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CUVÂNT ÎNAINTE 
Se știe că, dintotdeauna, știința a fost considerată 

dușmanul neîmpăcat al credinței în Dumnezeu și, pentru 

acest motiv, au existat perioade în istoria omenirii când 

Biserica a încercat prin toate mijloacele, inclusiv exter-

minarea fizică, să împiedice studierea cosmologiei și a 

științelor naturii. Acest proces nu a putut fi inhibat prea 

mult timp și, în cele din urmă, știința a triumfat, eviden-

țiind absurditatea argumentelor aduse de Biserică în spri-

jinul susținerii punctului ei de vedere. În prezent, știința 

ignoră în totalitate posibilitatea existenței lui Dumnezeu 

sau a ceva ce ar putea fi denumit Dumnezeu.  

Este evident că niciun dialog nu este posibil între cei 

ce susțin credința necondiționată în dogmele Bisericii și 

cei care abordează calea rațională, susținută cu argumen-

te științifice. 

De aici s-a născut ideea că știința și religia nu pot 

avea nimic în comun, fiind într-un permanent antago-

nism. Dar nu există oare și o poziție conciliantă care să 

încerce să justifice fenomenele legate de credință ape-

lând la argumente științifice? Eu cred că o astfel de cale 

există și, în cele ce urmează, voi încerca să vă conving și 

pe domniile voastre, cititorii acestei cărți. 

Pentru aceasta trebuie să convenim mai întâi asupra 

faptului că existența lui Dumnezeu nu poate fi demon-

strată în eprubetă sau printr-un experiment fizic și cu atât 

mai puțin printr-o formulă matematică. Totuși, argumen-

tele pe care le voi invoca în sprijinul teoriei mele nu vor 

contravine principiilor de bază ale matematicii, chimiei, 

fizicii și ale celorlalte științe fundamentale. 

O altă premisă de la care voi pleca este aceea că 

Dumnezeu nu este neapărat cel descris în Biblie. Această 

imagine prezentată de Vechiul și Noul Testament și sus-
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ținută cu ardoare de Biserică este, de fapt, imaginea pe 

care o aveau despre Dumnezeu oamenii de acum 2000-

3000 de ani și trebuie să ne așteptăm ca aceasta să nu 

mai corespundă cu viziunea omului din secolul XXI. 

Această modificare a viziunii oamenilor contemporani 

este considerată ca o dovadă că nu există niciun fel de 

Dumnezeu. În această lucrare voi demonstra cu argu-

mente logice că această presupunere este eronată.  

De asemenea, voi demonstra că credința în Dumne-

zeu nu ar trebui să fie numai un reflex al omului cu mai 

puțină pregătire, ci și apanajul oricărui om informat și că 

o asemenea conduită ar putea avea o contribuție substan-

țială la creșterea calității vieții de zi cu zi.  

În concluzie, în această carte vor fi enunțate și susți-

nute cu argumente științifice următoarele idei: 

- Dumnezeul pe care îl propune fiecare religie nu es-

te decât un model al unui fenomen real și obiectiv, dar 

încă necercetat. În acest context cuvântul „model”  tre-

buie înțeles în sens ingineresc. Cei care îl neagă pe 

Dumnezeu, de fapt, nu sunt de acord cu modelul pe care 

îl impune religia; 

- Pentru acest fenomen propun un nou model, numit 

în carte „model energetic”, la care am ajuns prin deducții 

logice, plecând de la ipoteza că există în univers o formă 

de energie la care omul poate avea acces. Odată accepta-

tă această ipoteză, fenomenele religioase și cele numite 

paranormale pot fi explicate în mod logic.  

- Modelul energetic propus sugerează credincioșilor 

cum ar trebui să se desfășoare o rugăciune pentru a bene-

ficia de ceea ce unii numesc „ajutor divin”. 

 

Această lucrare se adresează, în primul rând, acelor 

cititori care consideră că religia are numai o valoare isto-

rică. În cel mai bun caz, astfel de persoane sunt dispuse 

să atribuie religiei o funcție educativă, care trebue să im-
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pună normele morale de conduită pentru cei cu mai puți-

nă pregătire. Deoarece și eu am făcut parte din prima 

categorie, consider că este de datoria mea să încerc să-i 

conving pe aceștia că în spatele modelului creștin al lui 

Dumnezeu, promovat de Biserică, există un fenomen 

real, obiectiv care merită toată atenția. Expunerea se ba-

zează pe argumente istorice, biblice și științifice și se 

constituie într-un lanț de raționamente ce conduc gradat 

către concluzia finală. Pentru a putea urmări expunerea, 

este necesar ca cititorul să privească cu deschidere frec-

ventele relatări ale unor evenimente considerate para-

normale, pentru care nu există o explicație imediată. 

Modelul energetic, propus în această carte, va furniza 

explicații logice pentru cele mai multe dintre aceste fe-

nomene. 

În niciun caz această lucrare nu se constituie într-o 

pledoarie ateistă. Respect convingerile religioase ale tu-

turor și îi felicit pe ce care cred cu tărie în Dumnezeu. 

Expunerile, care par a contrazice dogmele religiei crești-

ne, au ca scop doar încercarea de a furniza argumente 

logice celor care se consideră atei. Cititorii credincioși ar 

putea sări peste aceste pasaje care, de cele mai multe ori, 

conțin precizarea că se adresează ateilor. Totuși, lucrarea 

de față ar putea fi utilă și acelor persoane care cred cu 

convingere în Dumnezeul lor, arătându-le că există posi-

bilitatea de a obține mai mult de la acesta.  

 

Lucrarea a fost concepută astfel încât să permită o 

parcurgere rapidă a acelor capitole care prezintă mai pu-

țin interes pentru cititor. În acest scop, la începutul fiecă-

rui capitol se găsește un rezumat, care pune cititorul la 

curent cu ideile dezvoltate în respectivul capitol fără a-l 

introduce în prea multe detalii și fără a-i prezenta exem-

ple menite să se constituie în argumente pentru ideile 

susținute. 
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1. CUM AM AJUNS SĂ TRATEZ ACEST SUBIECT  
Iată-mă, așadar, în postura de a aduce argumente în 

favoarea existenței lui Dumnezeu, de a pleda pentru 

existența lui Dumnezeu. 

Aceasta este pentru mine o postură foarte curioasă, 

deoarece, în tinerețe, prietenii sau interlocutorii ocazio-

nali m-au cunoscut ca pe un ateu fervent și agresiv. 

Atitudinea mea de pe vremea aceea era oarecum 

inexplicabilă, deoarece am crescut într-o familie de mo-

dă veche, cu icoane agățate pe peretele dinspre răsărit, cu 

candelă care era aprinsă duminica sau de sărbătorile reli-

gioase și mergeam împreună cu părinții la biserică în fie-

care duminică. Sentimentul religios al părinților mei era 

însă formal, mai mult ca o continuare a unor tradiții și 

obiceiuri practicate în copilărie și, probabil, din acest 

motiv, nu a rezistat în mintea mea, în comparație cu con-

ceptele materialiste, închegate și cu aplicabilitate directă 

în experiența cotidiană. 

Desprinderea de concepțiile și practicile religioase   

s-a petrecut, în cazul meu, pe nesimțite, fără să-mi pot 

aminti perioada din copilărie în care am devenit ateu. 

Îmi amintesc că, încă de atunci, îmi puneam diverse pro-

bleme în legătură cu viața înconjurătoare și căutam ex-

plicații care, în acel moment, nu puteam să mi le dau.    

O astfel de problemă de care îmi mai amintesc și acum 

era următoarea: cum se face că, dacă sufli cu buzele ro-

tunjite obții aer cald, cu care îți poți încălzi mâinile, iar 

dacă sufli cu viteză printre buze, din gură îți iese aer re-

ce. 

Pe măsură ce cunoștințele acumulate la școală îmi 

permiteau să-mi explic cât mai multe dintre problemele 

care mă preocupau, concepțiile materialiste despre viață 

au înlocuit pe nesimțite concepțiile religioase și așa fra-
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gile, dobândite în familie. Pe măsură ce am crescut, do-

bândirea de noi cunoștințe de fizică, chimie, biologie etc. 

mi-a pus la dispoziție un puternic instrument pentru a 

explica lumea înconjurătoare și, astfel, nu am mai simțit 

nevoia de alte instrumente filozofice. 

De fapt, religia, așa cum este ea percepută de marea 

majoritate a oamenilor, se prezintă ca o mulțime de re-

guli de natură educațională cum ar fi: nu ai voie să…, nu 

trebuie să…, sau de natură profilactică cum ar fi posturi-

le. În plus față de acestea mai sunt o serie de povești, 

destul de puerile, despre Dumnezeu și Isus Cristos. Pen-

tru un om cu o fire independentă ca a mea, care încerca 

să explice tot ce îl înconjura, nu a fost greu să renunțe la 

niște concepții și reguli a căror utilitate nu o vedeam. 

Fac această autoanaliză deoarece sunt convins că 

procesul prin care eu am ajuns ateu s-a repetat la majori-

tatea persoanelor care, deși au primit o educație religioa-

să, au sfârșit prin a se considera atei. Un cuvânt în aceas-

tă problemă a avut de spus și educația ateistă practicată 

de regimurile comuniste, dar nu trebuie să dăm vina nu-

mai pe aceasta. Și în țările cu regimuri democratice, cu o 

educație religioasă susținută, apar mulți atei, iar majori-

tatea celor care se consideră credincioși practică, de fapt, 

niște ritualuri moștenite din familie, fără a înțelege esen-

ța și adevăratele dimensiuni ale fenomenului religios. 

Dar iată că acum am ajuns la adevăratul motiv care 

m-a determinat să aștern pe hârtie aceste rânduri. Deoa-

rece, între timp, mi-am schimbat radical poziția față de 

religie, de fapt, față de problema existenței sau nonexis-

tenței lui Dumnezeu și, dându-mi seama că am ignorat 

cu bună știință un aspect de loc de neglijat al existenței 

noastre, am simțit nevoia să împărtășesc rătăcirea mea și 

altora.  

Gândindu-mă la povestea mea, mă amuză o coinci-

dență cu totul și cu totul întâmplătoare. Citind câte ceva 
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despre omul de știință francez Blaise Pascal, care a trăit 

în secolul XVII - cel care la 18 ani a inventat o mașină 

de calcul bazată pe tehnologia roților dințate, cel cu „le-

gea lui Pascal” din hidraulică - am aflat că el se conside-

ra ateu. Acest lucru este greu de imaginat într-un secol 

dominat de biserică, ca cel în care a trăit Pascal, dar ușor 

de explicat pentru un spirit liber cum era savantul. Ei 

bine, se spune că la 45 de ani acesta a suferit un acci-

dent, lovindu-se cu capul de gheață și că, după acest in-

cident, a devenit foarte religios. Mie îmi plăcea să glu-

mesc pe seama acestei întâmplări spunând că este nevoie 

să cazi cu capul de gheață pentru ca să poți crede în 

Dumnezeu. Coincidența despre care vă vorbeam constă 

în faptul că, tot la vârsta de 45 de ani, mi-am reconside-

rat poziția față de existența lui Dumnezeu, dar, din ferici-

re, fără a fi nevoie să cad cu capul de gheață. 

Modul în care s-a petrecut această transformare radi-

cală în felul meu de a privi lumea înconjurătoare este o 

poveste care merită amintită, nefiind lipsită de semnifi-

cații. În vara anului 1990, an bogat în evenimente politi-

ce pe care le-am trăit din plin, mă aflam în Olanda. Aco-

lo locuiam într-o pensiune, pe socoteala statului olandez 

și încercam să aflu cât mai multe lucruri despre acei oa-

meni și acele locuri. 

Grație caracterului deosebit al olandezilor și a des-

chiderii acestora pentru suferințele și necazurile altor 

oameni, mi-am făcut repede mulți prieteni. Printre    

aceștia se afla o familie de pensionari cu care am găsit 

multe afinități. Împreună cu această familie de oameni 

cumsecade am reușit să organizez un curs de limbă olan-

deză în cadrul pensiunii, unde locuiam cu mai mulți ro-

mâni, dar și cu câțiva polonezi, negri din Nigeria și arabi 

din Eritreea. În cadrul relațiilor pe care le întrețineam cu 

familia respectivă intra și frecventarea, în fiecare dumi-

nică sau cu ocazia unor evenimente, a bisericii locale de 
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cult creștin reformat. Am rămas foarte surprins când am 

constatat că viața întregii comunități gravita în jurul bi-

sericii, dar fără excese bigote. 

Ca o paranteză, îmi amintesc că prietenii mei m-au 

invitat o dată la un “open dinner”, oferit de câțiva ma-

ghiari din România, această manifestare desfășurându-se 

sub patronajul bisericii. De fapt, aceasta însemna că cei 

câțiva maghiari ofereau membrilor comunității locale o 

masă, cu scopul unei mai bune cunoașteri reciproce sau a 

comunicării unor idei. Am primit invitația cu plăcere, 

mai ales că urma să mă întâlnesc cu niște compatrioți. 

Când am ajuns la locul unde urma să se desfășoare eve-

nimentul m-am dus direct la concetățenii mei maghiari, 

le-am întins mâna și m-am prezentat. Dacă le-aș fi turnat 

în cap o găleată cu apă cred că ar fi arătat mai puțin   

plouați. Au fost foarte încurcați că aveau în mijlocul lor 

un român și, fără să vreau, le-am stricat toată petrecerea. 

Discursul lor către invitați nu a fost decât o bâlbâială jal-

nică, din care am reținut doar că maghiarii sunt cam dis-

criminați în România. Am înțeles mai târziu că aveau 

intenția de a spune diferite neadevăruri despre condiția 

comunității maghiare din România și prezența mea i-a 

încurcat groaznic, gândind, probabil, că sunt vreun    

„băiat cu ochi albaștri” în misiune. 

Dar să reiau ideea referitoare la viața spirituală a co-

munității locale. În fiecare duminică la ora nouă, toți 

membrii comunității, și eu împreună cu prietenii mei, se 

adunau la biserica din zonă. Acolo ne așezam comod în 

scaune și începea ceremonia cu o predică a reverendului, 

din care, fiind rostită în limba olandeză, evident, nu înțe-

legeam nimic. Se intonau apoi diverse imnuri religioase 

ale căror cuvinte le găseai într-o carte de rugăciuni care 

ți se înmâna la intrare. Totul era foarte clasic și monoton 

așa cum, de altfel, te aștepți să se desfășoare lucrurile 

într-o biserică tradițională. 
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Printre prietenii mei olandezi se numărau și trei ti-

neri, două femei și un bărbat cu vârste până în 30 de ani 

care desfășurau o activitate de prozelitism printre locata-

rii pensiunii. Aceștia erau membrii unui cult originar din 

Statele Unite, denumit “Youth with a mision”, adică ti-

nerețe cu misiune, a cărui scop declarat era salvarea tine-

rilor care au apucat pe căi greșite. Printre ei puteai întâlni 

foști consumatori de droguri sau foști tâlhari. 

Cei trei prieteni ai mei veneau destul de des la pensi-

une și ne vorbeau despre Isus Cristos, despre sacrificiul 

său pe cruce pentru a obține iertarea tuturor păcatelor 

săvârșite, până atunci și de atunci încoace, de toți oame-

nii de pe pământ. Prima reacție a mea - ateu convins și 

agresiv - a fost, evident, să-i persiflez cu diverse argu-

mente ateiste. Trebuie să recunosc că ironiile și argu-

mentele mele nu aveau niciun efect asupra lor, nu reu-

șeam să-i tulbur, aceștia continuând cu asiduitate opera 

lor de convingere. 

Pe parcursul acestor discuții, care nu au durat puțin, 

încet, încet am simțit cum mi se strecoară în suflet un 

sentiment ciudat de apreciere și respect față de acești 

oameni. Vorbeau cu atâta pasiune și dăruire despre 

Dumnezeu și Isus Cristos, aveau atâta seninătate, liniște 

și fericire în ochi încât, fără să vreau, am început să-i 

ascult cu mai multă atenție, fără a mai încerca să-i com-

bat sau să-i persiflez. Mi-am dat seama că, pentru prima 

dată, aveam în față niște oameni care credeau cu tărie în 

Dumnezeu și nu niște babe bigote la care credința în-

semna să faci aia, să nu faci aia, e bine să ..., nu e bine 

să..., de fapt, o sumă de superstiții care de care mai ridi-

cole.  

Să nu înțelegeți din asta că m-am lăsat convertit pe 

loc și că, brusc, am început să cred în Dumnezeul oferit 

de ei. Nu! Dar starea lor de spirit, cu totul deosebită, m-a 

făcut să cad pe gânduri. În primul rând, am acceptat să 
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primesc în dar de la ei o biblie scrisă în limba română, 

iar mai apoi, împreună cu câțiva colegi de pensiune,    

ne-am hotărât să mergem la casa lor de cult. Slujba avea 

loc în fiecare sâmbătă după amiază. 

La ora stabilită unul dintre cei trei tineri a venit cu o 

mașină și ne-a dus la vreo 50 km în afara orașului. Am 

ajuns la o clădire construită din lemn, cum sunt majorita-

tea caselor în Olanda. Înăuntru era o sală plină cu scau-

ne, în față o mică estradă cu un pupitru în mijloc, iar la-

teral un ecran de aspectomat. În total s-au adunat în jur 

de 50 de persoane, majoritatea tineri.  

Începe “slujba”. Pe estradă apare o orchestră pop, pe 

ecranul aspectomatului se proiectează strofele unui cân-

tec religios, care îl proslăvea pe Isus Cristos și toți parti-

cipanții, stând în picioare, încep să cânte în ritm de dans, 

țopăind și bătând din palme. Este drept că melodia era 

frumoasă, dar, pe moment, am rămas uimit de ceea ce 

vedeam. Nimic nu mi se părea mai caraghios decât să 

rostești rugăciuni, care îl proslăveau pe Isus Cristos, țo-

păind în ritm de dans. După câteva astfel de melodii cân-

tate în limba engleză, toată lumea se aşează pe scaune și 

începe partea a doua a “slujbei”. La pupitru se urcă un 

tânăr care începe să vorbească. Mai târziu am aflat că 

acesta era un membru al staff-ului cultului din Statele 

Unite.  

Trebuie să recunosc că am fost profund impresionat 

de dăruirea și profesionalismul cu care vorbea. Probabil 

că în Statele Unite chiar și pentru „meseria” de sectant 

trebuie să ai talent și să dai dovadă de dăruire. Așa am 

aflat, printre altele, cum poți să-ți dai seama dacă cei ca-

re frecventează o casă de cult sunt cu adevărat   credin-

cioși; este suficient să te uiți la tavanul sălii în care au 

loc slujbele și, în funcție de starea acestuia, îți dai seama 

dacă participanții sunt evlavioși sau nu. Dacă tavanul 

este prost întreținut este o dovadă sigură că enoriașii nu 
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prea ridică ochii spre tavan, rugându-se lui Dumnezeu și 

deci nu observă că acesta necesită reparații. 

Poate considerați că cele relatate de mine sunt o 

glumă, dar în atmosfera creată în sală păreau argumente 

foarte convingătoare. Cel mai mult m-a impresionat însă 

ritualul care a urmat acestor discursuri și de fapt acesta 

m-a pus cel mai mult pe gânduri.  

După terminarea discursului, “moderatorul slujbei” 

ia din nou cuvântul și anunță că cei care au suferințe fi-

zice, suferă de diverse boli, sau au probleme de natură 

sufletească ca de exemplu dezamăgiri, suferințe din dra-

goste etc., să se ridice în picioare. În toată sala s-au ridi-

cat în picioare vreo de 8-10 persoane. Cei din jurul per-

soanelor ridicate în picioare au întins mâna spre aceștia, 

cei mai apropiați atingându-i chiar. Mă uitam la toți din 

jur și nu-mi venea să cred ce se întâmplă. Mulți din sală 

se cufundaseră într-o stare profundă de rugăciune tăcută, 

unii dintre aceștia înfigându-și chiar unghiile în față în 

încercarea de a se ruga cât mai intens. Poate vi se pare 

caraghios ce vă povestesc, dar - privit din punctul de ve-

dere al unui participant la evenimente - totul părea cât se 

poate de firesc. 

După sfârșirea acestui ritual, despre care nu pot să 

precizez cam cât a durat, “slujba” s-a terminat și, ca și în 

biserica reformată tradițională, printre participanți a în-

ceput să se plimbe un coșuleț în care fiecare punea câți 

bani se simțea îndemnat să dăruiască. După acest mo-

ment ceremonia s-a încheiat și toți participanții au fost 

invitați într-o încăpere alăturată la un bufet gratuit, unde, 

puteai servi răcoritoare și dulciuri. 

A urmat apoi drumul spre casă, de-a lungul celor 50 

de km care ne despărțeau de oraș, drum parcurs în tăce-

re, sub influența celor întâmplate. 

Cele văzute și trăite acolo m-au impresionat puternic 

și mi-au dat multe ceasuri de gândire. De fapt, aceste 
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trăiri m-au făcut, prima dată în viață, să mă gândesc cu 

seriozitate, fără păreri preconcepute, la religie, Dumne-

zeu, viața de apoi. Pentru prima dată în viață am abordat, 

în mod serios, problema existenței spiritului și a nevoilor 

acestuia. În primul rând, am început să citesc biblia pri-

mită în dar de la noii mei prieteni. Este drept că era o 

biblie sectantă, dar în acel moment și, de fapt, nici acum 

nu mă preocupă prea mult diferența dintre diversele cu-

rente creștine. Sunt convins că în esență orice biblie nu 

face decât să răspândească învățăturile lui Isus Cristos, 

indiferent de nuanțele care separă un cult de altul. 

Din acel moment, cel mai important lucru din viața 

mea a devenit descoperirea adevărului, ignorat de mine 

cu asiduitate și inconștiență atâta timp. Mi-am pus în 

mișcare toate resursele intelectuale și toate cunoștințele 

acumulate până în acel moment. Mi-am amintit tot ce 

citisem despre Dumnezeu, credință, minunile întâmplate 

în biserică, pe care, până în acel moment, le considera-

sem simple povești și, nu în ultimul rând, tot ce citisem 

despre yoga care mă preocupase destul de mult cu ani în 

urmă. 

Spiritul meu de cercetător înnăscut se pusese din nou 

în mișcare pe o problemă care o ignorasem total până în 

acel moment. Vreau să precizez, fără falsă modestie, că 

nu era prima dată când eram cuprins de o asemenea    

febră. Până la momentul descris aveam înregistrate trei 

brevete de invenție, obținusem doctoratul în automatizări 

navale și înainte de evenimentele cunoscute sub numele 

de “revoluție”, încheiasem un contract de cercetare de 

importanță națională. Acum pot să apreciez că, probabil, 

pentru niciunul dintre aceste proiecte nu am investit atâta 

energie și pasiune cât am cheltuit pentru soluționarea 

noilor probleme. 

Întâmplarea a făcut ca cel cu care împărțeam camera 

din pensiune să fie un coleg de la universitate cu multe 
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cunoștințe pe teme filozofice acumulate în timp și cu ca-

re am putut să port lungi discuții pe tema existenței lui 

Dumnezeu, a religiei, despre yoga și despre toate pro-

blemele legate de tema care mă preocupa acum în cea 

mai mare măsură. 

Este drept că, de-a lungul vieții mele, nu am avut 

prea mult timp pentru teme “libere”. Îmi amintesc că un 

asemenea moment am mai avut în timpul efectuării sta-

giului militar. Din cauza obtuzității unui comandant care 

nu concepea că eu, militar cu termen redus și inginer de 

doi ani, aveam dreptul să citesc literatură în timp ce efec-

tuam misiunea de ajutor al ofițerului de serviciu, am fost 

nevoit să stau cu ochii pe pereți 8-10 ore pe zi de-a lun-

gul mai multor luni. Cu această ocazie am constatat cu 

surprindere câte amintiri erau păstrate în mintea mea, 

amintiri pe care le consideram de mult pierdute. În ace-

lași mod, acum, când nu aveam nimic de făcut, toată 

energia mea a fost investită pentru rezolvarea noii dile-

me. 

Citirea Bibliei mi-a produs sentimente contradictorii. 

În primul rând, nu puteam să accept toate poveștile des-

pre facerea lumii în 6 zile care erau prea simpliste pentru 

mintea mea. Aici este momentul, poate să precizez că 

instrumentul meu de lucru, materialismul dialectic, înde-

lung verificat în experiența mea de viață, nu a fost aban-

donat nici în această nouă misiune. Cu alte cuvinte, în-

cercam să-mi explic fenomenele spirituale cum este sen-

timentul religios, cu metode și argumente materialiste. 

Este evident că nu puteam renunța la toată experiența 

mea de viață de până în acel moment. În prea multe situ-

ații îmi verificasem sistemul de gândire ca să-l pot nega 

acum. 

Deci, iată-mă în situația de a încerca să tratez pro-

bleme de natură idealistă, cu un instrument de cercetare 

pur materialist. Dvs., eventualii cititori ale acestor rân-
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duri, veți aprecia în ce măsură concluziile mele sunt co-

recte. Totuși, un lucru vă cer. Dacă v-ați încumetat să 

citiți cele scrise de mine, încercați atunci să renunțați la 

prejudecățile religioase, eventual înrădăcinate în mintea 

dvs. 

Dar să revenim „la oile noastre”. Citeam deci Biblia, 

adică Vechiul și Noul Testament. O citeam cu interes, ca 

pe un manual de studiu. Ce pot să spun despre Biblie? 

Este o carte care reflectă cunoștințele literare și poate 

științifice ale vremurilor în care a fost scrisă. Ce m-a in-

trigat cel mai mult este faptul că Dumnezeu era prezentat 

ca un conducător în totalitate cu trăsături umane, nici pe 

departe făuritorul lumii, cel care decide soarta tuturor 

oamenilor creați de el. 

Dumnezeul prezentat de Biblie trebuie să lupte cu 

Baal, un zeu al păgânilor, pentru atragerea de prozeliți și 

să-i convingă că este mai bine să “voteze” cu el. Dar cea 

mai penibilă povestire despre Dumnezeu mi s-a părut a fi 

Cartea lui Iov. În această întâmplare, Iov era un fervent 

adept și susținător al lui Dumnezeu. Este drept că nu în-

tâmplător. Iov stăpânea multe averi, terenuri, avea multe 

soții și mulți fii care îl iubeau și munceau pentru el. Dar, 

ca întotdeauna, când lucrurile par să meargă mai bine, își 

bagă dracul coada și, de această dată, la cel mai propriu 

mod. 

Personajul amintit îi șoptește lui Dumnezeu că, de 

fapt, Iov îi este așa de devotat pentru simplul motiv că o 

duce bine, ca adept al lui. Jocul, în care Dumnezeu înde-

plinește un rol de conducător naiv, influențabil, nici pe 

departe atotștiutor și atotcunoscător, continuă și dracul îi 

sugerează că ar fi bine ca să-l verifice pe mult prea cre-

dinciosul Iov. Oare Iov ar fi la fel de devotat dacă ar 

avea mai puține averi? 

Dumnezeul nostru, cel atotștiutor și atotputernic cade 

pe gânduri și decide că într-adevăr nu strică să-l verifice 
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pe Iov. Îl dă, deci, pe Iov pe mâna dracului și ca rezultat 

Iov își pierde toate averile. Iov însă nu pune la suflet și 

în continuare crede cu tărie în Dumnezeu. Dracul însă nu 

se lasă. Cum, probabil, avea destul de multă trecere pe 

lângă Dumnezeu continuă jocul, spunându-i acestuia din 

urmă că, poate Iov nu ține prea mult la averile sale, dar, 

dacă vrea cu adevărat să-l încerce, ar fi bine să-i omoare 

toate soțiile și toți fiii. Naivul de Dumnezeu, deja prins 

în acest joc, îl lasă din nou pe credinciosul său Iov pe 

mâna dracului. Dar și fără familie Iov tot continuă să 

“voteze” cu Dumnezeu. Parlamentarii noștri își abando-

nează mentorii și crezurile pentru mult mai puțin. 

Dracul se încrâncenează și nu vrea nicidecum să 

abandoneze persecuția lui Iov. Se duce din nou la naivul 

făcător de lumi și oameni și îi argumentează că, într-

adevăr Iov se ține tare, în ciuda tuturor necazurilor sufe-

rite, dar trebuie să recunoaștem că, de fapt, până acum 

nu a avut o suferință fizică personală. Ce mare lucru să-ți 

pierzi soțiile și fiii! Dumnezeul nostru, băgat deja până 

în gât în acest joc îl dă, din nou, pe credinciosul său su-

pus, Iov, pe mâna dracului pentru ca acesta să-i dea sufe-

rințe fizice cât era el în stare. Furia domnului drac, care 

nu reușea deloc să-l despartă pe Iov de Dumnezeul lui, 

nu mai avea margini. Având mână liberă din partea lui 

Dumnezeu, vă puteți imagina la ce suferințe l-a supus pe 

Iov. I-a acoperit tot trupul cu bube, pielea îi crăpa și Iov 

suferea ca un câine.  

Deja era prea mult. Iov nu mai suportă și începe să-i 

reproșeze lui Dumnezeu lipsa de fair play. Cearta dintre 

cei doi continuă pe mai multe pagini și în cele din urmă, 

Dumnezeu recunoaște că a greșit și se angajează să-l re-

pună pe Iov în drepturile sale. Îi dă înapoi toate averile 

pierdute, îi dă alte soții, probabil mai tinere și îi dă alți 

fii, probabil mai ascultători și îl face din nou pe Iov feri-

cit.  
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Constat că răutatea de ateu învederat a răbufnit iarăși 

din cuvintele mele. Poate este adevărat, dar în acest mo-

ment eu nu mă ridic împotriva lui Dumnezeu, ci a modu-

lui cum era văzut Dumnezeu în timpurile vechi. Este 

evident că Dumnezeul acelor oameni era conceput după 

chipul și asemănarea lor și nu invers. Dumnezeu este 

descris, după modelele conducătorilor vremurilor de 

atunci și, de fapt, a tuturor vremurilor, ca un om limitat 

în gândire și înțelegere, care își pleacă cu ușurință ure-

chea la intrigile unor sfetnici rău intenționați. De fapt, 

Dumnezeul prezentat de Biblie și impus cu asiduitate de 

preoții creștini ai tuturor timpurilor este Dumnezeul 

imaginat de oamenii care au trăit cu multe milenii în ur-

mă. 

Nu este greu de sesizat conflictul de idei care se naș-

te atunci când ești obligat să-ți însușești, fără să cârtești, 

viziunea despre viață a oamenilor care au trăit cu mii de 

ani în urmă. 

Pentru că nu poți să fii de acord cu această viziune, 

pentru că tu trăiești în alte timpuri, în care cunoștințele 

despre realitatea înconjurătoare au progresat, îți vine 

greu să mai crezi în Dumnezeul lor. Cel mai comod este 

să spui că Dumnezeu nu există. 

Această greșeală au făcut-o mulți oameni de-a lungul 

secolelor de existență umană, oameni care și-au ridicat 

fruntea și au îndrăznit să gândească singuri. Această gre-

șeală au făcut-o și o mai fac mulți dintre noi, oameni ai 

secolului XXI, crescuți și educați sau nu de regimuri 

comuniste. Pentru că nu putem accepta concepția despre 

viață și realitatea înconjurătoare a oamenilor de acum 

câteva mii de ani negăm și ignorăm existența acestui fe-

nomen real și necercetat pe care îl numim Dumnezeu. 
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2. MODELE 
Rezumat. Pe parcursul acestei lucrări voi utiliza 

frecvent cuvântul model, motiv pentru care este necesar 

să-i cunoaștem cu exactitate înțelesul. Dacă ne uităm în 

DEX în dreptul cuvântului model găsim o mulțime de 

explicații ale căror sensuri sunt deja cunoscute, dar gă-

sim, de asemenea, și următoarea explicație care nu este 

utilizată în mod curent: „Sistem teoretic sau material cu 

ajutorul căruia pot fi studiate indirect proprietățile și 

transformările altui sistem, mai complex, cu care primul 

sistem prezintă o analogie.” Această definiție cuprinde 

numai parțial semnificația tehnică a cuvântului model. 

Este foarte important să înțelegem că atunci când reali-

zăm modelul unui sistem complex pe care dorim să-l 

studiem, un deziderat deloc de neglijat al acestei acțiuni 

este dorința de a putea prevedea, de a putea anticipa 

comportamentul sistemului modelat. Cu alte cuvinte, 

modelul trebuie să ne arate cum ar trebui să acționăm 

asupra sistemului complex pentru a obține de la acesta 

rezultatul scontat de noi. Cu cât rezultatul obținut este 

mai apropiat de rezultatul dorit, cu atât modelul propus 

pentru descrierea sistemului complex este mai bun sau, 

cum se mai obișnuiește să se mai spună, are o predictibi-

litate mai bună. 

În cea ce privește sistemul complex pe care, la un 

moment dat, am simți nevoia să-l modelăm, nu există 

nicio restricție. Acesta poate fi un obiect fizic cum ar fi 

un cuptor pentru copt pâine sau pentru încălzit oțelul, o 

navă, dar poate fi și un sistem de concepte economice, 

sociale sau religioase. 

Uneori, în funcție de domeniul căruia îi aparține sis-

temul, în locul cuvântului model se utilizează cuvântul 

paradigmă, iar pentru un sistem foarte complex care pre-
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supune multe ipoteze și formule matematice se mai utili-

zează cuvântul teorie. 

Modelul unui sistem poate avea o evoluție istorică. 

De exemplu, până în secolul XVI sistemului solar îi era 

asociat un model construit pe baza ipotezei că soarele și 

celelalte planete se rotesc în jurul Pământului. Copernic 

a elaborat modelul heliocentric care descria cu mai mare 

precizie mișcările planetelor. Modelul lui Copernic pleca 

de la ipoteza că Pământul și celelalte planete se rotesc pe 

traiectorii circulare în jurul soarelui. Acest model a fost 

îmbunătățit de Johannes Kepler aproape un secol mai 

târziu, care considera că planetele descriu traiectorii elip-

tice în jurul soarelui. 

Evident, aceste modele pot fi mai bune sau mai puțin 

bune, pot fi mai aproape sau mai departe de sistemul 

modelat. Un criteriu foarte bun de a aprecia veridicitatea 

unui model este predictibilitatea acestuia. De ce nu era 

mulțumit Copernic de vechiul model al sistemului solar 

și s-a străduit să-l înlocuiască? Pentru simplul motiv că 

traiectoriile calculate pe baza acelui model nu corespun-

deau cu traiectoriile pe care planetele le descriau pe bolta 

cerească. Modelul heliocentric asigura deja o mai bună 

predicție a traiectoriilor planetelor. Presupunerea lui Ke-

pler că planetele descriu în jurul soarelui traiectorii elip-

tice și nu circulare a condus și la o mai mare precizie de 

predicție a traiectoriilor acestora. Suntem siguri că mo-

delul propus de Kepler pentru sistemul solar este mai 

bun decât cel propus de Copernic, deoarece modelul lui 

Kepler asigura o predicție mai bună a traiectoriilor pla-

netelor.  

*** 

În mod uzual, acest cuvânt are o semnificație largă. 

Prin model se poate înțelege, de exemplu, un prototip – 

modelul unui nou autoturism. Se poate înțelege, de ase-
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menea, un exemplu demn de urmat: el este un model de 

comportament civilizat. În anumite domenii ale științei 

însă, prin acest cuvânt, se înțelege cu totul altceva. Pen-

tru faptul că nu cunosc un alt cuvânt din vocabularul cu-

rent, care să exprime ceea ce doresc eu, vă propun să în-

cercăm împreună definirea unui nou conținut, cel care 

mă interesează pe mine, pentru cuvântul model. 

Să presupunem că studiem un anumit fenomen necu-

noscut, încercând să-i găsim o explicație. De exemplu, să 

găsim cauzele care determină producerea fulgerului și a 

trăsnetului. Unul dintre noi - cei care ne ocupăm cu dez-

legarea acestui mister - a observat că un efect asemănă-

tor se produce și atunci când roțile unei căruțe lovesc o 

piatră și, în consecință, propune următoarea explicație 

pentru fulger: cineva se plimbă cu o căruță prin cer și, în 

momentul în care roțile acesteia lovesc vreo piatră întâl-

nită în cale, căci sunt destule prin cer - unele mai cad 

chiar și pe pământ - se produc scânteile pe care noi le 

percepem ca fulgere. Explicația este foarte simplă și fi-

rească și mai rămâne doar să stabilim cine este persona-

jul care se ocupă cu plimbările prin cer. Cum știe sigur 

că nici un consătean de-al lui nu obișnuiește să se plimbe 

cu căruța pe acolo, „cercetătorul“ nostru presupune că 

acesta trebuie să fie vreun sfânt. De stabilit care sfânt nu 

este prea greu căci singurul sfânt care este sărbătorit 

atunci când sunt furtuni puternice, deci când vedem pe 

cer multe fulgere, este Sfântul Ilie. Astfel, pentru colabo-

ratorul nostru, fulgerul nu mai comportă niciun mister. 

Pe timp de furtună Sfântul Ilie se plimbă cu căruța prin 

cer și, atunci când roțile acesteia lovesc o piatră, sar 

scântei pe care le văd și pământenii. Spunem că cercetă-

torul nostru amator a propus un model pentru fulger. 

Acest model încearcă să explice modul în care se produ-

ce fenomenul cercetat. 
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Un alt consătean de-al acestuia, care a reușit să plece 

la oraș și a studiat fenomenele electrice, propune un alt 

model pentru acest fenomen: datorită frecării cu aerul, 

norii se încarcă cu electricitate. Când diferența de poten-

țial dintre un nor încărcat cu un fel de electricitate și un 

altul încărcat cu electricitate de semn opus ajunge destul 

de mare, se produce acea descărcare electrică pe care noi 

o vedem și pe care o numim fulger. Dacă descărcarea se 

produce între nor și pământ, atunci avem de a face cu un 

trăsnet. 

Din cele mai vechi timpuri, în încercarea sa de a ex-

plica fenomenele înconjurătoare, omul a creat modele. 

Această tendință de a explica natura, adică de a crea mo-

dele, a avut și mai are și acum o latură practică. Dacă ai 

un model bun al unui fenomen, poți ști cum să acționezi 

pentru a te feri de efectele nocive ale acestuia, sau even-

tual cum să-l folosești în interesul tău. Dacă îl întrebăm 

pe colegul nostru „cercetătorul”, care a propus primul 

model pentru fulger, el va fi în măsură acum să ne dea și 

niște sfaturi despre cum putem să ne ferim de efectele 

nocive ale acestui fenomen. Dacă vrei să nu te lovească 

trăsnetul, frate bun cu fulgerul, trebuie să te ai bine cu 

Sfântul Ilie. Te închini la icoana acestuia din biserică, ții 

posturile, dai de pomană etc., etc…. și totul este aranjat. 

Evident, că cel de-al doilea „cercetător” nu poate fi 

de acord cu această soluție. Acesta consideră că, pentru a 

te proteja împotriva trăsnetului, trebuie să pleci de la le-

gile de propagare ale curentului electric: nu stai sub co-

paci, nu te adăpostești în gura peșterilor, iar dacă ai o 

casă mai înaltă îți montezi un paratrăsnet. 

După cum constatați, fiecare model al acestui feno-

men conduce la soluții de protecție diferite. Așa cum am 

precizat încă de la început, acest conținut al cuvântului 

model este preluat dintr-o ramură a științei și anume din 

Automatică. 
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Un capitol important al acestei științe se ocupă cu 

modelarea diverselor obiecte pe care dorim să le studi-

em, eventual, în vederea conducerii lor automate. Astfel, 

dacă dorim să studiem comportamentul unei nave în 

cursa acesteia pe mare, avem două posibilități: 1. Ne ur-

căm pe navă cu tot felul de echipamente de măsurare și 

înregistrare și apoi îl rugăm pe căpitan să facă fel de fel 

de manevre cu nava pe mare, iar noi înregistrăm tot ce se 

întâmplă. Această metodă prezintă câteva inconveniente 

cum ar fi faptul că este cam dificil să obținem o navă 

pentru a ne juca cu ea, că prețul combustibilului pentru 

aceste experimente ar putea să fie cam mare, că am putea 

suferi de rău de mare și mai poate fi faptul că nava nu a 

fost încă construită. 2. Elaboram un model al navei, evi-

dent, având o profundă cunoaștere a tuturor fenomenelor 

fizice care guvernează plutirea și deplasarea acesteia pe 

mare. Modelul se prezintă în acest caz, ca un set de ecua-

ții diferențiale, denumit model matematic. Cu ajutorul 

unui calculator putem apoi obține, prin simulare numeri-

că, exact aceleași rezultate pe care le-am fi putut obține, 

înfruntând pericolele mării și grețurile răului de mare, 

pentru a face măsurători la bordul acesteia. 

După cum ați constatat, se pot crea modele pentru 

fenomene meteorologice (fulgerul) sau pentru obiecte 

fizice (nava), dar la fel de bine pot fi modelate și feno-

mene sociale sau sisteme de concepte economice, sociale 

sau religioase. 

Uneori, în funcție de domeniul căruia îi aparține sis-

temul, în locul cuvântului model se utilizează cuvântul 

paradigmă, iar pentru un sistem foarte complex care pre-

supune multe ipoteze și formule matematice se mai utili-

zează cuvântul teorie. 

Noțiunea de model fiind acum lămurită, putem con-

stata că mintea umană operează frecvent cu modele. De 

fapt, omul își creează modele pentru tot ce îl înconjoară. 
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Dacă, de exemplu, persoana X merge la serviciu cu mij-

loacele de transport în comun, după un timp, în mintea 

lui se creează un model al acestui sistem. Aceasta în-

seamnă că X știe că, dacă a pierdut tramvaiul este mai 

bine să meargă în stația alăturată pentru a încerca să 

prindă autobuzul căci, deși acesta îl lasă mai departe de 

serviciu, totuși ajunge mai repede. Acest model îl ajuta 

pe domnul X să optimizeze modul de utilizare a sistemu-

lui de transport în scopul dorit de el, adică în sensul de a 

ajunge cât mai repede la serviciu. 

Atunci când domnul Y își cumpără un aparat video 

nou, nu știe încă să-l folosească. Trebuie mai întâi să în-

vețe cum să-l utilizeze. Pentru a realiza acest lucru este 

necesar să-și creeze un model al aparatului. Modelul poa-

te fi stabilit în două moduri: fie prin studierea  conștiin-

cioasă a manualului de utilizare a aparatului, fie prin ac-

ționarea diverselor comenzi și memorarea efectului obți-

nut. În ambele cazuri există toate șansele ca domnul Y să 

obțină un model bun al aparatului achiziționat. 

Un alt domeniu în care omul elaborează modele este 

relația cu semenii săi. Fiecare copil își creează un model 

al părinților săi. De exemplu, acesta știe când trebuie să-l 

abordeze pe tatăl său pentru a-i cere niște bani, sau când 

să-i spună despre nota proastă de la matematică. Dacă 

modelul său despre reacțiile tatălui este destul de bun, 

are toate șansele să capete bani de înghețată sau să scape 

fără chelfăneală. 

