascult 

melodiile inspirate pe care mi le aduce vocea lui Joe Dassin, îmi duc soţia la 

serviciu, merg la o nuntă pentru că nu pot să refuz, merg la o înmormântare 

şi mi-e frică să mă uit în ochii celui care a rămas în urma celui plecat pentru 

că nu ştiu cum să mă comport,  admir discret picioarele fetei din faţa mea 

deşi ar putea să fie colegă de liceu cu fiică-mea din prima căsătorie, merg la 

biserică şi nu înţeleg ce se cântă la liturghie, ies de acolo şi-mi promit să fiu 

mai bun, refuz un cerşetor, mă simt murdar şi meschin, mă răzgândesc, mă 

imaginez  salvând-o pe fata  cu picioarele  de nişte  hoţi  fioroşi  şi  mă simt 

vinovat că nu m-am imaginat salvându-mi soţia în locul fetei, mă întorc şi-i 

las nişte bani la cerşetor, poate totuşi nu-s chiar aşa de rău, stau la semafor, 

îmi deschid umbrela, stau la coadă, îmi închid umbrela, plătesc, îmi verific 
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soldul de pe card, aştept până porneşte computerul, îmi schimb parola, mă 

conectez  la internet,  îmi  citesc  poşta  electronică,   beau un pahar  cu vin, 

schimb canalul TV pentru a nu ştiu câta oara fără a fi capabil să mă opresc la 

o emisiune care-mi place, fumez o ţigară, mă joc cu fiică-mea cea mică, mă 

sună şeful, dar...

 Stop!

Cât din cele de mai sus sunt EU?

Care din lucrurile de mai sus mă aduce mai aproape de motivul pentru 

care mă aflu în această lume? 

Vi s-a întâmplat  să nu vă regăsiţi  în rutina zilnică? Eu cred că da, 

chiar  dacă  e  posibil  să  nu  fi  recunoscut  acel  sentiment.  Celor  care  au 

recunoscut clar momentele de revoltă sau confuzie la adresa prăpastiei dintre 

propriul eu şi rutina zilnică le pun o întrebare: ce aţi făcut imediat după ce s-

a întâmplat un asemenea lucru? Aţi încercat să priviţi mai departe prin uşa 

întredeschisă, ori v-aţi întors pe drumul deja ştiut, departe de uşile pe care, 

de obicei, nu înţelegem din prima ce scrie?

Consider că, pentru cei mai mulţi dintre noi, cele doua întrebări (cine 

sunt şi pentru ce exist) sunt atât de abstracte, încât am avea un câştig imens 

încercând să  ne răspundem la oricare  din acestea.  Odată  porniţi  pe  acest 

drum, avem şansa să aflăm mai mult decât ne-am aştepta. La urma urmei, e 

foarte posibil  să exist  pentru a afla cine sunt  şi  e la fel  de posibil  ca,  în 

căutările privind misiunea mea, să mi se contureze cu claritate propriul eu; 

am să detaliez pe parcursul acestui capitol. 
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XIV.1Despre Identitate

A fost odată o mămică imperfectă, la fel ca şi restul co-planetarilor 

ei. Mămica noastră îşi iubea puiul şi făcea tot ce putea ca să-i fie bine: îi  

cânta, îl alinta, îl alăpta şi încerca să-i dea tot ce-i lipsise ei şi încă ceva pe  

deasupra.  Puiul  a crescut  şi  a învăţat,  trecând de la stadiul  de receptor  

organoleptic la însuşirea instrumentelor de bază ca vorbirea şi mersul şi  

ajungând  în  lumea  complexă  a  relaţiilor  sociale  care  l-au  ajutat  să  

înţeleagă cum se poziţionează în raport cu ceilaţi membri au grupului: ştia 

cine e mai puternic decât el, ştia cine e mai frumos decât el, ştia cine e mai  

înţelept decât el, cine îl agreează şi cine nu, dar ştia la fel de bine şi cine se  

poziţionează după el în ierarhie. În paralel i s-au întâmplat lucruri ce i-au 

arătat diverse laturi ale lui pe care nu le bănuise: de exemplu, nu a ştiut că  

e  claustrofob până când nu a rămas blocat  accidental  câteva ore într-o  

grotă  pe munte.   Tot  aşa,  nu a bănuit  nici  că ar  avea suficiente  reurse  

pentru a-şi înfrunta fobia; cu toate acestea salvatorii nu au găsit un învins,  

ci un învingător.

Combinând maturitatea şi grijile de fiecare zi cu entuziasmul şi forţa  

unui caz particular al iubirii, personajul nostru a devenit soţ şi tată, crezând  

că de acum totul e cât se poate de clar: era împlinit. Detaliile zilei continau 

însă să-l  consume,  lăsându-i  în suflet  un gol  neacoperit  şi  o senzaţie  de 

înstrăinare în clipele când rămânea singur cu el însuşi. Ajunsese chiar să 

evite  aceste  momente.  Desigur,  îşi  iubea  soţia  şi  copilul,  dar,  cu  toate 

acestea, mai lipsea ceva.

Într-o  zi,  ajutându-şi  copilul  să  facă  un desen,  a  simţit  ceva  nou.  

Încercând să reproducă acest sentiment, a mai făcut câteva desene; fiorul se 
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amplifica  loial  odată  cu  mişcările  pensulei.  Fiecare  desen  terminat  era 

pentru el un semnal puternic de împlinire, iar golul necoperit se estompa  

încetul  cu  încetul  sub  flacăra  noului  entuziasm.  Doar  sentimentul  de 

înstrăinare îl mai urmărea atunci când făcea activităţi pe care le numea 

„fără valoare adăugată pentru suflet”.

Când a înţeles că golul a plecat definitiv, desenele lui au explodat  

într-o forţă de care nu era conştient: părea că însuşi sufletul i se aşterne pe  

hârtie, mâna ajungând să fie doar un intermediar incomod. A fost uimit şi  

măgulit  să  afle  lucruri  noi  şi  frumoase  de  la  primii  care  i-au  admirat  

desenele. Pe măsură ce aceştia se înmulţeau, însă, divergenţa părerilor l-a  

descumpănit. A încercat şi a reuşit să ţină cont de sfaturile lor, dar în scurt  

timp i-a bătut la uşă un prieten vechi: golul din suflet. Însăşi concepţia lui  

despre viaţă se clătina. S-a refugiat între planşe, desenând numai pentru el 

– aşa cum începuse de fapt – şi a reuşit să verifice încă odată: se simţea  

complet atunci când desena din suflet. 

Având în vedere faptul că devenise cunoscut, cineva i-a cerut, pentru  

o suma foarte mare de bani, să facă un desen cu totul în afara stilului cu  

care se identificase. Fidel de-acum stilului propriu, omul nostru a refuzat la  

început...  dar  silit  de  circumstanţe,  s-a  hotărât  totuşi  să  încerce.  După 

nenumărate eşecuri,  s-a trezit  într-o dimineaţă cu o idee foarte clară, pe 

care a materializat-o în timp record. Avea să fie primul lui desen dintr-o  

lungă şi reuşită serie într-un stil pe care n-ar fi crezut niciodată că-l poate 

aborda şi că-l reprezintă. 

   Câteva concluzii simple:
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 Lumea exterioară e prima sursă de (re)cunoaştere a propriului 

eu.  Sensul  cunoaşterii  e  din  exterior  către  interior;  singurul 

lucru de care e nevoie e să fim atenţi la tot ce ne înconjoară şi 

să ne conştientizăm reacţiile faţă de lumea exterioară. Acesta e 

probabil  cel  mai  simplu  şi  mai  la  îndemână  drum  spre 

autocunoaştere.  

 Probabil  că,  la  nivelul  nostru  de  dezvoltare,  nu  putem avea 

conştiinţă de sine fără a fi conectaţi la lumea exterioară. La fel 

cum  contrastul  literelor  negre  de  pe  pagina  albă  permite 

observarea lor, la fel cum nu apreciem starea de sănătate decât 

în timpul unei boli, sau imediat după, probabil că singurul mod 

de a fi conştienţi de sine este contactul şi contrastul cu lumea 

exterioară34.  Trăim într-o lume în care percepţia  se  face prin 

contrast.35 

 Dacă suntem atenţi, circumstanţele deosebite ne învaţă despre 

noi  lucruri  deosebite.  Circumstanţele  deosebite  pot  declanşa 

adevărate  salturi  evolutive.  Fugind  de  ele,  ne  putem încetini 

dezvoltarea. 

 Atunci  când  există  nemulţumire  interioară,  înseamnă  că  mai 

sunt încă drumuri de explorat, oricât ar fi de mică probabilitatea 

statistică privitor la opţiunile rămase. 

 Putem încerca orice. Singura problemă pe care ar trebui să ne-o 

punem nu e dacă putem face un lucru, ci dacă acel orice este în 

drumul pe care l-am ales ori în afara lui. 

34 Dealtfel, acest lucru pare a fi confirmat şi de situaţii concrete cum ar fi starea de somn sau de leşin. 
35 Tom Chalko, The Freedom of Choice
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 Lipsa de încredere în reuşită e cel mai puternic obstacol în calea 

ei36. 

  Răspunsurile nu sunt întotdeauna evidente. Câteodată, pentru a 

afla dacă mai suntem pe drumul ales, trebuie să ieşim în afara 

lui.