Omul își creează modele pentru fiecare persoană cu 

care vine în contact mai des. Astfel, avem un model al 

șefului, al soției, al prietenului cel mai bun și mai știu eu 

al cui. Aceste modele se conturează prin experiența zil-

nică, prin contactul repetat cu persoana respectivă. În 

acest mod reușești să știi că, dacă aceasta este încruntată 

nu e indicat să-i ceri un favor, căci sigur te refuză. Dacă 
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însă îi aduci o ciocolată sau un buchet de flori, din acelea 

care știi că-i plac, sigur obții tot ce vrei. 

Uneori la conturarea modelului unei persoane te ajută 

chiar persoana în cauză. Cel mai bun exemplu în acest 

sens este cazul celor doi tineri căsătoriți care încercau să 

se ajute reciproc pentru a se cunoaște mai bine sau, cum 

am spune noi acum, să-și cizeleze mai repede modelul 

partenerului de viață. Astfel soțul îi spune soției: „Știi 

dragă, vreau să-ți spun ceva despre mine. Te rog ca 

atunci când ajung acasă să te uiți cum port pălăria pe 

cap. Dacă am pălăria dată pe ceafă înseamnă că am avut 

o zi bună, că sunt bine dispus și deci totul este în regulă. 

Dacă vezi însă că am pălăria trasă pe ochi să știi că am 

avut probleme la serviciu și sunt nervos. E bine ca, în 

acest, caz să fii atentă cum îmi vorbești, căci știi că îmi 

sare țandăra foarte repede.” Soția îi răspunde cu înțelege-

re: „Bine că mi-ai spus dragă, așa am să fac, dar pentru 

că ne iubim și dorim ca totul să meargă bine între noi, 

am să te rog și eu ceva. Știi că eu te aștept cu drag și îmi 

face plăcere, ca atunci când ajungi acasă să fac să te 

simți bine, dar uneori am si eu zile mai proaste. Așa că, 

dacă, atunci când ajungi acasă, mă vezi cu mâinile în 

șolduri, să uiți cum îți stă pălăria pe cap!”. 

Un model al unui fenomen, al unui aparat, al unei 

persoane, al unui sistem sau, ca să apelăm tot la termino-

logia din Automatică, al unui obiect, este cu atât mai 

bun, cu cât reușește să explice mai multe manifestări ale 

acestuia. De asemenea, avem un model bun dacă, pe ba-

za acestuia, reușim să previzionăm comportamentul  

obiectului. Dacă încercăm să modelăm comportamentul 

unui aparat electronic avem toate șansele să obținem un 

model foarte bun. Modelarea unui obiect complex nu 

furnizează, însă, întotdeauna un model foarte exact, 

comportarea acestuia reproducând numai cu un anumit 

grad de aproximație comportarea obiectului. 
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Putem reprezenta schematic un model în felul urmă-

tor (figura 1): x1, x2, și x3 sunt intrările prin care putem 

interveni asupra acestuia, iar y1 și y2 sunt ieșirile mode-

lului. 

 

 

Fig. 1 - Modelul unui fenomen 

Dacă presupunem că dreptunghiul reprezintă modelul 

creat de un copil referitor la comportamentul tatălui său, 

atunci o notă bună (x1) și o motivație bine aleasă (x2) 

trebuie să aibă ca efect faptul că tatăl bagă mâna în bu-

zunar și scoate suma solicitată (y1). Dacă însă tatăl află 

despre nota proastă de la matematică, se obține efectul 

(y2), adică o săpuneală zdravănă. Aceeași combinație de 

intrări trebuie să conducă mereu la aceeași reacție a mo-

delului. Dacă acest lucru nu se întâmplă înseamnă că 

modelul nu este suficient de bun. 

În exemplul considerat, dacă o anumită combinație 

(x1, x2) nu conduce întotdeauna la același rezultat (y1), 

probabil că puștiul trebuie să modifice modelul, introdu-

când încă o intrare (x3) care să țină cont și de cât timp a 

trecut de când tăticu’ a luat salariul. 

Evident, unele modele sunt mai bune, altele mai pu-

țin bune. Un model este cu atât mai bun, cu cât asigură o 

mai mare predictibilitate. De exemplu, cel de-al doilea 

model, cel care ține seama de cât timp a trecut de la sala-

riu, este mai bun decât primul, căci asigură o mai bună 

predictibilitate referitor la ce trebuie să facă puștiul pen-

tru ca taică-său să-i dea suma de bani sperată. 
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3. EXISTĂ DUMNEZEU? 
Rezumat. În capitolul anterior am alocat un spațiu 

extins pentru lămurirea noțiunii de model. 

Dar care este legătura dintre Dumnezeu, religie și 

modele? Un studiu sumar al istoriei ne relevă faptul că, 

de-a lungul timpurilor, au existat o mulțime de religii, 

care difereau între ele în funcție de perioada istorică stu-

diată și de zona geografică considerată. Toate aceste re-

ligii făceau referire la o divinitate, la un Dumnezeu. Și în 

prezent există o mulțime de religii și fiecare dintre aces-

tea ne propun un alt Dumnezeu la care să ne rugăm. Ce 

să deducem de aici? Că fiecare zonă geografică și fiecare 

grup etnic are un Dumnezeu al ei? Că există un Dumne-

zeu al creștinilor, un Dumnezeu al hindușilor, un altul al 

budiștilor? O astfel de ipoteză ar fi absurdă, mai ales în 

zilele noastre, astfel încât ar fi mai plauzibil să presupu-

nem că există un singur Dumnezeu și o mulțime de mo-

duri de a-l înțelege, a te ruga la el. Cel mai rațional mod 

de a rezolva această problemă este să presupunem că 

există o Entitate Supremă unică, iar fiecare religie pro-

pune câte un model al acesteia. Cu alte cuvinte, există un 

singur Dumnezeu și mai multe modele care încearcă să-l 

explice (figura 2).  

Cum creștinismul nu poate face excepție de la aceas-

tă regulă, rezultă că Dumnezeul prezentat de Vechiul și 

Noul Testament, împreună cu toate dogmele elaborate de 

Biserică de-a lungul timpurilor, reprezintă doar un model 

al acestei Entități Supreme. Dar cum modelul creștin a 

fost elaborat cu multe secole în urmă este firesc ca acesta 

să poarte amprenta cunoștințelor acelor vremuri. Unui 

om instruit din prezent îi vine greu să creadă în toate po-

veștile care alcătuiesc modelul Dumnezeului creștin și 

atunci trage concluzia eronată că Dumnezeu nu există. 
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Deci, pentru motivul că nu poate accepta un model pri-

mitiv, depășit din punct de vedere al cunoștințelor despre 

lumea înconjurătoare, neagă existența însăși a sistemului 

modelat. Acesta este mecanismul prin care iau naștere 

ateii. 

Cei care nu sunt dispuși să accepte existența vreunei 

divinități pot presupune că, de fapt, Entitatea Supremă, 

propusă mai sus, nu este decât un fenomen fizic încă ne-

cunoscut. 

Evident, aceste modele pot fi mai bune sau mai puțin 

bune, pot fi mai aproape sau mai departe de realitate, 

dar, atât timp cât realitatea, acest sistem complex pe care 

încercăm să-l modelăm, ne rămâne ascunsă, cum putem 

să apreciem care model este mai bun, care religie este 

mai aproape de adevăratul Dumnezeu, acea Entitate Su-

premă. După cum am arătat anterior, un criteriu foarte 

bun de a aprecia veridicitatea unui model este predictibi-

litatea acestuia.  

Pentru a putea aprecia predictibilitatea modelelor re-

ligioase, să investigăm mai întâi care era scopul pentru 

care oamenii au imaginat, încă din cele mai vechi tim-

puri, modele ale divinității. După cum afirmă antropolo-

gii, care au studiat civilizațiile primitive, zeii imaginați 

de acei oameni aveau rolul să-i apere de boli, să le asigu-

re vânatul, să-i ferească de primejdii etc. Acum apare ca 

evident faptul că modelul care răspundea mai bine la 

aceste deziderate era mai bun. Putem, deci, aprecia gra-

dul de predictibilitate al unui model religios în raport cu 

rata de realizare a doleanțelor celor care l-au adoptat. 

În continuare vom prezenta modelele unor religii ca-

re au relevanță pentru subiectul abordat în această lucra-

re. 

* * * 

Există Dumnezeu? Această întrebare a fost repetată 
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obsesiv, de-a lungul timpurilor, de o mulțime de oameni. 

Unii dintre aceștia au plătit cu viața această îndrăzneală, 

iar mulți alții au fost intimidați, marginalizați sau prigo-

niți. În ciuda tuturor eforturilor depuse, nici până în pre-

zent nu s-a găsit răspuns la această întrebare. În zilele 

noastre există o falie adâncă între cei ce cred fără ezitare 

în Dumnezeul lor și cei care abordează această problemă 

lucid, cu argumente puse la dispoziție de știință. Atât 

credincioșii, cât și ateii sunt absolut convinși de adevărul 

lor și nu se poate închega niciun dialog între aceste două 

categorii. Persoanele aparținând celor două categorii sunt 

la fel de intolerante și foarte puțin dispuse la concesii. În 

această carte voi încerca să găsesc un răspuns la această 

întrebare care, sper eu, ar putea fi satisfăcătoare pentru 

ambele categorii.  

De la bun început precizez că un eventual Dumnezeu 

nu este neapărat cel descris de preoți. Este posibil să gă-

sim un Dumnezeu care se situează în afara oricărei reli-

gii, dar care stă la baza tuturor religiilor. Pentru a lămuri 

această problemă voi pleca de la noțiunea de model, dis-

cutată pe larg în capitolul anterior. 

Preocuparea de a crea modele despre tot ceea ce îl 

înconjoară nu este o descoperire a omului contemporan. 

Omul preistoric, animal slab dotat din punct de vedere 

fizic, în lupta cu toate pericolele înconjurătoare, a trebuit 

să-și folosească din plin inteligența pentru a supraviețui. 

Pentru a se apăra de animalele mai puternice sau pentru 

a le vâna a trebuit să imagineze arme și să studieze com-

portamentul acestora sau, cum ne putem exprima noi 

acum, să creeze modele ale comportamentului acestor 

animale. Pentru a încerca să facă față unor fenomene 

inexplicabile, de care depindea existența sa, a creat mo-

dele care îi dădeau impresia că le poate stăpâni. 

Astfel, pentru a avea vânat prin preajmă și pentru ca 

acesta să se lase ușor omorât, omul preistoric a inventat 
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un zeu al vânătorii, care putea fi îmbunat prin diferite 

ofrande și ritualuri. Pentru a fi ferit de diverse catastrofe 

naturale cum ar fi incendii, cutremure, inundații, etc., a 

imaginat alți zei fiecare cu menirea lui. 

În acest mod s-a creat încet, încet un model al divini-

tății, evident, diferit de la o populație la alta, de la o zonă 

la alta.  

Vă puteți face o imagine despre multitudinea și di-

versitatea acestor divinități răsfoind paginile lucrării lui 

Mircea Eliade intitulată Istoria credințelor și a ideilor 

religioase.  

Totuși, nu este necesar să întreprindem un studiu 

prea amănunțit pentru a fi conștienți că, de-a lungul se-

colelor și mileniilor au existat o mulțime de religii, fieca-

re cu Dumnezeul ei. Dumnezeul evreilor, Iahve, exista în 

paralel cu alte zeități precum Baal, cel adorat de canaa-

niți, Zeus al vechilor greci sau Amon al egiptenilor, 

Nammu al sumerienilor sau Tiamat al babilonienilor. 

Fiecare dintre aceste popoare erau convinse că zeul 

lor este cel adevărat și erau dispuse să distrugă sau să 

prigonească pe cei care se închinau la alte zeități.  

În cazul religiei creștine situația este și mai compli-

cată. Dumnezeul creștinilor, cel bun și iertător, nu sea-

mănă deloc cu Iahve al evreilor care este răzbunător și 

sângeros, deși Cărțile Sfinte pretind că ar fi una și     

aceeași „persoană”. În plus, diversele fracțiuni creștine 

au viziuni diferite referitoare la Dumnezeu și Isus Cris-

tos. De exemplu, pentru ortodocși și catolici, Isus Cristos 

a înviat la date diferite. 

În zilele noastre există câteva mari religii, dar și o 

mulțime de religii mai puțin extinse care, fiecare, ne 

propune un alt Dumnezeu. Ce să credem? Există un 

Dumnezeu al creștinilor, un altul al musulmanilor, un 

altul al evreilor sau al hindușilor? Își împart cerul între 

ei, încercând să conviețuiască în bună înțelegere sau se 
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ceartă, pentru vreo parcelă de cer? Au ei sesiuni de co-

municări „științifice” în care fiecare își expune modul 

personal în care au creat universul, pământul, animalele, 

plantele și oamenii? Sau poate se ceartă între ei, fiecare 

pretinzând că el a creat tot ceea ce există, iar ceilalți sunt 

doar niște impostori? 

Putem noi, creștinii, să pretindem că numai Dumne-

zeul nostru este cel adevărat, iar toți ceilalți sunt doar 

niște făcături? Este adevărat, că așa consideră preoții, dar 

este de înțeles că ei au interes să-și promoveze ”bran-

dul”, care le asigură pâinea cea de toate zilele și care este 

destul de albă. 

Noi, ca oameni raționali, putem presupune că fiecare 

zeitate dintre cele amintite reprezintă o viziune, un mo-

del propriu a religiei respective. În felul acesta acordăm, 

fără discriminare, același credit tuturor Dumnezeilor. 

Dar, după cum știe orice om care se ocupă cu știința, 

o viziune trebuie să aibă în spate o realitate pe care noi o 

percepem prin prisma concepțiilor noastre, un model 

trebuie să aibă în spate un obiect sau un fenomen pe care 

îl modelează. Un model nu poate fi doar rodul imagina-

ției cuiva și cu atât mai puțin ale tuturor popoarelor, care 

au existat de-a lungul întregii istorii a omenirii. 

Toate aceste popoare au perceput o putere, un feno-

men pe care au încercat apoi să-l modeleze prin religie. 

Deci, pe bază unui raționament de tip inductiv (care ne 

conduce de la particular la general), am ajuns la întreba-

rea: ce ar putea fi acel ceva pe care încearcă să-l modele-

ze toate religiile cunoscute? 

Putem, așadar, accepta, fără să greșim prea mult, că 

există o Entitate Supremă care se manifestă independent 

de Dumnezeul fiecărui model, dar care este modelat, mai 

bine sau mai rău, de fiecare dintre aceste religii (vezi fi-

gura 2).  
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Acum este lesne de înțeles mecanismul prin care 

apar ateii. Aceștia resping, nu pe Dumnezeu suprem, 

acea entitate unică despre care am pomenit mai sus, ci un 

model inacceptabil, învechit al acestuia. Nu pot să admi-

tă modelul creștin, cel în care Dumnezeu creează lumea  

 

 
                   Fig. 2 - Modele ale divinității 

 

în șase zile și toate celelalte povești și contradicții din 

„Cărțile Sfinte” și atunci trag concluzia că nu există   

nicio divinitate, niciun Dumnezeu. Ei îl confundă pe 

Dumnezeu cu modelul creat de oamenii care au trăit cu 

mii de ani în urmă, în încercarea lor de a explica divini-

tatea. Nu este de mirare că este așa de ușor să devii ateu. 

Nu este de mirare că atât de mulți oameni care, deși se 

consideră credincioși, practică, de fapt, niște ritualuri 

religioase moștenite din familie, fără a-și pune prea mul-

te probleme în legătură cu Dumnezeu. Nu este surprinză-

tor că propaganda ateistă susținută de regimurile comu-

niste din țările Europei de Est s-a bucurat de atâta suc-

ces.  

.. 
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Dacă, totuși, ești un ateu dintre aceia „înrăiți”, care 

nu este dispus să accepte niciun fel de entitate supremă, 

nu este nicio problemă. După cum vom vedea în capito-

lele care urmează, nu se schimbă cu nimic lucrurile dacă 

considerăm că ceea ce am numit aici Entitate Supremă 

este, de fapt, un fenomen natural nu în totalitate necu-

noscut. 

După cum ați constatat, în schema prezentată în figu-

ra 2 a fost amplasată o căsuță în care scrie „Un nou mo-

del”. Aici va fi amplasat modelul de divinitate ce va fi 

propus de mine în unul dintre capitolele viitoare. Acest 

nou model al Divinității, susținut cu argumente logice, 

care nu contravin legilor fizice, ar putea să aplaneze 

eternul conflict dintre știință și religie.  

Se cunosc o mulțime de modele ale divinității. Egip-

tenii antici au creat modelul zeului Ra - soarele, sumeri-

enii au o mulțime de povești despre zeița Nammu și des-

cendenții săi An, En-lil și En-Ki, iar canaaniții vorbesc 

despre zeul El, Yam și Baal. De fapt, fiecare popor a 

creat modele ale lui Dumnezeu. Aceste modele erau uti-

lizate un timp după care erau modificate sau înlocuite cu 

altele, în funcție de evenimentele istorice prin care trecea 

poporul respectiv. 

Aproape fiecare model conține mai întâi o parte nu-

mită cosmogonie, care explică cum un zeu primordial, 

atotputernic, creează cerul, pământul, apele și apoi plan-

tele și animalele. A doua parte se referă la teogonie, care 

povestește cum au fost creați ceilalți zei de către zeul 

primordial și apoi luptele dintre aceștia până când unul 

dintre ei, de obicei nu zeul primordial, ajunge zeul      

suprem. Un capitol special se ocupă de crearea oameni-

lor și de relația acestora cu zeii.  

Dintre multitudinea de modele ale divinității create 

de-a lungul mileniilor de existență umană ne vom opri 

numai la câteva, care au o oarecare relevanță în contex-



3. EXISTĂ DUMNEZEU? 

- 39 - 
 

tul subiectului abordat de mine. De asemenea, am ținut 

seama și de natura informațiilor de care dispunem în 

momentul de față. 

Mi-ar fi plăcut să scriu despre modelul mesopotami-

an, cel egiptean sau cel canaanit, care sunt foarte intere-

sante, dar informațiile despre aceste modele sunt trun-

chiate și nu ar putea beneficia de o expunere suficient de 

cursivă. Pentru acest motiv voi prezenta mai întâi religia 

Greciei antice, despre care se cunosc date destul de bo-

gate. Mă voi opri apoi la modelele religiilor iudaice, 

creștine și musulmane, pentru ca în final să mă refer suc-

cint la religia Indiei antice și principiile practicilor yoga.  
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4. ZEUS ȘI GRECIA ANTICĂ 
Rezumat. Religia oficială a Greciei antice presupu-

nea cultul zeilor olimpieni, denumiți astfel deoarece se 

considera că aceștia locuiau pe muntele Olimp. Principa-

lii zei olimpieni erau: Zeus - conducătorul tuturor celor-

lalți zei; Hera - soția sa; Poseidon - zeul mării; Hades - 

zeul ținutului subpământean al morților; Apollo - zeul 

luminii și al soarelui, al medicinii, al muzicii, al poeziei 

și al artei; Artemisa, sora lui Apollo - zeița dealurilor și a 

pădurilor, a vânătorii, a virginității și a fertilității; Afro-

dita - zeița dragostei și a frumuseții; Ares - zeul dorinței 

de a ucide și al vărsării de sânge; Atena - zeița înțelep-

ciunii, a războiului și a dreptății; Hefaistos – zeul fierari-

lor, al metalurgiei, al focului și al vulcanilor; Hermes – 

mesagerul zeilor, dar și zeul comerțului, al călătorilor și 

al hoților; Demetra - zeița fertilității și a agriculturii și  

Dionisos - zeul viței de vie și al vinului. 

Vechii greci construiau temple pentru zeii lor și le 

ofereau diverse ofrande, dar se pare că nu prea erau con-

vinși de eficiența demersului lor. Ei considerau că zeii 

nu fac mare lucru pentru oameni, iar, uneori, le aduc ne-

cazuri și le fac nedreptăți. 

Este interesant de urmărit istoricul relațiilor dintre 

zei și oameni așa cum este prezentat acesta în mitologia 

greacă. Primii oameni, cei ai „vârstei de aur” au apărut 

pe pământ în timpul lui Cronos, tatăl lui Zeus. Bărbații 

acelor vremuri, căci femeile nu fuseseră create încă,   

trăiau într-o distracție continuă alături de frații lor mai 

puternici, zeii. Nu se știe de ce, această perioadă fericită 

a luat sfârșit, odată cu înscăunarea lui Zeus la cârma tre-

burilor din Olimp. Zeii au creat acum oamenii „vârstei 

de argint” care nu s-au înălțat la nivelul predecesorilor 

lor. Aceștia l-au nemulțumit pe Zeus, căci refuzau să 
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aducă jertfe zeilor. Pentru acest motiv Zeus i-a înlocuit 

cu oamenii vârstei de bronz, dar aceștia erau sălbatici și 

războinici și, într-un final, s-au ucis între ei. Perseverent, 

Zeus încearcă din nou și creează acum generația eroilor 

care s-au remarcat în marele războaie ale vremii. Pe unii 

dintre aceștia, cei mai viteji desigur, Zeus i-a trimis pe 

Insula Fericiților, Elysee, unde îi aștepta viața veșnică. 

Zeus creează în final oamenii „vârstei de fier”, dar, din 

acel moment, își pierde interesul pentru speța umană. 

Singurul care se mai ocupă de soarta oamenilor este tita-

nul Prometeu care, în cele din urmă, este pedepsit de  

Zeus pentru că a dăruit acestora focul. Legenda creării 

oamenilor de către Zei are o profundă semnificație. Mo-

dul în care oamenii îi descriau pe zei și faptele lor reflec-

tă relația pe care aceștia o aveau cu zeii. Dezinteresul pe 

care vechii greci considerau că îl manifestă zeii olimpi-

eni față de ei dovedește că erau dezamăgiți de zeii lor. 

Jertfele și rugăciunile adresate acestora nu aveau efectul 

așteptat și, în consecință, oamenii nu mai credeau în bu-

năvoința zeilor. 

Cu totul altfel stăteau lucrurile în cadrul religiilor de 

mistere. Prin procedee pe care astăzi putem doar să le 

bănuim, deoarece secretul acestora era păstrat cu strășni-

cie, uneori sub amenințarea cu moartea, practicanții 

aveau senzația unei legături puternice cu zeul la care se 

rugau, aveau senzația că acesta îi ascultă și îi ajută. 

Aceste mistere se practicau însă în cercuri restrânse și 

participanții erau aleși, de obicei, după criterii severe. 

Putem astfel intui că religiile de mistere aveau alte mo-

dele pentru zeii lor, modele mult mai predictibile decât 

cele ale religiei oficiale. 

*** 

Multe dintre scrierile ce tratează mitologia Greciei 

antice, în care se conturează modelul divinității al vechi- 
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lor greci, s-au păstrat până în zilele noastre. 

În concepția vechilor greci la început nu exista decât 

Chaos (Haosul) din care apoi a apărut, nu se știe cum, 

Gaia (Pământul). Mai întâi Gaia zămislește munții, ma-

rea și Nimfele, iar, mai apoi, parcă nemulțumită de mun-

ca ei de până acum, dă naștere unei ființe egale cu ea, 

numită Uranus (Cerul înstelat). Ei acuma da! Gaia se 

căsătorește cu Uranus și din unirea lor ia naștere a doua 

generație divină, aceea a Uranizilor, constituită din șase 

titani și șase titanide, trei ciclopi și trei hecatonchiri  

(uriași cu o sută de brațe). Dar ca să nu fie totul bine, 

Uranus s-a dovedit a fi un ciudat. Din motive pe care 

nimeni nu le putea înțelege, Uranus își ura copiii și, în 

consecință, de cum apăreau, îi ascundea în trupul Gaiei, 

mama lor. Această acțiune a lui Uranus parcă ne amin-

tește de o înjurătură foarte dragă românilor. 

Nemulțumită de modul în care Uranus se purta cu 

copiii ei, Gaia îi îndeamnă pe aceștia să se răzvrătească 

împotriva tatălui lor. Dintre toți urmașii lui Uranus nu-

mai titanul Cronos a avut curajul să-și înfrunte tatăl. 

Acesta îl castrează pe Uranus și din sângele scurs  dea-

supra pământului iau naștere giganții și cele trei erinii, 

supranumite zeițele răzbunării. Din părțile sexuale ale lui 

Uranus, azvârlite în mare și amestecate cu spuma valuri-

lor, ia naștere Afrodita. 

După ce și-a redus tatăl la neputință, Cronos îi ia lo-

cul la conducerea treburilor cerești. Acesta se căsătorește 

cu Rheea, una dintre titanide și are cinci copii: Hestia, 

Demetra, Hera, Hades și Poseidon. Dar Cronos, învățând 

din experiența tatălui său, sau mai degrabă neînvățând 

nimic din aceasta, își înghițea copiii de cum veneau pe 

lume. Supărată, Rheea se plânge mamei sale, Gaia. La 

sfatul acesteia, când a trebuit să-l nască pe Zeus, Rheea 

s-a dus în insula Creta și l-a ascuns pe acesta într-o peș-
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teră adâncă, iar lui Cronos i-a dat să înghită un pietroi 

înfășurat în scutece.  

Astfel, Zeus, scăpat de soarta care i-a hărăzit-o tatăl 

său, a crescut pe insula Creta, iar când s-a făcut mare l-a 

silit pe Cronos să-i dea afară pe frații și surorile sale pe 

care îi înghițise. De asemenea, el îi eliberează pe frații 

tatălui său, titanii, pe care Uranus îi ferecase în lanțuri. 

În semn de recunoștință aceștia din urmă îi dăruiesc lui 

Zeus tunetul și fulgerul. Încrezător în forțele sale și încu-

rajat de izbânzile obținute, Zeus dorește acum să devină 

stăpânul tuturor zeilor și se ridică împotriva lui Cronos. 

Titanii sar în apărarea lui Cronos, fratelui lor și, astfel, 

începe un război lung care durează 10 ani. La sfatul    

Gaiei, care era de partea lui Zeus și a zeilor tineri, aceștia 

apelează la sprijinul hecatonchirilor, surghiuniți de către 

Uranus în adâncurile pământului. Cu ajutorul acestora, 

Zeus reușește să-i învingă pe titani și să-i închidă în Tar-

tar. După ce câștigă supremația, Zeus împarte cu frații 

săi, prin tragere la sorți, dominația asupra celor trei zone 

cosmice. Astfel, lui Zeus îi revine Cerul, lui Poseidon – 

Oceanul, iar lui Hades – Lumea Subterană. Olimpul și 

Pământul le aparțineau în comun. 

Instaurat acum ca zeu suprem, Zeus se gândește să se 

așeze la casa lui și, în consecință, se căsătorește cu Metis 

(Prudența). Dar așchia nu sare departe de trunchi: când 

aceasta era însărcinată cu Atena, de teamă ca urmașii să 

nu-i uzurpe puterea proaspăt dobândită, Zeus o înghite 

pe Metis cu tot cu fiica ei. Se spune că, cu această oca-

zie, Zeus a devenit mai prudent, mai înțelept. O lovitură 

de bardă dată mai târziu de Hefaistos, fiul Herei, în frun-

tea lui Zeus o face pe Atena să iasă din capul tatălui ei. 

În continuare, Zeus se mai căsătorește cu titanida Themis 

(Dreptatea), cu Eurynome, cu Mnemosyne și, în cele din 

urmă, cu Hera. În afară de aceasta, Zeus a mai avut o 

mulțime de aventuri cu Demetra, care a născut-o pe Per-
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sephone, apoi cu Leto, Dia, Europa, Semele și altele. Ce 

să ne mai mirăm că oamenii au asemenea obiceiuri 

proaste, când au în față exemplul unor astfel de zei infi-

deli. 

Când Zeus și-a simțit autoritatea definitiv instaurată, 

l-a eliberat pe Cronos, tatăl său din temnița subterană și 

l-a făcut rege peste o țara fabuloasă din Extremul Occi-

dent – Elysee, Insula Fericiților. 

Prima speță de oameni a apărut pe pământ în timpul 

lui Cronos. Aceștia au fost neamurile vârstei de aur. He-

siod, un poet epic grec (aprox. sec. al VIII-lea î.Hr.),  

pretinde că zeii și oamenii au o origine comună, căci cu 

toții au fost creați din pământ. Oamenii vârstei de aur 

trăiau în preajma zeilor, “frații lor cei puternici”. Bărba-

ții trăiau asemeni zeilor, “cu inima eliberată de griji, la 

adăpost de necazuri și mizerii”. Ei nu munceau, căci 

pământul le oferea tot ce aveau nevoie. Viața lor se des-

fășura în dansuri, sărbători și bucurii de tot felul. Ei nu 

cunoșteau nici bolile și nici bătrânețea, iar când mureau 

era ca și când ar fi căzut într-un somn adânc. 

Această epocă paradisiacă a luat sfârșit odată cu de-

tronarea lui Cronos de către Zeus. Oamenii au fost aco-

periți de pământ, iar zeii au creat oamenii vârstei de   

argint. Aceștia erau mai puțin nobili ca predecesorii lor 

și au început să se umple de păcate. Păcatele lor erau de 

multe feluri, dar, în special, pentru faptul că nu voiau să 

aducă jertfe zeilor, Zeus a hotărât să-i distrugă. În locul 

lor a creat oamenii vârstei de bronz. Dar nici de data 

aceasta Zeus nu a nimerit-o mai bine; aceștia erau sălba-

tici și războinici și au sfârșit prin a se ucide între ei. Ne-

mulțumit Zeus a creat o nouă generație de oameni, cea a 

eroilor. Acum parcă a nimerit mai bine; aceștia s-au re-

marcat prin faptele lor eroice, săvârșite în marile  răz-

boaie din Theba și Troia. Mulți dintre eroi au murit, dar 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_VIII-lea_%C3%AE.Hr.
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cei mai viteji dintre ei au fost instalați de Zeus în Elysee, 

Insula Fericiților. 

În continuare, zeii au creat oamenii vârstei de fier, 

dar, se pare că, și-au cam pierdut interesul pentru speța 

umană. Cel care continua să se preocupe de soarta oa-

menilor era titanul Prometeu. Acesta i-a învățat pe oa-

meni diverse meșteșuguri și în final, fură focul din cer 

pentru a-l dărui protejaților lui. Acest fapt îl supără foar-

te tare pe Zeus care îl înlănțuie pe Prometeu de un mun-

te. Ca și cum această pedeapsă nu ar fi fost suficientă, 

Zeus mai trimite în fiecare noapte un vultur care îi sfâșie 

bietului prizonier ficatul nemuritor. Supărat în aceeași 

măsură și pe oameni, Zeus îi pedepsește și pe aceștia; le 

trimite femeia, această frumoasă calamitate, întruchipată 

în Pandora, “capcană adâncă și fără ieșire sortită oame-

nilor”, după cum afirmă Hesiod, “căci din ea a purces 

seminția blestemată a femeilor, osândă teribilă instalată 

în mijlocul muritorilor”. Pandora a fost făurită de Hefa-

istos din lut, iar Zeus i-a dat viață suflând asupra ei. Din 

acel moment oamenii se întreabă într-una pe cine a fost 

supărat Zeus mai tare: pe ei sau pe Prometeu? Prometeu 

a fost salvat în cele din urmă de Hercules, dar, se pare 

că, oamenii continuă să mai fie pedepsiți și în zilele 

noastre, căci nimeni nu le-a luat-o pe Pandora de pe cap. 

Narațiunea ar putea continua cu isprăvile tuturor zei-

lor și a eroilor, dar nu cred că este relevant pentru scopul 

acestei lucrări. Important este să remarcăm pesimismul 

religiei grecești. În concepția vechilor greci existența 

umană este prin definiție efemeră și încărcată de griji. 

Homer compară omul cu “frunzele rostogolite de vânt în 

țărână”. “Nu există om căruia Zeus să nu-i trimită o mie 

de rele” afirmă poetul Mimnermos din Colophon în sec. 

VII î.e.n. Pindar și Sofocle, doi mari poeți greci care au 

trăit în sec. V î.e.n., proclamau că soarta cea mai bună 

pentru oameni ar fi să nu se nască sau, dacă tot s-au năs-
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cut, să moară cât mai repede. Grecii antici aveau o pu-

ternică credință că binele săvârșit pe pământ nu este răs-

plătit, iar răul făcut nu este pedepsit. Singurii condam-

nați la chinuri veșnice erau Ixion, Tantal și Sisif pentru 

că îl jigniseră pe Zeus însuși. Pe de altă parte, de exem-

plu, atunci când moare, Menelaos nu coboară în Hades 

(tărâmul morților), ci este dus în Elysee, Insula Fericiți-

lor, doar pentru faptul că, însurându-se cu Elena, nepoata 

lui Zeus, devenise rudă cu acesta. 

Pesimismul recunoscut al grecilor antici este destul 

de ușor de explicat, dar asupra acestei probleme voi re-

veni în capitolele următoare.  

Este necesar să precizez că aceasta era religia oficia-

lă a Greciei antice, cea susținută de preoții diverșilor zei. 

În afară de aceasta în Grecia acelor timpuri mai existau 

așa numitele religii de mistere, dintre care cele mai cu-

noscute au fost misterele eleusine, misterele dionisiace și 

mult mai târziu, la începutul erei noastre, misterele 

mithraice. Despre acestea voi vorbi însă la momentul 

potrivit. 
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5. RELIGIA LUI ISRAEL 
Rezumat. Ca personaj biblic, Israel, numit la început 

Jacob, era fiul lui Isaac și al Rebecăi și nepotul lui Abra-

ham, primul patriarh al poporului evreu. Iacob care, după 

lupta cu îngerul lui Dumnezeu, își schimbă numele în 

Israel, devine strămoșul celor 12 triburi ale izraeliților. 

Conform Vechiului Testament, cel care a pus bazele 

modelului religios al vechilor evrei este Moise. Deși 

existența istorică a lui Moise nu a fost cu certitudine do-

vedită, mai multe religii importante, cum ar fi iudaismul, 

creștinismul și islamismul îl consideră a fi un mare pro-

fet al lor. 

Spre deosebire de celelalte religii ale mileniului II 

î.e.n., care aveau mai mulți zei, religia propusă de Moise 

evreilor era monoteistă. Asupra acestui aspect există încă 

controverse între cercetători, căci uneori evreii biblici se 

adresau divinității cu apelativul „Elohim” care este un 

plural însemnând Zei. 

Așadar, la îndemnul lui Dumnezeu, Moise, un evreu 

crescut la curtea faraonului, se hotărăște să-i scape pe 

ceilalți evrei din sclavia egiptenilor. După mai multe 

demersuri pe lângă faraon, în care uzează de o serie de 

vrăji învățate de la Dumnezeu, reușește să părăsească 

Egiptul împreună cu compatrioții săi. 

Începe apoi exodul prin deșert. Ajuns pe muntele  

Sinai (după alte surse Horeb) Moise primește de la 

Dumnezeu cele zece porunci, pe care le prezintă hcona-

ționalilor săi. Din cauza infidelității unora dintre însoți-

torii lui Moise, Dumnezeu îi pedepsește să mai rătăceas-

că prin deșert încă 40 de ani, înainte să ajungă la pămân-

tul făgăduit. 

Modelul religiei iudaice este definit în Biblia Ebraică 

sau Tanakh care a fost scrisă între anii 200 î.e.n. și     
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200 e.n. Aceasta este compusă din trei cărți: Torah („În-

vățăturile”, cunoscută și sub numele de „Cele cinci cărți 

ale lui Moise”), Nevi’im („Profeții”) și Ketuvim („Scrie-

rile”). Tanakh constituie un acronim al numelor celor trei 

părți ale Bibliei Ebraice – TaNaKh.  

Referitor la modelul de divinitate, promovat de Ta-

nakh, se remarcă câteva particularități. Deși, așa cum 

rezultă din Geneza, în prima parte a cărții Torah, Dum-

nezeu este creatorul a tot ce există, inclusiv a tuturor 

oamenilor de pe pământ, în continuare se comportă doar 

ca un zeu local, în concurență cu alți zei. Face legăminte 

cu evreii să se închine numai lui, le promite numai lor 

„pământul făgăduinței” și este supărat când un rege iu-

deu, după ce a ucis pe toți dușmanii învinși, inclusiv fe-

meile și copiii acestora, nu a ucis și vitele lor. Am mai 

evidențiat și cu alte ocazii contradicțiile flagrante ale 

modelului de divinitate creat de preoții iudei și preluat de 

teologii creștini. Dumnezeul Vechiului Testament este 

prezentat uneori ca un zeu sângeros, crud și care adesea 

cere jertfe umane, de obicei copii. Surprinzător este fap-

tul că teologii creștini, care susțin că Dumnezeu este bun 

și iubitor de oameni, au păstrat în „Cărți Sfinte” aseme-

nea povesti care dovedesc exact contrariul. 

De fapt, după cum afirmă cercetătorii, lucrurile stau 

puțin altfel. La început evreii se rugau la zeii neamului 

lor, Elohim sau, mai târziu, Iahve care, evident, erau în 

antagonism cu zeii altor neamuri cu care evreii intrau în 

conflict. Mai târziu, când preoții iudei au elaborat Biblia 

Ebraică, aceștia au extins, au atribuit facerea lumii 

Dumnezeului lor, dar caracterul de zeu tribal al acestuia 

a rămas neschimbat. Așa se explică neconcordanța fla-

grantă dintre caracterul inițial al Dumnezeului iudeu și 

comportamentul total părtinitor de mai târziu al acestuia. 

*** 
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Modelul pentru divinitate creat de strămoșii evreilor 

are o serie de particularități care sunt justificate de con-

dițiile în care a fost elaborat. Acesta nu se înscrie în re-

gula aproape generală care cere ca orice model al divini-

tății să conțină așa zisa teogonie, adică povestea tuturor 

zeilor. Explicația este destul de simplă. Acest model a 

fost creat de o populație nomadă, formată din păstori. 

Deplasându-se mereu dintr-un loc în altul, aceste popula-

ții nu aveau preoți, astfel încât ritualurile religioase erau 

practicate de fiecare șef de familie. Acesta jertfea, el în-

suși, victima aleasă din turmă, după care aceasta era 

mâncată solemn de sacrificator și familia sa. Fiind no-

mazi, strămoșii evreilor nu aveau sanctuare sau biserici. 

Pentru sacrificii se ridica un altar sumar format din câte-

va pietre unse cu untdelemn. Dumnezeul imaginat de 

aceștia nici nu avea un nume. Oamenii se refereau la el 

cu sintagme ca: “Dumnezeul tatălui meu”, “Dumnezeul 

părinților tăi”, “Dumnezeul strămoșilor noștri”, etc. În 

aceste condiții nu este deloc surprinzător că modelul 

creat de oamenii acelor timpuri este cât se poate de sim-

plu. Nu este de mirare că izraeliții aveau o religie mono-

teistă. Păstorii care au creat acest model nici măcar nu au 

reușit să găsească un nume pentru unicul lor Dumnezeu. 

Vă dați seama ce complicat ar fi fost să imagineze mai 

mulți Dumnezei. Religiile politeiste au fost create de sa-

cerdoți, care aveau ca singură preocupare cultivarea și 

dezvoltarea modelului religios al zeităților pe care le slu-

jeau.  

După cum pretinde modelul religios al izraeliților, 

Dumnezeu a creat lumea în șase zile. Pe om l-a modelat 

din lut “după chipul și asemănarea sa”, suflând apoi 

asupra lui, pentru a-i da viață. Tema creării omului din 

lut era cunoscută peste tot în lumea acelor timpuri, înce-

pând din Sumer, Egiptul antic, Grecia antică, până la po-

pulațiile nomade. După acest moment și, în special, după 
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alungarea lui Adam și a Evei din rai, omul își ia soarta în 

propriile mâini. Dumnezeu intervine doar din când în 

când pentru a pedepsi și corecta speța umană. Mă refer 

aici la bine cunoscutele povesti ale potopului sau la dis-

trugerea cetăților Sodoma și Gomora, când toți oamenii 

sunt omorâți, Dumnezeu salvând numai pe cei care au 

păstrat calea prescrisă de el, Noe, în primul caz și Lot, în 

cazul al doilea.  

După aceste momente omenirea, curățată temporar 

de rele, evolua în continuare după capul ei. 

Cel care i-a dat Dumnezeului evreilor un nume a fost 

Moise. Povestea lui Moise, așa cum reiese ea din Biblia 

Ebraică, este interesantă și plină de semnificații, motiv 

pentru care îi voi acorda ceva mai multă atenție. 

În urma unei secete care a durat mai mulți ani, Iacov 

și familia sa s-au mutat în Egipt. Faraonul din acea peri-

oadă era favorabil evreilor deoarece Iosif, fiul lui Iacov, 

ajunsese unul din sfetnici acestuia. După mai multe ge-

nerații evreii au căzut în dizgrația faraonului, astfel încât, 

acesta, îngrijorat de numărul mare al evreilor a hotărât ca 

toți noii născuți de sex masculin să fie uciși. La nașterea 

lui Moise, părinții acestuia nu s-au îndurat să-l omoare, 

ci l-au pus într-un coș și l-au lăsat să plutească pe apele 

Nilului. Aici a fost găsit de fiica faraonului care a hotărât 

să-l crească la curte. Anii au trecut și Moise s-a făcut 

băiat mare, dar nu și-a uitat neamul, astfel încât, atunci 

când a văzut cum un egiptean bătea pe un evreu nu s-a 

putut abține și l-a ucis. Pentru a scăpa de pedeapsa fara-

onului, Moise a fost nevoit să fugă din Egipt și s-a refu-

giat în țara Madian. Aici s-a căsătorit cu Sefora, fata 

unui păstor și a avut mai mulți copii.  

Între timp Dumnezeu nu a mai putut suporta să vadă 

suferințele la care erau supuși evreii în Egipt și a hotărât 

să-i izbăvească. Pentru a îndeplini această lucrare l-a ales 

pe Moise. Într-o zi, când acesta era cu caprele la păscut, i 
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se arătă sub forma unui tufiș în flăcări și îi expune planul 

de eliberare al evreilor. Pentru a-l convinge pe faraon  

să-i lase pe evrei să plece, El, Dumnezeu „va lovi Egip-

tul cu toate minunile lui”. După sfatul lui Dumnezeu în-

suși, la plecare aceștia vor cere cu împrumut de la vecinii 

lor, egiptenii, vase de aur și argint și alte lucruri de preț 

pe care nu le vor mai înapoia. Parcă mai târziu, același 

Dumnezeu scria pe tabla de piatră ce i-a dat-o lui Moise, 

„să nu furi”. 

 Zis și făcut! Cum între timp faraonul care voia să-l 

pedepsească pe Moise murise, acesta se întoarce în Egipt 

și începe să pună în aplicare planul conceput împreună 

cu Dumnezeu. 

Moise se duce la faraon pentru a-și expune cererea 

și, ca să fie mai convingător, își aruncă bastonul pe jos 

care, imediat, se transformă în șarpe. Netulburat de 

această minune a lui Dumnezeu, faraonul își cheamă 

vracii care și ei, la rândul lor, își transformă bastoanele 

în șerpi. Dumnezeu îi trimite din nou pe Moise și pe fra-

tele acestuia, Aaron, la faraon pentru a-l convinge. De 

data aceasta ating apa cu toiagul fermecat și aceasta se 

transformă pe loc în sânge. Dar nu știu cum se face că și 

magii faraonului reușesc să transforme apa în sânge. 

Competiția dintre Dumnezeul evreilor și magii faraonu-

lui continuă. Scoate Moise broaște din pământ, scot și 

magii. După broaște au urmat țânțarii și tăunii, apoi a 

omorât vitele egiptenilor, apoi a trimis bubele pe oa-

meni, apoi a fost ploaia și grindina, apoi lăcustele, apoi 

bezna de trei zile. Curios este faptul că, pe de o parte 

Dumnezeu îi trimitea pe Moise și pe Aaron să-l convingă 

pe faraon, aducând fel de fel de calamități, iar pe de altă 

parte tot acesta îi sabota, „învârtoșând inima lui Faraon” 

pentru a nu ceda. Probabil, acest lucru se întâmpla deoa-

rece Dumnezeu „cel bun și iubitor de oameni” dorea, cu 

orice chip, să ajungă la ultima măsură de convingere ca-



DINCOLO DE DUMNEZEU 

- 52 - 
 

re însemna uciderea primului născut al tuturor egipteni-

lor. 

În fine, după această demonstrație sângeroasă a pute-

rilor lui Dumnezeu, faraonul le permite evreilor să mear-

gă în deșert pentru a aduce jertfă Dumnezeului lor. Iată-l, 

astfel, pe Moise conducându-i pe evrei spre pământul 

făgăduit. Dumnezeu însuși îi ghida sub forma unui stâlp 

de nor ziua și sub forma unui stâlp de foc noaptea. Dar 

tot Dumnezeu „în marea sa înțelepciune” din nou „în-

vârtoșează inima lui Faraon” și-l determină pe acesta 

să-și trimită oștenii după evreii fugari. Planul lui Dum-

nezeu era să despice apele Mării Roșii pentru ca evreii să 

poată ajunge pe celălalt mal, iar apoi să-i înece pe urmă-

ritori, dovedindu-și astfel, încă o dată, măreția. 

După ce au scăpat de urmăritori, evreii conduși de 

Moise și Aaron și-au continuat drumul prin deșert. 

Dumnezeu le-a dat mană cerească să mănânce, le-a dat 

apă să bea și le-a arătat calea pe care trebuie să meargă.  

 Ajuns pe muntele Sinai, Moise se retrage în singură-

tate și după un timp se întoarce cu tablele legii săpate în 

piatră. Legenda spune că ele au fost scrise de degetul lui 

Dumnezeu, căruia i-au trebuit, nici mai mult nici mai 

puțin, decât patruzeci de zile pentru această activitate. 

Probabil, că Dumnezeu nu prea era familiarizat cu alfa-

betul sau, poate, piatra era prea tare. Cu această ocazie 

Moise îl botează pe Dumnezeu, dându-i numele de Iahve 

(Yahveh). Cei rău intenționați consideră că, de fapt, 

aceste table au fost concepute și dăltuite în piatră de în-

suși Moise. Această ipoteză ar explica de ce a durat atât 

de mult fabricarea lor. Cunoștințele dobândite la curtea 

faraonului și geniul său i-au permis să realizeze acest 

lucru. Pentru a fi însă acceptate de oamenii din grupul 

său tablele legii trebuiau prezentate într-o lumină supra-

naturală.  
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Specialiștii în domeniu consideră că există analogii 

între religia fundamentată de Moise și cultul monoteist al 

zeului Aton, întemeiat de faraonul Akhenaton care a 

domnit între anii 1375 – 1350 î.e.n. Acesta, în dorința de 

a limita puterea preoților, a înlocuit cultul zeului Amon, 

practicat în sanctuarele din Theba de către preoții tradiți-

onali, cu cel al zeului unic Aton. Intermediarul dintre 

acest zeu și oameni era numai faraonul, excluzându-i în 

acest fel pe preoți de la viața religioasă. Reforma religi-

oasă a lui Akhenaton s-a stins odată cu acesta, însuși fiul 

faraonului, Tutankamon, reinstaurând vechea religie și 

restabilind, cu această ocazie, puterea tradițională a preo-

ților. Se presupune că Moise, care a trăit la două genera-

ții după Akhenaton, a cunoscut elementele reformei mo-

noteiste a acestuia și a împrumutat unele idei, pe care   

le-a implementat în conceptele religioase propuse evrei-

lor.  

Demn de remarcat este faptul că fuga din Egipt a fost 

pusă în legătură cu celebrarea Paștelui. Cu alte cuvinte o 

sărbătoare arhaică, specifică păstorilor nomazi și practi-

cată de milenii de către strămoșii evreilor, dar și de alte 

popoare, a fost revalorizată, i s-a schimbat semnificația 

și a fost inclusă în “istoria sfântă” a iahvismului. Un ri-

tual străvechi, sărbătoarea pastorală a primăverii, a fost 

interpretat drept comemorarea unui eveniment istoric. 

Transformarea sărbătorilor religioase străvechi în eve-

nimente ale „istoriei sfinte” este caracteristică monote-

ismului iahvist și va fi continuată și de creștinism.  

După elaborarea tablelor legii, grupul condus de  

Moise mai rătăcește prin deșert vreo 40 de ani, după care 

ajunge în regiunea Canaan pe care reușește să o cuce-

rească. Găsesc aici alte grupuri de izraeliți, infiltrate an-

terior sosirii lor. Cu timpul și aceștia adoptă religia lui 

Iahve. În această zonă izraeliții iau contact cu cultul zeu-

lui Baal, practicat de populațiile autohtone. În mod fi-
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resc, are loc un amestec de practici religioase, care duc 

la îmbogățirea și definirea ideilor religioase elaborate de 

Moise, rezultând în cele din urmă conceptul religios pre-

zentat în Vechiul Testament.  

În procesul de sedentarizare a triburilor nomade de 

izraeliți, petrecut după ocuparea Canaanului, încep să 

apară sanctuare, unele dintre ele nou construite, altele 

preluate de la canaaniți. În cadrul acestui proces ia naște-

re și o pătură sacerdotală. Cultul nu mai este practicat de 

fiecare membru al comunității, ca până acum, ci de   

preoți care își asumă rolul de intermediari între Iahve și 

ceilalți oameni. În aceste sanctuare apar nabii, persoane 

cu calități paranormale obținute prin experiențe extatice 

de tip șamanic, care puteau “pătrunde în cer” și care 

având, astfel, acces direct la Iahve, erau consultați în di-

verse situații critice. 

Interesant de subliniat este faptul că apariția nabilor 

a avut loc sub influența cultului zeului Baal. Într-adevăr, 

este greu pentru un păstor să practice tehnici care pot să 

dezvolte calitățile paranormale ale individului. Acest lu-

cru este posibil însă în temple și cu atât mai mult atunci 

când există oameni dedicați cultului care nu mai au alte 

preocupări în afară de practicarea experiențelor extatice. 

De fapt, oameni care “pătrund în cer” au existat peste tot 

în Orientul Apropiat antic și acest fenomen este specific 

cultelor practicate în temple. 

 După cum am prezentat anterior, se remarcă o pu-

ternică influență canaanită care se extinde de-a lungul 

primelor secole ce au urmat cuceririi Canaanului. Astfel, 

au fost împrumutate de la canaaniți ritualurile religioase, 

locurile sacre și sanctuarele, iar clasa sacerdotală se va 

organiza după modelul canaanit. 

Simultan, în scopul păstrării identității religiei iudai-

ce, începe și lupta împotriva noilor idei și practici religi-

oase, proprii cultului zeului Baal. În acest moment însă 
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cele mai progresiste elemente ale cultului canaanit fuse-

seră asimilate și religia lui Israel căpătase deja contururi-

le transmise până în prezent. În acest proces apar diverși 

prooroci care, în lupta lor cu influențele religiei canaani-

te și în special cu diverse aspecte ale cultului fertilității, 

prevestesc apocalipse în care vor fi pedepsiți cei care se 

abat de la “dreapta credință”. Despre caracterul escato-

logic al religiei iudaice, caracter preluat și de creștinism 

voi vorbi într-un capitol ulterior. 

Activitatea proorocilor se intensifică odată cu pierde-

rea independenței de stat a evreilor, care cad mai întâi 

sub stăpânirea babilonienilor, urmați de perși, greci și 

apoi de romani. 
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6. RELIGIILE INDIEI ANTICE 
Rezumat. La începutul epocii bronzului (aprox. 

3300 î.e.n.), în nord-vestul Indiei, începe să se dezvolte o 

civilizație cunoscută sub numele de Civilizația Văii In-

dusului. Printre cele mai reprezentative aglomerări urba-

ne ale acestei civilizații pot fi enumerate orașele Harap-

pa, Mohenjo-Daro, Lothal, dar și multe altele de mai mi-

că importanță. Locuitorii Văii Indusului din acea perioa-

dă istorică se ocupau cu agricultura, dar și cu producția 

de ornamente și podoabe din pietre semiprețioase, vase 

de lut, figurine și diverse sigilii. Între Valea Indusului pe 

de o parte și Asia Centrală și de Sud-Est și Peninsula 

Arabică pe de altă parte se practica un comerț intens pe 

uscat și pe mare. 

Săpăturile efectuate în orașele aparținând Civilizației 

Văii Indusului au dus la descoperiri uimitoare; locuințe-

le, construite din cărămizi uscate la soare sau arse în 

cuptor, erau spațioase, cu apă curentă asigurată printr-un 

sistem ingenios de canale de aducțiune, având și sistem 

de canalizare. Fiecare casă avea o bucătărie interioară și 

una exterioară. Străzile erau largi și drepte amintind de 

arhitectura unor orașe moderne. O caracteristică comună 

tuturor orașelor descoperite în Valea Indusului este lipsa 

templelor sau al oricărui tip de construcție destinate cul-

tului, astfel încât practicile religioase ale acestei civiliza-

ții sunt încă învăluite în mister. Un sigiliu reprezentând o 

persoană așezată în poziția lotus, apariția frecventă a 

unor svastici, simbol jainist, precum și lipsa unor locații 

de rugăciune, sugerează că locuitorii Văii Indusului erau 

adepți ai unei forme arhaice de jainism, o practică care 

nu a dezvoltat nicio formă de adorație a zeilor. 

Prin anii 2000 - 1700 î.e.n. încep să pătrundă în India 

triburile ariene, populație cu pielea albă, ce se deosebea 
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de populația autohtonă care avea pielea închisă la culoa-

re. Aceștia sosesc cu panteonul lor de zei dintre care fă-

ceau parte Varuna și Mitra și cu cultul calului, animal 

necunoscut indienilor. 

Cultul zeilor și practicile religioase ale arienilor erau 

conținute în cele patru cărți sfinte ale lor, denumite Ve-

de. Arienii practicau sacrificiul diverselor animale și 

aduceau diverse ofrande zeilor prin intermediul zeului 

Agni, zeul focului. La loc de cinste printre aceste ofran-

de se găsea o băutură halucinogenă denumită soma, că-

ruia îi era dedicat și un zeu: zeul Soma. 

Odată cu invazia ariană, Civilizația Văii Indusului 

intră în declin, dispărând din istorie în jurul anilor 1300 

î.e.n., dar practicile jainiste, care presupuneau un asce-

tism sever, erau deja răspândite în toată India. 

În secolele care au urmat, arienii iau contact cu prac-

ticile extatice ale localnicilor, cunoscute încă de pe vre-

mea Civilizației Văii Indusului și, în continuare, se des-

fășoară un lung proces de sincretism religios care, în fi-

nal, duce la apariția hinduismului. 

Studiind doctrinele religioase și filozofice, elaborate 

pe subcontinentul indian de-a lungul diferitelor perioade 

istorice, se impune cu tărie următoarea concluzie: toate 

aceste filozofii și doctrine urmăreau să explice trăirile 

încercate de miile de asceți care, prin diverse tehnici, 

experimentau atingerea unor stări modificate de conștiin-

ță. Cu ocazia acestor experiențe asceții au devenit con-

știenți de transmigrația sufletelor. Marea problemă care 

trebuia acum rezolvată, din punct de vedere filozofic, era 

următoarea: dacă acolo, în lumea în care sufletele există 

fără trup, este așa de bine - experiență încercată de fieca-

re ascet - de ce trebuie acestea să se supună ciclurilor de 

reîncarnare? Așadar, doctrinele filozofice ale diverselor 

religii indiene se diferențiază între ele, după motivația 

găsită pentru a explica motivul transmigrației și după 
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metodele propuse pentru a opri procesul ciclic de reîn-

carnare (samsara). Începând chiar cu doctrina jainistă 

motivul n a fost considerată legea karmei și această mo-

tivație a fost menținută în toate doctrinele filozofiilor 

indiene. 

Jainiștii considerau, că prin acțiunile cotidiene, sufle-

tul se „murdărește” cu particule karmice care îl vor obli-

ga, mai devreme sau mai târziu, să se reîncarneze și să se 

întoarcă pe pământ. Atunci când un suflet se eliberează 

complet de legăturile sale karmice ajunge la conștiința 

divină și este eliberat din vârtejul reîncarnărilor. Cât 

timp este un samsarin, adică este încă supus ciclurilor de 

reincarnare, sufletul poate fi regăsit sub formă umană, 

sub-umană (plantă, insectă sau animal), supra-umană (un 

zeu mai important sau mai puțin important) sau sub for-

mă de ființă a iadului. În concepția jainiștilor un suflet 

eliberat este superior zeilor care constituie, de fapt, o po-

sibilă etapă pe drumul către eliberare. 

Hinduismul păstrează zeii la loc de frunte, chiar dacă 

înlocuiește pe zeii vedici Varuna și Mitra cu Shiva și 

Vishnu. Interesantă este această metamorfoză a zeităților 

dominante, care a avut loc de-a lungul mai multor seco-

le, în care hinduismul a înlocuit religia vedică. Shiva, 

denumit și Rudra era pentru vedici un zeu negru, sălba-

tic, sângeros care umbla prin păduri și hățișuri și bea 

sânge. Aceasta era exact imaginea pe care o aveau inva-

datorii arieni despre băștinașii care nu-i acceptaseră încă 

pe cuceritori. După secole de conviețuire, pe măsură ce 

populația ariană era asimilată de băștinași, zeul principal 

al hinduismului devine tocmai Shiva, sălbaticul din tre-

cut, iar transmigrația sufletelor devine doctrina funda-

mentală a noii religii. 

În secolul V î.e.n. apare Buddha care pune bazele 

unei noi școli ascetice al cărui țel final era, de asemenea, 

eliberarea din ciclurile reîncarnării. Buddha nu a avut 
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intenția să creeze o nouă religie ci, pur și simplu, a pro-

pus o cale mai puțin severă pentru obținerea eliberării - 

calea de mijloc. Trebuie precizat aici că alte „școli” con-

temporane, printre care și cea a jainiștilor practicau un 

ascetism excesiv care ducea uneori la decesul novicilor.  

Cu această ocazie Buddha a dezvoltat conceptul filo-

zofic de karma, îmbogățind-l cu noțiunea de suferință 

universală. Doctrina budistă a fost transformată în reli-

gie, mai târziu, de către adepții lui Buddha, acestuia atri-

buindu-se o naștere imaculată și o biografie de sfânt. 

Toate cele trei religii tradiționale ale Indiei, jainis-

mul, hinduismul și budismul au o trăsătură comună: pen-

tru a obține eliberarea din ciclurile karmice utilizau di-

verse discipline fizice și mentale care, în India erau de-

numite yoga. Aspectele fizice ale yoga se referă la diver-

sele posturi practicate de yoghini și diverse exerciții de 

respirație, iar aspectele mentale ale disciplinei au în ve-

dere exerciții de concentrare și meditație. 

*** 

Nicio religie nu este atât de fascinantă ca cele practi-

cate în India. Dezvoltate, aprofundate și continuate de-a 

lungul a nu mai puțin de patru milenii, religiile Indiei au 

atins profunzimi atât filozofice, cât și ritualice de neima-

ginat. Religiile indiene s-au dezvoltat în pas cu filozofia, 

fiecare trăgându-și seva una din cealaltă, rezultând în 

acest mod un tot unitar, închegat și perfect integrat în 

viața cotidiană a fiecărui indian. Indiferent cum se nu-

mește ea, jainism, hinduism sau budism, religia este 

strâns împletită cu ritmurile vieții zilnice ale indianului, 

indiferent de starea materială sau gradul de cultură ale 

acestuia. În aceste condiții noțiunea de ateu nu are nicio 

semnificație în India. 
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Pentru a înțelege rădăcinile religiilor indiene vom în-

cepe cu puțină istorie. În nord-vestul Indiei, pe actualul 

teritoriu al Pakistanului, se află una dintre cele mai im-

portante locații arheologice ale neoliticului. Excavațiile 

au plasat existența acestui site numit Mehrgarh între anii 

7000 și 3200 i.e.n. Încă din acele timpuri oamenii din 

Mehrgarh practicau agricultura, cultivând o specie primi-

tivă de grâu și orz și se ocupau și cu creșterea animale-

lor, păstorind vite, oi și capre. Locuitorii din Mehrgarh 

fabricau obiecte din cupru, utilizând minereuri locale 

încă din 7700 i.e.n. Este interesant de remarcat faptul că 

metalurgia cuprului a apărut în Europa mult mai târziu. 

Locuitorii străvechi ai Mehrgarhului locuiau în case 

construite din cărămizi pe care le fabricau din argilă us-

cată la soare. Durata de viață a unei astfel de locuințe era 

în jur de 30 de ani, după care trebuia reconstruită. Pentru 

păstrarea grânelor utilizau coșuri pe care le etanșau cu 

bitum.  

După 5500 i.e.n. locuitorii din Mehrgarh au început 

să acorde multă atenție artefactelor, ocupându-se cu fa-

sonarea cremenei, realizarea mărgelelor și a brățărilor 

din pietre semiprețioase și prelucrarea metalului. În pre-

ocupările lor curente intra și argăsirea pieilor. Tot după 

această dată au început să fabrice și vase de argilă care 

nu erau cunoscute până atunci. 

Cultura Mehrgarh este considerată ca fiind precur-

soarea Civilizației Văii Indusului care s-a dezvoltat și a 

înflorit puțin mai la sud, de-a lungul râului al cărui nume 

îl poartă. De fapt, în acea perioadă istorică, la sud de In-

dus exista încă un râu, la fel de important ca și acesta, al 

cărui nume era Ghaggar-Hakra. Acest râu a secat în jur 

de 1900 i.e.n., cu consecințe majore asupra civilizației 

din zonă.  

Despre Civilizația Văii Indusului (CVI), succesoarea 

culturii Mehrgarh, se pot relata multe lucruri aproape 
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incredibile. Cercetătorii consideră că CVI a început în 

anul jurul anilor 3300 i.e.n. și existența acesteia poate fi 

urmată arheologic până spre anii 1300 i.e.n. Mutându-se 

mai la sud, locuitorii Mehrgarh-lui au dezvoltat pricepe-

rea în fabricarea diverselor artefacte, ajungând să le pro-

ducă în serie. Profitând de dezvoltarea rutelor comercia-

le, care urmau de cele mai multe ori calea apelor, au în-

ceput să dezvolte relații comerciale cu vecinii, uneori 

aflați la mari distanțe.  

Existau în orașele Văii Indusului adevărate fabrici de 

scule din silex, de obiecte din cupru și de mărgele și alte 

podoabe confecționate din pietre semiprețioase. Comer-

țul cu mărfurile amintite la care se adăugau și produsele 

agricole, produse din belșug în zonă, au dus la dezvolta-

rea a numeroase centre urbane. În Valea Indusului au 

fost excavate și cercetate peste o mie de orașe în care 

gradul de civilizație ajunsese la cote incredibile. Dintre 

sutele de orașe dezgropate cele mai impunătoare sunt 

Harappa și Mohenjo-Daro. Aici civilizația parcă era la ea 

acasă. Fiecare locuință avea apă curentă și canalizare și 

cameră de baie. Au fost descoperite și clădiri supraetaja-

te. Locuitorii actuali ai satelor din acea zonă nici nu vi-

sează la asemenea confort. Orașele erau sistematizate, 

având magazii pentru cereale și alte produse destinate 

comercializării, băi publice, canalizare de-a lungul stră-

zilor, porturi și instalații pentru încărcarea mărfurilor. 

Totul este aproape incredibil. Între timp începuse Epoca 

Bronzului. O statuetă din bronz – dansatoarea din Mo-

henjo-Daro – i-a uimit pe descoperitorii ei. Sir John 

Marshall, responsabil cu excavațiile din zonă, declara 

uimit: „Când am văzut-o prima dată mi s-a părut dificil 

să cred că este preistorică; părea să contrazică toate 

ideile prestabilite despre arta și cultura veche.” 

Lucruri la fel de uimitoare au fost descoperite în ora-

șul Lothal de pe râul Sabarmati. Construit în jurul anilor 
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2400 i.e.n. orașul Lothal era dotat cu un doc pentru anco-

rarea ambarcațiunilor. Acest doc fusese săpat de locuito-

rii orașului și prin canale făcea legătura cu râul din apro-

piere. Mărgelele, bijuteriile și ornamentele fabricate de 

locuitorii orașului ajungeau până în cele mai îndepărtate 

colțuri ale Asiei și Africii. 

Constructorii din Valea Indusului dispuneau de un 

sistem decimal, foarte precis, de măsurare a lungimii, 

masei și timpului.  

După anul 1900 i.e.n. această civilizație uimitoare 

începe să decadă. Cauzele sunt încă disputate. O primă 

ipoteza posibilă este invazia triburilor Indo-Ariene, fon-

datorii civilizației vedice, care dispuneau de cavalerie și 

care de luptă având roți cu spițe, o inovație descoperită 

în stepele rusești în jurul anilor 2000 i.e.n. Deoarece, 

migrația indo-arienilor este datată mai târziu, se pare că 

adevărata cauză a declinului civilizației Văii Indusului o 

constituie schimbările climatice majore care au avut loc 

în acea perioadă.  

Un fapt care i-a uimit pe cercetătorii Culturii Văii 

Indusului a fost lipsa unor temple sau lăcașe de cult uti-

lizate pentru adorarea vreunui zeu. De asemenea, era 

surprinzător faptul că locuitorii acestui ținut păreau să nu 

aibă preoți. Acest mister ar putea fi lămurit dacă ținem 

seama de faptul că printre obiectele descoperite, cu oca-

zia săpăturilor arheologice din Valea Indusului, au fost o 

mulțime de sigilii cu care se presupune că erau marcate 

mărfurile. Unele dintre aceste sigilii prezentau un om 

stând în poziția lotus, poziție consacrată practicanților de 

yoga. Cercetătorii din domeniu au consumat multă cer-

neală și energie, unii încercând să dovedească faptul că 

acel sigiliu îl reprezenta pe zeul Shiva, un zeu de mai 

târziu al hinduismului, iar alții străduindu-se să contrazi-

că această ipoteză. 
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O ipoteză destul de plauzibilă ar putea pleca de la 

presupunerea că oamenii Văii Indusului erau adepții doc-

trinei Jaina. Jainiștii credeau în transmigrația sufletului 

și nu puneau prea mare preț pe zei. După cum credeau 

aceștia, datorită încărcăturii karmice acumulate în timpul 

vieții, sufletul este nevoit să se reîncarneze. În funcție de 

acțiunile întreprinse în timpul vieții, această reîncarnare 

poate avea loc în lumea inferioară, adică în lumea ani-

malelor, în lumea de mijloc, cea a oamenilor, sau în lu-

mea superioară care este lumea zeilor. Evident, cele trei 

trepte pomenite au diverse grade astfel că, dacă pentru 

faptele bune pe care le-ai comis în timpul vieții ești des-

tinat să te reîncarnezi ca zeu, poți ajunge un zeu mai mi-

titel, situat pe una din treptele inferioare ale cerului sau 

un zeu mai important, plasat pe una dintre treptele su-

perioare ale cerului. Această situație nu este însă veșni-

că. După un timp trebuie să o iei iar de la capăt, printr-o 

nouă încarnare și data viitoare poți să nimerești în una 

dintre celelalte lumi, chiar dacă odată ai fost zeu. Va dați 

seama că în aceste condiții nimeni nu se îngrămădea să-i 

aduleze pe zei. Oricine putea ajunge zeu la un moment 

dat și oricum nu rămânea acolo pe vecie.  

Cel care a emis această ipoteză a fost indologistul 

Heinrich Zimmer. În sprijinul teoriei lui, acesta a adus și 

faptul că printre sigiliile găsite în Valea Indusului unele 

aveau gravată o svastică, cunoscut simbol jainist. De 

asemenea, adepții cultului jaina aveau obligația să fie 

„îmbrăcați în văzduh”, adică să umble dezbrăcați și, pro-

babil, din această cauză, printre ruinele orașelor din Va-

lea Indusului au fost descoperite statuile unor călugări 

dezbrăcați. 

În mileniul III înainte de Cristos a început marea in-

vazie a triburilor nomade cunoscute în istorie sub denu-

mirea de indo-europeni sau arieni. Originari, așa cum au 

convenit cercetătorii, dintr-un spațiu aflat la nordul Mării 
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Negre, cuprins între Carpați și Caucaz, indo-europenii au 

invadat și cucerit, pe parcursul a două milenii, întreaga 

Europă, Asia Mică, Mesopotamia. Către anii 1700 î.e.n. 

indo-europenii pătrund în câmpia indo-gangetică, înce-

pând un proces de cucerire și asimilare a populațiilor au-

tohtone care avea să dureze mai multe secole. 

Se știe destul de puțin despre practicile religioase ale 

indo-europenilor din acea perioadă, dar este evident că 

aceștia au impus populațiilor cucerite zeii lor, numele 

acestora ajungând până în zilele noastre. Astfel de la cu-

vântul indo-european deiwos, însemnând cer în sensul de 

zeu, a derivat latinescul deus, iranianul div sau vechi 

germanul tivar. Mai semnificativ este cuvântul Agni, ca-

re la indo-europeni desemna zeul focului, și pe care îl 

recunoaștem în latinescul igni, lituanianul ugnis, proto-

slavul ogni.  

Membrii triburilor indo-europene se desemnau unul 

pe altul printr-un termen având semnificația de “(om) 

nobil”, care în sanscrită (scrierea vechilor indieni) se re-

găsea ca aria, de unde și denumirea de arieni sub care 

erau cunoscuți indo-europenii în India.  

Arienii au impus băștinașilor religia lor, o religie a 

ofrandelor și sacrificiilor aduse zeilor. Tradițiile religioa-

se ale arienilor au fost cuprinse în patru lucrări, cunoscu-

te sub numele de Veda, compuse și transmise oral de sa-

cerdoții lor numiți rishi. În sanscrita veche, limba în care 

au fost elaborate Vedele, cuvântul „veda” însemna „cu-

noștință, înțelepciune”. Cele patru lucrări sunt: Rigveda 

care însemna Veda Imnurilor, Yajurveda – Veda formu-

lelor de sacrificiu, Samaveda – Veda incantațiilor și At-

harvaveda – Veda vrăjilor. 

În perioada vedică zeul suveran era Varuna, în strân-

să relație cu zeul Mitra. Zeul inițial al indo-europenilor 

Dyaus, era deja uitat, acesta mai fiind totuși amintit în 

imnurile vedice sub forma “Cerul care știe tot”. Varuna 
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era membru al celei mai vechi familii de zei, denumită 

Asura, din care făcea parte și zeul Agni. Zeii mai tineri, 

grupați în familia Deva, în fruntea căreia se afla zeul In-

dra, se revoltă împotriva zeilor Asura. Victoria revine lui 

Indra, după ce acesta îl convinge pe Agni să treacă de 

partea lui. Indra, utilizând temutul său fulger, învinge 

apoi balaurul uriaș Vritra care închidea apele în munte și 

devine astfel zeul suprem. Această poveste amintește de 

lupta lui Zeus împotriva monstrului Typhon și, de fapt, 

tema luptei dintre un zeu și un monstru se regăsește în 

toate mitologiile popoarelor din bazinul mediteraneean.  

Un loc important în mitologia vedică îl ocupă zeul 

Soma. Soma era o băutură preparată dintr-o plantă 

pierdută în decursul istoriei. Textele vedice insistă asu-

pra ceremoniilor care preced și însoțesc culegerea plantei 

și în special prepararea băuturii. Se pare că ingurgitarea 

băuturii era însoțită de experiențe extatice. Un erou al 

unui imn vedic declară: “Am băut soma, am devenit ne-

muritori; am ajuns la lumină, i-am aflat pe Zei. Cu ce ne 

mai poate tulbura acum impietatea sau batjocura celui 

muritor, o nemuritorule?!” Proprietățile extatice ale bău-

turii i-au făcut pe indieni să-i consacre un zeu denumit, 

așa cum am precizat anterior, Soma. Textele vedice mai 

amintesc despre două divinități, Vishnu și Rudra-Shiva, 

a căror importanță va crește, devenind zeii principali ai 

hinduismului.  

În perioada vedică indienii credeau cu tărie în pute-

rea sacrificiului. Sacrificiile, sau mai bine zis ofrandele, 

erau constituite din lapte, unt, cereale și prăjituri. Se mai 

sacrificau animale ca vaca, capra, berbecul și calul, dar 

se pare că cea mai importantă ofrandă era considerată 

soma. Cultul vedic nu cunoștea sanctuarul, astfel încât, 

ca la mai toate populațiile nomade, riturile se desfășurau 

în casa sacrificatorului sau pe un teren învecinat, acope-

rit cu iarbă, pe care se aprindeau trei focuri. O parte din 
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ofrande erau aruncate în foc pentru ca, astfel, să ajungă, 

prin intermediul lui Agni, la zeii cărora le erau oferite. 

Existau, de asemenea, rituri solemne care erau îndeplini-

te de mai mulți oficianți cu funcții distincte. Unul dintre 

aceștia, denumit hotr, era cel care vărsa ofranda. Un al-

tul, adhvaryu, era cel care întreținea focurile și manipula 

ustensilele. În sfârșit, toată ceremonia era supravegheată 

de un brahman, reprezentantul puterii sacre care, așezat 

în mijlocul ariei, supraveghea tăcut ceremonia și inter-

venea numai dacă se comitea vreo eroare. 

Încă înainte de epoca vedică, pe timpul Civilizației 

Văii Indusului, unii oameni cunoșteau diverse metode 

pentru inducerea unor stări modificate de conștiință. Un 

argument în acest sens îl constituie sigiliul care înfățișa 

un om în poziția lotus, poziție consacrată a yoghinilor. 

Pentru atingerea aceluiași scop cuceritorii arieni utilizau 

vestita băutură soma care era rezervată exclusiv preoților 

și unui anumit număr de sacrificatori. Efectele extatice 

pe care această băutură le producea, conduceau la feno-

mene de dedublare, asemănătoare cu cele obținute prin 

meditație de indienii Văii Indusului. 

Probabil că cei care nu aveau acces la băutura soma, 

au recurs la metodele vechilor indieni care puteau să le 

asigure revelarea unei existențe plenare și beatifice, “în 

comuniune cu zeii”. Între acestea putem enumera: asce-

za, meditația, tehnicile yoga, excesele orgiastice, devoți-

unea mistică. Asceții practicau tapas (încălzirea extatică) 

prin post, statul pe lângă foc sau în soare sau prin reține-

rea respirației. Textele vedice asimilau sacrificiul cu ta-

pas; zeii au obținut nemurirea prin tapas. Reținerea 

respirației era privită ca un sacrificiu adresat zeilor. În 

același timp textele vedice amintesc de diverși asceți și 

pustnici cu părul încâlcit și haine zdrențuite care trăiau în 

păduri și practicau diverse tehnici rudimentare de tip  

yoga sau prototantrism. 
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Toate aceste experiențe mistice trăite de oamenii pe-

rioadei vedice au condus la ideea existenței unei entități 

spirituale, pe care au denumit-o atman. Deci, sacrificato-

rul, prin îndeplinirea riturilor își construiește un atman, 

acea parte din el care, după moarte, va ajunge lângă zei, 

asigurându-i nemurirea. Atman este o parte din totul uni-

versal brahman. Atman fiind o părticică din brahman 

este, deci, identic cu acesta. Identitatea lui atman, acea 

părticică nemuritoare din om, cu brahman - totul univer-

sal - a continuat să preocupe societatea indiană de-a lun-

gul mileniilor până în zilele noastre. 

Perioada Vedică continuă cu textele Brahmana, ela-

borate între anii 1000-800 i.e.n. care, pe lângă comenta-

rii și interpretări ale Vedelor, conțin în special   instruc-

țiuni pentru îndeplinirea corectă a ritualurilor și sacrifici-

ilor. Fiecare Brahmana este asociată cu una din cele pa-

tru Vede și aparține unei anumite școli de tradiție vedică.  

Aprofundarea experiențelor extatice, perfecționarea 

tehnicilor yoga, care erau deja cunoscute în perioada ve-

dică, au condus, probabil, la noi descoperiri, mult mai 

profunde, mult mai inexplicabile și cărora filozofia indi-

ană a trebuit să le dea o explicație. Astfel, teoria sacrifi-

ciului, elaborată în Brahmana nu mai era suficientă pen-

tru a explica noile rezultate ale experiențelor magico-

religioase. Aceasta este epoca Upanișadelor, cuprinsă 

între anii 800 – 500 î.e.n. În această perioadă se răspân-

dește printre indieni obiceiul de a-și abandona viața so-

cială și a se retrage în păduri pentru a se dedica în între-

gime meditației. Acest fapt nu se putea datora decât con-

tactului cu diverși yoghini ale căror performanțe erau 

deja uimitoare. În același timp Upanișadele, mici tratate 

prin care învățații își transmiteau cunoștințele elevilor, 

teoretizau aceste evenimente care răscoleau conștiința și 

viața contemporanilor. 
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În primul rând, Upanișadele devalorizează atotputer-

nicia sacrificiului. Fără o meditație asupra lui atman, sa-

crificiul este insuficient. Printr-un șir de raționamente, al 

cărui loc nu este în această lucrare, se ajunge la conclu-

zia că atman-ul construit prin sacrificiu, asigură sacrifi-

catorului un timp limitat de conviețuire în preajma zei-

lor, după care, datorită legii karma, celelalte fapte săvâr-

șite de-a lungul vieții, determină reîncarnarea lui atman, 

transmigrația sufletului sau, altfel spus, samsara. Karma 

este rezultatul comportamentului inconștient al oameni-

lor, datorită ignoranței acestora - avidya. Cei inițiați știu 

cum să se comporte și deci pot evita karma, dobândind 

eliberarea - moksha. Cu alte cuvinte, datorită ignoranței - 

avidya, oamenii sunt supuși legii cauzalității - karma și 

cad victimă unui ciclu nesfârșit de reîncarnări - samsara. 

Pentru ruperea acestui ciclu infernal, pentru eliberare - 

moksha, autorii Upanișadelor recomandau ca remediu 

cunoașterea metafizică pe care, evident, o predau elevi-

lor lor. În același timp însă, alte școli recomandau virtu-

țile eliberatoare ale tehnicilor yoga sau ale devoțiunii 

mistice. Trebuie amintit aici că devalorizarea zeilor s-a 

adâncit în epoca Upanișadelor, nici școlile yoga nepu-

nând prea mare preț pe ei. De la descoperirea ei, succe-

siunea avidya - karma - samsara și tehnicile de eliberare 

- moksha - a dominat gândirea filozofico-religioasă indi-

ană și modul de abordare a acestei dileme a constituit 

principala motivație a apariției unor noi curente religioa-

se ca budismul. 

Era în mileniul I înainte de Cristos. Tabloul societății 

indiene al acestei epoci trebuie să fi arătat cam în felul 

următor: majoritatea populației, împărțită în tradiționale-

le caste (varna) își vedea de treburile zilnice. Exista însă 

o categorie de oameni, practic în afara sistemului caste-

lor care, reuniți în diverse școli ascetice, practicau diferi-

te discipline, pe care, mai târziu, Patanjali le-a numit  
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yoga. Aceștia erau bhikkhu - călugării cerșetori - care își 

uimeau, dar și îngrozeau semenii prin performanțele lor 

spirituale. Indienii numeau aceste puteri spirituale      

siddhi. Diferitele școli ascetice teoretizau posibilitatea de 

a obține fel de fel de siddhi, dar, în general, aceste siddhi 

erau: să nu simtă foamea și setea, să nu simtă frigul și 

căldura, să posede clarviziune și clar audiție, să-și    

reamintească toate viețile anterioare, să zboare dintr-un 

loc într-altul, să-și transfere sufletul către o altă persoană 

sau într-un animal sau pasăre, reușind astfel să dea viață 

chiar unui trup mort, să transforme o substanță în alta cu 

ajutorul razelor soarelui, etc. 

Obținerea acestor siddhi nu era scopul final al pregă-

tirii ascetice. Ajunși în această etapă de pregătire bhik-

khu erau asemenea zeilor și ei chiar pretindeau că aceș-

tia, zeii, încercau să-i ispitească pentru a-i convinge să 

rămână în lumea lor. Scopul final al pregătirii lor depă-

șea însă această etapă, astfel încât bhikkhu continuau 

pregătirea pentru a ajunge arvat, adică o persoană care a 

fost eliberată din ciclul reîncarnărilor. 

Exemplul lor constituia o puternică atracție pentru ti-

nerii indieni. Fiecare tânăr dorea să devină capabil de 

asemenea performanțe, fiecare tânăr dorea să obțină eli-

berarea din ciclul karmic. Fenomenul de părăsire a vieții 

sociale de către tineri a devenit atât de îngrijorător, încât 

autoritățile religioase ale vremii au impus o regulă, o le-

ge care se mai menține și în zilele noastre. Niciun tânăr 

nu poate abandona viața socială, nu-și poate abandona 

familia, soția, decât după nașterea primului copil.  

Aceeași chemare a simțit-o și Buddha încă de pe 

vremea când se numea Siddhartha. Fiul regelui unui mic 

regat din Nepal, denumit Terai, era căsătorit la vârsta de 

16 ani cu două fete. A trăit cu cele două soții până la 

vârsta de 29 de ani, când i s-a nascut primul fiu. În acel 

moment s-a simțit eliberat - putea, în sfârșit, să evadeze! 
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Bănuiesc că mulți dintre contemporanii noștri îl înțeleg - 

și aceștia nu au decât o singură soție! Deci, indiferent de 

motivație, tânărul prinț a fugit în pădure unde, cu diverși 

maeștri, cu acei bhikkhu, s-a inițiat în tainele ruperii lan-

țului karmic. Se pare că a fost un elev silitor pentru că, în 

scurt timp, învață tot ce era de învățat de la maeștri. 

Vorbim aici despre mai multe școli de yoga, fiecare cu 

metodele ei de eliberare din ciclul karmic. Buddha devi-

ne astfel un “trezit” în viață, un arvat, unul care cunoaște 

Nirvana - un fel de rai al indienilor - încă din timpul vie-

ții. 

Una dintre exigențele comune tuturor acestor școli 

era asceza care se manifesta, de regulă, prin abținerea de 

la mâncare. Se spune despre Buddha că ajunsese să se 

hrănească cu un bob de linte. Dar într-o zi Buddha se 

revoltă, nu mai rezistă și mănâncă tot orezul pe care o 

femeie i l-a pus în castron. Stupoare. Discipolii îl pără-

sesc. Buddha rămâne singur și atunci decretează “calea 

de mijloc”. Poți să ajungi în Nirvana chiar dacă mănânci 

puțin orez! Evident că doctrina lui Buddha era mult mai 

atractivă. Nu este neapărat nevoie să înveți să trăiești cu 

un bob de linte pentru a dobândi Nirvana. Poți obține 

acest lucru chiar dacă mănânci și un castron plin. Ura! 

trăiască Buddha! Lăsând gluma deoparte, Buddha pro-

pune o cale mai ușor de urmat, “calea de mijloc” care, în 

comparație cu metodele radicale promovate de școlile 

vremii, devenea mult mai umană. Și astfel budismul a 

înflorit și s-a răspândit mai întâi în India și apoi în restul 

Asiei.  

Pentru a înțelege importanța metodelor propuse de 

Buddha, să ne amintim care era situația printre cei ce 

doreau să se inițieze în yoga pe vremea aceea. De sute de 

ani exista în India o școală de yoga denumită jaina. 

Această școală impunea restricții foarte dure celor care 

doreau să se inițieze în tainele disciplinei. Învățăceii erau 
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supuși unui regim alimentar foarte restrictiv, astfel încât 

unii dintre aceștia mureau. Meritul lui Buddha a constat 

în faptul că a inițiat niște metode de meditație prin care 

se puteau obține aceleași rezultate chiar dacă mai mâncai 

câte ceva, evitând astfel pericolul morții prin inaniție.  

Din punct de vedere ideologic, Buddha pune bazele 

teoriei suferinței universale. De la naștere până la moarte 

totul este suferință. Toate evenimentele care survin în 

timpul vieții nu sunt decât suferință. Sufletul se întoarce 

pe pământ, prin reîncarnare, în conformitate cu legea 

karmică, pentru a suferi. Este, deci, evidentă necesitatea 

de a rupe ciclul karmic, de a opri suferința. Ulterior alți 

maeștri budiști au ajuns la concluzia că este o formă de 

egoism să depui eforturi în acest sens. Adevăratul budist 

nu fuge de viață, de realitate, ci se reîntoarce, după 

moarte, pe pământ, pentru a se dedica operei de salvare a 

semenilor săi. Acesta este curentul Mahayana - marele 

vehicul - pe care îl întâlnim, de exemplu, în budismul 

tibetan.  

În continuare budismul cucerește China și apoi Japo-

nia, unde naște noi doctrine, cum ar fi doctrina Zen, cu-

noscută și oarecum apreciată și în Occident. În Tibet, 

contopirea dintre vechea religie a localnicilor denumită 

Bon și budism a condus la dezvoltarea unei variante lo-

cale a budismului indian, denumită lamaism. În India 

însă brahmanismul se transformă în hinduism prin adu-

cerea în prim plan al zeilor Shiva și Vishnu. Începând 

din sec. XIII, budismul este amenințat cu dispariția, până 

la inițiativa lui Bhimrao Ramji Ambedkar (1891-1956), 

un paria care l-a revigorat, ca un protest împotriva îm-

părțirii în caste a societății indiene. 
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7. ISUS CRISTOS 
Rezumat. În legătură cu acest personaj biblic există 

mai multe ipoteze. Cei care cred în modelul biblic al  

divinității sunt convinși că Isus este fiul lui Dumnezeu, 

ce s-a jertfit pentru iertarea păcatelor tuturor oamenilor 

care au fost și care vor fi. Eu cred că această convingere 

puternică a credincioșilor trebuie respectată, mai ales că 

nu contravine cu nimic modelului promovat de această 

carte. 

Altfel stau lucrurile cu ateii. Pe aceștia îi putem îm-

părți în trei categorii. O primă categorie, formată din cei 

mai intoleranți atei, consideră că nu a existat niciun Isus. 