Simţim  uneori  că  suntem  speciali,  că  există  undeva  în  noi  ceva 

extraordinar şi nedescoperit. Încercăm să căutăm semne ale acelui ceva în 

recunoaşterea celor din jur şi aşteptăm ca acel ceva să fie revelat, aşteptăm 

să ni se recunoască un talent sau un dar special pe care-l avem numai noi. 

Dar timpul trece şi atunci când cei din jur „refuză” să vadă cât suntem de 

unici şi speciali, apare frustrarea. Devenim nişte victime neînţelese, dar asta 

numai pentru că am ratat marcajul: atunci când recunoaşterea darului unic şi 

special pe care-l avem întârzie să apară la cei din jur, aceasta nu e pentru că 

ei nu ne înţeleg, ci pentru că ei nu au cum să-l vadă câtă vreme noi nu l-am 

scos la  lumină.  În loc să  privim în jur  şi  să  aşteptăm pasiv,  ar  trebui  să 

privim în interior şi să căutăm activ. Atunci când nimerim drumul corect la 

această intersecţie, ne îndreptăm exact spre darul special pe care-l intuiam. 

Atunci când greşim însă drumul, ne îndreptăm încet şi sigur spre însuşirea 

unei mentalităţi de victimă: deşi intuim cât suntem de speciali, cei din jur 

„nu vor” să recunoască acest lucru şi să ne înţeleagă. Iar noi dăm vina pe ei, 

în loc să căutăm unde trebuie. 

Nu ştiu să vă spun cine sunteţi şi sper că nu v-aţi aşteptat ca acest 

capitol să vă lămurească dilema, ori să vă alunge neliniştile şi sentimentul de 

neîmplinire.  Am  convingerea  că  sunteţi  singurii  care  puteţi  face  aceste 

36 Sunt departe de a-mi aroga descoperirea acestui fapt, dar am considerat necesar să-l repet din cauza 
faptului că văd zilnic eşecuri alimentate de lipsa de încredere (inclusiv ale mele). 
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lucruri, cu condiţia să le luaţi în serios şi să fiţi sinceri cu voi. Şi nu ştiu dacă 

oricare  din  căile  mai  mult  sau  mai  puţin  „standard”  pe  care  le  încearcă 

milioane de oameni37 pot face altceva decât să ne orienteze către interior... 

odată ce am înţeles acest lucru. 

XIV.2Despre Scop

Cei mai mulţi dintre noi nu ne trăim viaţa în raport cu un scop ales. 

Majoritatea  noastră  avem scopuri  pe  diferite  termene  mai  lungi  sau  mai 

scurte, dar am întâlnit foarte rar persoane care să aibă un scop căruia să-şi 

dedice întreaga viaţă. 

Putem înţelege raportarea vieţii noastre la un scop doar în măsura în 

care considerăm că am fost creaţi cu un Scop. Pentru cei care nu cred acest 

lucru (şi nu am nici un argument faptic pentru a-i contrazice), acest subiect e 

irelevant pentru că porneşte de la o premisă „greşită”.

Dacă  nu  am fost  creaţi,  ci  suntem doar  rezultatul  evoluţiei,  atunci 

putem da vieţii noastre orice scop dorim. Sau putem merge cu valul, fără nici 

un scop definit, n-are importanţă decât pentru viitorul nostru imediat.

Dacă, în schimb, am fost creaţi, atunci nu aveam cum să fi fost creaţi 

fără  un  anumit  scop.  Iar  dacă  am  fost  creaţi  cu  un  scop,  atunci  nu-mi 

imaginez  că  acest  scop  ne-ar  fi  ascuns,  el  trebuie  să  ne  poată  fi  revelat 

cumva. Mai mult decât atât, consider că, în acest caz, suntem datori să ne 

căutăm fiecare scopul existenţei.    

37 Ca de exemplu nenumăratele credinţe religioase. Diversele filosofii. Artele marţiale practicate ca şi Cale 
şi nu ca o formă evoluată de bătaie.
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Cea mai logică variantă mi se pare, având în vedere cât suntem de 

diferiţi,  cea conform căreia fiecare din noi pornim de la un scop general 

(evoluţia, să zicem), concretizarea acestui scop făcându-se în tot atâtea feluri 

câţi indivizi suntem. Dacă fiecare dintre noi suntem în stadii de înţelegere şi 

dezvoltare diferite, e normal că evoluţia spirituală personală înseamnă pentru 

fiecare din noi ceva diferit. Poate că, pentru un criminal, evoluţia înseamnă 

conştientizarea  importanţei  vieţii.  Poate  că,  pentru  un  fizician,  evoluţia 

înseamnă înţelegerea mai bună a atomului şi a unităţilor sale constructive.   

Dacă  la  baza  existenţei  noastre  există  un  scop,  atunci  identitatea 

(subcapitolul precedent)  trebuie să fie mijlocul  prin care ne putem atinge 

acest scop. De exemplu, dacă suntem înclinaţi spre o forma de artă şi ne 

exersăm  talentul  în  acea  direcţie,  atunci  poate  că  mergem  direct  către 

îndeplinirea scopului nostru personal. De aceea spuneam la începutul acestui 

capitol că identitatea şi scopul sunt legate una de alta. Dacă am fost creaţi cu 

un scop, atunci ni s-au dat şi mijloacele necesare pentru a-l îndeplini. 

Rămâne întrebarea: cum aflu care e scopul meu personal? Consider că 

pot  afla  răspunsul  ascultând  vocea  interioară.  Pentru  cei  care  nu  s-au 

obişnuit să o audă, am o recomandare simplă: sentimentul de împlinire. Sunt 

convins că aţi observat senzaţia pe care o aveţi după ce duceţi la bun sfârşit 

diverse acţiuni; numai unele dintre ele ne amplifică sentimentul de împlinire. 

Urmărind  direcţia  dată  de sentimentul  de  împlinire  şi  amplitudinea  sa  în 

acţiunile pe care le întreprindem, nu se poate să nu ni se contureze o cale. 

Dacă,  în  schimb,  nu  am încercat  niciodată  acest  sentiment,  înseamnă  că 

avem încă mult de explorat şi că nu trebuie să ne oprim. 
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E uşor să ignori atât vocea interioară, cât şi sentimentul de împlinire. 

Cei care fac acest lucru sunt în general cei care au scurte tresăriri de genul 

„Am ajuns la 40 de ani. Oare ce am făcut până acum?” Sunt cei care evită să 

tragă linie şi să facă un total pentru simplul motiv că au fugit în permanenţă 

de operaţiile aritmetice pe care ar fi trebuit să le facă. Sunt cei care încearcă 

să-şi umple timpul cu orice numai să nu trebuiască să facă aceste „totaluri”. 

Sunt cei la care frica de moarte cunoaşte cotele cele mai înalte - şi cum să 

nu-ţi fie frică să cobori de pe ring fără a fi jucat meciul pe care ar fi trebuit 

să-l  joci?  Când  l-ai  jucat  şi  ştii  ca  ai  făcut  tot  ce  puteai,  indiferent  de 

rezultatul luptei, nu ţi-e frică să cobori din ring.  

Dacă vă regăsiţi în rândurile de mai sus, vă rog cu toată dragostea de 

care sunt capabil să nu vă fie frică să trageţi linii şi să faceţi totaluri! Căutaţi 

în  voi  sentimentul  de  împlinire  generat  de  acţiunile  voastre  şi  urmaţi-l! 

Puteţi evita să faceţi aceste totaluri mult timp, dar de „coborârea din ring” nu 

scapă nimeni, iar atunci veţi fi nevoiţi să le faceţi! 

XIV.3  Identitate, scop, percepţie... din altă perspectivă

Am convingerea că scopul fiecăruia dintre noi este evoluţia spirituală. 

De fiecare dată cânt conştientizez acest lucru, nu pot să nu admir frumuseţea 

design-ului. Avem toţi acelaşi scop. Suntem diferiţi, şi, ca atare, unici. Cum 

faci ca un număr imens de individualităţi să conveargă spre acelaşi scop? 

Materializându-l  în  formă  unică  pentru  fiecare  din  aceste  individualităţi. 

Într-adevăr,  pentru  fiecare  din  noi,  procesul  de  evoluţie  poate  însemna 

lucruri fără nici o legătură între ele de la o persoană la alta. 

Ce mijloc avem pentru a ne îndeplini scopul? Identitatea. Cum e ea 

legată de scop? Într-un mod extraordinar: dacă scopul e evoluţia individuală, 
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atunci  înseamnă  că  e  strâns  legat  de  identitate  –  căci  cine  altcineva  să 

evolueze dacă nu „eu”-ul, identitatea?

Am căzut de acord că trăim într-o lume în care percepţia e guvernată 

de contrast. Am văzut mai sus că, fără a fi conştienţi de lumea exterioară, nu 

ştim să ne conştientizăm propriul eu. Cât de departe putem merge cu această 

afirmaţie?  Dacă  ne  închidem  percepţia  către  lumea  exterioară  (prin 

meditaţie, de exemplu), începem să ne percepem pe noi în raport cu Altceva. 