Aceștia nu sunt dispuși să creadă că toate faptele descri-

se de Evanghelii sunt posibile și, în concluzie, îi neagă 

existența. 

Din a doua categorie fac parte ateii mai toleranți, mai 

dispuși la dialog, dar și mai raționali care sunt conștienți 

că această mare religie nu se putea naște din nimic. La 

fel ca, de exemplu, budismul, taoismul și mahomeda-

nismul care au avut ca inițiator un personaj cu însușiri 

deosebite, nu putea fi altfel în cazul creștinismului. Pen-

tru aceștia Isus Cristos era un personaj cu puternice însu-

șiri bioenergetice care, la fel ca și unii dintre contempo-

ranii noștri, putea realiza diverse performanțe ce pot fi 

considerate minuni. Acesta, ajungând să se considere fiul 

lui Dumnezeu, a căzut în propria capcană și, astfel, a 

sfârșit pe cruce. 

A treia categorie formată din oamenii cei mai infor-

mați, cu cunoștințe profunde despre filozofia vechii In-

dii, despre religiile de mistere ale Europei și despre prac-

ticile ezoterice ale multor popoare, recunosc în Isus un 

personaj cu o profundă evoluție spirituală care, la fel ca 

yoghinii Indiei, era capabil de performanțe nemaiîntâlni-
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te. Acesta este și punctul de vedere al prezentei lucrări și 

în paginile ce urmează vor fi prezentate diverse argu-

mente în sprijinul acestei teorii. 

*** 

Cine a fost Isus Cristos? Această întrebare are mai 

multe răspunsuri, în funcție de cel căruia îi este adresată. 

Pentru credincioși totul este clar. Isus Cristos este  

fiul lui Dumnezeu, cel care s-a jertfit pe cruce pentru ier-

tarea tuturor păcatelor omenirii și care apoi a înviat din 

morți. Dacă poți să crezi aceasta cu tărie este foarte bine 

și nu mai ai nicio problemă. Orice argumente încerci să 

aduci în legătură cu existența lui Isus și cu menirea aces-

tuia, nu vor avea niciun efect asupra credincioșilor. Ei 

știu foarte bine care este adevărul lor și nimic nu le poate 

schimba convingerile. 

Un punct de vedere total diferit, dar la fel de intole-

rant, îl au cei care se consideră atei. Aceștia combat cu 

argumente, pe care ei le consideră științifice, toate fapte-

le lui Isus, așa cum sunt ele prezentate de Evanghelii, 

mergând până la a nega și existența acestuia. Un astfel 

de ateu intolerant și agresiv îl considera pe Isus un 

„zombi evreu”. De asemenea, un ateu ironic s-ar putea 

întreba de ce se feresc credincioșii să săvârșească diverse 

păcate, dacă acestea le-au fost oricum iertate prin sacrifi-

ciul lui Isus. 

Eu cred că adevărul este undeva la mijloc. În primul 

rând, sunt convins de existența istorică a lui Isus Cristos. 

Așa cum toate religiile au fost inițiate sau au avut ca 

punct de plecare personaje  reale, dotate cu capacități 

deosebite care i-au uimit pe concetățenii lor, nu văd de 

ce ar face excepție creștinismul.  

Singura explicație a existenței unor puncte de vedere 

atât de diferite referitoare la viața și faptele lui Isus pare 
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să fie momentul prea îndepărtat în care s-au petrecut 

aceste evenimente. Pentru alți inițiatori de religii lucruri-

le par să stea cu totul altfel. Nu cunosc dacă cineva a ne-

gat vreodată existența lui Mahomed, profetul musulma-

nilor care a trăit mult mai încoace spre timpurile noastre, 

dar evident, ar fi absurd să punem sub semnul întrebării 

existența lui Martin Luther, întemeietorul creștinismului 

protestant. În continuare voi încerca să analizez puțin 

diverse aspecte legate de existența lui Isus Cristos. 

Să ne imaginăm atmosfera din Palestina de acum 

2000 de ani. Romanii cuceriseră cu aproape 90 de ani în 

urmă regiunea și o transformaseră în provincie romană. 

Sub nicio ocupație populația cucerită nu poate să trăiască 

prea bine, mai ales că în acele timpuri și în acele locuri 

era oricum greu să-ți câștigi existența. Nemulțumirea 

poporului se extindea și asupra conducătorilor evrei și a 

regelui Irod care colaborau de decenii cu cuceritorii.  

Nemulțumirile acumulate de-a lungul a două genera-

ții au dus treptat la ideea și speranța apariției unui Mesia 

(cel uns) care să izbăvească poporul de suferințe. De alt-

fel, cu mult timp înainte, diverși profeți prevestiseră apa-

riția lui Mesia, care trebuia să readucă poporul lui Israel 

la credința adevărată, cea a strămoșilor, scăpându-l de 

diversele influențe religioase apărute de-a lungul timpu-

lui.  

Este ușor de înțeles ce efect a putut avea asupra oa-

menilor de atunci apariția unui personaj care făcea orbii 

să vadă, ologii să umble și care exercita asupra tuturor o 

influență puternic binefăcătoare. De fapt, urmărind toate 

scrierile despre faptele lui Isus Cristos, reiese fără    în-

doială, că acesta era un bioenergetician nativ cu o ener-

gie foarte puternică. Faptele sale nemaiîntâlnite nu pu-

teau să nu producă vâlvă, mai ales că, exact în acele 

momente, Ioan, denumit mai apoi Botezătorul, încerca să 

inițieze o mișcare, probabil, de rezistență pasivă împotri-
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va cuceritorilor romani, propovăduind neobosit despre 

iminenta venire a Împărăției lui Dumnezeu. Nu trebuie 

uitat că în acele vremuri existau și forme active, armate, 

de luptă împotriva romanilor, conduse de un anume Ba-

rabas. În peisajul acelor vremuri, mai existau și esenie-

nii, o sectă iudaică, care propovăduia războiul sfânt și 

venirea Împărăției lui Dumnezeu. 

Astfel, la vârsta de 33 de ani Isus își descoperă brusc 

capacitățile de vindecător. Oamenii care vedeau cu ochii 

lor aceste “minuni”, erau total captivați: a venit Mesia, 

cel prevestit de Ioan! Nu mai puțin surprins era însuși 

Isus care nu putea să-și explice minunile pe care le în-

făptuia. Unica explicație posibilă poate fi numai cea dată 

de Ioan; el este Mesia. Oamenii îl caută, se adună în ju-

rul lui. În apropierea sa era așa de bine, simțeai o putere 

nemaiîntâlnită, simțeai cum te umpli de energie, cum te 

vindeci de suferințe, simțeai că ceva deosebit s-a întâm-

plat cu tine. Unii oameni uită de îndatoririle lor zilnice, 

uită de familie și se alătură lui. Aceștia sunt apostolii. 

Isus începe să se considere trimisul lui Dumnezeu pe 

pământ; unii îi spun chiar că el trebuie să fie fiul lui 

Dumnezeu. Se simte obligat să le vorbească. Le vorbea 

din inimă, după mintea lui, se pare nu prea cultivată, le 

vorbea despre cum simțea el. Îi îndemna pe oameni să 

fie buni, să împartă puținul pe care îl au cu aproapele, îi 

îndemna, evident, să se roage la Dumnezeu și el însuși se 

ruga împreuna cu ei. Cuvintele lui care, într-o lume a 

violenței, propovăduiau pacea și împăcarea i-au cucerit, 

de asemenea, pe cei care îl ascultau. Celui care îți dă o 

palmă nu trebuie să-i răspunzi tot prin violență, ci dim-

potrivă trebuie să-i întinzi și celălalt obraz. Acest com-

portament nu este prea firesc, dar presupune o bunătate 

și o detașare totală, presupune o stare de spirit deosebită 

și probabil că a fost unul dintre lucrurile care i-a uimit și 

i-a atras pe adepții lui.  
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După cum spuneam, evreii, concetățenii lui Isus erau 

plini de speranțe. În sfârșit, a venit Mesia, a venit Izbăvi-

torul. Însuși fiul lui Dumnezeu este printre ei și dorește 

să-i ajute. Deocamdată, vindecă pe ici pe colo, dar cu 

siguranță că poate și mai mult. Cu siguranță că poate în-

via și morții, căci doar este fiul lui Dumnezeu cel atotpu-

ternic. Probabil că, adepții lui așteptau să vadă și această 

minune înfăptuită de Isus, sau poate însuși Isus dorea  

să-și întărească și mai mult poziția, astfel încât pune la 

cale o mică scamatorie împreună cu unul dintre apropia-

ții săi, Lazăr. „Tu Lazăre te faci că mori, te jelim, toată 

lumea asistă la funeralii, iar după patru zile eu te strig și 

tu învii”. Nu este exclus ca Lazăr să fi băut ceva care să-i 

facă “moartea” mai veridică. Cum au fost convinși 

“spectatorii” că Lazăr a murit nu mai are nicio importan-

ță. Important este faptul că proba decisivă a fost trecută 

cu bine. Isus este într-adevăr fiul lui Dumnezeu căci, ați 

văzut, poate învia și morții. De fapt, povestea învierii lui 

Lazăr este pomenită numai în una dintre cele patru 

Evanghelii și anume în Evanghelia după Ioan. Este oare-

cum de mirare că o faptă atât de răsunătoare, ca învierea 

unui om mort de patru zile, să fie trecută cu vederea de 

ceilalți trei apostoli în Evangheliile lor. Nu mă acuzați de 

blasfemie, dar știm cu toții că morții nu prea învie și este 

foarte suspect că Isus a ales să învie pe unul dintre apro-

piații săi când, cu siguranță că, numai de morți nu du-

ceau lipsă evreii pe atunci.  

Marșul triumfal al lui Isus se îndrepta spre Ierusalim, 

centrul puterii. Oamenii vedeau deja în el pe regele lor, 

cel care îl va îndepărta pe Irod și îi va alunga pe romani. 

Ajuns în capitală, înconjurat de adepți, mai face câteva 

demonstrații de vindecări miraculoase, după care se ia la 

trântă cu puterea. Cei mai curioși și probabil, cei mai 

neliniștiți erau preoții. Acest Mesia prevestit de Ioan Bo-

tezătorul ar putea să le amenințe pozițiile. Trebuia văzut 



7. ISUS CRISTOS 

- 77 - 
 

urgent despre ce este vorba. Astfel, Isus este invitat la 

templu. Marii preoți îi pun diverse întrebări, iar Isus le 

răspunde de la înălțimea sa de fiu al lui Dumnezeu. 

Aceștia se simt desigur ofensați, dar și înfricoșați de 

zvonurile referitoare la “minunile” înfăptuite de Isus. În 

același timp, însuși Irod se simte amenințat de informați-

ile privitoare la apariția unui pretendent la tronul său, 

căci Mesia, cel prevestit de profeți, trebuia să devină re-

gele iudeilor. Acesta este și motivul pentru care pe cruci-

le creștinilor există inscripția INRI care înseamnă Isus 

Nazariteanul Regele Iudeilor. Astfel, cu toții se plâng lui 

Pilat, cel din Pont, cel nespălat pe mâini, guvernatorul 

roman al provinciei Iudeea. 

Cu ajutorul lui Iuda soldații romani îl prind pe Isus și 

îl bagă la închisoare. Dar ce se întâmplă? O nouă revol-

tă? Niște oameni cer eliberarea lui Isus - idolul lor care 

vindecă pe cei bolnavi - doar au văzut cu ochii lor minu-

nile. Pilat nu știe ce să facă. E drept că, Irod și preoții 

vor capul lui Isus. Dar ce se pricep ei la politică? Lui  

nu-i mai trebuie alți răzvrătiți. Ajung oamenii lui Bara-

bas. Cum mai avea un condamnat, Pilat din Pont se de-

cide, în sfârșit, să se spele pe mâini. Îi scoate pe cei doi 

candidați la crucificare în fața mulțimii și îi propune 

acesteia să aleagă pe cel ce urmează să fie grațiat. Mul-

țimea este derutată. Unii au văzut cu ochii lor “minunile” 

lui Isus, dar cum se explică faptul că el, fiul lui Dumne-

zeu, cel care părea așa de puternic, a ajuns să zacă nepu-

tincios în fața lor, ferecat în lanțuri. „Ceva nu este în re-

gulă”. Probabil că au fost înșelați, probabil că a fost un 

simplu scamator. „Și la urma urmei, dacă chiar este fiul 

lui Dumnezeu, așa cum pretinde, se descurcă el și sin-

gur. Mai bine să-l salvăm pe celălalt”.  

În acest timp Isus stătea drept, fără umbră de frică. 

Doar el este fiul lui Dumnezeu. „N-o să mă lase tăticu 

pe mine. Le arată El lor”. Dar iată că se îngroașă gluma. 
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Coroana de spini, crucea grea, Golgota. „Sigur tata vrea 

să mă pună la încercare. Dar unde este tata? Ăștia nu 

glumesc de loc. Ăștia chiar mă crucifică”. Și așa sărma-

nul om, care nu se știe prin ce împrejurări a ajuns să fie 

dotat cu această minunată forță vindecătoare, care a în-

cercat să facă numai bine, care i-a îndemnat și pe alții să 

facă la fel, a trecut prin calvarul crucificării, fără să aibă 

altă vină decât că nu a înțeles ce se întâmplă cu el. Înain-

te de a muri, după așteptări zadarnice, când își dă seama 

că nimeni nu vine să-l salveze, strigă cu disperare: “Tată, 

de ce m-ai părăsit?!”.  

Trebuie să recunosc că am simțit nevoia să fac o pa-

uză. Rememorând cumplitele fapte de atunci, încercând 

să descriu cât mai plastic starea de spirit a bietului om 

care, fără vina lui, a ajuns să creadă că este fiul lui Dum-

nezeu și apoi s-a simțit atât de trădat, mi-au dat lacrimi-

le.  

Câțiva dintre apropiații lui Isus, printre care se pare 

era și mama sa, Maria, au fost mereu lângă el în aceste 

cumplite clipe. Au asistat la suferințele lui Isus. Au văzut 

cum este urcat pe cruce. Au urmărit cu disperare cum 

viața se scurge din trupul lui chinuit și nu prea înțelegeau 

nici ei ce se întâmplă. Unde este tatăl său atotputernic? 

De ce nu îl ajută? Cum de este posibil așa ceva? După 

moarte, trupul chinuit al celui care le fusese învățător, a 

fost dăruit de Pilat lui Iosif din Arimateea, un presupus 

simpatizant al lui Isus. Evangheliile spun că acesta a de-

pus trupul lui Isus într-o grotă a cărei intrare a fost  pece-

tluită cu o piatră mare. Abia a doua zi, arhiereii și sadu-

cheii i-au cerut lui Pilat să pună strajă la intrarea peșterii, 

pentru ca nu cumva cineva să fure trupul     acestuia. Se 

pare însă că deja era prea târziu. Ideea era simplă.     

„Ce-ar fi dacă, am ascunde trupul și astfel putem justifi-

ca într-un fel lipsa de grijă a Tatălui față de fiul lui”. Zis 

și făcut! Trupul neînsuflețit al lui Isus a dispărut. Încă o 
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minune. Ați văzut? V-am spus noi că era fiul lui Dumne-

zeu, dar nu ne-ați crezut. Și așa legenda începe să se înfi-

ripe. Cu trecerea anilor, a deceniilor, a secolelor, aceasta 

se îmbogățește cu alte amănunte, legate de nașterea lui 

Isus, de moartea sa și astfel, ajungem să avem în zilele 

noastre o legendă care descrie toate evenimentele legate 

de acel trist, dar crucial eveniment. 

Poate este momentul să analizăm un anumit aspect, 

care nu este prea clar, în legătură cu rolul jucat de mama 

lui Isus în crâncenele întâmplări pe care le-am rememo-

rat. Dintre cele patru Evanghelii numai cea a lui Ioan 

consemnează prezența mamei lui Isus la locul răstignirii. 

De fapt, se pare că Isus nu se avea prea bine cu familia 

sa. La un moment dat, în peregrinările lui, înconjurat de 

apostoli, este anunțat că mama și frații săi au venit să-l 

vadă. Isus răspunde că el nu recunoaște alte rude decât 

pe cei ce sunt alături de el. De fapt, este consemnat în 

scripturi că în Nazaret, locul de origine al lui Isus, acesta 

nu a fost prea bine primit. Poate că era firesc ca vecinii 

lui, oamenii care îl cunoșteau de copil ca pe fiul unui 

dulgher oarecare, să nu le prea vină să creadă că, dintr-o 

dată, acesta s-a transformat în fiul lui Dumnezeu. Neîn-

crederea lor l-a împiedicat pe Isus să realizeze obișnuite-

le vindecări miraculoase cu care erau obișnuiți cei ce-l 

însoțeau. Foarte probabil este și faptul că părinții lui l-au 

sfătuit să termine cu „prostiile” și să se întoarcă  acasă, 

unde avea rostul său. Acesta ar putea fi unul din motive-

le pentru care Isus nu prea îi înghițea pe cei din familia 

sa. 

Evenimentele descrise mai sus ar putea constitui 

punctul de vedere a unui ateu ceva mai lucid, mai pre-

dispus la compromisuri. Exista totuși și o altă viziune 

asupra acestor evenimente. O astfel de viziune este suge-

rată de unele Evanghelii apocrife, dintre care cea mai 

sugestivă este Evanghelia după Iuda, un text nemodificat 
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de Biserica Creștină. În această Evanghelie, Isus este 

prezentat ca un personaj evoluat din punct de vedere spi-

ritual, asemenea yoghinilor din vechea Indie, care trecea 

des în altă dimensiune, unde întâlnea „un neam mare și 

sfânt de pe alt tărâm”. De fapt, chiar ceea ce numesc 

creștinii „schimbarea la față” ar putea fi descrierea naivă 

a unui astfel de eveniment. Un astfel de Isus evoluat ar 

putea realiza exerciții de levitație, ca cel de pe lacul Ti-

beriada, ar putea să învie morții, precum călugării tibe-

tani, și multe alte fapte care par minuni pentru marea 

majoritate a oamenilor. Pentru un astfel de personaj nici 

nu ar fi greu să se arate după moarte adepților lui. La un 

moment dat acești supraoameni pot să dorească să pără-

sească definitiv trupul material și să-și elibereze entitatea 

spirituală. Acest lucru se poate realiza prin moartea tru-

pului. Evanghelia după Iuda pretinde că Isus i-a cerut 

celui mai evoluat dintre apostolii săi, Iuda, să-l dea pe 

mâna romanilor pentru ca, prin execuție, să-și îndepli-

nească dorința. 

Care dinte cele trei variante prezentate mai sus este 

cea mai apropiată de realitate este greu de spus. Fiecare 

dintre cititori are libertatea s-o aleagă pe cea care i se 

pare cea mai plauzibilă. În orice caz, ipoteza inexistenței 

istorice a lui Isus mi se pare cel mai greu de acceptat. 
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8. CURENTELE RELIGIOASE CARE AU LA BAZĂ MITUL 

LUI ISUS 
Rezumat. Chiar și în urma unei analize sumare a 

scrierilor biblice rezultă faptul că Isus Cristos nu poate fi 

considerat întemeietorul creștinismului și nici măcar 

primul creștin. Isus s-a născut și a murit evreu, rămânând 

credincios Legii iudaice. Cel ce a pus bazele doctrinei 

creștine a fost apostolul Pavel, care a creat așa zisul mo-

del paulin. Este interesant de observat, faptul că eveni-

mentele legate de viața și moartea lui Isus au avut un pu-

ternic impact asupra contemporanilor săi și chiar asupra 

generațiilor următoare. Astfel, este cunoscut faptul că, în 

afară de creștinism, au mai apărut și alte curente religi-

oase, de asemenea, inspirate de evenimentele petrecute 

la începutul secolului I. Unul dintre acestea a fost cultul 

hebreilor care, deși credeau în învierea lui Isus Cristos și 

așteptau a doua venire a acestuia, practicau o strictă su-

punere față de Legea lui Moise. De fapt, cred că acesta a 

fost cultul pe care l-a propovăduit Isus.  

Un alt cult care a căpătat răspândire în acea perioadă 

a fost cel al eleniştilor. Eleniștii se simțeau detașați față 

de Lege și nu respectau instituțiile cultului iudeu. Sfântul 

Ștefan, omorât cu pietre de locuitorii Ierusalimului și 

considerat primul martir al creștinismului, nu era, de 

fapt, creștin, ci elenist. Creștinismul a apărut mai târziu 

odată cu convertirea lui Saul, care avea să devină înte-

meietorul doctrinei creștine sub numele de Pavel, Apos-

tolul Pavel. 

Diferitele culte iudeo-creștine ce au luat naștere după 

moartea lui Isus au supraviețuit încă multe secole după 

acele tragice evenimente. Unul dintre acestea a fost acela 

al lui Mani care, între 4 și 24 de ani, a fost adeptul unei 

secte iudeo-creștine ce funcționa în Babilonia. Ulterior, 
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el pune bazele unei noi religii, inspirată de evenimentele 

legate de viața lui Isus, ai cărei adepți mai pot fi întâlniți 

și în zilele noastre. 

Însuși Mahomed, întemeietorul religiei musulmane, a 

avut contact direct cu o sectă iudeo-creștină și multe din-

tre ideile religioase propuse de acesta își au originea în 

cultele inspirate de activitatea lui Isus. 

*** 

Faptele și învățăturile lui Isus trebuie analizate în 

contextul evenimentelor contemporane lui. Prin anii 28 – 

29 e.n. un ascet, Ioan Botezătorul, a început să predice în 

binecunoscuta manieră a profeților iudei, îndemnându-i 

pe evrei să practice virtutea, dreptatea și evlavia. El ves-

tea apropiata venire a Împărăției lui Dumnezeu sau, cum 

am spune noi acum, Judecata de Apoi, iar pentru iertarea 

păcatelor recomanda botezul în apele Iordanului. După 

mărturiile vremii, Ioan Botezătorul era un adevărat pro-

fet. Iluminat, irascibil și vehement în lupta declarată cu 

ierarhia religioasă și politică evreiască, el avea multe 

asemănări cu alți profeți, înaintași ai săi - Amos Cioba-

nul, Osea, Isaia, Ieremia și alții. 

Printre miile de oameni care veneau din toată Pales-

tina ca să primească botezul s-a aflat și Isus din Nazaret. 

Reputația sa de vindecător, care reda vederea orbilor și 

făcea ologii să meargă, l-a făcut pe Ioan să-l declare pe 

acesta drept Mesia cel mult așteptat. De aici, probabil, 

pleca convingerea lui Isus că el este fiul lui Dumnezeu. 

După arestarea lui Ioan de către soldații lui Irod, Isus 

însuși începe să predice, reluând ideile mentorului său. 

Proclamă, în primul rând, iminenta instaurare a Împără-

ției lui Dumnezeu, iar uneori afirmă chiar că aceasta a și 

venit. După o vindecare miraculoasă el afirmă: „Dacă 

însă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot afară pe demoni, 
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atunci a ajuns la voi Împărăția lui Dumnezeu”. (Evan-

ghelia după Luca). 

Este important de remarcat faptul că Isus nu se con-

sidera inițiatorul unei noi religii, ci milita pentru izbăvi-

rea poporului evreu: „Să nu socotiți că am venit să stric 

Legea sau pe Profeți; n-am venit să stric, ci să împli-

nesc”. (Evanghelia după Matei 5.17). Este evident că 

Isus se considera în slujba poporului evreu, încercând  

să-și aducă concetățenii pe calea cea dreaptă. Cu toate 

acestea,  evenimentele și întâmplările legate de existența 

și moartea lui Isus, au condus la crearea mai multor cu-

rente religioase, dintre care cel mai important este, desi-

gur, creștinismul.  

Unul din primele curente religioase, apărute printre 

evrei imediat după moartea lui Isus, a fost cel al hebrei-

lor. În ciuda faptului că aceștia credeau în învierea lui 

Isus și în a doua venire a Mântuitorului, hebreii propo-

văduiau supunerea față de Lege și practicau cu strictă 

fidelitate codul evreiesc al prescripțiilor rituale. 

Un alt curent religios contemporan cu hebreii, inspi-

rat din evenimentele legate de viața și moartea lui Isus 

era cel al eleniștilor. Acesta era constituit dintr-un grup 

de evrei din Ierusalim, care nu puneau prea mult preț pe 

religia iudaică și dezaprobau totala supunere a hebreilor 

față de Tora și de ritualurile evreiești. Unul dintre aceș-

tia, pe nume Ștefan, striga în fața mulțimilor: „Cel Prea-

înalt nu locuiește în temple făcute de mâna omenească”. 

La îndemnul autorităților, din care făcea parte și Saul 

(Pavel, după numele său creștin), Ștefan este omorât cu 

pietre, iar coreligionarii săi sunt alungați din Ierusalim. 

Împrăștierea eleniștilor are ca efect răspândirea ideilor 

acestora în diaspora evreiască și crearea primei colonii 

precreștine la Antiohia, în Siria.  

Cel care a pus bazele religiei creștine a fost Aposto-

lul Pavel. Născut la începutul sec. I în Tarsul Ciliciei 
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(Cilicia, denumire veche a unei regiuni din Anatolia), el 

vine la Ierusalim să studieze religia iudaică. Inițial era 

prigonitor al adepților lui Isus, în special al eleniștilor, 

devine ulterior, în urma unei viziuni, un adept înflăcărat 

al celor care credeau în învierea lui Isus. Fiind un om 

cult, cu pregătire teologică solidă, căpătată în urma stu-

dierii cărților sfinte ale evreilor cu Gamaliel - un cărturar 

recunoscut al timpului - Pavel elaborează principalele 

dogme care stau la baza creștinismului.  

În opinia lui, Isus s-a lăsat răstignit pe cruce pentru a 

răscumpăra păcatele săvârșite de oameni. Orice credin-

cios săvârșește unirea mistică cu Cristos prin taina bote-

zului, căci „toți care în Cristos ne-am botezat, întru 

moartea lui ne-am botezat, deci ne-am îngropat cu el în 

moarte prin botez, așa încât, după cum Cristos a înviat 

din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim întru 

înnoirea vieții”.  

Pavel marchează despărțirea definitivă a creștinilor 

de iudei prin negarea Legii lui Moise. El afirmă că este 

inutil ca oamenii să urmeze prescripțiile ritualice și mo-

rale ale Legii; prin el însuși omul nu poate dobândi mân-

tuirea. Înainte de a fi cunoscut Legea, el nu știa dacă era 

sau nu păcătos. A fi sub Lege echivalează cu „a fi robit 

stihiilor Lumii”, ceea ce înseamnă că „toți ce sunt întru 

Lege, sub blestem sunt”. (Galateni 3.10). 

Angajat în opera de propovăduire a creștinismului, 

apostolul Pavel întreprinde lungi călătorii în Asia Mică, 

Cipru, Grecia, Macedonia și Roma, predicând și înfiin-

țând noi Biserici. Este interesant de menționat aici dispu-

ta care a apărut între apostolul Pavel și ceilalți apostoli ai 

lui Isus. După moartea lui Isus, apostolii au început să 

desfășoare o intensă activitate de prozelitism. Pentru a fi 

acceptat în comunitate trebuia, în primul rând, să fii 

evreu adică să fii „tăiat împrejur”. Pavel, care practica 
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activitatea de prozelitism în teritorii care nu erau popula-

te de evrei, întâmpina dificultăți în a-i convinge pe po-

tențialii adepți să îndeplinească condiția menționată. 

Pentru acest motiv a cerut celorlalți apostoli să relaxeze 

această condiție. La început, apostolii s-au opus cu în-

dârjire și doar după multe negocieri au acceptat ca proze-

liții din afara Palestinei să poată fi primiți și fără să fie 

„tăiați împrejur”. 

Către anii 150, toate marile comunități de creștini 

considerau că scrierile care reprezentau tradiția apostoli-

că erau cele patru Evanghelii ale lui Matei, Marcu, Luca 

și Ioan, Faptele apostolilor și Epistolele lui Pavel și Ioan. 

Aceste scrieri, împreună cu Vechiul Testament, constitu-

iau modelul religiei creștine.  

Modelul creștin propune același Dumnezeu ca și re-

ligia iudaică, prima carte sfântă a creștinismului fiind, în 

mare măsură, asemănătoare cu Biblia Ebraică (Tanakh). 

Cu toate acestea, deși teologii afirmă că Dumnezeul No-

ului Testament este același cu cel al Vechiului Testa-

ment, creștinismul introduce noțiunea de Sfânta Treime, 

o trinitate formată din Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul 

și Sfântul Duh. Această idee nu a fost prea fericită, deoa-

rece a creat o mulțime de dileme filozofice nerezolvate 

în totalitate nici în zilele noastre și afirm acest lucru 

deoarece există și în prezent culte creștine, cum ar fi 

Martorii lui Iehova, Unitariştii și multe altele care nu 

acceptă ideea de trinitate. 

Această dilemă filozofică care pornește de la faptul 

că Dumnezeul unic al creștinismului este constituit, de 

fapt, din trei entități, a dat multă bătaie de cap teologilor. 

În secolul III e.n. erau deja închegate două curente creș-

tine care priveau în mod diferit această problemă. Preo-

tul creștin Arius (250 – 336) din orașul Alexandria 

(Egipt) susținea că Isus, fiul lui Dumnezeu nu este „con-

substanțial și coetern” cu Dumnezeu Tatăl. Pe de altă 
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parte Alexander, episcopul Alexandriei, susținea simila-

ritatea Fiului cu Tatăl. Ceilalți episcopi se situau într-o 

tabără sau alta în funcție de convingerile lor personale. 

Pentru a găsi rezolvarea acestui diferend, împăratul Im-

periului Roman de Est, Constantin I care prin Edictul de 

la Milan, dat în anul 313, legalizase creștinismul, con-

voacă un conciliu al tuturor autorităților Bisericii. Acesta 

este conciliul de la Niceea (astăzi Iznik, în Turcia), des-

fășurat în anul 325 care, cu majoritate de voturi, hotărăș-

te că Fiul este consubstanțial cu Tatăl. Documentul re-

zultat cu această ocazie poartă numele de „Crezul de la 

Niceea” și reprezintă, și în prezent, punctul de vedere 

oficial al Bisericii Creștine. Ce putem noi reține, ca oa-

meni cu mintea deschisă, din aceste fapte istorice? Isus 

Cristos a fost declarat Dumnezeu prin vot. De asemenea, 

la acest conciliu s-a hotărât când a înviat Isus, pentru ca 

mai apoi, după marea schismă dintre Biserica Romano- 

Catolică și Biserica Ortodoxă din anul 1054, același Isus 

să învie la date diferite. Cu alte cuvinte învie mai întâi 

pentru catolici, pentru ca mai târziu să mai învie o dată și 

pentru ortodocși. Toate aceste amănunte ar părea cara-

ghioase dacă s-ar referi la adevăratul Dumnezeu și nu la 

ce cred oamenii despre Dumnezeu sau cu alte cuvinte la 

un model particular de Dumnezeu. 

Cea mai importantă teză a modelului creștin însă este 

credința în învierea „în trup” a lui Isus. La multe popoa-

re există, din cele mai vechi timpuri, credința că, după 

moarte, sufletul mai stă în preajma locului unde a trăit 

defunctul și se înalță la cer abia după 40 de zile. Uneori, 

în timpul acestei perioade, spiritele puternice se arată 

rudelor sau cunoștințelor, pentru a le transmite diverse 

mesaje. Modelul creștin afirmă însă că Isus a înviat „în 

trup”. Această pretenție a apostolului Pavel de a pretinde 

că Isus a înviat „în trup” este puțin curioasă, deoarece 

însuși Isus, când s-a arătat Mariei Magdalena după răs-
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tignire, i-a spus „Nu mă atinge!”, ceea ce ar putea lăsa să 

se înțeleagă că avea o problemă cu materialitatea trupu-

lui său. De ce atunci Pavel insistă că învierea lui Isus a 

avut loc „în trup”? Motivul ar putea fi următorul. Gama-

liel, profesorul apostolului Pavel, făcea parte din secta 

iudeie a fariseilor care credea în învierea în trup, con-

cepție preluată, probabil, din escatologia zoroastriană. 

Saducheii, o sectă contemporană cu fariseii, repudia 

această idee. Ideea amintită este preluată și de escatolo-

gia creștină care prevede că, după a doua venire a lui 

Isus, cei buni vor învia „în trup”, primul exemplu fiind 

dat de însuși Isus. 

În ceea ce privește Sfântul Duh treburile sunt și mai 

încurcate. Este greu de înțeles de ce teologii creștini au 

simțit nevoia să mai introducă și o a treia entitate divină. 

După cum este descris în tratatele de teologie, Sfântul 

Duh îndeplinește diferite funcții care puteau fi foarte bi-

ne atribuite lui Dumnezeu Tatăl. Dar ce spune Noul Tes-

tament despre Sfântul Duh? Analizând referirile la cu-

vântul „duh” constatăm că autorii acelor scrieri atribuiau 

acestei noțiuni același sens ca și noi, oamenii secolului 

XXI, adică „spirit” sau „suflet”. De exemplu, în versete-

le: „Și duhul ei s-a întors și a înviat îndată” (Luca, 8.55) 

sau „Și Iisus, strigând cu glas tare, a zis: Părinte, în  

mâinile Tale încredințez duhul Meu. Și acestea zicând, 

Și-a dat duhul.” (Luca, 23.46), cuvântul „duh” are sen-

sul de „suflet”. În versetele: „Iar Copilul creștea și Se 

întărea cu duhul, umplându-Se de înțelepciune și harul 

lui Dumnezeu era asupra Lui.” (Luca, 2.40) sau „Și în-

dată cunoscând Isus, cu duhul Lui, că așa cugetau ei în 

sine, le-a zis lor: De ce cugetați acestea în inimile voas-

tre?” (Marcu, 8.12) prin „duh” se înțelege „spirit” sau 

„înțelepciune”.  

În același sens scripturile fac uneori referire la „du-

hul” său puterea lui Dumnezeu pe care uneori o numesc 
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și „Duh Sfânt”: „Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi 

turna din Duhul Meu peste tot trupul și fiii voștri și fiice-

le voastre vor prooroci și cei mai tineri ai voștri vor ve-

dea vedenii și bătrânii voștri vise vor visa.” (Fapte, 

2.17). Probabil, această confuzie a provenit din referirile 

de genul: „Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost: Ma-

ria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei 

înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul 

Sfânt.” (Matei, 1.18). În cazul în care „Duhul Sfânt” este 

o entitate diferită de Dumnezeu, se ridică serioase pro-

bleme de paternitate a lui Isus. Dar această problemă es-

te rezolvată puțin mai departe de însuși Dumnezeu: „Ia-

tă Fiul Meu pe Care L-am ales, iubitul Meu întru Care a 

binevoit sufletul Meu; pune-voi Duhul Meu peste El și 

judecată neamurilor va vesti.” (Matei, 12.18) Rezultă, 

destul de limpede, că Dumnezeu tatăl este una și aceeași 

entitate cu „Sfântul Duh” care a pus „în pântece”, dar pe 

care Dumnezeu îl poate trimite uneori sub înfățișarea 

unui porumbel alb pentru a-i îndeplini unele servicii. 

Tratarea ca entitate separată a „Sfântului Duh” și aparte-

nența la trinitatea divină a acestuia au fost hotărâte, în 

anul 325, la conciliul ecumenic de la Niceea, odată cu 

consubstanțialitatea lui Isus. 

Toate aceste evenimente sugerează încă odată faptul 

că modelul religiei creștine, sau dogmele creștine cum le 

numesc teologii, nu au fost nicidecum elaborate de Isus.  

De-a lungul secolelor modelul creștin, inițiat de Pa-

vel, a fost îmbogățit cu noi dogme și precepte. Organis-

mul care veghea asupra păstrării purității modelului creș-

tin și controla dezvoltarea acestuia era constituit din 

conciliile periodice care adoptau noi dogme sau le repu-

diau pe altele. Când participanții la concilii nu s-au mai 

putut înțelege, biserica creștină, unică până în acel mo-

ment, s-a scindat în cele două mari ramuri pe care le cu-

noaștem și în prezent: Biserica Catolică și Biserica Creș-
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tină ortodoxă. O dezvoltare importantă a modelului creș-

tin a avut loc în jurul anului 1000, când a fost introdusă 

dogma nașterii fără păcat a Mântuitorului. Cu această 

ocazie a luat naștere cultul Fecioarei Maria, personaj 

despre care, după cum știm, nu se prea pomenește nimic 

în Noul Testament. 

În paralel cu modelul creștin, fundamentat de scrieri-

le din Noul Testament, s-au dezvoltat și alte modele reli-

gioase denumite gnostice, deoarece adepții acestora pre-

tindeau că dispun și de alte informații, referitoare la 

practicile introduse de Isus, altele decât cele conținute în 

Noul Testament. La sfârșitul secolului I, pe lângă textele 

recunoscute de Biserica Creștină, circulau și alte texte 

cum ar fi Evanghelia după Toma, Evanghelia Adevăru-

lui, Evanghelia lui Pseudo-Matei, Faptele lui Petru. În 

afară de aceste texte, considerate apocrife, circulau multe 

informații orale de natură ezoterică (transmise numai 

inițiaților), pe care Isus le-ar fi destăinuit numai apostoli-

lor în cadrul unor ședințe de inițiere secrete. În plus, unii 

gnostici pretindeau că au primit informații direct de la 

Isus în timpul unor apariții ale acestuia.  

Dintre cei mai importanți gnostici putem aminti pe 

Simon Magul care își propovăduia modelul său creștin în 

Samaria, Marcion care îl nega cu vehemență pe Iahve al 

Vechiului Testament, considerând că Isus a venit tocmai 

ca să-i salveze pe oameni de despotismul acestuia sau 

Valentin care își propovăduia modelul său la Roma între 

anii 135 – 160. 

Un model religios interesant, inspirat din evenimen-

tele care au avut loc în prima jumătate a secolului I, este 

cel al lui Mani. Mani s–a născut în anul 216 în Babilonia 

aflată pe teritoriul actualului Irak. În acea perioadă Babi-

lonia era parte a imperiului persan condus de dinastia 

Sasanizilor.  
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Împreună cu familia sa, Mani frecventa o comunitate 

ascetică iudeo-creştină de orientare gnostică. Mani a fost 

un membru fervent al acestei comunități însă, datorită 

unei viziuni, la vârsta de 24 de ani, își părăsește coreligi-

onarii și elaborează dogmele unei noi religii. Această 

religie, numită maniheism, reușește să convingă mai 

multe personalități politice de la curtea împăratului Per-

siei, Shapur I și, în final, chiar și pe acesta. Cu sprijinul 

împăratului organizează mai multe călătorii cu scop de 

misionariat în Persia, Mesopotamia, Palestina, Siria, 

Egipt, Turkestan, India, ajungând chiar și până în China. 

În toate aceste ținuturi a înființat comunități religioase, 

dintre care unele au supraviețuit până în zilele noastre. 

După moartea lui Shapur I, Mani pierde influența la 

curtea împăratului și ajunge pe mâna preoților mazdeeni, 

reprezentanții religiei oficiale care îl aruncă în temniță 

unde, în cele din urmă, moare. 

După părerea mea, acest episod este revelator. Este 

evident că în comunitatea iudeo-creştină, despre care se 

poate ușor presupune că mai păstra încă învățăturile ela-

borate de Isus, Mani a dobândit suficiente cunoștințe 

ezoterice pentru inducerea acelor stări care aduc credin-

ciosul în contact cu divinitatea. Cum altfel putem explica 

faptul că Mani a avut succes și în India, țara jainiștilor, a 

budiștilor, a hindușilor care, cu toții, aveau astfel de pre-

ocupări. Pot doar să trag concluzia că practicile lui Mani 

erau mai puternice decât cele utilizate de comunitățile 

locale de asceți. Ar fi interesant de studiat care sunt tra-

dițiile comunităților de maniheeni care au supraviețuit 

până în prezent, pentru că, în acest fel, am putea afla câte 

ceva din practicile ezoterice ale lui Isus Cristos, pierdute 

de mult de Biserica Creștină. 

Doctrina religioasă a lui Mani se dorea a fi o religie 

universală. Pentru a evita controversele și ereziile care 

au subminat zoroastrismul, budismul și chiar proaspăta 
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religie creștină, Mani a fixat în șapte tratate întreg cano-

nul religiei propuse de el. Doctrina maniheismului cu-

prindea elemente tradiționale iraniene luate din mazde-

ism (religia lui Zoroastru), elemente iudeo-creştine și 

budiste, dar accentuez încă o dată: nicio religie nu a pu-

tut vreodată să fie creată pornind de la o doctrină. Mai 

întâi a existat un personaj precum Zoroastru, Buddha, 

Isus și acum Mani, care propuneau niște metode eficien-

te de inducere a stărilor modificate de conștiință. Prin 

acestea el realiza diverse „minuni” (vindecări, mers pe 

apă, etc.) și apoi reușea să-i învețe și pe alții. Doctrina 

religioasă era creată ulterior, uneori de același personaj 

cum este cazul lui Moise, Zoroastru, Mani sau de alții ca 

în cazul religiei creștine (Apostolul Pavel). Prin acest 

raționament vreau să accentuez ideea că Mani a preluat 

metodele de inducere a stărilor modificate de conștiință 

de la Isus Cristos, pe care le-a cunoscut prin intermediul 

grupării iudeo-creştine al cărui membru a fost de la 4 ani 

la 24. Îmbrăcându-le apoi în propriile sale idei a creat 

noua credință numită maniheism. 
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9. MAHOMED, PROFETUL LUI ALLAH 
Rezumat. Triburile arabe din sec. VII aveau deja o 

religie învechită. Credințele lor se învârteau în jurul cul-

tului „pietrei negre” – Ka’aba, probabil, un meteorit des-

pre care se spunea că a unit cerul cu pământul. Ei cre-

deau în mai multe zeități, iar serviciile religioase erau 

îndeplinite de membrii unor familii de vază din oraș. În 

această atmosferă, în care religia era o activitate formală 

și reprezenta mai mult o formă de subordonare față de 

puterea locală decât o legătură cu puterea divină, apare 

Mahomed. Acesta avea contact cu persoane care aparți-

neau unei secte iudeo-creştine ce practicau încă o religie 

vie, cu rugăciuni profunde rostite în colectivitate. După 

lungi perioade de meditație petrecute în locuri însingura-

te, Mahomed elaborează Coranul (Qur’an) și pune baze-

le unei religii monoteiste, islamul, care era în mare parte 

elaborată după modelul religiilor iudee și creștine. Isla-

mul credea în Dumnezeul Vechiului Testament, pe care 

musulmanii îl numesc Allah, iar Coranul i-a fost revelat 

lui Mahomed de Dumnezeu prin intermediul arhanghelu-

lui Gabriel. Conform credinței musulmanilor, Dumnezeu 

a ales câțiva profeți pentru a fi mesagerii săi. Dintre 

aceștia cei mai importanți sunt considerați Adam, Noah, 

Abraham, Moise, și Isus. Profeții, și printre ei și Isus, 

sunt oameni, chiar dacă unii dintre ei realizau diverse 

minuni. Musulmanii cred că Mahomed este ultimul pro-

fet pe care l-a trimis Dumnezeu pentru a corecta cuvân-

tul Domnului care, între timp, a început să fie înțeles 

greșit de către oameni. 

Printre cele cinci cerințe (stâlpi) ale religiei islamice 

una dintre cele mai importante o reprezintă rostirea ru-

găciunilor. De cinci ori pe zi, la anumite ore, musulma-

nul oprește orice activitate, îngenunchează cu fața spre 
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Mecca și rostește în gând sau cu glas anumite versete din 

Coran. După cum știm această îndatorire este   respectată 

de musulmani și în zilele noastre, indiferent în ce parte a 

globului pământesc se află. 

*** 

Spre deosebire de alte personaje, cum ar fi Moise sau 

Isus Cristos, despre care avem puține date istorice, in-

formațiile despre viața și faptele lor parvenindu-ne mai 

mult din mituri și legende, despre Mahomed există o 

mulțime de date biografice, atestate documentar. În lu-

mina acestora, Mahomed apare ca un om obișnuit care 

nu face minuni și nu vindecă pe nimeni. Ca și Moise, 

Mahomed simte nevoia să pună în ordine viața religioasă 

a concetățenilor săi. Este drept că arabii din acele tim-

puri practicau un cult politeist de o vechime considerabi-

lă (elemente similare se întâlnesc în Palestina secolului 

VI î.e.n.) care nu mai ținea pasul cu religiile monoteiste, 

practicate de populațiile vecine.  

Centrul vieții religioase era orașul Mecca în care se 

afla sanctuarul Ka’aba, un edificiu fără acoperiș, ce avea 

încastrat în unul dintre zidurile sale Piatra Neagră, con-

siderată de origine cerească. Stăpânul pietrei Ka’aba era 

considerat Allah care coexista cu alte trei zeițe, fiicele 

acestuia. Slujba din sanctuar era încredințată membrilor 

unor familii de vază și această poziție se transmitea ere-

ditar. Evident, aceștia erau aleși nu după harul lor, ci du-

pă influența de care se bucurau în acea comunitate și 

acesta este motivul pentru care putem afirma că avem de 

a face cu o religie învechită. Într-o religie nouă, vie, ser-

viciile religioase sunt îndeplinite de oameni care reușesc 

să mențină legătura dintre credincioși și divinitate, prin 

ceea ce numim acum însușiri paranormale. Pe măsură ce 

religia se perimează, îmbătrânește, aceste funcții sunt 
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preluate de oameni politici sau, cum se întâmplă în zilele 

noastre, de persoane care au susținut un examen de ad-

mitere și au urmat apoi niște cursuri de teologie. 

Încă din tinerețe, Mahomed ia contact cu religiile 

monoteiste ale vremii; un văr al soției sale era creștin, iar 

evreii erau destul de răspândiți în regiune. Religia iudeo-

creştină, cu care a venit în contact Mahomed, era, în ace-

le timpuri, o religie vie, proaspătă, în care credincioșii 

mai păstrau încă, în mare parte, învățăturile lui Isus Cris-

tos. Conform tradiției, el se ascundea în peșteri sau lo-

curi însingurate unde practica lungi perioade de “retrage-

re spirituală”. Primele revelații au început în anul 610 

e.n., pe când Mahomed avea 40 de ani. 

Mahomed pretindea, ca și Moise, că ideile sale sunt 

de origine divină, adică sunt dictate direct de Allah. De-a 

lungul mai multor ani, Profetul definește religia islamică, 

rezultând binecunoscuta carte sfântă a adepților lui Ma-

homed: Coranul. O mare parte dintre cercetători conside-

ră că islam înseamnă supunere însă, Soheib Bencheikh el 

Hocine, care a scris capitolul despre islamism din lucra-

rea Marile Religii a lui Philippe Gaudin, consideră că 

cea mai fericită traducere a acestui cuvânt ar fi “pacea 

lui Allah”. După strângerea unui număr suficient de ma-

re de adepți, Mahomed și-a impus în continuare religia 

sa monoteistă prin forța armelor. Centrul activității sale 

religioase a fost orașul Medina, orașul Mecca fiind isla-

mizat după cucerirea acestuia de către armata lui Maho-

med în anul 630. În anul 632 Mahomed se îmbolnăvește 

și moare la Medina, unde este și înmormântat.  

În cadrul religiei propovăduite de Mahomed, Allah - 

Dumnezeul unic al musulmanilor - se identifică cu 

Dumnezeul iudeilor și al creștinilor. După viziunea lui, 

sanctuarul Ka’aba a fost ridicat de Avraam și fiul său 

Ismael, născut de sclava Agar, personaje importante ale 

Vechiului Testament iudeu. Mahomed recunoaște pe 
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profeții Moise și Isus, dar consideră că Dumnezeu     

(Allah) a trimis un nou profet, pe el, pentru a revigora 

credința. Viața religioasă islamică este reglementată de 

cei cinci „stâlpi ai credinței”. Primul stâlp se numește al 

shahadatan și reprezintă recunoașterea credinței în     

Allah. Pentru a fi considerat musulman trebuie să rostești 

următoarele două propoziții: 

- recunosc ca nu există alt Dumnezeu decât Allah; 

- recunosc că Mahomed este Mesagerul lui Allah. 

Dacă declarația este sinceră sau mincinoasă nu re-

prezintă o problemă a celorlalți musulmani. Cât timp nu 

negi public afirmațiile din Coran, musulmanii sunt obli-

gați să te considere unul de-ai lor. 

Cel de-al doilea stâlp se numește salat și se referă la 

cele cinci rugăciuni zilnice, pe care musulmanii trebuie 

să le practice. Dintre acestea, două rugăciuni sunt de lu-

mină și trei de umbră. Rugăciunile de lumină se fac la 

prânz și după-amiază, înainte de apusul soarelui și se 

desfășoară în tăcere, iar cele de umbră se fac dimineața, 

înainte de răsăritul soarelui, seara, după apus și la miezul 

nopții. Rugăciunile de umbră se rostesc cu glas tare. Pen-

tru rugăciune, credinciosul alege niște versuri din Coran 

pe care le adresează lui Allah. În afara acestor rugăciuni, 

musulmanii mai sunt datori să participe la rugăciunea 

colectivă din fiecare vineri care se desfășoară în mos-

chee. Această întrunire este condusă de un imam, care 

rostește cu glas răspicat cuvintele adresate lui Allah, în 

timp ce participanții repetă în cor rugăciunea. Imam-ul 

nu joacă rolul preotului de la creștini, în sensul că nu es-

te un intermediar dintre Dumnezeu și credincios. La mu-

sulmani, fiecare credincios se adresează direct lui  Allah, 

fără alți intermediari. Imam-ul (în traducere – cel care stă 

în față) nu are decât rolul de a coordona rugăciunea,   

astfel încât toți participanții să o rostească simultan. Mai 
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târziu, unele curente islamice vor reconsidera poziția 

imam-ului, atribuindu-i acestuia un rol mai important.  

Cel de-al treilea stâlp al religiei se numește zacat și 

se referă la milostenia oficială impusă de Coran.    

Zacat-ul reprezintă un impozit legal stabilit la 2,5% din 

venitul credinciosului și este folosit pentru ajutorarea 

oamenilor săraci sau pentru susținerea unor nevoi ale 

comunității.  

Al patrulea stâlp este postul (sawm), pe care credin-

ciosul trebuie să-l practice în luna Ramadan. Postul în-

cepe în fiecare dimineață și durează până la apusul soa-

relui. Al cincilea stâlp reprezintă pelerinajul (hajj), pe 

care fiecare musulman este dator să-l îndeplinească mă-

car o dată în viață. Într-o anumită zi a anului, musulma-

nii din toate colțurile lumii se adună la templul Ka’aba 

din Mecca și se roagă împreună. 

Un fapt demn de remarcat este acela că modelul   di-

vinității și practicile religioase stabilite de Mahomed prin 

Coran a rămas nemodificat de-a lungul secolelor, dar, cu 

toate acestea, și în cadrul islamului au apărut mai multe 

curente. Cel mai numeros dintre acestea este reprezentat 

de sunniți care se consideră urmașii religioși ai califului 

Abu Bakr, tatăl soției favorite a lui Mahomed, numită 

Aișa. Sunnismul bazat pe sunna, practica tradițională, 

este caracterizat, în primul rând, de importanța acordată 

interpretării literale a Coranului. Șiiții, care se consideră 

adepții lui Ali, soțul Fatimei, fiica lui Mahomed, consi-

deră că versetele din Coran au înțelesuri ezoterice ascun-

se, pe care aceștia se străduiesc să le descifreze. Imam-ul 

șiiților îndeplinește un rol mult mai important în comuni-

tate, fiind considerat intermediarul dintre Allah și cre-

dincioși. Acesta descoperă semnificațiile secrete ale Co-

ranului și ale tradiției și apoi este în măsură să-i inițieze 

pe credincioși în misterele divine. Adâncind și perfecțio-

nând practicile șiiților s-a ajuns la sufism. Sufiții sau 
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dervișii, cum se mai numesc aceștia, formează un curent 

mistic care își propune dobândirea a ceea ce slavii și 

grecii numeau charisme, adică însușiri paranormale. Ca-

lea prin care sufiții dobândeau aceste charisme consta 

din repetarea de un număr mare de ori a unor cuvinte 

adresate lui Allah. De exemplu, în practica Muraqaba, 

una din căile urmate de sufiți, practicantul trebuie să re-

pete cuvintele: Iahî anta wa-ridâka matlûbî care în tra-

ducere înseamnă – Dumnezeul meu, tu ești țelul meu și 

harul tău este ceea ce caut eu. Evident, aceste practici ne 

amintesc de isihasmul creștin. 
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10. DARWIN ȘI DUMNEZEU 
Rezumat. În acest capitol se fac câteva considerații 

asupra teoriei evoluționiste a lui Charles Darwin și se 

arată credincioșilor că această teorie nu infirmă neapărat 

aportul lui Dumnezeu la opera de creare a unor noi spe-

cii. 

*** 

Din cele mai vechi timpuri omul a fost preocupat de 

originea sa și a multitudinii de plante și animale care îl 

înconjurau. Mitologiile tuturor popoarelor au un răspuns 

pentru această întrebare crucială și unele dintre acestea 

au fost amintite în capitolele anterioare. 

Vechiul Testament, una dintre cărțile de căpătâi ale 

creștinilor, stipulează că plantele au fost create de Dum-

nezeu în ziua a doua, viețuitoarele apelor și ale văzduhu-

lui în ziua a patra, iar viețuitoarele pământului și omul în 

ziua a cincea. Citind biblia creștină, nu putem să nu în-

cercăm un sentiment de mândrie pentru faptul că Dum-

nezeul nostru a fost mult mai priceput decât zeii vechilor 

greci care s-au străduit mult mai mult pentru aceeași lu-

crare. 

Modelul creștin care explică apariția omului pe pă-

mânt se numește „modelul creaționist” și este susținut cu 

ardoare și în prezent de biserică și de adepții înfocați ai 

acesteia, în pofida tuturor dovezilor aduse de cercetările 

științifice efectuate în ultimele secole. 

Cercurile științifice sunt acum unanim de acord că 

lumea vie a apărut în urma unui proces îndelungat de 

evoluție care, cam acum 200 000 ani, a culminat cu apa-

riția primului homo sapiens, ceva care amintea destul de 

vag de oamenii de astăzi.  



10. DARWIN ȘI DUMNEZEU 

- 99 - 
 

Încă din secolul XVIII, oamenii de știință se simțeau 

copleșiți de multitudinea de plante și animale care îi în-

conjurau. Și când te gândești că nici nu le cunoșteau încă 

pe toate. Ce s-au gândit ei? Nu se poate ca toate aceste 

plante sau animale să nu aibă chiar nimic în comun, mai 

ales că unele semănau între ele. Ce-ar fi să le grupăm 

după caracteristicile lor, și-au spus ei, astfel încât să ne 

fie mai ușor să le studiem?  

Primul care și-a asumat această sarcină a fost Karl 

Linné care a propus un sistem de clasificare al plantelor 

și animalelor destul de neinspirat. Cu principiile lui de 

clasificare nu era de acord nici măcar soția lui. În dorința 

lui de a clasifica și ordona totul, Linné a făcut impruden-

ța să se amestece și în treburile casnice, ordonând după 

principiile lui așezarea lucrurilor de prin dulapuri. Soția 

lui, ignorantă în cele ale clasificării, nu a apreciat pro-

funzimea gândirii lui Karl și i-a interzis să-și mai bage 

nasul prin rafturile ei. Reacția soției lui Linné nu miră 

însă pe nimeni; este cunoscut faptul că soția este cea mai 

puțin dispusă să recunoască meritele soțului, așa încât 

bietul Karl a trebuit să-și restrângă sfera de activitate 

doar la botanică și zoologie. 

Luând la bani mărunți toată flora și fauna cunoscută 

pe atunci, s-au ridicat unele semne de întrebare. Din pă-

cate aceasta este soarta tuturor cercetătorilor; când cred 

că au găsit răspunsul la o întrebare, descoperă alte cinci 

întrebări fără răspuns. 

În efortul depus pentru a clasifica multitudinea de 

plante și animale cunoscute, Linné și urmașii săi au re-

marcat că unele dintre acestea au dispărut cu desăvârșire, 

martori ai existenței lor pe pământ fiind numai niște fosi-

le. 

 Pentru a explica acest lucru de neînțeles, Georges 

Cuvier a propus teoria catastrofelor care susținea că, da-

torită unor catastrofe naturale, unii reprezentanți ai reg-
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nului vegetal și animal au dispărut brusc și definitiv. 

Printr-un nou act divin de creație, locul rămas liber era 

ocupat cu alte specimene mai perfecționate.  

Pentru un om „cu frica lui Dumnezeu” această expli-

cație poate fi pe deplin satisfăcătoare. Ce ne facem însă 

cu cei care au obiceiul să gândească singuri? Pentru 

aceștia teoria lui Cuvier nu este suficientă. Oare ce gân-

desc aceștia despre teoria catastrofelor a lui Cuvier? Păi 

ei consideră că, după această teorie, Dumnezeu este me-

reu pus la muncă să creeze noi plante și noi animale și 

încă și mai perfecționate decât cele distruse de …, de 

cine? Catastrofele incriminate puteau avea loc fără voia 

lui Dumnezeu? După părerea lui Cuvier, Dumnezeu, 

nemulțumit de ceea ce crease până în acel moment, stu-

dia în continuare și când ajungea la o nouă soluție, mai 

perfecționată, „dădea” o mică catastrofă care distrugea 

specia cea veche, nereușită, și îi dădea drumul la cea  

nouă. Adică, Dumnezeu nu este atotștiutor! Dumnezeu 

mai are de învățat! Dar probabil că cei de atunci nu pri-

veau lucrurile așa de caustic, astfel încât această teorie   

i-a cucerit pe contemporanii lui Cuvier care, în entuzi-

asmul lor, s-au apucat să strângă fonduri pentru organi-

zarea unei expediții în jurul lumii, cu scopul de a culege 

noi dovezi în sprijinul teoriei catastrofelor. 

Unul dintre cei care au apreciat gândirea lui Cuvier a 

fost și Charles Darwin, pe atunci tânăr învățăcel. Pentru 

competența și entuziasmul cu care susținea teoria catas-

trofelor a lui Cuvier, Charles Darwin a avut onoarea să 

fie ales naturalistul proiectatei expediții. Dar, ca toți oa-

menii care stau mai mult timp departe de casă, Darwin a 

uitat de ce a fost trimis în expediție, astfel încât, la în-

toarcere, nu mai credea deloc în teoria catastrofelor. Mai 

mult decât atât, propune o nouă teorie, teoria evoluțio-

nistă care, nu numai că infirma vechea teorie a catastro-

felor, lăsându-l astfel șomer pe Dumnezeu, dar avea și 
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nerușinarea să pretindă că însuși OMUL, cea mai perfec-

tă operă a lui Dumnezeu, creat după chipul și asemăna-

rea Sa, se trage, de fapt, din maimuță.  

Cutremurul produs de teoria evoluționistă a lui Dar-

win, se mai resimțea încă după un secol. Amintiți-vă 

evenimentele de genul celor descrise în filmul “Procesul 

Maimuțelor”, în care dascălii, care îndrăzneau să predea 

în școli teoria evoluționistă, erau încă puternic contestați. 

Chiar și în prezent unii susțin că teoria evoluționistă 

a lui Darwin este infirmată de ultimele cercetări. Nimic 

mai fals! Confirmă oare ultimele descoperiri vechea teo-

rie a catastrofelor sau cine știe ce altă teorie fantezistă în 

care speciile dispar, ca să apară apoi altele perfecționate 

și total diferite de cele anterioare? Nici vorbă! Este drept 

că, teoria evoluționistă a beneficiat de completări și îm-

bunătățiri, grație cercetărilor actuale. În teoria sa Darwin 

susținea că în cadrul fiecărei specii apar mutații întâm-

plătoare, ce conferă individului, care a suferit această 

mutație, noi caracteristici. Dacă aceste caracteristici sunt 

utile individului, în sensul că îi creează un avantaj în lup-

ta pentru supraviețuire, respectivele caracteristici sunt 

transmise urmașilor, astfel încât, în cele din urmă, indi-

vizii mai dotați îi înlocuiesc pe cei care nu au dobândit 

caracteristica favorizantă.  

Ideea este cuceritor de simplă și foarte ușor de accep-

tat. În acest context, îmi vine în minte vechea dilemă ca-

re m-a preocupat încă din copilărie: ce a fost mai întâi,  

oul sau găina? În lumina celor spuse mai sus, rezultă 

limpede, contrar ideii general acceptate, că mai întâi a 

fost oul. Într-adevăr, la un moment dat exista un individ 

care cotcodăcea, dar îi mai lipsea ceva ca să fie cu ade-

vărat găină. O întâmplare fericită însă face ca embrionul 

din oul acestei protogăini să sufere o mutație, astfel încât 

puiul ieșit din acest ou să nu mai semene cu părinții săi 
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și să devină chiar o găină. Deci, acesta a fost oul, din ca-

re a ieșit prima găină!  

Dar să revenim la ideea noastră. Cercetările recente 

au demonstrat că frecvența mutațiilor întâmplătoare, 

produse de diverse cauze, dintre care una ar putea fi ra-

diațiile cosmice, nu justifică ritmul evoluției înregistrat 

de speciile studiate. Se pare că, atunci când existența 

unei specii este pusă în pericol de schimbarea condițiilor 

de mediu, frecvența mutațiilor care apar la membrii aces-

tei specii crește considerabil, accelerând astfel procesul 

de formare a noi indivizi. Indivizii ale căror mutații sunt 

nefavorabile dispar, iar cei cu ceva noroc, ale căror mu-

tații îi ajută în procesul de supraviețuire, își transmit ca-

racterele urmașilor, ducând încet, încet la formarea unei 

noi specii. 

Creșterea frecvenței mutațiilor poate avea doar două 

explicații posibile. Cei care nu prea văd rolul lui Dum-

nezeu în această afacere consideră că, în condițiile preca-

re în care sunt nevoiți să trăiască indivizii speciei, se 

produc mai multe mutații, de fapt, niște defecte în proce-

sul de transmitere a caracterelor. Se poate presupune că 

un individ slăbit din punct de vedere fizic de condițiile 

improprii de viață devine mai puțin capabil să-și conser-

ve codul genetic, adică să transmită corect caracterele 

către urmași. 

Dar nu trebuie să acceptăm neapărat ideile acestor 

oameni fără Dumnezeu. De ce nu s-ar putea petrece lu-

crurile și în felul următor? Atunci când, din cauza condi-

țiilor de mediu, o specie este în dificultate, Dumnezeu, 

„în mare mila sa”, își propune să o ajute. Pentru aceasta 

nu face decât să modifice discret genele indivizilor în 

cauză, fapt care are ca efect apariția unor indivizi cu ca-

ractere diferite de cele ale părinților, poate chiar cele ce 

pot asigura supraviețuirea indivizilor aflați în dificultate. 
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Indiferent de cauza care determină înmulțirea numă-

rului de mutații, este evident ce se întâmplă în continua-

re. Apar, deci, diverși indivizi care nu mai seamănă cu 

părinții lor, niște epigoni, niște mutanți. Majoritatea din-

tre aceștia sunt mai puțin viabili ca părinții lor, mai puțin 

dotați pentru supraviețuire și dispar mai repede, probabil, 

înainte de a apuca să se înmulțească. Ați observat cu si-

guranță că, la aproape toate speciile, masculul a căpătat, 

prin procesul de evoluție, caracteristici care, într-un fel 

sau altul, îl fac să fie remarcat de femela pregătită pentru 

fecundare. Masculii celor mai multor specii sunt fie ară-

toși, cum se întâmplă în lumea păsărilor, fie agresivi, ca 

în lumea mamiferelor, fie și una și alta. Chiar dacă nu-

mărul de femele dintr-o comunitate de indivizi este 

aproximativ egal cu cel al masculilor, din cauză că nu 

toate femelele intră în călduri în același timp, întotdeau-

na în jurul unei femele, pregătită pentru cuplare, se fo-

iesc mai mulți amatori. Cel mai viguros dintre masculi se 

impune, de cele mai multe ori prin luptă și deci, el va fi 

cel care își transmite caracterele urmașilor. Masculii 

bolnavi, slabi sau născuți cu diverse deficiențe trebuie să 

se mulțumească doar cu parfumul din aer. Acesta este 

unul din mecanismele simple, dobândit prin evoluție, 

prin care specia își asigură supraviețuirea.  

Este ușor de presupus că multe specii care nu și-au 

dezvoltat metode prin care indivizii cei mai dotați, cei 

mai apți pentru supraviețuire, să fie cei care își transmit 

caracterele urmașilor, au dispărut încet, încet, lăsând lo-

cul altor specii, mai evoluate din acest punct de vedere. 

Dacă specia este pusă în dificultate de schimbarea condi-

țiilor de mediu, unele dintre mutațiile care apar pot avan-

taja individul, în sensul că își poate găsi hrana mai ușor 

sau suportă mai bine frigul sau căldura și în acest fel este 

mai dornic, mai apt pentru dragoste. Dintre fiii acestuia, 

cei care vor moșteni caracterele tatălui, vor fi la rândul 
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lor mai iubăreți și, în acest fel, numărul celor care vor 

poseda caracterul favorizant va crește și încet, încet se 

vor impune, dând naștere, în cele din urmă, la o popula-

ție adaptată la noile condiții de mediu, cu alte cuvinte la 

o nouă specie. 

Au apărut puncte de vedere diferite fată de teoria 

evoluționistă în forma propusă de Darwin și în legătură 

cu originea omului. Darwin considera că omul a evoluat 

dintr-o specie de maimuțe care mai trăiește și în prezent 

și presupunea că acesta ar putea fi cimpanzeul. Ultimele 

cercetări au dus însă la concluzia că, atât maimuțele ac-

tuale, cât și omul au un strămoș comun care acum a dis-

părut. 

Observăm că, de fapt, teoria evoluționistă nu îl nea-

gă, cu orice preț, pe Dumnezeu, așa cum s-au speriat 

contemporanii lui Darwin ci, dimpotrivă, îi conferă un 

rol mai subtil, mai demn și în același timp mai comod, 

mai lipsit de responsabilități. În loc ca Dumnezeu să fie 

nevoit să se preocupe cu problemele de supraviețuire ale 

tuturor speciilor de pe pământ și să-și bată capul cu re-

proiectarea acelora care sunt în pericol, în noua viziune 

nu are de făcut nimic mai mult decât să încurce puțin 

spiralele lanțului acidului dezoxiribonucleic (ADN), cel 

responsabil cu transmiterea caracterelor, și să lase apoi 

indivizii să se descurce singuri cu capriciile naturii. 

Nu pot să nu mă gândesc cu această ocazie la o ca-

podopera a naturii, o extraordinară operă de adaptare a 

unei specii și anume la familia de albine. Se apreciază că 

albinele au apărut pe pământ, aproximativ acum 100 mi-

lioane de ani, cu mult timp înaintea omului. Dar ce cre-

deți că a făcut albina în atâta amar de vreme? Ei bine, a 

inventat societatea comunistă, multilateral dezvoltată, 

cea la care visau Marx, Engels, Lenin, Stalin și pe care 

Nicolae Ceaușescu voia, cu orice preț, să ne-o bage pe 

gât și nouă, românilor. Nu este nicio glumă în afirmația 
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mea și pentru a vă convinge de adevărul spuselor mele 

să recapitulăm puțin. Vă mai amintiți, sper, care erau 

țelurile către care tindea societatea comunistă? Dacă nu, 

poftim, le aveți aici: 

- munca va deveni o necesitate vitală pentru toți 

membrii societății;  

- fiecare va munci după capacitățile proprii și va con-

suma după nevoi.  

Foarte frumos și foarte tentant! Pentru înfăptuirea 

acestui vis, aproximativ o treime din populația planetei a 

pătimit aproape un secol și unii mai pătimesc încă și 

acum. 

Dar să vedem ce e cu albinele. Toți membrii unei 

familii de albine muncesc din momentul în care s-au 

născut, zi și noapte, fără o clipă de odihnă, fără o clipă 

de somn, până la moarte. Se poate spune cu adevărat că 

munca a devenit pentru albine o necesitate vitală. Munca 

este înscrisă în codul genetic al albinei. În primele două 

săptămâni după ieșirea din celula fagurelui, albina se 

ocupă cu hrănirea puietului, producând cu ajutorul unor 

glande specializate, amplasate în cap, mult lăudatul și 

râvnitul lăptișor de matcă. Altele se străduiesc din greu 

să construiască noi faguri, pe care îi clădesc din solzii 

produși de niște glande care secretă ceară. După epuiza-

rea acestor glande, albina trece la alte treburi, cum ar fi 

culesul de nectar, de polen sau aducerea apei în stup. 

Aceasta în timpul zilei, dar să nu credeți că, la căderea 

serii, albina se retrage în pătuțul ei cald din stup, se în-

tinde obosită și trage un somn bun până dimineață. Nici 

vorba. Toată noaptea stupul vuiește de munca albinelor 

care prelucrează nectarul cules peste zi, transformându-l 

în miere. Muncind așa zi și noapte, biata albină se uzea-

ză repede, astfel încât, după vreo 35 de zile devine mică, 

negricioasă și foarte agresivă, atacând orice intrus care 

pune în pericol familia sau rezervele de hrană ale  aces-
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teia. În cele din urmă moare, dându-și viața pentru sigu-

ranța familiei, sau căzând epuizată, undeva pe coclauri, 

în căutare de hrană. 

Frumos vis pentru un secretar general de partid. Cred 

că, la așa ceva visa Ceaușescu, când propunea crearea 

omului de tip nou. După cum vedeți, primul principiu al 

societății comuniste este 100% realizat în familia de al-

bine. Toți membrii familiei își îndeplinesc menirea cu 

prisosință. Matca sau regina, după ce se destrăbălează o 

dată în viață, cuplându-se cu mai mulți miri, uneori până 

la zece, se preocupă apoi de înmulțirea membrilor fami-

liei, depunând ouă zi și noapte. Se apreciază că ouăle 

depuse de o matcă în 24 de ore depășesc în greutate cor-

pul acesteia.  

În sfârșit, am ajuns și la masculii familiei, trântorii 

care își merită pe deplin numele. Aceștia nu fac nimic 

decât să stea toată vara „cu urechile ciulite”, poate, poate 

e rost de vreo nuntă. Cum iese din stup o matcă tânără la 

împerecheat, cum se reped toți, buluc, de pe o rază de 

vreo 10 km și care mai de care se străduiește să o prindă. 

Acești masculi răsfățați, pe care albinele îi hrănesc, fără 

ca aceștia să muncească și care, de fapt, nici nu sunt prea 

mulți, au rolul să transmită, să perpetueze caracterele 

genetice ale familiei. S-ar părea că trântorii infirmă regu-

la care cere ca toți membrii familiei să muncească, dar 

poate că până la urmă, să „alergi” toată ziua zeci de ki-

lometri după toate mătcile și nici măcar să nu le prinzi, 

nu e chiar o distracție cum, probabil, ni se pare nouă. 

Dacă, totuși, un trântor mai norocos sau mai viguros 

prinde o matcă, existența lui se sfârșește în acel moment. 

Spasmul prin care își descarcă rezerva de spermatozoizi 

în abdomenul mătcii îi este fatal, astfel că, după împere-

chere, cade mort la pământ. Tristă „noapte a nunții”!  

Cel de-al doilea principiu al societății comuniste este 

realizat în aceeași măsură. În toată existența lor, membrii 
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familiei de albine consumă hrană ”după necesități”. 

Matca este hrănită din belșug cu ce e mai bun - cu lăpti-

șor de matcă - și astfel, reușește performanțele de care 

am pomenit mai sus. Cât mănâncă trântorul nu știe ni-

meni, însă hrana pentru albine este drastic drămuită. 

Pentru a evita risipa de hrană, dimineața pleacă din stup 

numai câteva albine, așa numitele “cercetașe”. Acestea 

au misiunea să descopere câmpurile de flori. Se întorc 

apoi la stup și printr-o serie de mișcări cunoscute sub 

numele de “dansul albinelor”, comunică celorlalte cule-

gătoare direcția, distanța și gustul nectarului descoperit 

de ele. În acest moment, culegătoarele iau din stup o 

cantitate de hrană cât să le ajungă pentru a se putea de-

plasa până la câmpul de flori și apoi pleacă în căutarea 

acestuia. Informația referitoare la distanța pe care o au 

de parcurs este foarte importantă căci, dacă își iau mai 

puțină hrană decât le este necesară pentru a putea zbura 

până la câmpul de flori, nu mai pot ajunge la acesta și 

cad jos epuizate. Dacă, în schimb, își iau prea multă hra-

nă rămân cu gușa ocupată și nu mai au unde să tran-

sporte nectarul florilor pe care le-au găsit. 

Cred că pledoaria mea v-a convins că, într-adevăr, în 

familia de albine găsim implementat, în forma cea mai 

pură, comunismul nostru mult visat. Dar, trebuie să re-

marcăm faptul că o comunitate de indivizi ajunge la o 

astfel de organizare numai atunci când resursele de hrană 

sunt drastic împuținate. În aceste condiții, supraviețuirea 

familiei trece pe primul plan, în dauna intereselor fiecă-

rui individ în parte. Individul nu mai contează și el este 

acceptat în familie numai atât timp cât este util. În aceas-

tă perioadă muncește non stop. Albinele bolnave sau bă-

trâne nu mai sunt primite în stup și, astfel, mor pe unde 

apucă. Trântorii care și-au îndeplinit menirea și au reușit 

să fecundeze o matcă mor pe loc, iar, la venirea toamnei, 

atunci când trântorii râmași nu mai sunt utili, aceștia sunt 
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omorâți prin înfometare, albinele nepermițând-le să se 

apropie de rezervele de hrană. Însăși matca, regina care 

poate trăi până la șapte ani, este omorâtă de una din fii-

cele sale, atunci când rezerva de spermatozoizi acumula-

tă în unicul ei zbor nupțial se apropie de epuizare. Acest 

mod de socializare este întâlnit și la rudele albinelor și 

anume la furnici, iar cercetătorii descriu un mod de or-

ganizare asemănător, la o specie de șobolani izolați pe o 

insulă pustie. 

Nu cred că nouă oamenilor ne-ar surâde o astfel de 

viața și, în niciun caz, o societate care produce hrană și 

bunuri din belșug nu poate ajunge în mod firesc la o   

astfel de organizare. De fapt, noi, cei pe care s-a experi-

mentat comunismul în faza sa de construire, am simțit 

din plin, pe pielea noastră, spre ce belșug de hrană și bu-

nuri ne îndreptam. 

Nu pot să nu-mi amintesc acum o poantă de 4/3 de 

pe vremea „regretatului”. Dacă cumva, ați uitat ce în-

seamnă 4/3, vă reamintesc eu. Patru ani (de închisoare) 

pentru cel care spune și trei pentru cel care ascultă. Dar 

să ascultăm bancul! În cadrul acțiunii de propagare a  

ideilor comuniste la sate, un activist de partid poposește 

într-un sat uitat de lume. Adună toată suflarea la căminul 

cultural și începe să le explice cum va fi în comunism, 

cum fiecare „va munci după posibilități și va consuma 

după nevoi”. După vreo două ore de expunere, acesta 

întreabă auditoriul dacă a înțeles. Dintre toți participanții 

ridică mâna numai moș Ion care afirmă deschis că el nu 

a înțeles nimic. Din nou se lansează în expuneri tovară-

șul. După jumătate de oră îl întreabă pe moș Ion dacă 

acum, în sfârșit, a înțeles. Acesta, foarte senin spune ia-

răși că nu a înțeles nimic. Într-un efort suprem, tovarășul 

îl ia deoparte pe moș Ion și încearcă să îi explice pe înțe-

lesul lui: „Moș Ioane, imaginează-ți că aici, în mijlocul 

satului se găsește o grămadă de varză. În fiecare zi, săte-
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nii se duc și își iau câte o varză, pe care o gătesc și o 

mănâncă. Dacă într-o zi au musafiri și nu le ajunge o 

varză, atunci își iau două verze”. Moș Ion ascultă și se 

minunează: „Cum așa! Iau câtă varză îmi trebuie și nu 

plătesc niciun ban?” „Da!”, răspunde entuziasmat tova-

rășul, văzând că, în sfârșit, moș Ion dă semne că ar fi în-

țeles ceva. „Da”, zice moș Ion, „n-ar fi rău în comunism, 

dar știi ceva tovarășe, mie nu îmi place deloc varza”. La 

această remarcă, tovarășul nu mai rezistă și i-o trântește 

în față lui Moș Ion: „Ehei, și ce-o să-ți mai placă!” 

După această divagație, o întrebare nu-mi dă pace. 

Unde se situează specia umană în acest context? Este 

evident că niciunul dintre mecanismele care asigură  

transmiterea și păstrarea celor mai utile caracteristici nu 

funcționează în societatea omenească. Dimpotrivă, per-

soanele mai educate sau mai bogate au un număr de ur-

mași mai mic, decât cele situate la periferia societății. 

Mulți copii sunt concepuți sub influența alcoolului. Indi-

vizii handicapați fac o mulțime de copii. Tabloul acesta 

nu este prea încurajator. În vechime, spartanii aveau o 

soluție pentru a evita involuția speciei umane: copiii care 

se nășteau cu defecte fizice erau aruncați de pe stânci. 

Platon, în unul dintre dialogurile sale intitulate „Repu-

blica”, merge chiar mai departe decât spartanii. El pro-

pune ca partenerii unui cuplu să fie aleși de comunitate, 

după criterii care să asigure procrearea unui copil com-

petitiv. Dragostea nu putea avea niciun rol în această 

operațiune. Hitler a încercat și el să implementeze unele 

dintre aceste principii, dar știm cu toții, ce dezastru a  

ieșit. După părerea mea, singura speranță ca specia uma-

nă să nu involueze este ingineria genetică, dar Dumne-

zeu știe ce pericole mai poate ascunde și aceasta. 

Revenind la ideea inițială, rezultă clar că Darwin nu 

l-a alungat neapărat pe Dumnezeu. Este drept că a scutu-

rat din temelii modelul creștin despre Dumnezeu, motiv 
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pentru care a și stârnit atâta agitație, dar aceasta nu în-

seamnă că l-a negat pe însuși Dumnezeu. De fapt, și Bi-

serica Creștină a fost nevoită să mai modifice câte ceva 

din vechiul model biblic. După ce spațiul cosmic s-a 

umplut cu tot felul de sateliți de cercetare, de comunica-

ție, era limpede ca vechea imagine cu Dumnezeu care 

guvernează lumea de pe un norișor nu mai era de actuali-

tate. A devenit, evident, că modelul care îl amplasa pe 

Dumnezeu și pe sfinții lui în cer nu mai era credibil. Din 

acest motiv, unii apologeți ai bisericii au încercat o rea-

daptare a vechiului model biblic, mutându-l pe Dumne-

zeu în microcosmos. Dacă și Biserica Creștină este nevo-

ită să mai umble la modelul lui Dumnezeu este clar că și 

noi, cei care ne-am asumat mai puține obligații față de 

biserică, ne putem lua această libertate. 
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11. YOGA, LAMAISMUL, ȘAMANISMUL 
Rezumat. Din negura preistoriei avem diferite indi-

cii despre faptul că, pe lângă activitatea zilnică de asigu-

rare a hranei, oamenii acelor timpuri aveau și multiple 

preocupări de natură mistică. Cel care conducea această 

activitate era șamanul, vraciul comunității. Nu de mult  

s-a descoperit în Israel un mormânt al unei femei șaman 

care datează de 12.000 de ani. Nu este acum momentul 

și locul să analizăm care este originea acestor preocu-

pări, dar este foarte important să conștientizăm că aces-

tea existau și constituiau o parte importantă a preocupă-

rilor zilnice ale acelor oameni. Șamanul era medicul și 

teologul comunității, considerându-se că asigură legătura 

dintre lumea umană și lumea spiritelor. Acesta întreprin-

dea călătorii în „lumea de sus” sau în „lumea de jos” pe 

care le povestea apoi cu lux de amănunte membrilor co-

munității. Șamanismul a constituit prima formă de reli-

gie a comunităților primitive din care, ulterior, s-a dez-

voltat multitudinea de forme de religie cunoscute de-a 

lungul istoriei.  

La unele popoare șamanismul a dat naștere unor 

forme de manifestare mistică, uneori mai evoluate, cum 

este cazul Indiei. Mai mult ca sigur că practicile yoghini-

lor, atât de larg răspândite în India, sunt o dezvoltare, o 

perfecționare a vechilor metode şamanice. Prin asceză și 

concentrare, vechii yoghini au ajuns la performanțe mi-

raculoase, aproape incredibile. Abilitățile paranormale 

dobândite prin aceste practici se numeau siddhi. În ace-

lași timp, indienii au dezvoltat și diverse sisteme filozo-

fice care urmăreau să explice, să teoretizeze rezultatele 

uimitoare ale practicilor yoghine.  

Dar, după cum afirmă vechile scrieri indiene, țelul 

final al practicanților de yoga nu era dobândirea acestor 
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siddhi. Vechii indieni credeau că, după moarte, sufletul 

se reîncarnează și vedeau procesul de reîncarnare ca o 

consecință a karmei. Ei considerau că omul trebuie să 

facă toate eforturile pentru a evita reîncarnarea, pentru a 

obține eliberarea din ciclul reîncarnărilor - moksha.  

Principala cale de a ajunge la aceste performanțe era 

asceza, însoțită de exerciții de concentrare. Diversele 

școli de yoga difereau prin modul în care propuneau rea-

lizarea concentrării. În Hatha Yoga practicanții executau 

diverse asane, poziții yoghine și își concentrau gândurile 

asupra articulațiilor implicate în aceste exerciții. În Man-

tra Yoga concentrarea era obținută prin repetarea la nes-

fârșit a unui cuvânt sau a unui grup de cuvinte, care re-

prezenta mantra practicantului. Într-o altă formă de yo-

ga, Bhakti Yoga, practicantul trebuia să-și aleagă un  

obiect oarecare pe care apoi să-l venereze, se se roage la 

el ca la cel mai divin Dumnezeu. 

Prin secolul VII e.n. budismul și, evident, tehnicile 

yoghine, sub forma practicată de budiști, sunt adoptate în 

Tibet și, în decurs de două secole, devine religia oficială 

a regiunii. Călugării lama, așa cum se numeau adepții 

budismului în Tibet, dezvoltă tehnicile de concentrare și 

ajung la performanțe și mai incredibile, dintre care unele 

au fost descrise de diverși călători europeni în calitate de 

martori oculari. 

*** 

Deși am mai vorbit despre yoga într-un capitol ante-

rior, voi mai sacrifica câteva pagini și ceva timp acestui 

subiect. Motivul pentru care insist va deveni evident mai 

târziu. Încă din perioada vedică, care ar putea fi datată ca 

fiind anterioară anilor 1000 î.e.n., se găsesc referiri la 

diverși asceți care dobândeau fel de fel de puteri miracu-

loase prin practicarea unor tehnici, considerate ca fiind 

parayoghine. Unii dintre aceștia practicau tapas, acea 
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“încălzire” rituală care, deși întâlnită și la alte popoare, 

nu a cunoscut nicăieri profunzimea atinsă în India. 

Această “încălzire” era obținută prin post, expunerea în-

delungată la soarele puternic al Indiei și uneori prin în-

gurgitarea unor substanțe halucinogene. Totuși se citează 

adesea că “încălzirea” se putea obține și prin reținerea 

respirației, fapt care ne duce cu gândul la tehnicile yoga. 

Tapas a fost asimilat cu sacrificiul, ritual practicat de 

indienii vedici. Dacă majoritatea adepților cultului vedic 

ofereau zeilor soma, unt topit și focul sacru, asceții le 

ofereau un “sacrificiu interior” care consta în reținerea 

respirației - jertfa suflurilor. Prin aceste practici asceții 

dobândeau puteri supraumane care, în unele cazuri, pu-

teau deveni demonice. Dar în afară de acești asceți “or-

todocși” (cuvântul ortodox înseamnă cel care urmează 

calea dreaptă, în conformitate cu dogmele), adepți ai cul-

tului vedic, care era bazat pe importanța sacrificiului, 

existau și alți asceți, pe care textele vedice îi amintesc ca 

pe niște curiozități. Unii dintre aceștia erau îmbrăcați în 

zdrențe, în straie confecționate din coajă de copac sau 

umblau goi; se hrăneau cu urină și bălegar de vacă, locu-

iau în cimitire și practicau unele ritualuri care amintesc 

de   yoga sau forme incipiente de tantrism.  

O întrebare îmi vine acum în minte. De ce numai în 

India întâlnim forme atât de avansate de asceză, deși 

unele elemente se regăsesc și în celelalte civilizații   ar-

haice? După părerea mea, explicația nu poate fi decât 

una singură. Numai India, prin clima sa blândă, a oferit 

posibilitatea unei existențe facile, fără grija asigurării 

unui adăpost pentru vremea iernii sau a unor haine potri-

vite pentru sezonul rece - practic fără grija zilei de mâi-

ne. Acești asceți, pentru care hrana nu era o problemă, în 

primul rând, pentru că nu prea mâncau și în al doilea 

rând, pentru faptul că, trăind din cerșit, oricând se găsea 

cineva dispus să le ofere un castron de orez, își puteau 
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permite să-și dedice tot timpul experimentării și dezvol-

tării tehnicilor de concentrare. Dacă trăiești în Europa, 

este greu să nu te preocupe faptul că vine iarna și că tre-

buie să-ți asiguri un adăpost și ceva haine groase pentru 

a supraviețui până la primăvară. Orice român își amin-

tește despre pățaniile veselului greieraș din “Greierele și 

Furnica” și nimeni nu este dispus să repete experiența 

trăită de protagonistul acelei fabule. 

Referințe mai detaliate, în legătură cu tehnicile yoga, 

găsim în scrierile Brahmana și mai ales în Upanișade. 

Mult timp prin yoga se înțelegea orice tehnică ascetică și 

orice metodă de meditație. Privind astfel lucrurile, teh-

nici yoga putem întâlni în toate curentele religioase ale 

Indiei, cum ar fi brahmanismul, budismul și jainismul. 