Iată modul în care cred că stau lucrurile:  cât  timp suntem doar în lumea 

exterioară, nivelul cunoaşterii este la nivel minim (aria cercului interior din 

desenul de mai jos). Devenind conştienţi de lumea interioară şi explorând-o, 

nivelul  cunoaşterii  creşte  (aria  cercului  din  mijloc  care  înglobează  aria 

cercului interior): devenim cu adevărat conştienţi de Univers, nu la modul 

mecanicist în care-l descrie fizica newtoniană, ci la modul interconectat, de 

organism  viu  care  face  parte  dintr-o  vastă  şi  frumoasă  reţea  de  alte 

organisme  vii,  o  reţea  ireductibilă  la  (sau  nedeductibilă  din)  Ecuaţia 

Supremă pe care adepţii fizicii clasice speră să o descopere într-o zi.  
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Dar dacă, la un moment dat, înainte de existenţa noastră, şi Creatorul 

a dorit să se perceapă pe Sine? Altfel decât prin intermediul propriei sale 

Creaţii  şi  a  propriilor  sale  legi?  Cum  putea  să  facă  altfel  decât  prin 

intermediul unor entităţi conştiente şi diferite de restul Creaţiei prin faptul că 

au  liberul  arbitru?  Nu sună  coerent?  Noi  şi  Creatorul  suntem în  deplină 

simbioză şi ne ajutăm reciproc atâta timp cât încercăm să ne găsim propria 

materializare a scopului dat de El. Noi şi Creatorul mergem pe căi diferite 

atâta timp cât  eu-l nostru rămâne blocat  în lumea materială a cunoaşterii 

empirice. Liberul arbitru ne dă posibilitatea şi puterea să-L ignorăm, dar să 

nu uităm că trăim în lumea creată de El şi care se manifestă după legile Lui. 

Evadând  aproape  complet  în  mica  noastră  lume  exterioară,  artificială, 

administrativă şi materială, devenim inutili pentru El... cât despre noi... e o 

chestiune  de  liber  arbitru...  dar  puteţi  spune  cu  mâna  pe  inimă  că  mica 

noastră lume antropică e mai frumoasă decât a Lui?

Univers
Lumea interioarăLumea 

exterioară
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„Pentru ca omul  să  fie  liber,  Dumnezeu  trebuie  să  moară”,  a  spus 

Nietsche.  Trebuie să punem punctul  pe „i”: cel  care ne-a creat,  ne poate 

distruge.  Dacă  acţiunile  noastre  sunt  influenţate  de frica  de  a  fi  distruşi, 

atunci liberul arbitru nu e decât o iluzie. Dacă ne e frică, nu suntem liberi; 

dacă avem în minte posibilitatea de a-l supăra pe Creator, nu facem uz de 

liberul arbitru. Dacă nu facem uz de liberul arbitru, atunci ne începărtăm de 

scop, căci devenim incapabili de a evolua şi de a-L ajuta pe Creator să se 

reflecte în oglinda noastră conştientă. 

Schopenhauer spunea: „Fiecare crede despre sine că se bucură de o 

libertate a priori perfectă, chiar şi în acţiunile sale individuale, şi crede că 

poate începe un alt mod de viaţă în orice moment... Dar a posteriori, prin 

experienţă, individul află cu surprindere că nu e liber, ci supus necesităţii, că 

în  ciuda  tuturor  deciziilor  şi  reflecţiilor  sale,  el  nu-şi  schimbă 

comportamentul şi că, de la începutul până la sfârşitul vieţii sale, el nu face 

decât să-şi manifeste caracterul pe care singur şi-l condamnă38.    

Pare o capcană fără ieşire. Sau poate că ieşirea duce spre El? Cred că 

suntem datori să căutăm propriile noastre raspunsuri la aceste întrebări. 

XV Drăcuşorul de pe umărul stâng

Având în vedere concluziile din capitolele Despre identitate şi scop şi 

Un pic de filosofie, consider că e cazul să ne întrebăm dacă se interpune 

cineva între noi şi  Creator şi,  dacă da, cu ce intenţii  în raport cu Scopul 

nostru.   

38 Arthur Schopenhauer, The Wisdom of Life
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Nu cred că avem motive să concluzionăm că oamenii ar fi singurele 

fiinţe conştiente şi dotate cu liber arbitru într-un Univers atât de vast şi de 

puţin cunoscut. Dacă Creatorul a dorit să se perceapă cu ajutorul unor fiinţe 

cu  inteligente  dotate  cu  liber  arbitru,  atunci  consider  că  putem prespune 

posibilitatea  (nedovedită  sau ne-recunoscută)  de  a  fi  contemporani  cu un 

număr necunoscut de rase inteligente şi dotate cu liber arbitru, aflate atât 

deasupra nivelului nostru de evoluţie, cât şi sub acest nivel. 

La fel, dacă prespunem că, pentru a avea liber arbitru trebuie să fim 

capabili atât de iubire, cât şi de ură, atât de altruism, cât şi de egoism, de 

oglindirea negativă a tuturor valorilor considerate pozitive (pentru că, altfel, 

nu am avea posibilitatea să alegem, deci liberul arbitru nu ar exista39), putem 

prespune că, din fiinţele cu care coexistăm în acest Univers, unele au ales 

partea considerată de noi negativă.

Dacă ne amintim însă ce am stabilit privitor la Scop (dacă am fost 

creaţi  cu  un  Scop,  atunci  acesta  trebuie  să  ne  poată  fi  revelat),  atunci 

înseamnă  că  şi  entităţile  negative  (hai  să  le  numim  aşa  pentru  a  le 

recunoaşte, deşi denumirea e improprie) beneficiază de acelaşi „tratament”. 

Binele şi răul sunt nişte concepte arbitrare, sunt nişte extreme de pe aceeaşi 

axă, pe care noi le-am separat pentru a le putea deosebi şi recunoaşte. Fie 

aceste entităţi „negative” (care e foarte posibil să aibe capacitatea de a ne 

influenţa în direcţii contrare Scopului nostru în cazul în care se află pe o 

treaptă evolutivă superioară sau chiar inferioară nouă), sunt într-un stadiu al 

evoluţiei în care învaţă sau nu din propriile greşeli, fie ele sunt create cu 

eticheta de negativ pe frunte. Dar dacă Dumnezeu ar fi creat nişte entităţi 

prin definiţie rele, asta înseamnă că aceste entităţi ar fi lipsite de liber arbitru 

(pentru că ele nu ar putea alege).
39 Tom Chalko, The Freedom of Choice
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Poate Creatorul a dorit să creeze un echilibru, dar mie nu mi se pare 

că această ipoteză ar avea sens. Mai plauzibil mi se pare ca noi să fi contra-

balansat în sistemele noastre religioase imaginea unui Creator prin definiţie 

bun cu imaginea în oglindă a unei sau unor entităţi prin definiţie rele40. Ce 

poate fi mai comod şi mai simplu decât să ne gândim că, dacă am facut ceva 

bun, ne-a ajutat Dumnezeu; dacă am făcut ceva rău, ne-a împins Diavolul. 

Consider că evoluţia noastră înseamnă mult mai mult decât atât: înseamnă 

responsabilitate deplină pentru tot ce întreprindem în această lume guvernată 

de legile Creatorului. Înseamnă învăţarea din propriile greşeli şi, eventual, 

ale altora. Înseamnă asumarea acţiunilor şi a drumului şi a alegerilor noastre. 

Evoluţia noastră poate însemna ajutor de la entităţi pe care le considerăm 

bune şi poate însemna decepţii sau confruntări cu entităţi care au interese 

diferite de ale noastre, dar responsabilitatea completă pentru ceea ce alegem 

şi învăţăm o purtăm noi singuri şi nu cei care ne ajută sau ne încurcă. 

În concluzie, consider că Universul adăposteşte atât entităţi dispuse să 

ne ajute, cât şi entităţi cu interese contrare nouă, precum şi entităţi complet 

neutre  în  raport  cu  noi.  Toate  aceste  entităţi,  aflate  în  diferite  stadii  de 

dezvoltare, pot interacţiona cu noi şi ne pot ajuta sau ne pot îndepărta de 

Scop, dar nu cred că există entităţi prin definiţie bune sau prin definiţie rele, 

întrucât asta ar însemna că ele nu posedă liberul arbitru. Mai cred cu tărie că 

responsabilitatea  alegerilor  noastre  ne aparţine complet  şi  nu ne ajută  cu 

nimic să încercăm să ne deturnăm de la această responsabilitate aruncând-o 

pe umerii celor cu care interacţionăm. 

XVI  Îngeraşul de pe umărul drept

40 Ca să nu mai amintesc şi interesul pe care-l aveau unele religii, istoric vorbind, de a propaga frica şi de a 
se prezenta în faţa adepţilor ca fiind singura soluţie în faţa acestei frici.
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Aş  dori să  le  pun  o  întrebare  celor  care  consideră  că  Dumnezeu 

intervine uneori direct în viaţa noastră zilnică: cât de profund şi cât de des 

credeţi că face Dumnezeu acest lucru?

Religioşii  creştini  au  obiceiul  (vă  amintiţi  de  ritualuri?)  să  sărute 

crucea cu diverse ocazii. Haideţi să prespunem că e rândul nostru să facem 

acest  lucru  şi,  pentru  a  complica  lucrurile,  să  mai  presupunem că,  exact 

înaintea noastră, acelaşi crucifix a fost „pupat” de către o persoană gripată şi 

contagioasă. Oare dacă vin în contact direct cu crucifixul o să iau gripă sau 

Dumnezeu mă va proteja tocmai prin faptul că sărut simbolul crucii şi că 

nimic rău nu poate să vină de la venerarea acestui simbol?