Cum toate aceste curente acceptă triada avidya - karma – 

samsara (ignoranță – karma – reîncarnare), despre care 

am vorbit ceva mai detaliat în capitolul 6, deosebirile 

dintre ele constau doar în căile propuse pentru ruperea 

ciclului karmic, pentru a obține eliberarea - moksha. 

Treptat însă, începe să se constituie yoga clasică, 

aceasta dezvoltându-se ca o disciplină, o filozofie, o dar-

sana diferită de abordările altor culte. Aceasta este yoga 

pe care o descrie Patanjali, în celebra sa lucrare Yoga 

Sutra. Se pare că, dintre toate practicile seculare de    

nuanță yoghină, Patanjali le-a reținut și descris în cartea 

sa numai pe acelea îndeajuns de verificate prin experien-

ță. Pentru Patanjali yoga însemna “suprimarea stărilor de 

conștiință”, deși cred că în locul cuvântului “suprimare” 

mai potrivit ar fi cuvântul “controlare”. Acest lucru poa-

te fi obținut prin concentrarea gândurilor asupra unui 

singur obiect - ekagrata. Obiectul concentrării poate fi 

unul fizic, cum ar fi punctul dintre sprâncene, vârful na-

sului, o lumânare sau un cuvânt, o propoziție care ex-

primă un adevăr metafizic sau, eventual, Dumnezeu - 

Ishvara. Această concentrare se realizează, în primul 
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rând, prin asceză, prin asane - acele vestite posturi yo-

ghine - și prin controlul respirației. Dacă concentrarea 

asupra unui singur obiect suprimă stările de conștiință, 

tot așa asana reduce totalitatea pozițiilor posibile ale 

corpului la una singură, imobilă și comodă. La acestea se 

adaugă controlul respirației, pranayama, prin care se ex-

plorează stări de conștiință inaccesibile în mod normal. 

Astfel, încetinind ritmul respirației se poate induce starea 

alfa, caracteristică stării dintre veghe și somn, sau chiar 

teta, stare foarte propice manifestărilor parapsihologice. 

Prin asana, pranayama și ekagrata yoghinul dobândește 

o independentă față de stimulii interiori și exteriori, in-

dependență ce îi permite acestuia să practice meditația, 

de fapt, acea meditație yoghină, caracterizată de Patan-

jali prin următoarele cuvinte: “continuum de efort mental 

vizând asimilarea obiectului meditației, eliberat de orice 

alt efort de a asimila alte obiecte”. Este de la sine înțeles 

că, meditația yoghină este radical deosebită de meditația 

profană. Meditația yoghină permite yoghinului să “pă-

trundă” obiectele, să le “asimileze” în mod magic. De 

fapt, se pare că nu prea poate fi explicat în cuvinte mo-

dul în care meditația de tip yoghin realizează “pătrunde-

rea” în esența lucrurilor.  

Spre deosebire de alte filozofii elaborate în creuzetul 

indian (de exemplu Samkhya darsana) care, în desfășu-

rarea raționamentelor lor, nu fac apel la o putere supre-

mă, la un Dumnezeu, filozofia yoga, așa cum a funda-

mentat-o Patanjali, nu exclude existența unui Dumnezeu 

al yoghinilor denumit Ishvara. În concepția unor școli de 

yoga, Ishvara este un yoghin care a fost dintotdeauna 

“liber” și care este dispus să-i ajute pe cei ce îl aleg pe el 

drept obiect al concentrării. Așa cum afirmă Patanjali, 

anumiți yoghini obțin mai ușor eliberarea - moksha dacă 

se concentrează asupra lui Ishvara. Ishvara este numai 

un Dumnezeu al yoghinilor. El este atât de ocupat cu în-
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drumarea acestora încât nu mai are timp și pentru ceilalți 

oameni. 

Răsplata tuturor renunțărilor și eforturilor yoghinului 

constă în obținerea stării de samadhi. Când ajunge în 

acest stadiu yoghinul capătă puteri miraculoase. Concen-

trându-se asupra reziduurilor subconștientului, acesta 

reușește să-și amintească viețile trăite anterior. Practi-

când alte tipuri de concentrare acesta poate deveni invi-

zibil, poate realiza fenomenul de levitație sau se poate 

dedubla, separând spiritul de corpul fizic. În starea de 

samadhi yoghinul are un control deplin asupra sistemu-

lui vegetativ al corpului său, sistem care, după cum se 

știe, nu este în mod normal supus voinței. Patanjali sus-

ține că, ajunși în această stare, yoghinii sunt atât de pu-

ternici, încât însuși zeii îi invită să li se alăture lor, ispi-

tindu-i să participe la condiția divină. Se pare însă că, în 

concepția indienilor, condiția divină este departe de li-

bertatea absolută, astfel încât yoghinul trebuie să respin-

gă aceste tentații și să-și continue drumul către dobândi-

rea libertății finale - Nirvana. Rezultă deci că, în final, 

yoghinul se situează deasupra zeilor, care nu au posibili-

tatea să-și depășească condiția și să devină liberi în sens 

yoghin. Chiar dacă acestea sunt simple speculații, este 

evident faptul că puterile yoghinilor sunt atât de neobiș-

nuite, încât aceștia pot fi comparați cu zeii. 

Despre performanțele yoghinilor, care în bună parte 

sunt ținute secrete de aceștia, putem citi totuși în diverse 

publicații lucruri aproape incredibile. Îmi amintesc acum 

o experiență tulburătoare, desfășurată sub strict control 

medical, despre care am citit pe undeva. Un yoghin, 

echipat cu instrumente pentru măsurarea pulsului și a 

altor semne vitale, s-a lăsat îngropat la doi metri adân-

cime sub pământ. Toate aparatele arătau că omul este 

mort. După două săptămâni, cu câteva minute înainte de 

momentul convenit pentru deshumare, aparatele, supra-
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vegheate de la suprafață, au început să indice semne vi-

tale și, când yoghinul a fost dezgropat, acesta era viu și 

nevătămat. Sunt sigur că și mulți dintre dvs. ați aflat 

despre o mulțime de astfel de experiențe care v-au tulbu-

rat, chiar dacă pe moment le-ați privit cu suspiciune. 

De-a lungul timpului, s-au dezvoltat mai multe teh-

nici de a ajunge la starea de samadhi. Dintre acestea 

amintim Hatha Yoga, Raja Yoga, Mantra Yoga și Bhakti 

Yoga. 

În Hatha Yoga, adepții trebuie să efectueze diverse 

exerciții fizice statice, dar însoțite de o puternică concen-

trare asupra articulației implicate în exercițiu. Îmi vine să 

zâmbesc acum când îmi amintesc că, tânăr fiind și în 

același timp fascinat de yoga, îmi răsuceam picioarele în 

timp ce urmăream un film la televizor. Jalnică încercare 

de european ocupat! 

Raja Yoga (yoga regală) urmărește în mod expres 

dezvoltarea abilităților psihice și se axează în mod expli-

cit pe meditație.  

Într-o altă ramură a disciplinei yoga, denumită Man-

tra Yoga, mentorul îți atribuie o mantra, adică un cuvânt 

sau un grup de cuvinte care, din acel moment, devine 

mantra ta și pe care trebuie să le repeți la nesfârșit în 

timpul ședințelor de inițiere. Aceasta nu vă amintește 

oare de meditația transcendentală care a făcut atâta vâlvă 

în țara noastră prin anii 70? Dar ce oare înseamnă să re-

peți la nesfârșit același cuvânt? Nu înseamnă oare, un 

mod de a-ți goli creierul de orice alt gând, adică nu în-

seamnă un mod de a te concentra? Trebuie să știți că 

practici de tip Mantra Yoga sunt întâlnite și printre adep-

ții cultului creștin. Pustnicii sau sihaștrii și-au căpătat 

denumirea de la cuvântul grecesc isihastis care înseamnă 

liniștire. Aceștia obișnuiau să repete de multe ori „rugă-

ciunea lui Isus” care consta din câteva cuvinte, mereu 
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aceleași, în care era prezent întotdeauna și numele lui 

Isus Cristos.  

În sfârșit, a patra ramură este Bhakti Yoga în care 

mentorul îți indică un obiect oarecare, considerat de 

acesta din urmă potrivit pentru tine și pe care trebuie să-l 

venerezi. În cadrul ședințelor de “antrenament” trebuie 

să te rogi la respectivul “zeu” cât mai convins și cât mai 

profund.  

În mod firesc se ridică întrebarea: dacă ținta, scopul 

final al celor patru ramuri yoga este Nirvana, ce au  

acestea în comun? Nu este greu de observat faptul că 

elementul comun constă în obținerea unei concentrări 

care trebuie să fie cât mai profundă și cât mai de lungă 

durată. În cazul practicilor Hatha Yoga concentrarea este 

explicită: îți răsucești articulațiile și te concentrezi la ce 

se întâmplă în interiorul lor. În cazul Mantra Yoga repe-

tarea la nesfârșit a mantrei conduce, de asemenea, la 

concentrare. În Raja Yoga concentrarea se realizează 

prin meditație, iar în cel de-al patrulea caz - Bhakti Yoga, 

devoțiunea, rugăciunile profunde adresate unui obiect, 

unui zeu sau lui Dumnezeu realizează concentrarea ne-

cesară. 

Cum era de așteptat, practicile de tip yoghin au  ira-

diat cu timpul în afara granițelor Indiei, răspândindu-se 

în împrejurimi. O importanță deosebită a avut pătrunde-

rea influențelor religioase indiene și a practicilor yoga în 

Tibet. De-a lungul mai multor secole budismul indian, 

sub forma sa Mahayana, a asaltat această zonă, intrând 

de multe ori în conflict cu religia autohtonă, denumită 

Bon. De fapt, însăși religia Bon a suferit influențe impor-

tante la contactul cu budismul, așa cum și budismul a 

fost sensibil influențat de concepțiile religiei Bon. Potri-

vit tradiției tibetane, budismul a fost introdus de regele 

Srong-brstan Sgam-po, care a domnit cam între anii 620 

– 641 e.n., dar este atestat în documente ca religie de stat 
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abia un secol mai târziu. În această perioadă au fost invi-

tați în Tibet mari maeștri indieni care, sub protecția rege-

lui, au întemeiat mănăstiri, inițiind, astfel, procesul de 

formare al teocrației budiste. Prin acumularea de tot mai 

multe proprietăți, teocrația budistă s-a întărit și dezvoltat 

continuu, consolidând caracterul de religie de stat a bu-

dismului. În sec. IX, din cauza invidiei apărute în rândul 

nobililor autohtoni, budismul cade brusc în dizgrație, 

mănăstirile budiste sunt desființate, iar călugării încep să 

fie prigoniți. Vechea religie Bon este repusă în drepturi. 

Această situație se prelungește timp de mai bine de un 

secol, după care budismul este din nou revigorat. Se re-

înființează mănăstirile, se înapoiază proprietățile și, pen-

tru dezvoltarea budismului, sunt aduși iarăși maeștri in-

dieni. Budismul, care se instaurează acum definitiv, su-

feră diverse modificări și în anul 1578 este proclamat 

primul Dalai Lama, șeful spiritual al tuturor călugărilor 

budiști, numiți acum lama. Cel de-al cincilea Dalai La-

ma devine singurul șef spiritual și politic al țării, situație 

care se menține până la invazia chinezilor din anul 1950. 

Practicile și performanțele călugărilor lama sunt la 

fel de incredibile ca și cele ale yoghinilor indieni. Se po-

vestește despre călugări ce trăiesc în peșteri la tempera-

turi mult sub zero grade, fără nicio sursă de căldură și 

îmbrăcați numai într-un simplu veșmânt din bumbac - 

respa, motiv pentru care sunt denumiți călugării respa. 

Cercetătoarea Alexandra David-Neel descrie în celebra 

sa carte „Mistici și Magicieni în Tibet”, apărută la înce-

putul secolului trecut, un test pentru învățăceii care do-

reau să intre în rândurile călugărilor respa. Candidații, 

complet goi, se aşează în zăpadă cu picioarele încrucișa-

te și apoi sunt înfășurați în cearșafuri ude care, datorită 

gerului, îngheață imediat. Prin puterea dobândită în tim-

pul antrenamentelor, aceștia reușesc să usuce cearșaful, 

experiența putând continua toată noaptea. Numărul cear-
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șafurilor uscate în acest mod ajungea uneori la 40. Au-

toarea, ea însăși practicantă a acestor ritualuri, povestește 

că aceste performanțe se obțin prin reținerea respirației și 

prin exerciții de concentrare. Se spune despre alți călu-

gări lama că pot medita în vârful unui fir de iarbă sau că 

se pot deplasa aproape fără să atingă pământul.  

În cartea sa „Civilizația tibetană”, R. Stein, om de 

știință recunoscut, descrie un fapt incredibil. Evenimen-

tul a avut loc într-o mănăstire din Samye. Meditația unui 

maestru bodhisattva a fost atât de intensă, încât a făcut 

ca statuile zeităților cărora le era adresată să iasă din 

templu în văzul tuturor celor prezenți, să înconjoare clă-

direa și apoi să se așeze la locul lor. Această experiență 

nu este solitară. Un alt călugăr a făcut ca personajele 

dintr-un tablou să coboare, să se plimbe printre cei pre-

zenți și apoi să-și reia locul în pictură. Alt tip de medita-

ție a unui călugăr lama reușește să anime trupul unui om 

mort prin transferarea către acesta a propriului suflet. 

Preocupări asemănătoare practicilor yoghinilor și ale 

călugărilor lama le întâlnim la mongoli, tătari, buriați, 

kalmâci, iakuți, tunguși și, de fapt, la comunitățile primi-

tive din toată lumea, sub denumirea de șamanism. Prac-

tică atestată încă din paleolitic, șamanismul a suferit de-a 

lungul vremii influențe irano-mesopotamiene, budiste și 

lamaiste. Șamanul era teologul, demonologul, medicul, 

prezicătorul și uneori poetul comunității. Fiecare comu-

nitate avea șamanul ei. Șamanul bătrân își alegea un 

ucenic căruia îi transmitea secretele sale și care trebuia 

să-i continue munca după dispariția sa. În timpul perioa-

dei de inițiere părea că starea psihică a ucenicului suferă 

o puternică deteriorare. Se presupunea că această aparen-

tă boală psihică este rezultatul acțiunii șamanilor-

strămoși care îi testează calitățile de viitor șaman și îl 

inițiază în tainele demonologiei. Uneori ucenicul, aflat în 

transă, privea cum este sfârtecat în bucăți și devorat de 
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animale sau demoni, această experiență amintind de 

practicile de meditație ale călugărilor lama. După aceas-

tă primă etapă de inițiere, în care ucenicul era uneori in-

conștient timp de mai multe zile, urma a doua etapă care 

se desfășura sub îndrumarea șamanului maestru. Acesta 

din urmă îi dezvăluia discipolului tainele vindecării boli-

lor și toate practicile ritualice presupuse de meserie. 

Specific pentru șamani era starea de extaz în care se cre-

dea că aceștia întreprindeau călătorii către zeii din cer 

sau de sub pământ, pe care le povesteau apoi cu lux de 

amănunte. Este ușor de presupus faptul că șamanul vin-

deca membrii comunității, într-un mod asemănător biote-

rapeuților din zilele noastre.  

Despre performanțele șamanilor tuturor popoarelor 

arhaice, unele fiind greu de crezut, putem afla din miile 

de pagini scrise despre acest subiect. Ne referim aici la 

șamanii popoarelor altaice, la vrăjitorii populațiilor ame-

rindiene sau africane și ale tuturor triburilor străvechi, 

despre care avem cunoștințe în zilele noastre. 

Un alt domeniu în care concentrarea conduce la per-

formanțe uimitoare este cel al artelor marțiale. Prin con-

centrare, performerul obține, fie mărirea vitezei de reac-

ție pentru a preîntâmpina atacul adversarului, fie intensi-

ficarea considerabilă a forței loviturii. Ca exemplu, pu-

tem lua cazul luptătorilor de karate care, prin concentra-

re, reușesc să își amplifice forța loviturii, ajungând să fie 

capabili de performanțe uimitoare. Astfel, aceștia, nu 

numai că reușesc să sfărâme dintr-o singură lovitură, 

aplicată cu latul palmei, un număr mare de cărămizi dar, 

în faze avansate de antrenament, pot face ca din stiva de 

cărămizi să explodeze una singură, cea care i-a fost indi-

cată. O astfel de performanță a fost prezentată și în țara 

noastră prin anii 80. 
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12. RUGĂCIUNEA 
Rezumat. Cu toții aflăm încă din copilărie că suntem 

datori să ne rugăm lui Dumnezeu și aceasta este valabil 

în special pentru cei ce s-au născut într-o religie Abra-

hamică. Principalele Religii Abrahamice sunt iudaismul, 

creștinismul și islamul. Aceste religii sunt considerate 

Abrahamice deoarece cei care le îmbrățișează consideră 

că se trag din patriarhul Abraham. Cum se roagă musul-

manii știm cu toții, ce spun evreii în rugăciunile lor nu 

prea știm, dar știm cu precizie ce spun creștinii atunci 

când se roagă. Dacă în alte limbi există cuvinte separate 

pentru a desemna acțiunea de a te ruga și acțiunea de a 

cere ceva cuiva (de exemplu în engleză: to pray = a te 

ruga la Dumnezeu, to beg = a cere cu umilință , a te ruga 

să-ți dea ceva), în limba română pentru cele două acțiuni, 

atât de distincte avem același cuvânt. Nu știu dacă acesta 

este motivul pentru care românii confundă rugăciunea cu 

cererea, dar cu toții suntem de acord că o rugăciune către 

Dumnezeu este, de fapt, o listă de dorințe pe care i-o 

adresăm acestuia. Deși acest lucru este încurajat chiar de 

unele fețe bisericești, să vedem ce spun despre rugăciune 

vechii patriarhi ai Bisericii. Pentru a afla acest lucru este 

suficient să citim scrierile părintelui Cleopa intitulate 

„Despre Rugăciune”.  

Încă de la bun început, Părintele Cleopa precizează 

faptul că lui Dumnezeu nu poți, nu trebuie să-i ceri lu-

cruri materiale. Conform părerilor sfinților patriarhi ai 

Bisericii rugăciunea creștină are șapte trepte. Pe prima 

treaptă se află „rugăciunea gurii”, în care credinciosul 

trebuie să rostească rugăciuni din Psaltire. Psaltirea este 

una din cărțile Vechiului Testament care conține rugă-

ciuni adresate lui Dumnezeu. A doua treaptă este „rugă-

ciunea minții” în care, rostind cu gura rugăciunea, o 
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„treci și prin minte”, adică te străduiești să-i înțelegi con-

ținutul. A treia treaptă este „rugăciunea inimii”. În pri-

mele secole după Isus, oamenii considerau că inima este 

sediul sentimentelor și a emoțiilor, astfel încât rugăciu-

nea rostită cu gura, înțeleasă cu mintea, trebuia simțită și 

cu inima. Sfântul părinte Isaac Sirianul aprecia că la ru-

găciunea inimii poate să ajungă doar unul din zece mii 

de credincioși. Pe treapta a patra se află „rugăciunea cea 

de sine mișcătoare” care este denumită astfel deoarece, 

oriunde s-ar afla, „inima credinciosului se roagă       

într-una”. Pe treapta a cincea se află „rugăciunea cea 

văzătoare”, denumită astfel deoarece Sfântul Antonie cel 

Mare, ajuns pe această treaptă, a văzut înălțarea la cer a 

sufletului unui alt sihastru care murea la mare distanță. 

Pe această treaptă a rugăciunii poți citi gândurile celor 

din jurul tău. Pe a șasea treaptă se află „rugăciunea în 

extaz” în care, pretind sfinții părinți, mintea omului nu se 

mai află pe pământ, ci numai în ceruri, iar pe ultima 

treaptă găsim „rugăciunea duhovnicească” în care se 

spune că omul poate vizita iadul și raiul după dorință. 

După părerea Părintelui Isaac Sirianul, la așa performan-

ță abia dacă poate ajunge unul dintr-un neam. 

În aceste descrieri ale treptelor rugăciunii creștine și 

în recomandările pe care le fac sfinții părinți celor care 

ar încerca să avanseze în această direcție, recunoaștem 

oarecum aspecte ale tehnicilor de tip yoga. Fără prea ma-

re efort, putem observa amatorismul practicilor creștine 

în raport cu cele ale yoghinilor indieni, care aveau puse 

la punct tehnici riguroase pentru a obține performanțele 

vizate. La treapta cea mai înaltă, rugăciunea duhovni-

cească, dacă putea ajunge unul dintr-un neam, în timp ce 

la moartea lui Buddha mișcarea inițiată de el avea deja 

700 de arvaţi. În concepția indienilor, arvat era denumit 

cel care se eliberase de ciclul reîncarnărilor și putem  
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oarecum recunoaște această stare la creștinul care ajun-

gea la rugăciunea duhovnicească. 

Putem astfel desprinde concluzia că rugăciunea creș-

tină trebuie privită ca un mijloc de a avansa pe calea spi-

rituală, de-a obține însușiri paranormale - „daruri” sau 

sidhhi, cum le denumeau vechii indieni. 

*** 

Nu știm cu exactitate cum își proslăveau Zeii vechile 

popoare ale lumii, dar știm cu precizie care sunt îndatori-

rile noastre față de unicul Dumnezeu al religiilor iudaice, 

creștine și islamice. Indiferent căreia dintre cele trei reli-

gii aparții, ești dator să te închini și să te rogi la cel atot-

puternic, fie că-l numești Iahve (ori Elohim), Dumnezeu 

sau Allah. Este evident că fiecare dintre cele trei religii 

îți stabilește canoane și îți impune modul său specific în 

care trebuie să te adresezi lui Dumnezeu, dar toate au 

una și aceeași regulă: Lui Dumnezeu i te adresezi prin 

rugăciune.  

Este foarte interesant să analizăm acest mod de co-

municare cu Dumnezeu. Deoarece suntem creștini, este 

evident că cel mai la îndemână este să ne ocupăm de ru-

găciunea creștinilor către Dumnezeu. Nu am întâlnit lu-

crare mai completă despre acest subiect, decât cea a pă-

rintelui Cleopa, intitulată „Despre Rugăciune”. Cu foarte 

multă erudiție și cu mult suflet, părintele Cleopa ne pre-

zintă o monografie a rugăciunii creștine. Așa cum rezultă 

din scrierile Apostolului Pavel, obligația oricărui creștin 

sunt faptele bune, adică “credința, nădejdea și dragos-

tea”. După cum afirmă însă Părintele Maxim Mărturisi-

torul în cartea sa Ambigua: “toate faptele bune ajută pe 

om să câștige dragostea lui Dumnezeu, dar nici una ca 

rugăciunea”. Maxim Mărturisitorul a fost o personalitate 

care a trăit în sec. VI și este considerat vârful teologiei 
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ortodoxe. Pe vorbele lui se bazează părintele Cleopa, 

atunci când afirmă că: “rugăciunea este maica tuturor 

faptelor bune”. După părerea lui: “rugăciunea îl apropie 

pe om de Dumnezeu și îl face un duh cu El”.  

Vorbind despre rugăciune, părintele Cleopa distinge 

însă mai multe trepte: “Să nu credem că toată rugăciu-

nea noastră este rugăciune. Dacă eu zic cu limba rugă-

ciunea sau cu gura, iar mintea este pe dealuri, eu mă 

înșel pe mine, când mă rog. Că Dumnezeu, în vremea 

rugăciunii, nu caută numai buzele și limba, ci caută min-

tea și inima.” După părerea părintelui Grigore de Nissa 

“rugăciunea gurii este prima treaptă a scării”. În aceas-

tă etapă se recomandă credincioșilor să recite rugăciuni 

din Psaltire cum ar fi: „Împărate ceresc”, „Tatăl nostru”, 

„Crezul”, etc. Până a ajunge „un duh cu Dumnezeu” mai 

sunt însă multe trepte de rugăciune. În opinia Sfântului 

Ioan Damaschin, exprimată în lucrarea sa denumită 

Dogmatica, sufletul omului are „două părți domnitoare: 

mintea și inima. Mintea izvorăște permanent gânduri, 

iar inima este unealta sentimentelor, căci unde simți mai 

întâi bucuria, scârba, frica? Nu în inimă?” În lumina 

acestei păreri, a doua treaptă a rugăciunii este atunci 

când, rostind rugăciunea cu gura, o treci și prin minte. 

Aceasta ar fi rugăciunea minții. Apostolul Pavel spunea: 

„Vreau mai bine să zici cinci cuvinte cu mintea în biseri-

că, decât zece mii de cuvinte cu limba”.  

Dacă rugăciunea rostită cu gura și înțeleasă cu min-

tea este și „simțită cu inima” - se ajunge la rugăciunea 

inimii care se situează pe treapta a treia în clasificarea 

părintelui Cleopa. Sfântul Isaac Sirianul consideră că la 

rugăciunea inimii „de abia dacă ajunge unul din zece 

mii”. Pe următoarea treaptă, a patra, se află rugăciunea 

de sine mișcătoare, etapă în care, pretind sfinții părinți ai 

bisericii, „inima se roagă permanent oriunde s-ar afla”. 

Perseverând, omul poate merge mai departe spre rugă-



DINCOLO DE DUMNEZEU 

- 126 - 
 

ciunea cea văzătoare care se situează pe treapta a cincea 

în ierarhia rugăciunii. Ajuns pe această treaptă a rugă-

ciunii, Sfântul Antonie cel Mare, retras pe un munte din 

Tebaida, regiune situată în Egipt, vede înălțarea la cer a 

sufletului Sfântului Amonie, un alt sihastru renumit care 

murea într-un loc situat la mare depărtare. În această 

etapă, omul percepe gândurile celor din jur: „îți spune ce 

gândești tu, ce gândește celălalt. La fiecare le știe gân-

durile.” 

Mergând mai departe, ajungem la rugăciunea în ex-

taz sau în uimire care se găsește pe treapta a șasea. Prin 

aceasta „în vremea rugăciunii, omul se răpește cu mintea 

la cer, fața lui se face ca focul și mâinile și degetele lui 

ca făcliile de foc și nu mai este pe pământ cu mintea, ci 

numai în cer.” În sfârșit, pe a șaptea treaptă și ultima se 

situează rugăciunea duhovnicească. Ajuns aici, mintea 

omului este luată „de puterea Duhului Sfânt și-i dusă în 

slăvile cerești și nu mai poate cugeta ce vrea ea. Mintea 

omului este dusă la descoperiri mari în iad, în cer, unde 

vrea să-l ducă Duhul Sfânt. Și omul acesta este în mari 

descoperiri și când vine iar în așezarea lui, nu știe dacă 

a fost în trup sau în afară de trup.” Părintele Isaac Siria-

nul apreciază că „de abia se învrednicește unul din neam 

în neam, de o descoperire ca aceasta”. 

După această clasificare a rugăciunilor creștine Pă-

rintele Cleopa insistă asupra modului în care se poate 

ajunge de la rugăciunea minții la rugăciunea inimii: 

„Dar să știți că, mintea pogorându-se spre inimă, trece 

două vămi sau obstacole, ca să se unească cu inima. În-

tâi, este vama închipuirii, a imaginației și a doua este 

vama rațiunii. Ai văzut că, stai uneori la rugăciune și 

apare în mintea ta te miri ce, o închipuire, ori cel ce te-a 

supărat, ori cel ce te-a smintit cu o patimă și atunci, la 

vama imaginației sau a închipuirii, se oprește mintea 

noastră în vremea rugăciunii, mergând spre inimă.” 
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Mai departe, după ce primul obstacol a fost depășit, 

în opinia Părintelui Cleopa, urmează cel de-al doilea ob-

stacol, vama rațiunii. Așa cum afirmă Părintele, în tim-

pul rugăciunii nu trebuie să lăsăm să răzbată niciun 

gând, niciun raționament, chiar dacă este pios. De ase-

menea, Părintele Cleopa susține că nu are importanță 

poziția corpului în timpul rugăciunii: „cel bătrân și bol-

nav poate sta culcat cu capul pe o pernă, dacă nu poate 

sta în picioare, numai să se roage”. Un alt aspect intere-

sant din expunerea Părintelui este lungimea rugăciunii: 

„când mintea pătrunde în inimă, nici nu te mai poți ruga 

cu rugăciune lungă; numai atâta zici: Miluiește-mă 

Doamne, sau Mila mea sau Îndurarea mea, sau Dumne-

zeul meu”. În acele momente „stai în fața Mântuitorului 

și te temi să zici cuvinte lungi, că se pierde atenția, că 

atenția este puterea rugăciunii din fața Mântuitorului”. 

Citind rândurile de mai sus devine limpede că puțini 

creștini înțeleg, cu adevărat, ce înseamnă „a te ruga”. 

Este evident că majoritatea credincioșilor percep relația 

cu Dumnezeu ca pe relația dintre stăpân și slujbaș. Poți 

încerca să-l păcălești pe boier cu condiția ca acesta să nu 

afle. Când este însă de față trebuie să te comporți cât mai 

slugarnic, să încerci să-i câștigi bunăvoința prin smere-

nie, plecăciuni și cuvinte meșteșugite. Cele afirmate de 

mine, devin evidente pentru oricine merge în biserică și 

încearcă să observe comportamentul majorității credin-

cioșilor. Ce mai plecăciuni; dacă se poate cât mai adânci, 

cât mai slugarnice, rugăciuni în genunchi cu fruntea lipi-

tă de pământ. Și care este conținutul acestor rugăciuni? 

„Dă-mi Doamne sănătate mie și lu’ tata!” sau „…haine 

pentru copii!” sau „…bani ca să pot merge în conce-

diu!”, iar un preot era revoltat de faptul că un enoriaș  

de-al său îi cerea lui Dumnezeu o Dacie albastră.  

Este evidentă eroarea de înțelegere a fenomenului 

numit Dumnezeu. Părintele Cleopa subliniază destul de 
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clar că, lui Dumnezeu nu trebuie să-i ceri, în rugăciuni, 

lucruri lumești. În timpul rugăciunii, importantă este 

„pogorârea minții în inimă”, adică concentrarea și nu 

poziția corpului sau cuvintele rostite. Dacă, pentru înce-

pători, părintele Cleopa recomandă citirea unor rugăciuni 

din psaltire, pentru treptele superioare ajunge rugăciunea 

lui Cristos: „Doamne Iisuse Hristoase, fiul lui Dumne-

zeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul” sau doar două cu-

vinte „Iisus al meu”. Aceste câteva cuvinte rostite în 

mod repetat ne duc cu gândul la mantra yoga, acea dis-

ciplină în care concentrarea se obține prin repetarea la 

nesfârșit a unui anume grup de cuvinte – mantra. Teh-

nici de tip yoga mai întâlnim, de asemenea, la unii călu-

gări creștini care, în timpul rugăciunii, practicau exerciții 

de respirație. Călugărul Nichifor din Singurătate, care a 

trăit în sec. XIII-lea, recomanda „unirea minții cu inima” 

prin intermediul respirației.  

Poziția din timpul rugăciunii este și ea, totuși, foarte 

importantă. Pozițiile care produc suferință fizică, ca în-

genuncherea, sau chiar și cele incomode, ca statul în pi-

cioare, nu sunt de natură să faciliteze concentrarea din 

timpul rugăciunii. Dimpotrivă, suferința fizică produce o 

stimulare permanentă a creierului, nepermițându-i aces-

tuia să efectueze alte activități. Obiceiul de a te ruga în 

genunchi izvorăște tot din credința că Dumnezeu se 

comportă ca boierul satului: cu cât ești mai umil, cu atât 

ai mai multe șanse să-ți dea ceea ce-i ceri.  

Analizând cu luciditate expunerea anterioară referi-

toare la rugăciune și la treptele acesteia, nu putem să nu 

înțelegem că, de fapt, prin rugăciune se urmărește înde-

părtarea altor gânduri și concentrarea minții asupra unui 

singur obiect.  

Dacă la yoghini obiectul concentrării era la libera 

alegere a practicantului, acesta putând fi un punct, un 

gând sau Ishvara - Dumnezeul yoghinilor, religia crești-
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nă impune ca obiectiv al concentrării, adorația lui Dum-

nezeu. În această viziune totul devine limpede; rugăciu-

nea creștină este o palidă încercare de a-l conduce pe cel 

care o practică, către performanțele realizate de yoghini. 

Dacă yoghinii aveau metodologii bine precizate și foarte 

stricte de a realiza concentrarea asupra unui singur    

obiect, patriarhii creștini dau dovadă de un adânc amato-

rism în încercarea lor de a schița o cale spre acest țel. Nu 

este de mirare că așa de puțini creștini, „unul dintr-un 

neam”, ajungeau la performanțe deosebite. Însuși Părin-

tele Cleopa, atunci când vorbește despre rugăciunea 

inimii, recunoaște că „nici eu nu m-am rugat așa de când 

sunt”. 

O cauză a numărului mic de credincioși ce ajungeau 

la rugăciunea inimii, - „unul din zece mii” - cum afirmă 

Sfântul Isaac Sirianul este, în primul rând, modelul greșit 

propus în vechime pentru sentimente. Faptul că „frica, 

scârba, bucuria” le simțim cu inima se datorează, cum 

bine știm acum, activității hormonale a organismului 

uman, eliberării de adrenalină în sânge care accelerează 

activitatea inimii și nu faptului că sentimentele își au 

originea în aceasta. Creierul este sediul atât al gândirii, 

cât și al sentimentelor și, în acest caz, devine destul de 

greu de înțeles, cum poți să faci ca „să cobori mintea în 

inimă”. Trecerea celor două vămi, a imaginației și a rați-

unii, amintesc, destul de evident, de acea ekagrata a yo-

ghinilor, adică concentrarea asupra unui singur obiect, 

dar lipsesc metodele precise de a o realiza. În sfârșit, da-

rurile dobândite de cei care ajung pe treptele superioare 

ale rugăciunii seamănă foarte bine cu starea de samadhi 

la care ajung yoghinii la sfârșitul perioadei de pregătire. 

Clarviziunea, citirea gândurilor, accesul la alte sfere ale 

existenței, de care pomenește părintele Cleopa, sunt foar-

te bine cunoscute de yoghini. Rugăciunea trebuie privită, 

deci, ca un mijloc de a realiza concentrarea care este ca-
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lea către „comuniunea cu Dumnezeu”. Rugăciunea în 

sine sau mai bine zis rugămintea, rugămintea slugii către 

boier, rugămintea prin care cerem ajutorul lui Dumnezeu 

într-o problemă cotidiană, oricât de umilă ar fi și din ori-

ce poziție ar fi rostită, nu poate aduce niciun beneficiu 

celui care o practică. 

Această afirmație poate părea șocantă pentru mulți 

creștini, dar, din păcate, este adevărată. Adevărul acestei 

afirmații rezultă cel mai bine chiar din monografia pe 

tema rugăciunii, elaborată de Părintele Cleopa, din care 

am citat la începutul acestui paragraf. Rugăciunea care 

ajută este cea care realizează concentrarea, care „coboa-

ră mintea în inimă” și acest ajutor nu constă în îndeplini-

rea dorințelor, în a obține ce am cerut. Ajutorul obținut 

prin rugăciunea corectă este foarte important și ne poate 

duce dincolo de limitele existenței umane. Aspecte ime-

diate ale naturii acestui ajutor vor fi prezentate în capito-

lele următoare. 

De fapt, aspectul reliefat de mine în rândurile de mai 

sus se regăsește în paginile unor lucrări apărute în anii 

70. Un călugăr benedictin francez pe nume J. M. Decha-

net, nemulțumit de pierderea vechilor practici ale rugă-

ciunilor creștine, își propune să adapteze metodele de tip 

yoga în scopul revigorării meditației creștine. Rezultate-

le, foarte încurajatoare, obținute de el s-au concretizat în 

cartea sa „Christian Yoga”. Aproximativ în aceeași peri-

oadă, preotul catolic irlandez William Johnston reușește 

o adaptare a practicilor orientale Zen la necesitățile creș-

tinismului. Rezultatele sale au fost consemnate în lucra-

rea „Christian Zen”. Experiențele trăite de cei doi oa-

meni ai bisericii vin, o dată în plus, să demonstreze că 

rugăciunea creștină trebuie să se manifeste ca o formă de 

concentrare și, în niciun caz, ca o petiție către Dumne-

zeu. 
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Ce putem spune acum despre rugăciunile celorlalte 

religii? Despre musulmani știm că au reguli precise în 

ceea ce privește rugăciunea. Aceștia sunt obligați să se 

roage la ore fixe de cinci ori pe zi și să rostească versete 

din Coran. Este, evident, că musulmanul nu-i cere lui 

Allah ce-i trece prin cap, nu-i cere mâncare pentru copii, 

sănătate pentru mama bolnavă sau Dacie albastră. Supu-

sul lui Allah recită din memorie aceleași versete care, 

probabil, după repetarea la nesfârșit, încep să aibă asupra 

acestuia același efect pe care îl are repetarea mantrei 

asupra yoghinului. Musulmanul realizează astfel prin 

rugăciune, concentrarea despre care aminteam mai înain-

te, ajungând astfel mult mai aproape de Dumnezeul lui – 

Allah, în sensul prezentat de Părintele Cleopa. Senzația 

prezenței divine îl face să creadă cu și mai multă tărie în 

Allah și nu poate fi contestat faptul că musulmanii sunt 

mult mai atașați ideii de divinitate decât creștinii. 

Nu știu cum se roagă evreii, dar, dacă luăm în consi-

derație rugăciunea empirică, cea a omului de rând, pro-

babil că nu este mare diferență față de modul de a se ru-

ga al creștinilor. Evreii tradiționaliști însă citesc din 

Talmud, cartea sfântă a evreilor, în fața Zidului Plângerii 

și, după cum se manifestă, cu siguranță realizează diver-

se grade de concentrare. În afară de aceasta, în iudaism 

există curente cum este, de exemplu, Cabala care ex-

ploatează aspectele mistice ale religiei iudaice. 
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13. LEVITAȚIA 
Rezumat. Am dezbătut pe larg în capitolul anterior 

problema rugăciunii, cum ar trebui să se desfășoare 

aceasta și ce ar trebui să însemne, dar nu am pomenit 

nimic despre performanțele paranormale care pot fi atin-

se cu ajutorul rugăciunii. Evident, abilitățile magice do-

bândite prin rugăciune au fost de multe feluri, dar me-

moria umanității le-a reținut pe cele mai spectaculoase. 

Dintre acestea, evident, cele mai uimitoare sunt experi-

ențele de levitație. Astfel de experiențe au fost realizate 

de yoghini, dar au fost întâlnite destul de frecvent și la 

sufi – misticii musulmani. Nici creștinismul nu duce lip-

să de oameni care au ajuns să leviteze ca urmare a rugă-

ciunilor profunde pe care le practicau. Documentele Bi-

sericii Catolice descriu o mulțime de cazuri de   credin-

cioși care au ajuns la astfel de performanțe și care au fost 

apoi canonizați. Întrebați de curioși de ce astfel de mi-

nuni nu se mai întâlnesc și în zilele noastre, oficialii bi-

sericii au dat un răspuns cât se poate de penibil: Dumne-

zeu făcea minuni pe atunci, deoarece dorea încă să con-

solideze Biserica Creștină. Acum când aceasta este pe 

deplin instaurată în drepturi aceste minuni nu mai sunt 

necesare. Jalnică explicație pentru îndepărtarea reprezen-

tanților bisericii actuale de practicile tradiționale care le 

confereau primilor creștini sfințenie și uneori abilități 

miraculoase. 

*** 

Probabil că mulți dintre cititorii acestor rânduri, con-

sideră că într-o carte serioasă nu are ce căuta un astfel de 

titlu. Totuși, trebuie să știți că levitația este o preocupare 

actuală a oamenilor de știință. Prin levitație se înțelege 

procesul prin care un obiect este suspendat într-o poziție 
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stabilă, fără vreun contact fizic. Deoarece corpurile nu 

prea vor să plutească singure prin aer, pentru că forța de 

gravitație le aduce întotdeauna înapoi pe pământ, pentru 

a realiza levitația este necesară o forță egală și de sens 

contrar cu cea a greutății corpului pe care dorim să-l 

suspendăm. 

Natura a descoperit de mult metode de a realiza levi-

tația. Zborul insectelor și al păsărilor se bazează pe acest 

fenomen. Bătăile aripilor, care proiectează un jet de aer 

în jos, creează o forță opusă gravitației. Și omul a învățat 

să genereze forțe care anulează gravitația. Avioanele 

sunt susținute în aer de o forță numită portanță, care este 

produsă de profilul aripii, iar elicopterul procedează 

exact ca o libelulă, trimițând în jos un jet puternic de aer. 

Cu toate că unele insecte precum libelula, unele pă-

sări precum pasărea colibri sau unele aparate de zbor 

precum elicopterul reușesc să rămână suspendate într-o 

poziție stabilă, așa cum cere definiția procesului de levi-

tație, totuși, aceasta nu este considerată levitație. Proba-

bil, acest lucru se întâmplă, deoarece, forța care produce 

anularea greutății este cunoscută și evidentă. De aici se 

desprinde concluzia că levitația a fost privită dintotdeau-

na ca un fenomen mistic învăluit în mister, ca o minune 

a cărei posibilitate de realizare a fost mereu pusă sub 

semnul întrebării. 

Înainte de a ne ocupa de levitația de natură mistică, 

să vedem care este părerea științei despre acest fenomen. 

Oamenii de știință consideră că levitația poate fi obținută 

în două moduri. 

După cum ne arată legile mecanicii, primul dintre 

aceste moduri presupune producerea unei forțe egale și 

de sens contrar cu forța de greutate, astfel încât rezultan-

ta celor două forțe să fie nulă. Pe acest principiu s-au 

realizat diverse forme de levitație. În levitația diamagne-

tică, forța care anulează gravitația este de natură magne-
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tică. Prin acest procedeu s-a reușit menținerea în stare de 

levitație a unor magneți, dar și a unor animale vii precum 

lăcuste, broaște și chiar șoareci. Levitația acustică utili-

zează pentru contracararea forței de gravitație presiunea 

undelor acustice intense. Acest procedeu este utilizat, de 

exemplu, în prelucrarea fără container a unor materiale, 

în special, pentru obținerea unei înalte purități. Prin levi-

tație acustică s-a reușit menținerea în stare de plutire a 

unor corpuri în greutate de câteva kilograme. Levitația 

aerodinamică utilizează presiunea unui gaz suflat   

printr-un ajutaj, pentru a menține în stare de levitație un 

corp sferic. Acest procedeu permite încălzirea corpului 

la temperaturi de până la 30000C, lucru care nu ar fi po-

sibil într-un container. Levitația electrostatică utilizează 

un câmp electric care poate suspenda un obiect încărcat 

electrostatic. În fine, s-a realizat și levitația optică în ca-

re un fascicul laser, orientat în sus, reușește să contraca-

reze forța de greutate a unor picături mici de apă sau ulei 

cu diametru până la 50μ. 

Cea de a doua metodă de a realiza levitația se bazea-

ză pe ideea de a crea o zonă în spațiu în care forța de 

gravitație nu acționează. Această situație se întâlnește în 

zborul orbital al unor obiecte cosmice și este binecunos-

cută tuturor. De asemenea, oamenii de știință studiază și 

fenomenul ipotetic de antigravitație care presupune că, 

printr-o intervenție tehnologică, forța de gravitație poate 

fi anulată într-o anumită zonă a spațiului. Deși acest 

concept, frecvent întâlnit în literatura SF, nu a fost încă 

fundamentat teoretic, există o mulțime de încercări de a 

genera antigravitație sau de a construi motoare gravitați-

onale. 

Cu acestea știința a spus cam totul despre levitație. 

Pentru oamenii de știință levitația de natură mistică nu 

reprezintă o posibilă temă de studiu. Legea de aur a știin-

ței este: Ce nu poate fi explicat nu există! Este drept că 



13. LEVITAȚIA 

- 135 - 
 

unul dintre motivele pentru care știința ignoră fenomene-

le de acest gen este faptul că mulți circari sau șarlatani 

încearcă să le imite cu mai mult sau mai puțin succes. De 

exemplu, fenomenul de levitație poate fi simulat prin 

diverse iluzii optice sau mecanisme inteligente. Toată 

lumea l-a văzut pe marele iluzionist David Copperfield 

zburând pe scena de spectacol, dar însuși faptul că unii 

se străduiesc să imite levitația dovedește că aceasta exis-

tă și în realitate. 

Levitația este cunoscută încă din timpuri străvechi. 

Unul dintre atributele stării de samadhi pe care yoghinii 

indieni se străduiau să îl atingă era levitația. La începutul 

secolului I, filozoful grec Apollonius din Tyane descrie, 

la întoarcerea sa din India, ceremoniile religioase ale 

unor brahmani - preoții religiei hinduse - prin următoare-

le cuvinte: „În timp ce cântau imnuri sacre, fiind adunați 

într-un cerc larg, ei s-au ridicat de la pământ la o înăl-

țime de doi coți și au plutit timp de câteva minute în 

aer”. Numeroase mărturii scrise atestă faptul că și misti-

cii greci precreștini practicau levitația. 

Vestiți pentru performanțele lor în ceea ce privește 

levitația au fost sufii, misticii musulmani care se des-

prindeau frecvent de pământ în timpul rugăciunilor lor. 

Al-Ghazali (1058 – 1111), un teolog islamist și filozof, 

cunoscut de europeni sub numele de Algazel, considera 

levitația și mersul pe apă drept daruri pe care Allah le 

face servitorilor săi cei mai fideli. Se spune că legenda 

covorului zburător își are originea în aceste practici de 

levitație ale sufilor.  

Nici creștinismul nu a fost străin de acest fenomen. 

După cum arată Noul Testament, Isus Cristos mergea pe 

apă și a încercat să-l învețe să facă același lucru și pe 

apostolul Petru.  

Experiențele de levitație ale creștinilor nu se opresc 

aici. În scrierea apocrifă Faptele lui Petru, este povestită 
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legenda morții lui Simon Magul care a trăit secolul I du-

pă Cristos. Simon Magul era cunoscut de contemporanii 

săi ca un om dotat cu puteri supranaturale care îi permi-

teau să se ridice în aer și zboare. Legenda spune că la o 

demonstrație de acest fel, ce a avut loc într-o piață roma-

nă, apostolul Petru s-a rugat lui Dumnezeu ca să-i 

oprească zborul și, în consecință, Simon Magul a căzut 

pe lespezile pieței, rupându-și picioarele. Mulțimea, care 

asista la demonstrație, probabil, îndemnată de Petru, a 

considerat că puterile lui Simon vin de la diavol și l-a 

omorât cu pietre. 

Există multe relatări despre asceții creștini din deșer-

tul Iudeii, cunoscuți sub denumirea de „părinți ai deșer-

tului”, care practicau levitația, dar, în continuare, vom 

aminti doar cazurile unor creștini care au trăit începând 

cu secolul XIII, pentru care există mărturii scrise. Este 

interesant de precizat faptul că levitația era considerată 

de Biserica Creștină o dovadă a sfințeniei, astfel încât, 

mulți dintre cei care puteau realiza această performanță 

erau canonizați. Și în prezent Biserica Catolică canoni-

zează doar pe cei care, în timpul vieții lor, au demonstrat 

că posedă diverse daruri, ca de exemplu, posibilitatea de 

a vindeca unele boli. Aici trebuie să precizez faptul că 

mă disociez de practica Bisericii Ortodoxe, care a cobo-

rât atât de mult standardele, încât a ajuns să canonizeze 

și oameni de stat ce nu aveau nicio legătură cu religia și 

cu atât mai puțin cu „minunile”. Mă refer aici la canoni-

zarea lui Ștefan cel Mare care, în acest mod, a ajuns și 

cel Sfânt sau la canonizarea lui Neagoe Basarab ale cărui 

„fapte sfinte” constau în danii făcute bisericii. 

În secolul XIII au fost inventariate în mod oficial de 

Biserică treisprezece cazuri de levitație descrise în Acta 

Sanctorum, o lucrare care se ocupă de viețile sfinților. 

Dintre acestea, cel mai spectaculos este cazul Cristinei la 

Admirable (1150-1224) care, considerată moartă, s-a 
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trezit în momentul înmormântării și s-a înălțat până la 

acoperișul bisericii. Din acel moment mulți martori au 

văzut-o urcată în vârful unor copaci înalți sau în clopot-

nițe. 

Lista sfinților care au fost surprinși în stare de levita-

ție în chiliile lor sau se ridicau în aer în timpul slujbelor 

continuă cu Sfântul Bonaventura - pe numele sau adevă-

rat Giovanni di Fidanza, Agnes de Boemia - fiica cea 

mai mică a regelui Boemiei, Premysl Otakar I, Domingo 

de Guzman Garces - cunoscut sub numele de Sfântul 

Dominic, Francisc d’Assisi - fondatorul ordinului călu-

gărilor franciscani și asta ca să-i amintim doar pe cei mai 

cunoscuți. Cronicile epocii relatează că Francisc 

d’Assisi, cunoscut sub numele de Sfântul Francisc, se 

ridica de la pământ învăluit într-un halou luminos și 

uneori urca atât de sus că abia mai putea fi zărit.  

În secolul următor, în timpul renașterii, au fost înre-

gistrate, de asemenea, o mulțime de cazuri de levitație. 

Le voi aminti numai pe cele mai sonore. Unul dintre 

acestea este cel al sfântului Ignațiu de Loyola, întemeie-

torul ordinului călugărilor iezuiți care a fost surprins de 

nenumărate ori în timp ce levita cu mâinile încrucișate 

pe piept. El este și autorul unor exerciții spirituale for-

mate dintr-un set de meditații, rugăciuni și exerciții men-

tale, utilizate și în zilele noastre. Francisco de Xavier, 

unul dintre întemeietorii ordinului iezuit, petrecea mult 

timp în stare de levitație rugându-se, în timp ce fața îi era 

scăldată de raze de lumină.  

În timpul rugăciunilor sale, călugărul franciscan 

Pierre d’Alcantara, scăldat în raze de lumină stătea sus-

pendat în aer la înălțimea acoperișului bisericii.  

Filippo de Neri, cunoscut sub apelativul de Apostol 

de Roma, se ridica frecvent de la pământ. În timp ce ți-

nea slujba în biserică o forță invizibilă îl ridica până 

aproape de tavanul bisericii. La una dintre aceste întâm-
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plări a fost martor cardinalul Paolo Emilio Sfondrati care 

i-a povestit apoi Papei Paul al V-lea cele văzute. 

Tereza d’Avila s-a numărat printre puținii sfinți care 

au îndrăznit să mărturisească experiențele de înălțare în 

aer pe care le trăia. Iată cum descrie aceasta senzațiile pe 

care le încerca: ”Am încercat din toate puterile mele să 

rezist. Uneori parcă reușeam, dar nu pentru mult timp. 

Mă luptam cu un uriaș foarte puternic care mereu mă 

învingea. Când încercam să rezist simțeam sub picioare-

le mele niște puteri uluitoare care mă ridicau; nu știu cu 

ce să le compar. Nici o altă experiență spirituală nu are 

o asemenea impetuozitate. La început, recunosc, eram 

cuprinsă de o teamă excesivă. De multe ori, corpul meu 

devenea așa de ușor, încât nici nu îl mai simțeam".    

Tereza d’Avila este și autoarea a unor scrieri mistice în 

care descrie etapele rugăciunii care, în viziunea ei, con-

duc la „înălțarea sufletului”. Acestea se aseamănă în ma-

re măsură cu cele descrise de Părintele Cleopa. Dintre 

toate aceste experiențe de levitație, cele mai spectaculoa-

se și notorii au fost cele ale sfântului Giuseppe da Coper-

tino (1603 – 1663). Acesta era un băiat sărac, ucenic de 

curelar care dorea să se călugărească. A încercat la mai 

multe mănăstiri, dar era mereu refuzat, deoarece, era 

cam „sărac cu duhul”. Până la urmă a fost primit la mă-

năstirea franciscană Copertino. În ciuda eforturilor depu-

se de ceilalți călugări, Giuseppe nu a prea putut fi învățat 

să scrie și să citească, dar, cu toate acestea, a ajuns repe-

de celebru pentru faptul că, în momentele în care se ru-

ga, se ridica involuntar de la pământ. Aceste experiențe 

au devenit atât de puternice, încât adeseori se ridica în 

aer pentru a ateriza apoi în clopotnița bisericii sau în vâr-

ful unui copac. Uneori lua de mână pe un alt călugăr și 

zbura împreună cu acesta. La exhibițiile sale au asistat 

sute de martori și o astfel de demonstrație a avut loc și în 

fața papei Urban al VIII-lea. Dosarul său de canonizare 
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conținea mărturiile a mai mult de șaptezeci de cazuri cer-

te de levitație. Martorii vremii afirmă că Giuseppe avea 

și darul de vindecător. Este semnificativ faptul că cele-

britatea, dobândită pe bună dreptate, i-a adus numai ne-

cazuri. Invidia unor călugări de la mănăstirea Copertino 

și faptul că nu voia să accepte bani pentru actele sale de 

vindecare l-au adus, în cele din urmă, în fața inchiziției. 

Deși a fost găsit nevinovat, aceasta nu a putut împiedica 

exilarea sa care, de fapt, a avut ca scop să-l ascundă de 

mulțimea de credincioși care îl căutau cu orice preț. Pen-

tru acest motiv a fost plimbat prin mai multe mănăstiri, 

pentru ca în final să moară în anonimat. Toate aceste 

persoane, ale căror nume le-am amintit în rândurile de 

mai sus, au fost canonizate de Biserica Catolică tocmai 

pentru experiențele lor de levitație confirmate de mulți 

martori. 

Biserica Ortodoxă a avut și ea sfinții săi care levitau. 

Unul dintre cei mai cunoscuți este Serafim de Sarov 

(1759 – 1833) care era surprins adesea rugându-se în sta-

re de levitație. El a rămas în amintirea contemporanilor 

pentru extinderea teoriei monastice a contemplării și au-

tonegării, susținând că scopul vieții unui creștin trebuie 

să fie dobândirea Duhului Sfânt. 

Este important să reținem faptul că uneori levitația 

era atribuită unor puteri demonice, în special, dacă era 

experimentată de femei, și nu erau rare cazurile când 

acestea erau arse pe rug de inchiziție. 

Istoria modernă ne relatează, de asemenea, un caz 

celebru de levitație. Mediumul Daniel Dunglas Home 

(1833-1886) prezenta frecvent experiențe de levitație. 

Mulți dintre contemporanii săi au participat la astfel de 

exhibiții. Fizicianul Wiliam Crookes declara că a asistat 

la mai mult de 50 de experiențe în care Home se ridica la 

cel puțin 2 metri de la podea. Cu o altă ocazie, în fața a 

numeroși vizitatori, Home a ieșit pe o fereastră la etajul 
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trei a unei clădirii și a intrat pe o fereastră din camera 

alăturată, evident, în stare de levitație. Niciunul dintre 

scepticii care asistau la astfel de experiențe nu a reușit să 

identifice vreo posibilă înșelătorie, mai ales că aceste 

experiențe aveau loc în spații pe care Home nu le vizita-

se anterior. Home mai avea și darurile de vindecător și 

cel de a comunica cu morții. Toate marile personalități 

ale vremii au asistat la ședințele de levitație ale lui Ho-

me, cel mai ilustru dintre spectatorii săi fiind Napoleon 

al III-lea. 
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14. BIOENERGIA ȘI RADIESTEZIA 
Rezumat. Am scris în capitolele anterioare despre 

șamani, despre yoghini și alte categorii de oameni cu 

însușiri miraculoase și, evident, ne punem întrebarea da-

că astfel de persoane au dispărut cu desăvârșire. Chiar 

dacă este greu de presupus că putem întâlni în prezent 

persoane cu abilități comparabile cu cele ale vechilor 

șamani, există totuși în zilele noastre oameni care ne 

amintesc de aceștia. Mă refer la cei pe care îi numim  

bioenergeticieni. Desigur, fiecare dintre noi a auzit, poa-

te cu oarecare neîncredere, despre acei oameni care vin-

decă cu mâinile. Poate unii dintre noi au și beneficiat de 

astfel de tratamente și este evident că nimeni, nici măcar 

medicii, nu mai pot contesta veridicitatea acestui feno-

men. Oricine analizează un pic aspectele acestei proble-

me nu poate să nu-și dea seama că, de fapt, acești bioe-

nergeticieni amintesc de vechii vraci, de șamanii strămo-

șilor noștri. Desigur puterile acelor șamani erau mult mai 

mari și mai diverse, dar nu trebuie să uităm că aceștia 

erau supuși unor antrenamente intense și beneficiau de 

experiența șamanilor mai bătrâni. În prezent, experiența 

despre care vorbeam s-a pierdut de mult, iar cei pe care 

îi numim bioenergeticieni, la care mergem să ne vindece, 

au apărut în mod spontan, uneori fără niciun antrena-

ment. 

În ultimul timp a apărut în vocabularul nostru un nou 

cuvânt: radiestezie. Chiar dacă nu ne este prea clar des-

pre ce este vorba, am aflat că radiesteziştii, adică cei care 

practică radiestezia, pot depista obiecte sau pot simți 

câmpul bioenergetic al altor persoane. Ei pretind că pot 

descoperii cursurile subterane de apă sau pot descifra 

evenimente istorice petrecute în anumite locuri. Pentru 

a-ți dezvolta astfel de talente poți să urmezi niște cursuri 
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în care principala activitate o reprezintă exercițiile de 

concentrare. Este destul de limpede că acestea sunt doar 

palide încercări de a redobândi unele dintre talentele ve-

chilor șamani, dar, în același timp, este evident că rezul-

tatele sunt, de cele mai multe ori, departe de așteptări. 

*** 

Cuvântul „bioenergie” sună cunoscut pentru fiecare 

dintre noi. Fie că ai citit despre acest subiect, fie că ai 

auzit de la o cunoștință, ai o imagine destul de exactă 

despre ceea ce reprezintă. Dacă suferi de o boală, pe care 

uneori doctorii nu reușesc să o diagnosticheze sau să o 

vindece, mai ai o speranță în medicina alternativă. Cauți 

prin diverse reviste sau ziare și găsești, cu siguranță, o 

mulțime de articole care îți redau speranța pierdută. Ci-

tești acolo despre realizările unor oameni, pe care presa 

îi denumește bioterapeuți, ce reușesc, prin pase bioener-

getice, să realizeze ceea ce medicina alopată nu reușește. 

Uneori nici nu-ți vine să crezi ceea ce citești. Vindecări 

miraculoase în boli declarate incurabile, oameni dispe-

rați, salvați în ultimul moment din ghearele morții, etc. 

Publicațiile abundă de “explicații fantastice” despre cen-

trele energetice ale organismului uman, despre echilibrul 

energetic al acestuia, noțiuni despre care medicina clasi-

că nici nu pomenește. 

Ești în fața unei mari dileme. Cine are dreptate? În 

cine să ai încredere? Chiar dacă ai unele suspiciuni și 

dacă îți vine greu încă să accepți o realitate pe care știin-

ța refuză să o recunoască, totuși, în adâncul sufletului, nu 

poți să nu admiți că și acești oameni, bioterapeuții, acești 

vrăjitori ai timpurilor noastre, par să obțină rezultate ce 

se situează deasupra oricăror suspiciuni. De fapt, apro-

fundând studiul publicațiilor ce tratează problema bioe-

nergiei, afli că diverși savanți s-au dedicat studiului aces-
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tui domeniu, că deja este recunoscută activitatea elec-

tromagnetică a organismelor vii și că aura bioenergetică 

a acestora a fost chiar fotografiată (ați aflat, desigur, de 

efectul Kirlian). În mintea omului informat își fac loc, cu 

voia sau fără voia acestuia, noțiuni pe care știința deo-

camdată le ignoră. 

Dar ce este, de fapt, această bioenergie? Se pare că 

este un aspect al fiziologiei materiei vii. Fiecare organ al 

unui corp viu are un câmp bioenergetic caracteristic, to-

talitatea câmpurilor acestor organe formând câmpul bio-

energetic al individului. Funcționarea incorectă a unui 

organ este reflectată în câmpul bioenergetic al acestuia, 

mult înainte de declanșarea simptomelor bolii. Interven-

ția calificată a unui bioterapeut, în sensul refacerii câm-

pului bioenergetic al organului respectiv, poate duce la 

evitarea îmbolnăvirii. De asemenea, în cazurile unor boli 

declarate, intervenția bioterapeutului asupra câmpului 

bioenergetic al organului bolnav conduce, de obicei, la 

însănătoșire sau măcar la ameliorarea bolii.  

Efectele benefice ale intervenției bioenergetice sunt 

cunoscute din timpuri străvechi. Există documente care 

atestă existența, acum 4500 de ani, a unor temple mira-

culoase, templele Seraphion, în care era suficient ca bol-

navii să doarmă una sau mai multe nopți pentru a se vin-

deca de bolile de care sufereau. Patul în care își petre-

ceau nopțile bolnavii se afla în preajma preoților templu-

lui care, presupunem noi acum, aveau puternice câmpuri 

bioenergetice. În unele dintre papirusurile dezgropate din 

ruinele Thebei erau descrise tehnicile de vindecare utili-

zate de adepții lui Orfeu. În sunetele harpei, vindecătorii 

executau niște dansuri în jurul bolnavului, apropiindu-și 

mâinile de acesta. De asemenea, Homer pomenește, în 

scrierile sale, de oameni care au mâini vindecătoare.  

Am putea continua cu multe exemple, dar sunt con-

vins că dvs. aveți cunoștință de mai multe astfel de ca-
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zuri. Important este faptul că acest fenomen nu a scăpat 

atenției oamenilor de știință. Astfel, în sec. XVIII un 

medic pe nume Mesmer, studiind fenomenul vindecări-

lor miraculoase cu ajutorul mâinilor, a devenit el însuși 

vindecător. Vindecările sale au avut un mare răsunet și 

au fost confirmate de medici celebri ai vremii. Mesmer a 

dat și un nume fenomenului, denumindu-l magnetism 

animal. Sub această denumire nu este greu să recunoaș-

tem fenomenul pe care noi îl numim astăzi bioenergie.  

În încercarea de a găsi explicații acestui fenomen, au 

fost unii cercetători care au considerat că, de fapt, avem 

de-a face cu un efect placebo; faptul că pacientul crede 

că bioterapeutul îl poate vindeca, îi mobilizează propriile 

resurse care îi pot ameliora sau vindeca suferințele. Pen-

tru a verifica această ipoteză, în anul 1998, o echipă de 

medici din California, împreună cu un bioterapeut au 

întreprins următorul experiment: au convins un număr de 

44 de pacienți, toți cu răni grave la mâini, să se supună 

unui tratament cu un nou tip de raze. Așezați în spatele 

unei perdele, își expuneau mâinile câmpului bioenergetic 

al bioterapeutului. Rezultatele au fost uimitoare. Lotul de 

bolnavi tratat cu bioenergie s-a vindecat mult mai repede 

în comparație cu un alt lot, tratat numai cu medicamente 

convenționale. In urma acestui experiment, nu prea pare 

că vindecările s-ar datora efectului placebo. 

Teoreticienii acestui fenomen consideră că fiecare 

dintre noi are un câmp bioenergetic, dar care, în mod 

normal, este de mică intensitate. Unii  oameni posedă, în 

mod nativ, un câmp bioenergetic ceva mai intens sau 

foarte intens, aceștia fiind cei ce pot realiza vindecările 

de care vorbeam anterior. Bioenergeticienii afirmă că, 

chiar dacă nu ai un câmp bioenergetic prea puternic, poți 

crește intensitatea acestuia prin diverse exerciții care, de 

obicei, implică rugăciuni, posturi și diverse alte practici 

religioase. 
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Primii bioenergeticieni cunoscuți la noi în țară, cum 

era Mudava, au apărut spontan și își datorează perfor-

manțele de vindecători unor însușiri native.  

După primele vindecări realizate de acesta, populari-

zate de A. Păunescu în revista Flacăra, vindecări care au 

stârnit senzație, încet, încet opinia publică a acceptat 

acest fenomen ca pe o realitate. Au apărut apoi încă    

câțiva bioenergeticieni, care lucrau sub îndrumarea unor 

medici, fapt ce confirmă că lumea medicală a acceptat 

posibilitatea existenței unor astfel de vindecători și a 

unor astfel de vindecări și a decis să le acorde girul lor. 

După evenimentele din 1989, când s-au deschis gra-

nițele cu fosta Moldovă Sovietică, au apărut noi bioener-

geticieni care, acum, aproape că nu mai uimesc pe ni-

meni cu vindecările lor. Dar, iată, că empirismul bioe-

nergeticienilor, care păreau că sunt sau chiar erau per-

soane dotate nativ, este teoretizat de radiestezişti. Aceș-

tia pretind că orice om este o sursă de bioenergie doar 

că, în mod normal, intensitatea energiei emise este mică, 

dar, prin tehnici speciale de antrenament, intensitatea 

acesteia poate crește. În acest mod oameni obișnuiți pot 

deveni, după absolvirea cursurilor, vindecători, dar nu 

numai. La lecțiile de radiestezie se învață cum să desco-

peri cursurile de apă subterane, cum să obții informații 

despre evenimente petrecute cu multe sute de ani în ur-

mă și multe alte performanțe neobișnuite. 

Ca la orice formă de pregătire, doritorii sunt supuși 

unor teste și, evident, nu toți reușesc. Celor respinși li se 

recomandă să meargă la biserică, să se roage, sau mai 

bine zis, să învețe să se roage. Dar ce legătură are radies-

tezia cu biserica, Dumnezeu și rugăciunile? 

Participarea la câteva ședințe de inițiere în radieste-

zie lămurește repede acest mister. Pentru dezvoltarea 

proprietăților incipiente ale organismului uman de a pro-

duce bioenergie se recurge la … La ce credeți? La exer-
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ciții de concentrare! Cei respinși, probabil, cei care 

aveau o capacitate de concentrare insuficientă, sunt în-

drumați să se antreneze prin rugăciuni, despre care știm 

acum că nu sunt decât o formă de concentrare. Pentru 

acest motiv, toată filozofia și antrenamentul radiestezişti-

lor gravitează în jurul concepțiilor religioase.  

Adepții acestor practici consideră că puterea le vine 

de la Dumnezeu. De fapt, raportarea la religie a radieste-

ziștilor nu este neapărat necesară. În fosta Uniune Sovie-

tică s-a acordat o mare atenție fenomenelor paranormale, 

încercându-se, și se pare că nu fără succes, să fie folosite 

într-o eventuală confruntare armată. Dacă puteai sugesti-

ona pilotul unui avion inamic să arunce bombele în altă 

parte și nu unde trebuie, efortul făcut era din plin recom-

pensat. În cadrul acestor cercetări au fost căutați și des-

coperiți indivizi cu însușiri native corespunzătoare, astfel 

că aparițiile unor nume ca cele ale Djunei, Ciumak sau al 

lui Kaşpirovski, cel care vindeca la televizor, nu sunt de 

loc întâmplătoare. În cadrul acestui program au fost an-

trenați o mulțime de oameni și îmi vine foarte greu să 

cred că sovieticii, care au ridicat ateismul la nivel de po-

litică de stat, au legat în vreun fel antrenamentele lor de 

religie. Putem presupune că, utilizarea diverselor metode 

de concentrare, le-a fost suficientă pentru obținerea per-

formanțelor vizate. 
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15. CONCENTRAREA 
Rezumat. Sunt convins că deja ați remarcat cât de 

des am utilizat cuvântul „concentrare” în paginile anteri-

oare. Se pare că toate performanțele șamanilor, yoghini-

lor, călugărilor lama, sau ale bioenergeticienilor sunt ob-

ținute, în ultimă instanță, prin diverse tehnici de concen-

trare. De asemenea, rugăciunile practicate de diverse re-

ligii sunt tot forme de concentrare. 

Dar ce înțelegem, de fapt, prin această concentrare? 

Știm cu toții că în structura creierului intră niște celule 

speciale pe care le numim neuroni. Neuronii sunt cei ca-

re asigură toate funcțiile creierului: memorare, gândire, 

raționamente și tot ce mai știe să facă creierul nostru. Cu 

cât reușim să mobilizăm mai mulți neuroni, adică cu cât 

ne concentrăm mai bine, cu atât treaba pe care o facem 

iese mai bine. Dar se pare că procesul de concentrare 

implicat în activitățile de tipul celor descrise anterior es-

te oarecum diferit. Aspirantul la obținerea de abilități 

paranormale își mobilizează neuronii, cât mai mulți neu-

roni, pentru a nu face nimic, sau cel puțin așa pare la 

prima vedere. Într-un capitol următor vom lansa o ipote-

ză asupra genului de activitate pe care l-ar putea desfășu-

ra toți acești neuroni, mobilizați în număr foarte mare de 

astfel de exerciții de concentrare. 

Concentrarea se poate obține, deci, prin meditația de 

tip yoghin sau prin rugăciuni creștine corect executate. 

*** 

În paginile anterioare am trecut în revistă unele din-

tre performanțele obținute de yoghini, călugării lama, 

șamani și vrăjitori și în fiecare caz am constatat că aceste 

performanțe au fost atinse prin diverse tehnici care, în 
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cele din urmă, implicau concentrarea. Vorbind despre 

rugăciunea creștină, Părintele Cleopa ne-a arătat destul 

de explicit că aceasta este, de asemenea, o formă de con-

centrare. Am constatat mai apoi că tot prin concentrare 

care, în cele mai multe cazuri, se obține prin rugăciune, 

se pot îmbunătăți proprietățile bioenergetice ale orga-

nismului. 

Dar de fapt, ce înseamnă a te concentra? Este cunos-

cut faptul că, din totalitatea neuronilor cu care este dotat 

creierul uman, numai un procent minor este utilizat în 

mod curent. Oricâte cunoștințe vei acumula, oricâte 

limbi străine vei învăța, nu reușești să ocupi prea mult 

din numărul de neuronii cu care ai fost înzestrat la naște-

re. Aici trebuie să reamintim faptul că, deși toate celulele 

corpului sunt înlocuite o dată la un număr de ani, celule-

le neuronale nu au aceeași soartă din motive ușor de în-

țeles. Neuronii asigură memorarea informațiilor, iar în-

locuirea acestora ar însemna pierderea iremediabilă a 

cunoștințelor acumulate. De-a lungul vieții, neuronii mor 

și, deși există un proces de regenerare a neuronilor, nu-

mărul acestora este în continuă scădere, acesta fiind mo-

tivul pentru care bătrânii prezintă simptomele specifice 

de pierdere a memoriei. 

În afară de memorarea informațiilor, neuronii joacă 

un rol determinant în procesul de luare a deciziilor, în 

raționamente, în cazul intuiției, cu alte cuvinte sunt im-

plicați în toate activitățile curente ale posesorului. Prin 

procesul de concentrare mai mulți neuroni sunt antrenați 

în desfășurarea unei anumite activități, de obicei, în dau-

na altor activități ale creierului. Dacă ne concentrăm su-

ficient de profund pentru a reuși rezolvarea unei proble-

me, este posibil să nu auzim chemarea unei persoane 

aflate în apropiere. Cele mai multe activități umane re-

clamă un anumit grad de concentrare. De la munca cea 

mai simplă, dar realizată cu răspundere, cu profesiona-
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lism, până la activitățile intelectuale complexe care pre-

supun cercetare, proiectare, concepție, manageriat, etc., 

toate presupun diverse grade de concentrare. În aceste 

situații, un număr considerabil de neuroni sunt antrenați 

în efectuarea uneia și aceleiași activități. Cu cât concen-

trarea este mai profundă, adică cu cât este antrenat un 

număr mai mare de neuroni pentru rezolvarea unei anu-

mite probleme, cu atât rezultatele sunt mai spectaculoa-

se. De fapt, capacitatea de concentrare, capacitatea de a 

antrena un număr cât mai mare de neuroni în rezolvarea 

unei probleme, este unul dintre criteriile de apreciere a 

inteligenței individului. Capacitatea de concentrare poate 

fi amplificată prin antrenamente. 

În ceea ce privește concentrarea de tip yoghin, aici 

lucrurile stau puțin altfel. Dacă în concentrarea pe care o 

realizează omul obișnuit, în scopul de a-și face cât mai 

bine munca, trebuie antrenați un număr cât mai mare de 

neuroni, care să desfășoare aceeași activitate, în concen-

trarea de tip yoghin, dimpotrivă, se urmărește ca acești 

neuroni să nu desfășoare nicio activitate. Obiectivul yo-

ghinului a fost atins atunci când acesta reușește să reali-

zeze ekagrata, adică să nu să se gândească la nimic, în-

treaga atenție fiind absorbită de contemplarea unui obi-

ect imaginar. După îndelungi antrenamente, yoghinul 

reușește să-și controleze în totalitate activitatea creieru-

lui, astfel încât să poată realiza la dorință concentrarea 

totală. Odată obținut controlul asupra creierului, poate fi 

realizată meditația de tip yoghin, aceea despre care Pa-

tanjali afirma că, reușește să asimileze complet obiectul 

meditației. Nici nu mă miră această afirmație. Închipuiți-

vă că întreaga masă de neuroni ai creierului, chiar și  

aceia care în mod normal nu se implică, „tăbărăsc” cu 

toții asupra unei probleme. Este cât se poate de evident 

că, după această „pătrundere”, după această „asimilare”, 
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bietul obiect al studiului nu mai poate ascunde niciun 

secret. 

Pe aceeași linie se înscrie și rugăciunea creștină. Du-

pă cum rezultă clar din expunerea Părintelui Cleopa, ru-

găciunea este o formă de concentrare și, de fapt, cel ce se 

roagă cu adevărat, cel care „coboară mintea în inimă”, 

este pe același drum cu yoghinul care practică ekagrata 

(concentrarea atenției asupra unui singur obiect). 
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16. REALITATEA ALTERNATIVĂ 
Rezumat. În diverse cărți citim despre performanțele 

vechilor șamani care vizitau tărâmul spiritelor sau despre 

vrăjitorii unor popoare primitive care, după o cădere în 

transă, veneau cu informații inedite despre realitatea în-

conjurătoare. Evident, gândim noi, astfel de informații 

nu pot fi decât simple povesti și deci le tratăm ca atare. 

Uneori aflăm prin intermediul mijloacelor de informare 

în masă sau din cercul nostru de cunoștințe despre per-

soane care au diverse abilități parapsihologice cum ar fi 

cunoașterea trecutului și a viitorului. Dar cine mai crede 

în astfel de povesti când sunt atâtea țigănci (pardon - 

rrome) care, pentru o sumă de bani, uneori destul de ro-

tundă, îți promit că pot realiza tot ce-ți dorești. 

Iată însă că și unii oameni de știință au abordat cu in-

teres astfel de probleme, întrebându-se dacă nu cumva se 

ascunde ceva în spatele atâtor relatări despre diverse în-

tâmplări așa zise paranormale. Astfel, de exemplu, me-

dicul Raymond Moody ne prezintă în cartea sa, Viață 

după viață, o mulțime de cazuri ale unor persoane care, 

la revenirea dintr-o comă profundă, povesteau despre 

faptul că au vizitat o altă lume și dădeau o mulțime de 

detalii despre cele întâlnite acolo. Ce mare lucru, au spus 

alții, se știe că un creier lipsit de oxigen are tendința să 

aibă halucinații. Cu toate acestea unii cercetători nu s-au 

lăsat derutați. Au comparat povestirile despre isprăvile 

șamanilor și ale vechilor vrăjitori cu diverse întâmplări 

din zilele noastre și au găsit elemente similare, pe care 

au refuzat să le considere simple coincidențe. Au studiat 

cu atenție relatările celor reveniți dintr-o comă profundă 

și au constatat că acestea conțineau informații necunos-

cute anterior de pacienți. Psihiatrii au remarcat faptul că 

multe persoane aveau trăiri sau vise care aminteau de 
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mitologie, cu toate că aceste persoane nu posedau anteri-

or cunoștințe de această natură. Încetul cu încetul, oame-

nii de știință care studiau aceste fenomene au fost nevoiți 

să accepte faptul că, uneori, comportamentul uman este 

influențat de cunoștințe dintr-o zonă situată în afara cor-

pului uman care transcende persoana. Astfel a luat naște-

re un nou curent de studiu al psihicului uman - psiholo-

gia transpersonală. 

Reputatul medic american Stanislav Grof, unul dintre 

fondatorii psihologiei transpersonale, a inițiat o nouă te-

rapie în care bolnavii cu diverse afecțiuni psihice erau 

aduși într-o stare care depășea starea obișnuită de conști-

ință, denumită de Grof stare holotropică. Cuvântul holo-

tropic, introdus de Grof, are în acest context semnificația 

de deplasare către întreg. Grof considera că, în mod 

normal, starea de conștiință a unei persoane este limitată 

la realitatea cotidiană, iar, atunci când starea sa de con-

știință este extinsă, când tinde către întreg, persoană res-

pectivă pătrunde într-o altă realitate, în realitatea alter-

nativă. Persoana, care a trăit o astfel de experiență, se 

poate întoarce din realitatea alternativă cu înțelegerea 

profundă a unor adevăruri fundamentale referitoare la 

natură, istorie, viață sau Cosmos care depășesc cu mult 

nivelul de cunoștințe ale acesteia. La început, pentru 

aducerea pacienților săi în realitatea alternativă, docto-

rul Grof le administra acestora o doză controlată de 

LSD, iar mai apoi, când utilizarea drogurilor în scopuri 

medicale a fost interzisă, a elaborat un sistem de respira-

ție, numit respirație holotropică care avea același efect. 

Experimentele efectuate pe mii de cazuri au validat atât 

metodele de tratament pentru diverse afecțiuni psihice, 

cât și existența a ceea ce am numit aici realitatea alter-

nativă. 

Medicii psihiatri, cei care trebuie să decidă dacă 

simptomele unui pacient reprezintă o boală psihică sau 
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nu sunt decât senzațiile intrării accidentale în realitatea 

alternativă, au fost primii care au acordat atenție acestor 

fenomene. Dintre aceștia, psihiatrul american Ken    

Wilber, a structurat psihicul uman pe cinci niveluri de 

identitate (vezi figura 2). Pe măsură ce cobori de la un 

nivel la altul al acestei diagrame, spectrul conștiinței se 

lărgește, sinele, acea fațetă a personalității cu care se 

identifică ființa umană, devenind tot mai cuprinzător. La 

nivelul al patrulea al diagramei sinele deja depășește 

granița cutanată a organismului, ajungând să se identifi-

ce cu diverse aspecte ale mediului înconjurător. Utili-

zând terminologia propusă de Grof, putem spune că, în 

această fază, individul a intrat într-o stare holotropică 

care îi permite să perceapă realitatea alternativă. Cu cât 

această stare este mai accentuată, cu atât pătrunde mai 

adânc în realitatea alternativă, având acces la informații 

din ce în ce mai profunde. Această situație este reprezen-

tată grafic pe diagrama lui Wilber prin benzile transper-

sonale. Aprofundarea în continuare a stării holotropice 

poate conduce la conștiința unitară în care sinele se con-

fundă cu întreg universul și, ajuns în această situație, in-

dividul trăiește senzația că se află în apropierea Dumne-

zeului suprem. 

Trebuie să accentuez încă o dată că ceea ce am numit 

în această lucrare realitate alternativă nu trebuie privită 

ca o halucinație a unor minți aflate într-un regim anor-

mal de funcționare. Această realitate a fost studiată și 

descrisă de multe personalități luminate ale antichității. 

Cele mai reprezentative dintre acestea au fost Pitagora, 

Platon și Cicero, iar în timpurile noastre a fost percepută 

de miile de persoane care au participat la ședințele de 

respirație holotropică organizate în toată lumea, după 

modelul lui Grof. În expunerea care urmează, o mare 

parte din argumentație se bazează pe faptul că existența 
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realității alternative este considerată ca fiind un fapt 

cert, aflat deasupra oricăror îndoieli. 

*** 

Din negura vremurilor, oamenii au avut o puternică 

senzație că, în afară de realitatea cotidiană, cea care poa-

te fi percepută cu cele cinci simțuri de oricine, mai există 

o lume sau poate o prelungire, o extensie a realității coti-

diene, cu care puteau veni în contact doar în anumite 

condiții. Această lume părea atât de reală oamenilor din 

vechime, încât acestora nici nu le trecea prin minte să-i 

pună existența sub semnul întrebării. Dimpotrivă, stră-

moșii noștri au avut o permanentă preocupare, pe de o 

parte de a descoperi noi procedee care să faciliteze acce-

sul la această lume, iar, pe de altă parte, de a studia, de a 

pătrunde cât mai multe dintre tainele acesteia. Eforturile 

spirituale ale întregii societăți erau canalizate în această 

direcție. De această problemă se ocupau șamanii, preoții, 

dar și filozofii acelor societăți. După cum voi arăta    

într-un capitol ulterior, toți marii filozofi ai antichității  

s-au preocupat îndeaproape de aceste probleme, exer-

sând pătrunderea în acea lume și teoretizând unele as-

pecte întâlnite în decursul experiențelor întreprinse de ei. 

Cel mai cunoscut dintre aceștia este Platon ale cărui lu-

crări sunt studiate și în prezent. Noile descoperiri în 

aceste domenii, noile metode de inducere a stărilor, în 

care această lume misterioasă devenea realitate, duceau 

la crearea de noi religii și, uneori, chiar de noi regate. 

Cu alte cuvinte, în paralel cu dorința de a acumula 

noi averi sau de a cuceri noi teritorii, descoperirea de noi 

metode, mai rapide și mai eficiente, de pătrundere în 

această realitate a fost unul dintre motoarele istoriei. 

În timpurile actuale, situația descrisă mai sus pare 

greu de înțeles, deoarece preocupările fundamentale ale 
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societății s-au modificat radical. Epoca industrială a 

schimbat profund modul de gândire și acțiune al oameni-

lor. Producția de bunuri materiale a devenit principala 

preocupare a societății. În consecință, latura spirituală a 

ființei umane a fost constant neglijată, ajungându-se cu 

timpul la situația actuală în care doar un număr foarte 

mic dintre oamenii educați mai desfășoară vreo activitate 

de natură spirituală. Marea majoritate a oamenilor are 

doar o activitate religioasă formală, fără conținut și, evi-

dent, fără efecte în plan spiritual și fizic. 

Există totuși persoane cu abilități speciale care au 

continuat, în mod tacit, studiul acestui domeniu misteri-

os. Fiecare dintre noi a auzit sau a citit despre întâmplări, 

așa zise paranormale, în care sunt descrise evenimente 

aproape incredibile. Uneori, câte un om de știință, ris-

când dezaprobarea colegilor de breaslă, își dedică timpul 

studierii acestor fenomene, dar rezultatele muncii lui 

sunt de cele mai multe ori ridiculizate sau, în cel mai bun 

caz, ignorate de societate. Încet, încet însă ideea că 

această lume considerată ireală există și că merită studia-

tă își face loc în conștiința contemporanilor.  

Primii dintre oamenii de știință care au fost nevoiți să 

abordeze serios posibilitatea existenței unei alte realități 

decât cea cotidiană, percepută cu cele cinci simțuri, au 

fost psihiatrii. Nu de puține ori, pacienții lor descriau 

unele trăiri, care duceau cu gândul la diverse afecțiuni 

psihice, deși, în rest, aceștia aveau un comportament per-

fect normal. La o analiză mai atentă, s-a constatat că, de 

fapt, acești pacienți aveau percepții spontane ale altei 

lumi. Ne putem imagina câți oameni perfect sănătoși au 

fost îndopați cu diverse medicamente și, în final, elimi-

nați din viața socială numai pentru faptul că, uneori, 

aveau viziuni spontane ale acelei lumi acceptată și studi-

ată de strămoșii noștri, dar ignorată de contemporani. 
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Primul psihiatru care a acceptat posibilitatea că, une-

ori, oamenii pot avea acces accidental la informații care 

păreau a proveni din alte realități a fost Carl Jung, un 

elev al lui Freud. Ca fapt divers putem aminti că Freud  

l-a repudiat pe Jung, elevul său favorit, pentru ideile sa-

le, cei doi rupând definitiv puternica relație care-i legase 

până în momentul în care acesta „a luat-o razna”.  

Întâlnind în practica sa de medic psihiatru mai multe 

cazuri de persoane care aveau trăiri sau vise ce aminteau 

de mitologie, Jung a început să studieze mai întâi zeii și 

zeițele, demonii, totemurile, simbolurile, imaginile și 

motivele mitologice care caracterizau panteonul chine-

zesc, egiptean, amerindian, grecesc, roman, african și 

indian. Pentru Jung era de neînțeles faptul că aceste ima-

gini mitologice apăreau, în marea lor majoritate, la per-

soane care nu dispuneau anterior de astfel de cunoștințe. 

Deoarece cunoștințele relatate de aceste persoane nu fu-

seseră dobândite în timpul vieții lor, Jung a tras conclu-

zia că aceste informații erau prezente la un nivel profund 

al psihicului uman, pe care l-a numit inconștientul colec-

tiv. Cu alte cuvinte, inconștientul colectiv furnizează, în 

anumite situații, informații care nu aparțin individului, ci 

au un caracter supraindividual, transcendental, transper-

sonal.  

Cu toată dezaprobarea lui Freud, ideea le-a părut 

plauzibilă și altor colegi de breaslă ai lui Carl Jung,    

astfel încât, în psihologie a luat ființă un nou curent, de-

numit psihologie transpersonală. Acest curent acceptă 

ideea că, uneori, comportamentul uman poate fi influen-

țat de fapte și informații care depășesc sfera de cunoștin-

țe uzuale ale omului, care transcend persoana. 

Unul dintre psihiatrii contemporani, membru al co-

lectivului care a înființat psihologia transpersonală este 

Stanislav Grof, un psiholog american de origine cehă. 

Acesta a desfășurat ample cercetări în domeniul stărilor 
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modificate de conștiință care nu au cauze patologice. 