Nu e nici o diferenţă între această întrebare şi alte întrebări de genul: 

Dacă Dumnezeu e drept şi bun şi intervine în viaţa noastră, de ce sunt copii 

care se îmbolnăvesc şi mor de boli incurabile la vârste la care nu se poate 

presupune că ar fi  păcătuit  cu ceva? Purtăm păcatele părinţilor  şi  vom fi 

pedepsiţi pentru ele, noi şi copiii noştri? Dacă da, atunci ce rost are liberul 

arbitru şi însăşi existenţa noastră? Suntem condamnaţi oricum şi copiii noştri 

la fel, oricât de ireproşabil ne-am purta noi (din cauza păcatelor mai mult sau 

mai puţin cunoscute ale părinţilor noştri)? Dacă nu... vă întreb din nou: de ce 

sunt copii care se îmbolnăvesc şi mor?

Revenind la exemplul crucifixului, cea mai frecventă confuzie pe care 

o facem ca şi practicanţi religioşi e să gândim în termenii: am sărutat crucea, 

nimic rău nu poate să vină de la ea, credinţa mă va salva. 

Am  convingerea  că,  judecând  astfel,  vedem  lucrurile  în  ceaţă. 

Dumnezeu, cel care a creat legile naturii şi viruşii şi sensibilitatea noastră 

selectivă la ei nu va interveni în special ca noi să nu ne îmbolnăvim sărutând 

crucifixul. Nu are nici un sens. 
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Să facem o comparaţie extrem de grosieră: tocmai am inventat jocul 

de fotbal. Am construit tribuna, am pus jucătorii, le-am explicat regulile, am 

pus arbitrii pe poziţie şi am dat drumul la joc. Voi interveni de fiecare dată 

când mingea se apropie de una din porţi? Voi schimba regulile pe parcursul 

jocului?41 Arbitrii vor interveni doar atunci când regulile sunt încălcate, în 

rest, jocul se desfăşoară de la sine, conform regulilor pe care le-am stabilit. 

Mulţi se vor simţi jigniţi de această comparaţie: viaţa nu e un joc, Universul 

şi Legile Lui nici atât.  Credeţi-mă, sunt de acord. Uneori însă, acest gen de 

simplificare ne ajută să vedem mai clar. 

Există posibilitatea să evităm îmbolnăvirea cu ajutorul credinţei, dar 

în  alt  mod.  Consider  că  drumul  spiritual  corect,  adică  cel  pe  care  ni  l-a 

hărăzit Creatorul, ne aliniază energetic şi fizic la Legile Universului. Cu alte 

cuvinte, cu cât suntem mai evoluaţi spiritual, cu atât suntem mai rezistenţi 

fizic şi mai sănătoşi. În acest sens, e posibil ca imunitatea noastră să fie mai 

puternică decât provocarea viruşilor din mediul înconjurător, dar asta nu din 

cauză că viruşii de pe crucifix sunt inactivaţi de potenţa simbolului, ci din 

cauză că drumul pe care l-am ales ne-a aliniat la Legile Universului şi că 

sănătatea a devenit starea noastră de echilibru.  

Putem  acum  să  revenim  şi  să  ne  explicăm  răspunsul  la  celelalte 

întrebări într-o manieră mai logică decât intervenţia aleatoare a Creatorului. 

Într-o lume din ce în ce mai poluată, cu oameni care trăiesc rupţi de natură, 

otrăviţi de hrana modificată genetic şi amelioratori, atât adulţii cât şi copiii 

sunt din ce în ce mai puţin pregătiţi să-i facă faţă. Copiii care se îmbolnăvesc 

(şi probabil că întotdeauna au existat copii bolnavi, independent de evoluţia 

industrială  a  planetei)  nu  se  datorează  nici  faptului  că  nu  ne  e  dat  să 

41 O idee de îmbunătăţire a jocului mă poate determina să schimb regulile; n-ar avea însă nici un sens să fac 
acest lucru doar pentru că unul din jucători e pe cale să sufere consecinţele regulilor pe care le-am stabilit.
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înţelegem  căile  lui  Dumnezeu  şi  nici  posibilităţii  ca  Dumnezeu  să  fie 

„neatent”,  ci  pur  şi  simplu  contextului  şi  Legilor  dupa  care  realitatea  se 

creează la infinit. Ei poartă păcatele părinţilor, dar într-un sens cât se poate 

de concret: anumite probleme sau incompatibilităţi genetice între părinţi pot 

duce la îmbolnăviri42. La fel şi mediul poluat pe care am ajuns să ne creştem 

copiii.  Legile nu sunt ocolite sau rescrise arbitrar de la caz la caz.  

Sunt  lucruri  pe  care  le  putem face  ca  să  ne  fie  mai  bine,  nouă  şi 

copiilor. Să ne căutăm identitatea proprie, să încercăm să înţelegem Legile 

Universului  şi  să  le  respectăm,  să  încercăm să  evoluăm spiritual  şi  să-i 

ajutăm pe cei din jur să o facă, iată cel mai concret mod de a-l invita pe 

Dumnezeu în viaţa noastră şi de a-i mulţumi. 

Poate că, aşa cum există în viaţa noastră intervenţii contrare Scopului 

(vezi  capitolul  anterior),  există  şi  intervenţii  care  ne  ajută  şi  pe  care  le 

considerăm divine.  A ne  trăi  viaţa  orbeşte,  bazându-ne  doar  pe  speranţa 

acestor intervenţii denotă lipsă de responsabilitate şi de contact cu realitatea; 

e o capcană frecventă rezultată din incapacitatea practicantului religios de a 

discerne între ritualuri  şi  valori.  E o dovadă că nu am înţeles  nimic.  Nu 

cunosc altă cale spre mai bine decât participarea şi implicarea personală şi 

completă în darul numit viaţă. 

XVII Ecuaţia ultimă?

Gândiţi-vă o secundă la jocul de şah: 32 de piese, două tabere, fiecare 

piesă are anumite reguli după care se poate deplasa pe tabla de şah alcătuită 

din 64 de pătrate. Doi jucători a căror voinţă şi inteligenţă se înfruntă pe 

terenul alb-negru după regulile menţionate. Fiecare mutare e rezultatul unei 

42 Lucru explorat îndeaproape de Părintele Arsenie Boca în Cărarea Împărăţiei.
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combinaţii  magice  între  voinţa  jucătorilor  şi  regulile  de  joc.  Jucătorul 

încearcă să-şi ducă adversarul în poziţie de şah-mat, dar nu poate să faca asta 

oricum, ci doar folosindu-se de un număr limitat de piese care se mişcă doar 

într-un anumit fel şi doar în limita celor 64 de pătrate. El ştie că şi adversarul 

are aceleaşi piese şi joacă după aceleaşi reguli, aşa că rezultatul partidei nu e 

nici  rezultatul  determinant  al  regulilor  de  joc şi  nici  al  voinţei  şi  nici  al 

norocului (ca în jocurile cu zaruri), ci o combinaţie magnifică între voinţa 

jucătorilor şi regulile de joc. 

Dacă ne imaginăm un număr  mult  mai  mare  de piese  de joc,  care 

interacţionează după nişte reguli mult mai subtile şi pe un număr mult mai 

mare de pătrate şi  dimensiuni,  cu un număr infinit  mai  mare de jucători, 

ajungem la ceva apropiat de Universul nostru.  

Sunt fizicieni  care  speră  să  ajungă  la  ecuaţia  ultimă:  ecuaţia  care, 

pornind de la o stare iniţială şi tinând cont de toate regulile fizice după care 

prezentul decurge din trecut, să poată explica orice moment ales din viaţa 

Universului, inclusiv imaginaţia şi actele noastre conştiente. E adevărat că 

prezentul  decurge din trecut  supunându-se unor reguli.  E adevărat  că  am 

înţeles foarte multe despre Legile după care „toarce” acest mecanism uriaş. 

Dar  vom fi  vreodată  capabili  să  cuantificăm intervenţia  unui  act  volitiv, 

conştient? A explica prezentul doar prin prisma legilor naturii ar fi ca şi cum 

am încerca să descriem şi să anticipăm fiecare curent, val, denivelare, viteză 

de pe cursul apei unui râu în orice moment dat şi în orice punct am alege, 

lucru aparent posibil dacă ţinem cont de nivelul densităţii, al vitezei, masei, 

denivelărilor  de pe fundul  albiei,  ş.a.m.d.  dar  toate  calculele  noastre  s-ar 

duce pe apa sâmbetei  pentru că ele nu ar putea să anticipeze perturbarea 

adusă de un privitor nevinovat care introduce un băţ în apă din pură plăcere 
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(sau din dorinţa de a scoate ceva de pe fundul albiei, motivul e neimportant). 

Un simplu act de conştiinţă ne dă calculele peste cap. Bineînţeles că, odată 

introdus băţul în apă şi ţinut nemişcat, putem recalcula totul ţinând cont de 

noua variabilă din sistem, dar, în realitate, calculele noastre nu fac decât să 

explice post-factum curenţii din jurul băţului; ele nu aveau cum să prevadă 

apariţia lui şi nu pot nici să prevadă momentul dispariţiei sau tiparul după 

care privitorul nevinovat are de gând să mişte băţul în apă.

Să fim totuşi corecţi. Adepţii T.O.E (Theory of Everything) susţin că, 

dacă înţelegi ingredientele, înţelegi întregul. Cea mai simplă interpretare a 

consecinţelor  acestei  teorii  este  că,  dacă  înţelegem  din  ce  este  construit 

Universul,  putem explica  şi  cuantifica  inclusiv  conştiinţa  şi  actul  volitiv, 

adică, dacă revenim la exemplul anterior şi introducem în ecuaţie şi legile 

deocamdată nedescoperite după care funcţionează creativitatea şi  procesul 

de  gândire  uman,  am  putea  prevedea  inclusiv  intenţia  privitorului  de  a 

introduce băţul în apă, momentul în care el ar putea să facă acest lucru şi 

locul exact unde s-ar întâmpla evenimentul. 

Iată  întrebarea  de  care  ne  lovim  în  acest  moment:  este  conştiinţa 

rezultatul  proprietăţii  şi  al  interacţiunii  ingredientelor  fundamentale  ale 

Universului? Aşteptările mele sunt suficient de modeste pentru a nu pretinde 

clarificarea acestei  vechi  dileme a ontologiei,  dar  voi  dori,  in schimb,  să 

privim rezultatul la care ajungem (raportat la posibilitatea de a cuantifica si 

include actul volitiv in „ecuaţia ultimă”) prin prisma consecinţelor pe care 

le-ar avea răspunsurile la întrebarea de mai sus. 

Să presupunem pentru moment  că  actul  volitiv este  rezultatul  unor 

procese chimice  care au loc in creier (sau altundeva, nu e relevant) şi  că 

există posibilitatea să-l cuantificăm 100%. Acest lucru, însă, ar insemna că 
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liberul arbitru nu există (pentru că alegerea mea nu ar mai fi determinată de 

propriile mele valori abstracte, ci de starea chimică în care se afla creierul 

meu în momentul ce a trecut) şi că absolut totul în prezent este rezultatul 

cauzal al desfăşurării evenimentelor din trecut. Pentru mine personal această 

alternativă nu există,  dar, de dragul demonstraţiei,  vă propun să o punem 

deoparte, pentru că vom reveni la ea.

Dacă, în schimb, actul volitiv şi liberul arbitru sunt înzestrări reale de 

care se bucură fiinţele conştiente, atunci înseamnă că trăim într-o realitate 

cauzală  ce  interferează  permanent  cu  alegerile  fiinţelor  conştiente.  Altfel 

spus,  deciziile  noastre  intervin  continuu  în  lanţul  cauzal,  iar  prezentul  e 

combinaţia extraordinară dintre legile naturii şi alegerile pe care le facem. 

Dar  dacă  toate  legile  fizice  şi  matematice  sunt  doar  manifestarea 

coerentă şi permanentă a voinţei Creatorului? Dacă realitatea prezentă este 

100% determinată  tot timpul, secundă cu secundă, de către Inteligenţa care 

ne-a creat? Asta ne-ar duce la nişte concluzii interesante: printr-o capacitate 

de  neconceput  pentru  noi,  Dumnezeu  ar  controla  în  mod  activ  fiecare 

moment  şi  fiecare  unitate  constructivă  din  acest  Univers  infinit;  El  ar 

controla inclusiv acţiunile noastre şi voinţa noastră. Dar asta ar însemna că 

noi nu avem Liberul Arbitru şi nici capacitatea de a decide. Ar însemna că 

nu există evoluţie conştientă, că nu există iubire, că nu există nimic altceva 

decât nişte marionete mânuite de un singur păpuşar. Ar însemna că păcatele 

şi greşelile noastre sunt cele pe care ne împinge El să le facem (dacă El ne 

controlează în fiecare moment). Din fericire, acest scenariu nu seamănă cu 

realitatea  pe  care  o  înţelegem  sau  o  intuim.  Această  perpectivă  este 

echivalentă  din  punctul  de  vedere  al  consecinţelor  cu  perspectiva 

reducţionistă a T.O.E. pe care am explorat-o mai sus şi pe care am propus să 
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o punem deoparte pentru că vom reveni la ea.  E o posibilitate pe care o 

admit ca alternativă logică, dar pe care nu o cred.

Dar,  dacă  Dumnezeu  nu controlează  complet  lumea  în  care  trăim, 

atunci cât de mult o controlează? 

Probabil  actul  Creaţiei,  dacă  există  aşa  ceva,  a  constat  în  crearea 

ingredientelor primordiale şi a legilor după care acestea să interacţioneze. 

Orice  control  de  către  Creator  al  entităţilor  conştiente  anulează  Liberul 

arbitru şi este în contradicţie şi cu termenul de conştiinţă. Indiferent dacă 

Creatorul a creat direct şi entităţile conştiente din Univers sau a creat doar 

cadrul şi regulile după care acestea să se nască, o realitate controlată activ, 

permament şi complet de catre Creator mi se pare improbabilă.

De aceea, eu cred că ecuaţia ultimă nu are şanse. Pentru că prezentul 

nu decurge din trecut şi viitorul nu decurge din prezent doar ca urmare a 

legilor pe care noi încercăm să le cuantificăm. E ca şi cum am încerca să 

calculăm de la început cine câştigă un joc de şah doar pe baza regulilor după 

care se mută piesele pe tabla de joc şi fără a ţine cont de jucători. Acest lucru 

e evident imposibil. Universul de acum e rezultatul acţiunilor conştiente care 

au  propriile  lor  influenţe  cuantificabile  într-un  mediu  ordonat  şi 

interconectat. Poate că vom reuşi să cuantificăm consecinţele unei acţiuni, 

dar  nu vom şti  să cuantificăm ori  să  facem în aşa fel  încât din calculele 

noastre  să  rezulte  cu  precizie  eventualitatea,  momentul,  amplitudinea  şi 

direcţia unui act volitiv.

Mult  mai simplă şi  mai logică mi se pare existenţa acestei  enorme 

table  de  şah  pe  nume  Univers,  fie  ea  Creată  sau  nu,  în  care  entităţi 

conştiente,  fie  ele  Create  sau  nu,  interacţionează  şi  trăiesc  într-un  mediu 

structurat  care  evoluează  după  anumite  legi.  E  singura  realitate  care  are 
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pentru mine sens. E o lume în care e perfect posibil să te autodescoperi, să 

interacţionezi  şi  să  evoluezi.  E  o  lume  care  lasă  deschisă  posibilitatea 

existenţei superioare a unui Creator, concomitent cu viaţa conştientă a unor 

entităţi  spirituale  într-un  Univers  structurat  ale  cărui  componente 

interacţionează  după  anumite  legi.  E  o  lume  în  care  nu  trebuie  să  ne 

întrebăm unde e Dumnezeu atunci când ni se întâmplă ceva rău nouă sau 

celor dragi pentru că înţelegem că, dacă Dumnezeu a creat Lumea şi Legile 

după  care  interacţionează  materia,  realitatea  prezentă  e  rezultatul  unui 

complex de factori care include Legile dar şi toate intervenţiile conştiente ale 

entităţilor  vii.  Tot  ce  se  întâmplă  bun  în  viaţa  noastră  nu  e  neapărat 

consecinţa intervenţiei directe a Creatorului, după cum tot ce ni se întâmplă 

rau  nu  e  neapărat  consecinţa  „neatenţiei”  Creatorului  ori  consecinţa 

intervenţiei unei entităţi superioare negative.   

Ca urmare a alterării determinismului  de către fiinţele înzestrate cu 

liberul  arbitru,  consider  că  Universul  e  viu  şi  imprevizibil,  de  aceea  noi 

suntem singurii responsabili de alegerile pe care le facem, iar alegerile pe 

care le facem trebuie să fie pe baza valorilor noastre şi  nu pe baza unor 

consecinţe anticipate. Iar responsabilitatea noastră privind alegerile pe care 

le facem este completă. 

XVIII Banii: muncesc cât sunt plătit sau sunt plătit cât 
muncesc? 

Am auzit de nenumărate ori, ca şi coleg, expresia: „Atâta sunt plătit, 

atât muncesc” pentru a justifica linia proprie peste care nivelul de efort sau 

de dăruire la serviciu „pur şi simplu nu merită”. A fost o vreme când am 
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înţeles-o  şi  o  consideram justă  (ba  chiar  mă  gândeam că,  dacă  nu  ar  fi 

inventat-o altcineva înaintea mea, sigur aş fi descoperit-o de unul singur). 

Surpriză însă: anii şi experienţa mi-au arătat că, nici atunci când salariul a 

ajuns pe măsura obiectivului personal, linia fatidică n-a dispărut. Încercam s-

o escaladez şi să trec dincolo de ea (doar decisesem de acum că „merită”), 

dar fără nici un rezultat: implicarea mea era de suprafaţă, iar efortul dozat la 

limita confortului. Norocul de a avea locuri de muncă unde s-a investit în 

formări  profesionale şi  introspecţia m-au ajutat între timp să-mi lămuresc 

această dilemă (pe care, având în vedere de unde vin, o recunosc foarte uşor 

la unii din colegii mei actuali).

„Balanţa” internă care ne spune până la ce nivel de efort şi implicare 

suntem plătiţi şi limita peste care trebuie să o „lăsăm mai moale” e un reflex 

condiţionat.  El  nu  face  bine  nici  angajatorului  şi  nici  angajatului. 

Angajatorul suferă pentru că echipa sa nu tinde să-şi atingă potenţialul şi are 

nevoie  să-şi  direcţioneze  o  parte  din  resurse  spre  funcţia  de  control, 

diminuându-şi  astfel  capacitatea  şi  calitatea  produselor  (şi,  deci, 

competitivitatea);  angajatul  suferă  pentru că,  în loc să se bucure de toată 

încrederea şi să se dezvolte în mod natural, el intră într-un cerc vicios pe 

care-l  generează  singur  şi  ajunge  să  lucreze  într-un  mediu  controlat  şi 

procedurizat,  orientat  mai  degrabă  spre  depistarea  imposturii  decât  spre 

promovarea iniţiativei. 

Ce am mai învăţat pe propria piele privitor la acest subiect? Salariul e 

important; dar a munci doar de dragul salariului şi a nu da tot ce ai mai bun 

acum în  aşteptarea  unei  măriri  salariale  după  care  să-ţi  creşti  miraculor 

eficienţa şi/sau eficacitatea e o utopie sau, în orice caz, nu poate fi o strategie 

de succes pe termen lung. 
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În primul rând nu funcţionează pentru că un angajator bun „simte” 

atunci când îţi dozezi efortul din acest motiv, iar faptul că o faci nu e nici pe 

departe  un  impuls  care  să-l  determine  să-ţi  crească  salariul,  deci 

comportamentul  care  sperai  să-ţi  aducă  ceva  bun  nu  face  decât  să  te 

îndepărteze de scop.

În al doilea rând, e foarte probabil ca, până la mult aşteptata pensie, să 

mai schimbi încă mulţi angajatori. Odată ce ai deprins reflexul condiţionat 

pe care l-am descris, ai să-l duci cu tine peste tot. Dacă, din frustrare, pleci 

acum la un alt angajator, în speranţa că acela va face prima mişcare de a-ţi 

recunoaşte nişte merite pe care ai vrea să le demonstrezi abia după ce el va fi 

făcut primul pas, nu vei face decât să-ţi arăţi şi acolo acelaşi reflex care ţi-a 

adus aici stagnarea şi lipsa de încredere.    

Am o recomandare simplă: încearcă să-ţi faci treaba cât poţi de bine, 

indiferent dacă salariul este sau nu pe măsura aşteptărilor tale şi indiferent 

cât de bine te înţelegi cu şeful ori cu colegii. Există un proverb: jobul tău 

este cel mai bun profesor.  Punând pasiune ţi se pot întâmpla doar lucruri 

bune şi nimic rău: 

 În primul rând rezultatul motivează pe oricine. Nu e puţin lucru 

să poţi să fii mândru de ceea ce ai realizat, oricât de măruntă ar 

fi realizarea ta. 

 În  al  doilea  rând  ţi  se  poate  întâmpla  să  fii  remarcat  şi  să 

avansezi sau chiar să primeşti mult aşteptata mărire de salariu.

 Nu  în  ultimul  rând,  dacă  consideri  că  nu  te  potriveşti  cu 

compania respectivă, poţi oricând să cauţi un alt loc de muncă 

şi  poţi  face  acest  lucru  cu  fruntea  sus,  căci  ai  de  oferit  o 

personalitate  de  valoare  care  va  fi  remarcată  şi  îşi  deschide 
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astfel drumul spre propria dezvoltare profesională. A nu fi bine 

plătit sau a nu te înţelege bine cu şeful ori cu colegii, nu e un 

motiv să nu încerci să-ţi faci treaba cât mai bine. 

 Cei ca tine sunt cei care duc lumea în spate şi care nu trebuie 

niciodată  să-şi  facă  griji  că  vor  rămâne  fără  serviciu  într-un 

mediu în care, din păcate, există încă mulţi, mulţi oameni care 

n-au înţeles deocamdată acest lucru. Adevărata diferenţă o face 

atitudinea. Acolo unde oamenii se implică şi încearcă să facă 

ceea ce au de făcut cât mai bine, produsele companiei sunt de 

calitate  şi  clienţii  sunt  fidelizati.  Acolo  unde,  dimpotrivă,  e 

nevoie  de  mult  control  (şi  deci  costuri  mai  ridicate),  acelaşi 

produs poate să coste mai mult la un nivel de calitate similar 

sau poate fi mai prost la un nivel de preţ similar. Într-un mediu 

competiţional,  angajaţii  implicaţi  sunt  cei  care  fac  diferenţa 

între succesul si falimentul companiei. 

O  consecinţă  interesantă  a  acestei  viziuni  priveşte  angajatorii  care 

oferă bonusuri legate de performanţă (excepţie făcând funcţiile unde bonusul 

legat de realizări este cea mai mare parte din salariu, practică obişnuită în 

vânzări,  de  exemplu).  Consider  că  există  două  posibilităţi:  fie  angajatul 

încearcă să-şi facă treaba cât mai bine constant, iar în acest caz bonusul nu-şi 

atinge ţinta de a-l motiva sau de a-i creşte performanţa (bonusul ar putea la 

fel de bine să lipsească ori să-i fie inclus în salariul fix), fie angajatul trage 

mai tare pentru nişte bani în plus,  dar asta înseamnă că el nu muncea la 

capacitate fără bonus (e clar că nu poate să facă mai mult decât capacitatea 

lui maximă), ceea ce ne duce la concluzia că nu merită bonus fiindcă nu face 

performanţă  sau,  dacă  bonusul  i-a  crescut  într-adevăr  realizările,  atunci 
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înseamnă că nu se poate avea încredere în el pentru că încearcă să-şi ascundă 

adevărata capacitate. 

De aceea,  eu,  angajat,  nu cred în  primele  de  performanţă.  Ele  îmi 

spun:  dacă  dai  mai  mult,  primeşti  mai  mulţi  bani pe  lângă  salariu.  Dar 

singura posibilitate să dau mai mult ar fi dacă acum nu mi-aş face treaba cât 

de bine pot. Deci intenţia angajatorului de a-mi acorda bonus de performanţă 

mi-ar comunica mesajul: ştiu că nu dai tot ce ai. Hai să facem un târg: eu îţi 

plătesc suplimentar bunăvoinţa şi plusul de implicare, iar tu îmi aduci mai 

mult rezultat. Singura variantă în care mi-ar conveni acest „deal” ar fi dacă, 

într-adevăr,  la  momentul  actual  nu aş da tot  ce pot.  Dimpotrivă,  dacă eu 

consider că îmi fac munca cu pasiune şi că muncesc la fel de bine indiferent 

dacă primesc sau nu un bonus de performanţă,  atunci promisiunea acelui 

bonus nu mă motivează nici pe departe atât de tare cât m-ar motiva rezultatul 

în sine (chiar dacă nişte bani în plus nu strică nimănui). Dacă mă consider 

insuficient de bine plătit şi simt că nu am şanse să cresc la locul de muncă 

actual,  am să-mi caut alt loc de muncă, dar, în nici un caz nu am să mă 

implic mai puţin în ceea ce am de făcut. 

Concluzia e  extrem de simplă şi-mi doresc să ştiu s-o exprim într-o 

manieră suficient de convingătoare pentru sceptici: să pui pasiune şi dăruire 

în munca ta şi să nu-ţi dozezi efortul funcţie de un nivel salarial dorit în 

comparaţie cu cel actual îţi va aduce mai multe beneficii (atât financiare cât 

şi morale) decât ţi-ar putea aduce vreodată dictonul  „atât sunt plătit, atât 

muncesc”!
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XIX  Despre competiţie

„Cutare e mai bun decât tine!” De câte ori aţi auzit acest lucru? De 

câte ori l-aţi spus? Facem aceste comparaţii de cele mai multe ori fără să ne 

gândim prea mult,  raportând doar  rezultatele.  Acest  gen de comparaţie  e 

ceva mai profund şi vă invit să despicăm un pic firul de păr. 

Să luăm un exemplu evident: atletul A şi atletul B concurează pentru 

cursa de 100 de m. Atletul A reuşeşte să alerge 100 de m in 8 secunde, iar 

atletul B o face in 7 secunde. E clar: atletul B e mai bun decât atletul A. Cât 

de relevantă e comparaţia? Pentru competiţia în sine şi pentru fotografia de 

moment (cea a trecerii liniei de sosire), comparaţia e lipsită de echivoc. 

Să  complicăm  un  pic  lucrurile  şi  să  mai  adăugăm  că  atletul  A  a 

început să se pregătească doar în urmă cu 3 luni, pe când atletul B a început 

să se pregătească pentru cursă de un an de zile. E posibil ca, în urma unei 

pregătiri similare, atletul A să devină la fel de bun sau chiar să-l depăşească 

pe atletul B? Dacă presupunem o constituţie fizică şi o motivaţie similară la 

ambii atleţi, atunci răspunsul are şanse să fie pozitiv. 

Dacă revenim la ziua întrecerii, ce s-a întâmplat de fapt? Presupunând 

că ambii atleţi au dat tot ce-au avut, fiecare din ei a încercat să alerge cât de 

repede putea în raport cu propria lui limită.  Atletul B a fost mai antrenat, 

deci limita lui a fost  educată  şi împinsă ceva mai departe decât a reuşit să 

facă atletul A cu propria lui limită. Putea, oare, atletul A să alerge mai bine 

decât i-ar fi permis propria limită? Din însăşi formularea întrebării rezultă că 

nu. 

Acum urmează o întrebare cu adevărat importantă (pe care, dacă ne-

am  pune-o  cu  referire  la  propriile  noastre  rezultate  am  scăpa  de  multe 
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frustrări inutile): dacă atletul A şi-a atins limita pe care o putea atinge în 

condiţiile date, are vreo relevanţă faptul că limita lui a fost inferioară limitei 

pe care a putut-o atinge atletul B?  Singura situaţie în care atletul A ar fi  

trebuit să fie nemulţumit de sine era dacă, în timpul cursei, nu ar alergat în  

aşa fel încât să-şi atingă (forţeze) propria limită. Comparaţia cu rezultatul 

obţinut de atletul B este irelevantă, câtă vreme atletul A a dat tot ce-a putut. 

Am putea merge un pic mai departe şi am putea comenta că ceea ce ar fi 

trebuit să facă atletul A era să-şi înceapă pregătirea în acelaşi timp cu atletul 

B sau chiar mai devreme. 

Viaţa nu e tot timpul la fel de simplă şi ne aduce deseori în condiţii 

inegale  în  raport  cu alţii.  Adevărata  relevanţă  a  rezultatelor  noastre  nu e 

comparaţia cu cei din jur, ci e comparaţia cu ceea ce percepem a fi limita 

proprie. Cât de uşor şi de inutil reuşim să erodăm încrederea în sine a unui 

copil căruia îi reproşăm faptul că altcineva a luat o notă mai mare ca el la 

matematică! Ar fi  mai  bine ca înainte să ne asigurăm că „învinuitul” s-a 

pregătit suficient, că e la fel de talentat la matematică precum copilul care a 

luat o notă mai mare, că, de fapt, avea capacitatea să facă mai bine decât a  

făcut şi abia atunci reproşul ar fi fost justificat! Şi asta cu condiţia să fi fost 

formulat în genul „Puteai să iei o notă mai mare!” şi în nici un caz „De ce-a 

luat Popescu notă mai mare ca tine?”

Când e vorba de comparaţia cu cei din jur, tindem să fim la fel de 

nedrepţi indiferent dacă e vorba de noi sau de alţii. Facem reproşuri  celor 

dragi sau mai puţin dragi că alţii s-au descurcat mai bine ca ei ori ne simţim 

vinovaţi  că  alţi  au  putut  să  facă  ceva  mai  bine  decât  noi.  În  realitate,  e 

complet irelevant din punctul de vedere al performanţei proprii dacă aceasta 

a fost mai bună sau mai slabă în comparaţie cu performanţa altcuiva. Ceea 
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ce contează cu adevărat este dacă performanţa proprie s-a ridicat la nivelul 

capacităţii noastre. Noi suntem în competiţie cu propria limită – aceasta e 

singura modalitate de a ne îmbunătăţi. 

O consecinţă interesantă a acestui punct de vedere e modul în care ne 

comportăm cu un copil din dorinţa de a-l educa. În mod frecvent şi greşit 

raportăm capacităţile copilului la capacităţile noastre în loc să le raportăm la 

propriul lui potenţial. De exemplu, modul complet diferit pe care-l au cei 

mici de a percepe timpul: ei nu înţeleg graba părinţilor. În loc să încercăm să 

aflăm care le e limita din acest punct de vedere, ne enervăm, îi certăm şi îi 

facem înceţi şi neîndemânatici (raportându-i în mod inconştient la abilităţile 

noastre).  Singurul  rezultat  al  unui  asemenea  comportament  e  erodarea 

continuă a încrederii în sine a copilului (acel copil va înţelege doar că e încet 

şi neîndemânatic şi că acest lucru îi enervează pe părinţi, ceea ce îl va face 

să se simtă vinovat şi inferior în raport cu alţi copii; cearta nu îl va determina 

să se grăbească, câtă vreme copilul nu înţelege conceptul de grabă). Acesta e 

din păcate doar un mic exemplu. 

   Încercaţi să vă amintiţi aceste lucruri de fiecare dată când vă 

comparaţi  rezultatele  cu  cineva,  indiferent  din  ce  punct  de  vedere.  Nu 

contează  atât  de  mult  să  aveţi  rezultate  mai  bune  în  raport  cu  persoana 

respectivă cât contează să vă identificaţi propria limită şi să încercaţi să o 

împingeţi  mai  departe!  Dacă limita  pe care  aţi  identificat-o e  reală  şi  vă 

dezavantajează în raport cu cei din jur, atunci uitaţi-vă la gama de opţiuni pe 

care  o  aveţi.  În  mod sigur  veţi  găsi  situaţii  în  care  limita  proprie  e  mai 

departe decât a altora! Nu uitaţi că suntem unici!
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XX Pe scurt 

Am întreprins până aici o călătorie scurtă si relativ simplă la graniţele 

cotidianului. 

Am văzut că lumea din jur are nevoie urgentă de implicare activă şi de 

ajutor din partea noastră şi că depinde numai de noi să înţelegem şi să vrem 

acest lucru. 

Am întredeschis uşa spre lumea interioară şi am aflat că, dacă nu-i 

facem loc în viaţa noastră zilnică, nu avem cum să fim în armonie cu lumea 

exterioară şi nici cu Legile Universului.  

Ne-am re-amintit  cât  de uşor ne  putem pierde în capcanele atât  de 

lipsite de substanţă ale lumii noastre care pune din ce în ce mai mult preţ pe 

informaţie, dar uită din ce în ce mai mult cum să o filtreze43. 

Am acordat atenţie prezentului şi am văzut că acesta e singura poartă 

reală  de  comunicare  constantă  cu  Universul  şi,  totodată,  cel  mai  bun 

învăţător pe care-l putem avea în drumul spre evoluţia spirituală.

Am revenit cu picioarele pe Pământ în ceea ce priveşte legea cauză-

efect  şi  deturnarea  artificială  a  acesteia  prin  ceea  ce economiştii  numesc 

legea  pieţei  şi  ne-am amintit  cum,  fiind  prezenţi  şi  conştienţi  de  Legile 

Universului,  aşa  cum  le  înţelegem  la  un  moment  dat,  alegerile  noastre 

intervin şi remodelează aria noastră de influenţă. 

Am ajuns apoi să vedem în termeni simpli unde se întâlnesc şi unde se 

despart religiile lumii, cum să facem ca aceste diferenţe să ne afecteze cât 

mai puţin din punct de vedere spiritual şi de ce, funcţie de practicant, religia 

poate fi un instrument deopotrivă minunat sau inhibitor, dar nu esenţial în 

43 Stephen Covey menţionează o problemă critică într-una din lucrările sale: ştiinţa fără etică. Bomba 
atomică e unul din cele mai grăitoare exemple ale cunoştinţelor scăpate de sub controlul eticii. 
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aspiraţia spre Creator; am mai văzut că, pe drumul spre Creator putem avea 

interacţiuni neaşteptate cu entităţi care, atâta timp cât posedă liberul arbitru, 

nu pot fi în esenţă bune sau rele (asa cum ne-a obişnuit religia), ci doar mai 

mult sau mai puţin evoluate. Am realizat că aceste posibile interacţiuni ne 

pot  ajuta  sau  distrage  de  la  drumul  ales,  dar  că  responsabilitatea  pentru 

alegerile pe care le facem ne revine în totalitate.  

Ne-am amintit că Timpul în sine e lipsit de relevanţă, că zidul între 

evoluţionism şi creaţionism nu e atât de gros pe cât pare şi  că atitudinea 

potrivită faţă de întâmplările zilei ne scoate la suprafaţă identitatea ca mijloc 

de îndeplinire al scopului personal. 

Am încercat să înţelegem reflexia voinţei divine în evenimentele care 

ne marchează şi să vedem că modul în care realitatea se creează în prezent e 

rezultatul  desfăşurării  Legilor  Universului  în  combinaţie  cu  acţiunile 

entităţilor conştiente pe maiestuoasa tablă de şah a acestei Lumi.

Ne-am întors la bani şi am văzut că ne punem în pericol dacă-i lăsăm 

să influenţeze performanţa noastră ca angajaţi  şi  am mai  aflat  că singura 

competiţie relevantă este cea cu propriile limite.  

XXI  Şi ce dacă?

Ne ajută la ceva toate acestea? Da, pe noi şi pe cei din jurul nostru, cu 

anumite condiţii. 

În primul rând, nimic din cele de e mai sus nu e nou pentru noi, dar, 

atâta timp cât blocăm accesul la lumea interioară, vom avea impresia că nu 

înţelegem. Dacă-i acordăm atenţie lumii interioare, vom face primii paşi spre 

o lume mai bună. 
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În al doilea rând, şi dacă cele citite par logice sau cunoscute pentru o 

parte  din  voi,  simpla  re-conştientizare  nu  e  de  ajuns  pentru  a  face  o 

schimbare  reală.  O schimbare  reală presupune efortul  susţinut  de a fi  tot 

timpul prezenţi, de a conştientiza în permanenţă măreţia acestui Univers şi 

rolul nostru personal şi de a reflecta această prezenţă şi conştienţă în toate 

acţiunile noastre, oricât ar fi ele de banale. Cu acest efort susţinut aducem 

substanţă vieţii şi acţiunilor noastre şi nu riscam să uităm sau să confundăm 

adevărata dimensiune a lucrurilor; nu vom face niciodată o dramă dintr-o 

pierdere  materială  sau  dintr-un  fleac  lipsit  de  importanţă  şi  nu  vom 

subestima valoarea unei comunicări reale cu cei din jurul nostru. 

Pentru a realiza a realiza o conectare la acest nivel, e nevoie de voinţă, 

disciplină  şi  multă  practică.  Orice  moment  al  zilei  e  perfect  pentru a  ne 

aminti  să  fim  prezenţi.  Orice  acţiune  e  potrivită  pentru  a  reflecta  în  ea 

înţelegerea valorilor conştientizate prin prezenţă. Dacă nu suntem obişnuiţi, 

ne vom da seama cât de uşor ne abandonăm acţiunilor noastre şi cât de uşor 

ne e să nu fim prezenţi44. Cu efort şi perseverenţă, putem parcurge drumul 

invers. Abia atunci începe adevărata schimbare. 

XXII Bine, dar de ce...?

Noi, europenii, ne ataşăm în general de rezultatele acţiunilor noastre45. 

Dacă facem o schimbare de paradigmă şi încercăm să ne ataşăm de acţiunile 

noastre  (prezent)  şi  nu  de  rezultatul  lor  (aflat  undeva,  în  viitor),  atunci 

prezenţa devine o stare firească. 

Controlul e o iluzie. 

44 O excelentă lectură privitor la prezenţă o constituie lucrarile lui Eckhart Tolle: Puterea prezentului, Un 
nou Pământ. 
45 Maestrul Taisen Deshimaru, Zen Adevărat. 
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Am văzut în capitolele anterioare că alegerea pe baza consecinţelor 

produce de multe ori confuzie şi frustrare pentru că lanţul cauzal este atât de 

vast  încât  limitele  controlului  real  sunt  mult  sub ceea ce ne dorim.  Dacă 

alegem în prezent pe baza valorilor, lăsăm viaţa să ni se întâmple şi nu ne 

ataşăm de rezultat, ci de acţiunea în sine, ajungem să transformăm deziluzia, 

frustrarea,  dezgustul,  nefericirea  sau  neîmplinirea  generate  de  eşec  în 

curiozitate, pasiune, relaxare, prezenţă, atenţie. Şi, culmea, rezultatul vine cu 

o rata de succes incomparabil mai mare faţă de situaţia în care eram centraţi 

mai ales pe rezultat şi mai puţin pe acţiunea care ducea spre el.

E puţin,  e  mult?  Depinde de  structura  fiecăruia.  Dar  dacă,  privind 

lumea din jur, ajungeţi la concluzia că e nevoie de o schimbare, atunci putem 

privi schimbarea nu ca pe un efort, ci ca pe o şansă acordată nouă şi copiilor 

noştri, indiferent dacă ne poartă sau nu semnătura genetică. 

Aşa cum arătam mai devreme, este convingerea mea fermă că avem 

datoria de a încerca să evoluăm spiritual. Consider că unul din modurile de a 

face acest  lucru este să încercăm constant să înţelegem Universul în care 

trăim (începând  cu  noi  înşine,  dar  fără  să  ne  oprim acolo).  Acest  lucru 

presupune, din ce în ce mai mult, în fiecare zi:

• Instruirea şi punerea la punct cu ultimele descoperiri ştiinţifice 

privitoare la lumea în care trăim. Pentru unii dintre noi, acest 

lucru se întâmplă în timp ce ne exercităm profesia. Cei care au 

şansa să contribuie la o mai bună înţelegere a Universului prin 

profesia  lor,  trebuie  să  profite  din  plin  de  aceasta.  Pentru 

ceilalţi,  există  alternativa  materialelor  pentru  popularizarea 

ştiinţei. Nu poţi fi responsabil, nu poţi filtra corect şi nu te poţi 
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regăsi într-o lume despre care nu ştii nimic şi pe care nu încerci 

s-o înţelegi. 

• Introspecţia.  Cineva spunea că acela care cunoaşte Universul 

dar  nu  se  cunoaşte  pe  sine,  nu  ştie  nimic.  Am  ajuns  la 

concluzia,  experimentată  pe  propria  piele,  că  abordarea 

Newtoniană a acestui Univers e insuficientă46. Misterul fiinţei e 

unul  care  depăşeşte  net  graniţa  mecanicistă.  Eu  aş  parafraza 

cele de mai sus un pic diferit: o persoană care e informată, dar 

nu simte, e o persoană incompletă. 

• Concentrarea  pe activităţile  relevante47. Ne  aşteptăm  să 

evoluăm,  dar  cheltuim  aproape  întreaga  noastră  energie  pe 

activităţi secundare şi nervi declanşaţi din activităţi secundare. 

Există un proverb care spune: fă ceea ce ai făcut întotdeauna şi 

vei obţine ceea ce ai obţinut întotdeauna! Dacă avem unele idei 

privitoare la motivul pentru care suntem aici, atunci ele trebuie 

să  îşi  facă  loc  în  viaţa  noastră  de  fiecare  zi  şi  chiar  să 

înlocuiască ru(t)ina zilnică! 

• Interacţiunea  de  calitate  cu  cei  din  jur.  Este  uluitor  câtă 

energie  se  risipeşte  inutil  în  comunicare  superficială48 şi  pe 

conflicte  apărute  din atenţia  excesivă  acordată  ego-ului.  Este 

uluitor  cât  am  avea  de  câştigat  din  activităţi  interumane 

permanent constructive şi este şocant cât de puţin profităm de 

acest lucru. 

46 Consider ca (meta-)analizele lui Dean Radin, în cartea sa, Minţi interconectate, arată, dintr-o abordare 
impersonală şi obiectivă, că sunt lucruri pe care ştiinţa „clasică” nu e capabilă să le explice.
47 Numesc activităţi relevante cele care au legătură directă cu ceea ce înţelegem a fi scopul sau misiunea 
noastră pe Pământ. 
48 Şi, în concluzie, eşuată.
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XXIII Moartea-n vacanţă 

Cam atât a reuşit excursionistul de faţă să exploreze până acum din 

colţul lui de Univers în timpul rămas după expirarea celor 21 de ore pe zi 

alocate supravieţuirii. El recunoaşte că, prin bogăţia indiciilor pe care le-a 

găsit alături de familia sa, prin pasiunea pentru meseria lui şi norocul de a fi 

avut sănătatea necesară acestei întreprinderi, o bună parte din cele 21 de ore 

zilnice  au  avut  totuşi  dărnicia  să  se  lase  deturnate  şi  să  contribuie  la 

identificarea marcajelor de pe drum. 

În  căutarea  de  răspunsuri,  referinţe  şi  material  documentar, 

excursionistul de faţă a descoperit că munca şi încercările lui reprezintă cel 

mult o picătură într-un ocean pe care au avut deja bunăvoinţa şi inspiraţia să-

l formeze gânditorii timpurilor trecute şi prezente49. Scopul acestei picături 

nu e nici să crească nivelul apei şi nici să se sumeţească într-atât încât să 

creadă că oceanul e mai bun datorită ei, ci doar să trezească cititorului pofta 

de a face baie cât mai des şi mai adânc în oceanul pomenit.

Că acest ocean e departe de a fi plin, nu-ncape îndoială. Dar dacă un 

singur excursionist nepriceput, însă curios, a stors în ocean o picătură de apă, 

gândiţi-vă  ce  putem  face  cu  toţii  dacă  începem  să  ne  punem  întrebări! 

Adevărata noastră datorie faţă de copiii noştri nu e să le lăsăm o casă din 

cărămidă, ci un ocean de cunoştinţe pe care ei, la rândul lor să încerce să-l 

sporească,  unii  cu picătura,  alţii  cu găleata,  fiecare  după puterile  proprii. 

49 Surpriza de început a fost înlocuită de bucuria că fiecare răspuns pregăteşte terenul unei alte întrebări şi 
că lumea vastă în care trăim e departe de fi fost cuantificată. 
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Ceea ce contează e folosirea acestor puteri în direcţia relevantă şi la nivelul 

capacităţii maxime.

 Nu  aşteptaţi  să  vină  sfarşitul  de  săptămână  ori  să  treacă  serialul 

preferat  pentru  a  începe  să  vă  puneţi  întrebări  şi  pentru  a  căuta  direcţia 

relevantă.  Viaţa  se  întâmplă  acum,  în  timp ce  citiţi  această  pagină şi  va 

continua după ce puneţi cartea deoparte, secundă cu secundă şi în timp ce vă 

doare capul şi în timp ce plânge copilul şi în timp ce vă plimbaţi în parc şi în 

timp ce vă certaţi cu şeful la servici. Viaţa înseamnă toate aceste lucruri însă 

depinde de fiecare dintre noi să nu însemne doar aceste lucruri.

Fiecare  secundă  pe  care  nu  am  trăit-o,  e  moarte  curată...  hai  să 

trimitem moartea-n vacanţă! 
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