Pentru aceste stări a introdus termenul de stare holotro-

pică. Termenul „holotropic” format din cuvintele gre-

cești holos = întreg și trepein = deplasare, are în acest 

context semnificația de „deplasare spre întregire” în sen-

sul că, în aceste stări, putem depăși granițele limitate ale 

eului corporal, cel care se manifestă în mod normal, și 

regăsi identitatea completă. Pentru inducerea stărilor ho-

lotropice, evident în scopuri terapeutice, Grof a utilizat 

mai întâi o substanță psihedelică (LSD), iar după interzi-

cerea utilizării drogurilor în scopuri medicale, acesta a 

elaborat o metodă cu efecte similare, denumită de el 

„respirație holotropică”. 

În cele ce urmează, voi face de mai multe ori referire 

la acea lume la care poți avea acces în mod spontan sau 

prin inducerea unei stări holotropice, astfel încât am sim-

țit nevoia să-i asociez un termen, să-i dau o denumire. 

Astfel, în continuare, pentru acea lume care poate fi per-

cepută în starea holotropică vom utiliza denumirea de 

realitate alternativă, înțelegând prin aceasta că avem  

de-a face, nu cu simple jocuri ale imaginației, ci cu o 

lume reală, dar care devine accesibilă numai în anumite 

condiții. În consecință trebuie să reținem că inducerea 

stării holotropice ne pune în contact cu realitatea alter-

nativă. 

Dar ce este această realitate alternativă? Pentru a ne 

lămuri vom apela la lucrările lui Stanislav Grof, cel mai 

în măsură să vorbească despre astfel de lucruri, având în 

vedere că s-a ocupat timp de 40 de ani de oameni care 

reclamau senzații ciudate și apelau la ajutor medical. 

Stanislav Grof a avut meritul de a sesiza că starea lor nu 

era patologică, adică acești oameni nu sufereau de nicio 

boală psihică, deși aveau senzații ciudate, inexplicabile. 

Pur și simplu, căpătau, în mod accidental, acces la ceea 

ce am numit aici realitate alternativă. Grof a dat acestei 
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stări numele de urgență medicală și i-a aplicat un trata-

ment specific, astfel încât acești oameni au revenit rapid 

în parametri standard, fiind redați preocupărilor cotidie-

ne anterioare. Remarcați că, în fraza anterioară, nu am 

folosit sintagma „parametri normali” pentru a nu lăsa 

impresia că a percepe realitatea alternativă ar însemna 

cumva o stare anormală. Citind lucrările lui Stanislav 

Grof, nu puteam să nu mă gândesc la oamenii care, 

având asemenea simptome, nu au avut șansa să benefici-

eze de un tratament adecvat și zac prin spitalele de psihi-

atrie cu diagnostice ca schizofrenie, paranoia sau altele 

asemănătoare. 

După cum scrie Grof în una din cărțile sale, „în sta-

rea noastră obișnuită de conștiință ne identificăm doar 

cu o mică parte din ceea ce suntem cu adevărat. În stări-

le holotropice de conștiință putem depăși granițele în-

guste ale eului corporal pentru a ne regăsi identitatea 

completă.” Așa cum susține Grof, în această stare, con-

știința suferă o modificare profundă în care, deși rămâ-

nem perfect orientați spațio-temporal și nu pierdem con-

tactul cu realitatea cotidiană, câmpul conștiinței noastre 

capătă acces la informații din alte dimensiuni ale exis-

tenței. Când închidem ochii câmpul nostru vizual poate 

fi invadat de imagini din trecutul nostru sau din cel al 

umanității. Putem avea viziuni care se referă la diferite 

aspecte ale vieții plantelor sau animalelor, ale naturii sau 

ale Cosmosului. Aceste viziuni pot fi însoțite de o gama 

largă de sunete, mirosuri gusturi sau senzații fizice.  

Stările holotropice sunt asociate, de cele mai multe 

ori, cu diferite emoții care depășesc, de obicei, atât prin 

natura lor cât și prin intensitate, cadrul experiențelor co-

tidiene. Putem experimenta trăiri extatice de fericire ex-

tremă sau stări de furie ucigașă, teroare intensă, dispera-

re profundă, vinovăție chinuitoare sau alte forme de su-

ferință psihică de neimaginat. Într-adevăr, vă dați seama 
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cât de dificil este să deosebești un nebun de o persoană 

care a pătruns în realitatea alternativă! Povestirile celor 

care au încercat aceste stări seamănă cu descrierile para-

disurilor sau ale iadurilor marilor religii ale lumii. 

Stările holotropice au un efect deosebit de interesant 

asupra procesului de gândire. Este posibil să nu ne pu-

tem baza pe judecata noastră în probleme practice obiș-

nuite, dar, în schimb, putem căpăta o înțelegere profundă 

a unor adevăruri fundamentale legate de natură, istorie, 

viață și Cosmos care depășesc cu mult nivelul nostru 

educațional și intelectual. Putem încerca sentimentul de 

identificare cu alte persoane, cu natura, cu Universul sau 

chiar cu Dumnezeu. După cum afirmă Grof, „Experien-

țele holotropice de acest gen sunt principala sursă a 

cosmologiilor, mitologilor, filozofiilor și sistemelor reli-

gioase care descriu natura spirituală a Cosmosului și 

existenței. Ele sunt cheia înțelegerii vieții rituale și spiri-

tuale a umanității, de la șamanism și ceremoniile sacre 

ale triburilor aborigene până la marile religii ale lu-

mii.” 

Experți în explorarea acestor tărâmuri miraculoase 

erau șamanii vechilor civilizații care întreprindeau frec-

vent călătorii în „lumea de sus” sau în „lumea de jos” și 

pe care le descriau apoi membrilor comunității. 

De altfel, din cele mai vechi timpuri, au existat oa-

meni cu abilități speciale care le permiteau accesul la 

realitatea alternativă. Acolo experimentau senzațiile 

existenței în afara trupului. După spaimele de început, și 

asta numai în cazul în care realizau această experiență 

fără îndrumarea spirituală a unui mentor cu experiență în 

domeniu, constatau cât de ușoară și plăcută este existența 

în acea lume. Întoarcerea în trup era, de cele mai multe 

ori, extrem de neplăcută. Evident, că o să mă întrebați de 

unde știu aceste lucruri. Ca să vă răspund, o să vă poves-
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tesc o experiență interesantă trăită de o persoană apro-

piată mie.  

Într-o dimineață, când am mers la locuința ei, am gă-

sit-o foarte tulburată și, în același timp, speriată. Înainte 

de a-mi povesti ce i s-a întâmplat m-a pus să-i promit că 

n-am s-o consider nebună. Nu puteam în niciun caz să 

cred așa ceva, deoarece ne cunoșteam de mulți ani și ni-

ciodată nu-mi lăsase impresia că ar fi labilă din punct de 

vedere psihic. În cele din urmă, mi-a relatat următoarele: 

în ziua precedentă trăise o mare bucurie, ce se datora 

împlinirii unui vis care, mult timp, i se păruse irealizabil. 

După ce s-a culcat, a petrecut o parte din timp în pat, 

rememorând evenimentele de peste zi și retrăind clipele 

de satisfacție. La un moment dat, fiind deja pe jumătate 

adormită, i s-a părut că o entitate de formă sferică i se 

adresează telepatic cu următoarele cuvinte: „Nu te bucuri 

că ai reușit să-ți îndeplinești acest vis?”. Ea a răspuns cu 

entuziasm: „Ba da! Sigur că mă bucur!”. Entitatea sferi-

că a replicat: „Păi, nu văd. Cum te bucuri?” „Dar cum ar 

trebui să mă bucur?” a întrebat ea intrigată. „Atunci 

când te bucuri, țopăi de fericire. Vrei să ne bucurăm îm-

preună?” întreabă entitatea. „Da, vreau.” răspunde prie-

tena mea. „Atunci dă-mi mâna”. Întinzând mâna, a simțit 

că se întâmplă ceva straniu. Avea senzația că este aspira-

tă într-un tunel îngust pe care îl parcurge cu o viteză in-

credibilă. În cele din urmă a ieșit din tunel și a avut o 

senzație foarte plăcută de eliberare. Nu mai simțea greu-

tatea corpului și i se părea că ar putea zbura cu ușurință 

oriunde ar fi dorit. Fiind în această stare de beatitudine, 

dintr-o dată, observă propriul ei corp care zăcea cu fața 

în sus la câțiva metri sub ea. Nu i-a trebuit mult timp să 

conștientizeze că ea și trupul ei nu mai constituiau o sin-

gură unitate și această constatare a speriat-o groaznic. În 

clipa următoare plonja înapoi în trup. Mi-a descris apoi 

cu lux de amănunte senzațiile nespus de neplăcute pe 
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care le-a încercat cu această ocazie. Parcă intrase într-o 

masă vâscoasă, grețoasă, foarte neplăcută; se simțea ca și 

paralizată – nu putea să se miște deloc. După un timp, 

când a reușit, în sfârșit, să se miște, a sărit din pat speria-

tă, a aprins lumina și nu s-a mai culcat până dimineață. 

În această stare am găsit-o eu. 

Pentru cei familiarizați cu astfel de fenomene era clar 

că prietena mea experimentase o ieșire spontană din 

corp. Această întâmplare are, desigur, multiple semnifi-

cații, dar în contextul acestui paragraf am intenționat 

doar să atrag atenția asupra senzațiilor neplăcute ce se 

produc la reîntâlnirea spiritului cu materia. După o evo-

luție conștientă în realitatea alternativă, este foarte pro-

babil ca spiritul să aibă mult mai multe nemulțumiri. Es-

te posibil ca cei ce pătrund des în realitatea alternativă 

să devină foarte nemulțumiți de faptul că trebuie să se 

întoarcă înapoi în lumea materială, adică în trup și de 

aici credința că trupul limitează libertatea și acțiunile, că 

este o închisoare pentru suflet. Poate acum înțelegem de 

ce unii filozofi antici denumeau trupul într-un fel care în 

limba engleză ar suna cam așa: „the muddy vesture of 

decay”, ceea ce în limba noastră înseamnă „veșmântul 

noroios al decăderii”. 

Desigur, sunt convins că domniile voastre puteți ori-

când cita o mulțime de exemple despre întâmplări care 

par fantastice și pe care le poți plasa acum în ceea ce am 

numit aici realitatea alternativă. Există o mulțime de 

cărți ezoterice care descriu astfel de întâmplări. Acest 

fapt nu este în sine dăunător, dar, din păcate, cel ce are 

astfel de trăiri nu se limitează doar la a le povesti, ci lan-

sează și diverse ipoteze care încearcă să explice cele trăi-

te de el. Din acest moment începe partea comică. Pe lân-

gă faptul că majoritatea dintre acești autori n-au nici pe 

departe pregătirea necesară interpretării unor astfel de 

fenomene, nici nu dispun de o minimă informare care să 
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le sugereze care este stadiul actual al cercetării în acest 

domeniu.  

După ce Jung a deschis „cutia Pandorei”, evident că 

lucrurile nu au rămas în această fază. Cercetările au con-

tinuat pe calea prefigurată de Jung și fără a intra prea 

mult în detalii, mă limitez să punctez doar momentul în 

care Abraham Maslow, Stanislav Grof și alții au pus ba-

zele disciplinei cunoscută în prezent sub denumirea de 

Psihologie Transpersonală. Această abordare încearcă 

să includă în studiul psihologiei moderne experiențele 

spirituale cum ar fi misticismul, stările modificate de 

conștiință, transa și practicile spirituale și se preocupă să 

formuleze noi teorii care să țină seama de astfel de expe-

riențe. 

 

 
 

Fig. 3 – Spectrul conștiinței 

O contribuție importantă la studiul psihicului uman a 

adus-o Ken Wilber, supranumit de unii colegi de breaslă 

„Einstein al psihologiei”. Unul dintre meritele lui Ken 

Wilber este acela de a fi structurat psihicul uman pe mai 

multe niveluri de identitate. Figura 3 prezintă, în formă 
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grafică, cele cinci niveluri de identitate propuse de Wil-

ber. 

Liniile orizontale reprezintă diferitele niveluri ale 

spectrului conștiinței, iar linia înclinată reprezintă, în vi-

ziunea lui Wilber, linia de demarcație dintre sine și     

nonsine. 

Așa cum susține Ken Wilber, omul se identifică, în 

mod normal, doar cu o fațetă a organismului său pe care 

o consideră a fi sinele său. De exemplu, fiecare dintre 

noi afirmăm că avem un cap, un corp și nu că suntem un 

cap sau un corp, iar această exprimare reflectă prejude-

cata conform căreia omul este, în esență, nu un trup, ci o 

minte. 

Așadar, în mod nejustificat, individul trage o linie de 

demarcație între ceva din el, considerat sine și restul an-

samblului care cuprinde corpul fizic și care este conside-

rat ca fiind nonsine. Granița dintre sine și non sine este 

foarte flexibilă, astfel încât anumite aspecte ale propriu-

lui psihic pot fi refulate, neacceptate ca făcând parte din 

sine. În aceste condiții individul exclude din conștiința sa 

unele aspecte nedorite ale propriei personalități, își limi-

tează sinele la o imagine mai restrânsă denumită de Wil-

ber supraeu. Aspectele nedorite, refulate au fost grupate 

de Wilber sub numele de umbră (fig. 3a). 

Figura 3b prezintă linia de demarcație dintre sine și 

trup despre care am vorbit deja. La acest nivel unele per-

soane nu percep trupul ca făcând parte din sine, ci ca ce-

va exterior acestuia, fapt care duce de obicei la diverse 

suferințe. Această stare de lucruri poate fi remediată prin 

terapii specifice astfel încât, în cele din urmă, „eul” și 

trupul pot fi percepute ca un întreg. Coborând pe urmă-

torul nivel al spectrului conștiinței (fig. 3c) se poate de-

tecta acum o linie de demarcație între ceea ce Wilber 

numește „centaur”, adică entitatea rezultată din unirea 

dintre ”eu” și trup și tot ce este exterior acestei entități, 
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numit aici „mediu”. Cu alte cuvinte, la nivelul centauru-

lui individul este conștient de trupul său și nu îl mai per-

cepe ca pe o entitate separată, dar se consideră separat de 

mediu. 

Așa cum am constatat anterior, din cele mai vechi 

timpuri, oamenii au avut senzația că, uneori, pot avea 

acces la informații care par să vină din altă lume sau din 

alte timpuri. După cum am prezentat mai sus, unul dintre 

psihiatrii care au acceptat posibilitatea că anumite infor-

mații pot fi dobândite pe cale extrasenzorială a fost Carl 

Jung. Luând în considerație percepțiile extrasenzoriale 

cum sunt telepatia, clarviziunea, precogniția, retrocogni-

ția, și aceasta ca să amintim doar câteva dintre fenome-

nele așa zise paranormale, psihologii au ajuns la conclu-

zia că granița dintre sine și nonsine trebuie extinsă din-

colo de limita cutanată a organismului uman. Cu alte cu-

vinte, granița dintre centaur și mediu nu este chiar așa de 

fermă. În anumite condiții, sinele se poate extinde dinco-

lo de limitele trupului nostru. Evident, această concluzie 

nu este acceptată încă de toți psihologii și cu atât mai 

puțin de marea majoritate a oamenilor obișnuiți. În legă-

tură cu acest subiect Ken Wilber afirmă: „Individul obiș-

nuit se va arăta deci suspicios dacă i se va spune că, as-

cuns în cel mai adânc ungher al ființei sale, se află un 

sine transpersonal, un sine ce-i transcende caracterul 

individual și îl conectează la un univers aflat dincolo de 

spațiul și timpul convențional. Dată fiind superficialita-

tea religiei actuale, am pierdut în mare parte accesul 

direct și accesibil, din punct de vedere social, la tran-

scendență.” Așadar, după cum am constatat, o parte a 

oamenilor de știință acceptă realitatea alternativă și au 

ajuns chiar să teoretizeze posibilitatea existenței acesteia. 

Dacă oamenii societăților preindustiale aveau o pre-

ocupare permanentă pentru nivelul transpersonal al con-

științei și puneau mare preț pe informațiile provenite din 
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această zonă, în decursul ultimelor secole, civilizațiile 

actuale au ignorat și chiar reprimat acest aspect al perso-

nalității umane. În legătură cu acest aspect, Ken Wilber 

afirmă în continuare: „Dar fiindcă nimic din ceea ce este 

reprimat nu dispare cu adevărat, ci zace în stare latentă, 

acumulându-se ori izbucnind la suprafață în forme mas-

cate, suntem astăzi martorii unor erupții tot mai puterni-

ce de transcendență reprimată. Acestea iau forma inte-

resului pentru meditație, pentru fenomenele psihice, pen-

tru yoga, religii orientale, stări modificate de conștiință, 

biofeedback, experiențe de extracorporalizare sau în 

proximitatea morții. Și, fiindcă reprimarea durează de 

atât de multă vreme, acest impuls spre transcendență 

adoptă uneori forme exagerate sau bizare, precum ma-

gia neagră, ocultismul, drogurile psihedelice și totala 

devoțiune față de un guru.” 

Așadar, am constatat că există un nivel al psihicului 

uman la care conștiința depășește, transcende granița cu-

tanată a organismului uman. În terminologia propusă de 

Grof, putem spune că persoana care trăiește o astfel de 

experiență a intrat într-o stare holotropică. Acestor stări 

le corespund mai multe benzi transpersonale din diagra-

ma prezentată în figura 3d, în funcție de gradul de pro-

funzime atins de persoana care experimentează voit sau 

accidental această stare de conștiință. Așa cum se poate 

constata și din desen, în această zonă linia de demarcație 

dintre sine și nonsine începe să pălească, pentru ca, în 

situația în care se ajunge la conștiința unitară (fig. 3e), 

aceasta să dispară complet. În această situație extremă 

sinele se confundă cu întreg universul, iar individul, 

ajuns în această stare, are senzația că se află în preajma 

Dumnezeului suprem. Aici, mă simt obligat să vă rea-

mintesc că discutăm despre puncte de vedere ale unor 

oameni de știință și nu despre percepțiile, mai mult sau 

mai puțin reale, ale vreunui vizionar. 
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Studiind sursele documentare, ne dăm seama imediat 

că toate culturile preindustriale au manifestat un interes 

deosebit de mare pentru stările holotropice, investind 

mult timp și efort pentru a găsi și dezvolta metode sigure 

și eficiente pentru inducerea lor. 

După cum afirmă Stanislav Grof, „Practica inducerii 

stărilor holotropice poate fi trasată până la începuturile 

istoriei umane. Este cea mai importantă caracteristică a 

șamanismului, cel mai vechi sistem spiritual și artă de 

vindecare a umanității.” 

Stările holotropice erau induse, în primul rând, în 

scopuri sacramentale, conectând viață spirituală a comu-

nității la ritmurile cosmice, mediind nemijlocit pentru 

populația tribului cu dimensiunile arhetipale ale realității 

alternative – zeități, forțe mistice ale naturii, tărâmuri 

mitologice. 

Un alt domeniu în care aceste stări jucau un rol im-

portant a fost menținerea sănătății sau vindecarea diver-

selor afecțiuni ale membrilor tribului. Pe lângă utilizarea 

diverselor remedii naturiste, vrăjitorul comunității – șa-

manul - recurgea la inducerea stărilor holotropice fie 

propriei persoane, fie bolnavului sau, uneori, atât sieși 

cât și bolnavului. În unele cazuri, întregul trib intra în 

transa vindecătoare, așa cum procedează încă în zilele 

noastre aborigenii Kung din deșertul Kalahari. Este inte-

resant, dar, în același timp, semnificativ faptul că șama-

nul tribului vindecă bolnavii prin „punerea mâinilor”, 

procedeu utilizat și de adepții lui Isus. Gestul este întâl-

nit și în practica preoților creștini din zilele noastre, dar 

nu mai are nici pe departe efectul vindecător de pe vre-

muri. 

Din studiile lui Grof reiese, încă odată, că în toate ci-

vilizațiile, din cele mai vechi timpuri, a existat o preocu-

pare permanentă și asiduă de a descoperi noi metode, cât 

mai eficiente pentru inducerea stărilor holotropice. 
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Pentru totalitatea acestor metode, prin care omul a 

încercat să intre în realitatea alternativă sperând că va 

putea influența divinitatea, Stanislav Grof utilizează sin-

tagma „tehnologia misticului”. Stările holotropice pot fi 

induse și în mod natural, în diverse situații cum ar fi 

NDE (Near Death Experience – experiențe în preajma 

morții) sau în mod spontan. Tehnologiile misticului, ace-

le procedee prin care se încerca pătrunderea în realitatea 

alternativă, conțin o multitudine de metode:  

a) Plecând de la observația că în preajma morții sta-

rea holotropică se instaurează în mod firesc, unele meto-

de recurg la intervenții fiziologice severe cum ar fi: pro-

vocarea de sângerări masive, practicate de mayași, înfo-

metarea (post sever), privarea de somn, deshidratarea, 

practicarea unor proceduri dureroase, cum era dansul 

soarelui la indienii sioux lakota, inducerea unor dureri 

intense (pilirea dinților) sau folosirea unor laxative și 

purgative puternice. În aceeași categorie intră și botezul 

esenienilor care, la ei, presupunea o semiînecare. Exact 

așa proceda Ioan Botezătorul despre care se presupune 

că ar fi fost esenian. 

b) Lucrul cu respirația presupune diverse modalități 

de reținere a respirației, concepute în mod special pentru 

a induce experiențe holotropice. În această categorie in-

tră respirația din yoga numită pranayama sau varianta sa 

bhastrika, „respirația de foc” a budiștilor, respirația sufi, 

cântecele guturale ale eschimoșilor inuiți, respirația utili-

zată în vipassana, zen, budismul tibetan și exercițiile spi-

rituale din tradiția taoistă. 

c) Meditația, rugăciunea și diverse alte practici spiri-

tuale de multe ori combinate cu exerciții de respirație au 

fost și sunt practicate de diferite ramuri de yoga, tantra 

sau zen. Unii asceți au recurs la izolare senzoriala prin 

retragerea în deșert, în peșteri sau pe vârfurile munților. 
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Creștinismul a cunoscut, de asemenea, astfel de practici 

prin isihasm sau exercițiile lui Ignațiu de Loyola. 

d) Dansurile rituale însoțite sau nu de diverse sunete 

ritmice au fost deseori utilizate pentru inducerea stărilor 

holotropice. Utilizarea tobelor șamanice, a zornăiturilor, 

a clopotelor, gongurilor sau a unui instrument care imita 

mugetul taurului denumit didjeridoo este adesea întâlnită 

în ritualurile religioase ale diverselor popoare. De ase-

menea, rotirile dervișilor, dansurile lama, dansul transei 

al boșimanilor din Kalahari sau pozițiile corporale din 

hatha yoga, tai chi sau chicong sunt de natură să inducă 

stări holotropice. 

e) De curând, cercetătoarea Felicitas Goodman a 

descoperit că unele civilizații cunoșteau poziții corporale 

inducătoare de transă și, în acest context, a studiat diver-

se statuete care, presupune ea, imortalizau aceste posturi. 

f) Se pare că stările modificate de conștiință sunt 

provocate de undele telurice, generate de mișcarea plăci-

lor tectonice. În astfel de zone se raportează deseori apa-

riții de stafii sau personaje istorice decedate de mult. 

Aceste apariții sunt frecvente și sunt observate simultan 

sau în momente diferite, de grupuri importante de obser-

vatori. 

g) Utilizarea unor substanțe halucinogene, extrase 

din plante și animale, este cunoscută la popoarele din 

toate regiunile globului pământesc. Astfel, urmașii tribu-

rilor ariene stabiliți în India și Iran utilizau o poțiune de-

numită soma sau haoma încă de pe timpul elaborării tex-

telor vedice (2000 î.e.n.). Preparate din diverse tipuri de 

cânepă au fost fumate și ingerate în timpul ceremoniilor 

religioase de populațiile din Orient, Africa și zona   Ca-

raibelor. Aceste preparate reprezentau un sacrament im-

portant pentru grupuri extrem de diverse cum erau 

brahmanii, unele ordine sufite, vechii sciți și rastafarienii 

din Jamaica. 
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Plante extrem de eficiente în modificarea stării de 

conștiință erau bine cunoscute de azteci, mayași și tol-

teci. Dintre acestea, renumite erau cactusul mexican 

peyote, ciuperca sacră teonanacatl și semințele unor va-

rietăți de rochița rândunicii. Aceste plante au fost utiliza-

te până în zilele noastre de amerindieni și unele triburi 

de mexicani. Preparate din coaja arbustului eboga, care 

crește în Africa Centrală, sunt ingerate sau inhalate și în 

prezent în ritualurile inițiatice de triburile aborigene din 

Africa. Din aceeași categorie fac parte hașișul, planta 

ololiuqui din care se extrage o substanță asemănătoare 

cu LSD, lemnul de trandafir hawaian sau ruta siriană. 

Din categoria substanțelor de proveniență animală amin-

tim secrețiile pielii broaștei râioase Bufalo Alvarius sau 

carnea peștelui oceanic Kyphosus Fuscus. 

De fapt, trebuie să fim conștienți că numărul plante-

lor psihedelice este foarte mare, în fiecare regiune a glo-

bului pământesc existând specii care conțin substanțe 

halucinogene. Cu unele dintre acestea ne confruntăm în 

așa numitele „magazine de vise”, unde se comercializea-

ză plantele etnobotanice care nu sunt altceva decât plante 

psihedelice, aduse din diverse regiuni ale globului pă-

mântesc. Acesta este și motivul pentru care fenomenul 

este greu de eradicat deoarece, atunci când se declară 

interzisă o listă de astfel de plante, acestea sunt înlocuite 

cu altele cu aceleași proprietăți. Nu este greu să înțele-

gem că, de fapt, drogurile nu sunt decât substanțe care au 

ca efect inducerea transei, aceeași transă pe care și-o in-

duceau și înaintașii noștri în scopurile prezentate mai 

sus, cu deosebirea că aceștia nu abuzau de ele și deci nu 

deveneau dependenți de consumul acestora. 

Mai mult ca sigur că, deși am prezentat o listă destul 

de lungă de procedee menite să provoace stări holotropi-

ce, nu am reușit să le amintesc pe toate. Ingeniozitatea 

umană, în dorința de a accede la stări superioare de con-
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știință, a imaginat, în mod sigur, și alte tehnici despre 

care lumea civilizată nu a aflat încă, acestea pierzându-se 

în negura vremurilor. 

Să spunem acum câteva cuvinte despre creierul 

uman. Cercetătorii au descoperit că creierul uman poate 

funcționa în mai multe regimuri, denumite de ei stări de 

conștiință. Omul conștient și activ se găsește în starea 

beta, caracterizată de o frecvență a undelor cerebrale în 

jur de 22 Hz. Prin exerciții de concentrare a gândurilor 

asupra unui singur obiect se poate induce starea alfa, si-

tuație în care undele cerebrale își reduc frecvența la o 

valoare care se situează în jurul a 12 Hz. Creierul trece 

prin această stare de conștiință în mod natural în momen-

tele ce preced adormirea. Prin metode mai radicale, din-

tre cele care fac parte din tehnologia misticului, se poate 

atinge starea teta, caracterizată de o frecvență a undelor 

cerebrale situată în domeniul 4 – 7 Hz. Aceasta este sta-

rea denumită de Stanislav Grof stare holotropică. După 

cum susține Stanislav Grof, pe baza cercetărilor sale 

efectuate pe un număr mare de persoane, în stările holo-

tropice subiecții capătă acces, așa cum am mai spus, la 

alte niveluri ale conștiinței. 

O a patra stare de conștiință descoperită de curând și 

numită delta, ar fi aceea în care undele cerebrale emise 

de creier au o frecvență în jur de 0.5 Hz. În această stare 

toate semnele vitale lipsesc. Starea delta poate fi atinsă 

numai de yoghinii avansați și există experimente, efectu-

ate sub control științific care atestă existența acestei stări 

de conștiință. Yoghinul care a fost îngropat timp de două 

săptămâni după care a revenit la viață, caz pe care l-am 

relatat anterior, s-a aflat în starea delta. 

Ajunși în acest punct al expunerii cred că este intere-

sant să aflăm care este părerea medicilor despre fenome-

nele descrise mai sus și despre realitatea alternativă. 

După cum am constatat, există medici care au preocupări 



16. REALITATEA ALTERNATIVĂ 

- 171 - 
 

în domeniul fenomenelor așa-zise paranormale, însă ma-

rea majoritate a acestora le ignoră cu asiduitate. Pe mă-

sură ce tehnicile de reanimare evoluează, un număr tot 

mai mare de medici se confruntă cu fenomenul numit 

NDE (experiențe în apropierea morții) pe care deja nu 

mai pot să-l ignore. Credincioși însă filozofiei lor nihilis-

te, acești medici caută fel de fel de explicații lipsite de 

simțul realității. În primul rând, ei consideră că trăirile 

povestite de pacienții lor la revenirea din comă nu sunt 

decât simple halucinații, ignorând cu bună știință faptul 

că aceștia relatau detalii ale experienței trăite pe care nu 

le puteau cunoaște pe cale obișnuită. Unii dintre acești 

medici încearcă totuși să explice experiențele povestite 

de pacienții lor la revenirea la viață. O astfel de explica-

ție, susține că oxigenarea insuficientă a creierului, fireas-

că în timpul stării de comă, determină „halucinațiile” pe 

care le raportează pacienții la revenirea din această stare. 

În acest mod medicii susțin că au elucidat misterul aces-

tui fenomen. Dar oare așa să fie? Să analizăm cu lucidi-

tate această teorie! Mai întâi să precizăm ce înțeleg me-

dicii prin halucinație. În conformitate cu definiția  științi-

fică, o halucinație este „o tulburare psihică potrivit căreia 

o persoană percepe evenimente sau lucruri care nu exis-

tă, iar experiențele senzoriale nu sunt provocate de sti-

mularea organelor senzoriale.” Dar care sunt acele „ha-

lucinații” pe care le raportează pacienții la revenirea din 

comă? De cele mai multe ori aceștia povestesc cu lux de 

amănunte eforturile pe care le-au depus medicii pentru 

reanimarea corpului lor și aparatura utilizată în acest 

scop. Medicul Raymond Moody, celebru pentru studiile 

sale în domeniul NDE, relatează cazul unui copil care, 

împreună cu toată familia lui, a fost implicat într-un ac-

cident de circulație grav. La revenirea din coma profun-

dă pe care i-o provocase trauma suferită, copilul a dat 

informații despre ceilalți membri ai familiei sale, știind 
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cu exactitate care dintre aceștia mai sunt în viață și care 

nu. Nimeni nu poate să pretindă ca aceste informații le-a 

dobândit ca urmare a unei „tulburări psihice în care o 

persoană percepe evenimente sau lucruri care nu există”. 

Unica explicație plauzibilă, deși greu de acceptat pentru 

unii, este că, în timpul comei, conștiința copilului rămasă 

trează a avut acces la informațiile pe care nu le putem 

obține cu ajutorul celor cinci simțuri. De asemenea, cei 

care povestesc despre acțiunile medicilor, ce se străduiau 

să le aducă corpul la viață, nu au dobândit aceste infor-

mații cu ajutorul simțurilor. Unica explicație plauzibilă a 

acestor întâmplări este că acești oameni pătrundeau într-

un mediu, într-o zonă a realității în care informațiile nu 

se obțin cu ajutorul simțurilor. Acest mediu este numit în 

această lucrare realitatea alternativă.  

Dar să revenim la observația unor medici, care afir-

mă că starea descrisă mai sus, așa presupusa halucinație, 

este provocată de lipsa de oxigenare a creierului. Nimic 

mai adevărat! Recitind tehnologiile misticului enumerate 

anterior, observăm că multe dintre acestea implică exact 

reducerea cantității de oxigen din sânge. Care altul este 

efectul acelor răniri grave pe care și le provocau maya-

șii? Care altul este efectul semiînecării practicate de ese-

nieni? Care altul este efectul respirației de tip yoga în 

care perioada de inspirație este redusă foarte mult pe du-

rata unui ciclu de respirație? La o analiză mai atentă  s-ar 

constata, probabil, că multe dintre celelalte tehnologii au 

același efect. Dacă medici au găsit una dintre cauzele 

care deschid conștiinței porțile realității alternative, nu 

înseamnă că aceasta nu există! Din când în când, astfel 

de medici anunță triumfal că au descoperit metode de 

provocare a „halucinațiilor” despre care relatează diverse 

categorii de pacienți și, în mod special, cei care au sufe-

rit o moarte clinică. Găsind o metodă concretă și repeta-

bilă prin care se poate induce acea stare în care pacientul 
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obține informații de care nu sunt responsabile cele cinci 

simțuri, aceștia consideră că au demonstrat faptul că 

aceste fenomene nu sunt decât o iluzie, o stare patologi-

că. De fapt, acești medici au descoperit noi tehnologii a 

misticului sau au preluat unele deja cunoscute. 
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17. GENETICA ONDULATORIE 
Rezumat. In urma unor studii experimentale, aca-

demicianul rus Piotr Gariaev și echipa sa de cercetători 

au ajuns la concluzia că organismul uman, dar și ale ce-

lorlalte ființe vii, este format dintr-o componentă materi-

ală, cea cunoscută de noi toți, și o componentă energo-

informațională care coordonează activitatea componentei 

materiale. După părerea lui Gariaev, această componentă 

este coordonată de acea parte a genomului uman, căruia 

genetica clasică nu-i vedea rostul.  

*** 

Genetica este știința care se ocupă cu studiul genelor, 

acele elemente care asigură transferul caracterelor de la 

părinți la copii. Deoarece cercetări recente din genetică 

aduc elemente care susțin și justifică argumentația dez-

voltată în această lucrare, vă rog să-mi acordați puțin 

timp pentru a trece în revistă aceste cercetări. 

Pentru a putea înțelege cele ce urmează, să vedem 

mai întâi cum funcționează transmiterea caracterelor de 

la părinți la copii. După cum rezultă din studiile între-

prinse, aparatul genetic uman este constituit din 46 de 

cromozomi. Fiecare cromozom conține un singur lanț de 

ADN - acidul dezoxiribonucleic - acea macromoleculă în 

formă de scară spiralată despre care, cred eu, a auzit toa-

tă lumea. Treptele acestei scări sunt constituite din gene. 

Genele pot fi privite ca niște propoziții care conțin in-

strucțiuni sau rețete pe care organismul le utilizează pen-

tru a construi anumite componente ale sale ca, de exem-

plu, un ochi sau un picior, sau pentru a realiza o anumită 

acțiune cum ar fi vindecarea unei răni. Așa cum o propo-

ziție este formată din mai multe litere, la fel și genele 
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sunt formate din 4 „litere” care constituie alfabetul nu-

cleotidic. Acestea sunt adenina, citozina, guanina și ti-

mina, compuși chimici care se regăsesc în structura unei 

gene. Prin combinațiile acestor 4 „litere” sunt codificate 

toate instrucțiunile necesare pentru construcția unui or-

ganism și pentru funcționarea acestuia. Diferitele varian-

te ale aceleiași gene poartă numele de alele. De exemplu, 

o anumită variantă de genă produce ochi albaștri, iar o 

alta generează ochi căprui. Totalitatea genelor conținute 

în cromozomii unui organism constituie genomul acelui 

organism. 

Atunci când este necesar, informația conținută în ge-

ne este preluată de o structură denumită ARN (acid ribo-

nucleic) care, la rândul său, determină elaborarea unei 

anumite proteine. Proteinele, a căror structură este codi-

ficată de gene, reprezintă materialul din care este con-

struit organismul uman, evident, fără a ține seama de apa 

conținută în țesuturi. Aceste proteine au două funcții 

principale: în primul rând, se preocupă de metabolizarea, 

transformarea substanțelor pe care noi le mâncăm și în al 

doilea rând, participă la dezvoltarea spațial-temporală a 

organismului. 

Prin cele spuse până acum, se pare că am descris cam 

tot ce este necesar pentru a explica funcționarea orga-

nismului uman sau, cel puțin, așa consideră marea majo-

ritate a geneticienilor. Partea curioasă este că „propozi-

țiile”, care sunt implicate în acest proces, reprezintă nu-

mai 2% din totalul informațiilor conținute de „bibliote-

că”. Întrebarea care se naște în mod firesc este următoa-

rea: la ce folosește restul de 98% din totalul informațiilor 

conținute de genomul uman? Opinia actuală a majorității 

geneticienilor este că acest rest nu este necesar și consti-

tuie, de fapt, „gunoi” genetic.  

Geneticianul rus P. Gariaev, în prezent academician, 

și colectivul lui de cercetători nu au vrut să accepte 



DINCOLO DE DUMNEZEU 

- 176 - 
 

această opinie generală și au demarat o serie de cercetări 

cu rezultate spectaculoase. În primul rând, ei au pornit de 

la ipoteza că organismul uman, la fel ca al oricărei alte 

ființe, este constituit din două tipuri de substanțe: o sub-

stanță materială vizibilă și palpabilă din care este alcătuit 

corpul cu toate organele sale interne și externe și o sub-

stanță subtilă, nesesizabilă cu simțurile noastre, de natură 

energo-informațională. De coordonarea acestui constitu-

ent al organismului ar fi responsabilă acea parte de 98% 

a genomului uman, căreia ceilalți geneticieni nu-i găsesc 

niciun rol. Gariaev și colectivul său de cercetători au 

lansat ipoteza că toate celulele organismului unei ființe 

vii formează un spațiu informațional, care funcționează 

ca un bio-calculator a cărui structură de bază o constituie 

ADN-ul. Noua teorie genetică a fost numită de Gariaev 

genetică ondulatorie. 

Gariaev a ajuns la ideea geneticii ondulatorii încer-

când să găsească răspuns la câteva întrebări care preocu-

pau de mai mult timp colectivele de geneticieni. Dintre 

acestea cele mai semnificative mi s-au părut următoare-

le: 

- Cum se explică enormele deosebiri dintre diferitele 

specii de animale și plante în condițiile în care genele 

acestor specii sunt practic identice? 

- Geneticienii și embriologii au descoperit existența 

unor proteine speciale care determină forma și dimensi-

unea anumitor părți ale unui embrion cum ar fi, de 

exemplu, o mână sau o ureche. Partea curioasă a acestor 

descoperiri constă în faptul că proteina, care determină 

astfel de efecte, este generată uneori în cu totul altă parte 

a corpului decât în cea în care își face simțit efectul. 

- Geneticienii au descoperit că, uneori, codul conți-

nut de moleculele ARN, care preiau informația de la ge-

ne și determină producerea de proteine, este ambiguu. 

Cu alte cuvinte, aceeași moleculă ARN poate avea două 
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înțelesuri distincte, în sensul că poate determina produ-

cerea a două proteine diferite. Ținând seama de faptul că 

producerea, la un moment dat, a unei proteine nepotrivi-

te ar putea avea consecințe grave asupra organismului, se 

ridică următoarea întrebare: care este mecanismul prin 

care acesta știe cum să aleagă interpretarea corectă din 

acel moment. 

Pentru a completa tabloul care infirmă modelul ce 

susține că numai cele 2% din ADN reprezintă informație 

utilă, în timp ce restul de 98% este „gunoi”, să amintim 

și experimentul realizat în anul 2000 de Burlacov. Aces-

ta a plasat doi embrioni aparținând aceleași specii de 

pești în două recipiente etanșe de sticlă, despărțite între 

ele printr-o placă de cuarț. Cei doi embrioni se aflau în 

stadii diferite de dezvoltare. Era de așteptat ca embrionii 

să continue să se dezvolte normal așa cum făcuseră până 

în acel moment. Rezultatele experienței au demonstrat 

însă altceva. Cei doi embrioni au început să prezinte di-

verse malformații, iar tipul acestor malformații era de-

pendent de diferențele dintre stadiile de dezvoltare ale 

celor doi embrioni. Mai concret, malformațiile care apă-

reau la un anume embrion, ales mereu în același stadiu 

de dezvoltare, depindeau de stadiul de dezvoltare a celui-

lalt embrion. Rezultatele acestui experiment sunt impo-

sibil de explicat prin teoria clasică a geneticii, deoarece 

aceasta nu prevede posibilitatea niciunei interacțiuni la 

distanța între embrioni. Rezultatele obținute arată, în 

mod evident, că fiecare dintre cei doi embrioni emiteau 

diverse unde care completau informațiile genetice conți-

nute de gene. Fiind sub influența undelor embrionului 

vecin, informațiile primite prin intermediul genelor erau 

interpretate greșit și rezultatul era producerea unor prote-

ine nepotrivite pentru stadiul de dezvoltare respectiv. 

Genetica ondulatorie, propusă de P. Gariaev, permite 

explicarea tuturor acestor „mistere” și, mai mult, a con-
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tribuit la obținerea unor rezultate experimentale uimitoa-

re. Unul dintre aceste rezultate mi se pare foarte semnifi-

cativ și, pentru acest motiv, îl voi descrie în continuare. 

Unui lot de șoareci i s-a injectat o substanță numită alo-

xan care distruge pancreasul, organul ce produce insuli-

na necesară pentru prelucrarea zahărului din organism. 

După o perioadă de 4-6 zile acești șoareci mureau din 

cauza nivelului ridicat de zahar din sânge. În cadrul 

acestui experiment o rază laser a fost modulată cu infor-

mația obținută prin scanarea unor pancrease și spline în-

depărtate chirurgical de la niște șoareci nou născuți. Ira-

dierea șoarecilor bolnavi cu aceste raze a avut ca efect 

rezultatul surprinzător că aceștia s-au vindecat. Conclu-

zia cercetătorilor a fost că organismul șoarecilor bolnavi 

a preluat informația, transmisă prin intermediul razei la-

ser, referitoare la matricea de vindecare a pancreasului. 

Această informație a fost interpretată apoi de bio-

computerul genetic al șoarecilor bolnavi care a progra-

mat celulele stem să regenereze pancreasul bolnav. Poate 

și mai surprinzător este faptul că raza laser modulată a 

avut același efect vindecător și în cazul în care dispoziti-

vul care o genera s-a aflat la o distanță considerabilă față 

de șoarecii bolnavi. Mai mult ca sigur că aceasta a fost 

una dintre observațiile care l-au determinat pe Gariaev să 

postuleze că substanța energo-informațională și câmpul 

său energetic sunt omniprezente, adică sunt prezente si-

multan în fiecare punct al spațiului. Vă reamintesc că, în 

viziunea lui Gariaev, orice organism viu este format din 

componenta materială și componenta energo-informa-

țională, cea de care am pomenit mai devreme. 

Cercetările lui Gariaev și ale colectivului său au avut 

un puternic ecou în lumea științifică mondială care a pre-

luat și a dezvoltat multe dintre ideile acestora. În prezent, 

cercetătorii din domeniu au acceptat ipoteza care presu-

pune că ADN-ul este un bio-calculator cuantic ce contro-
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lează procesele biologice din organism. De asemenea, a 

fost demonstrat experimental faptul că ADN-ul generea-

ză raze laser care constituie elementul cheie în transmi-

sia informației către celule. 

Așa cum am prezentat mai sus, pentru a descrie în 

mod plastic modul de codificare a informaților genetice, 

s-a utilizat comparația cu textul scris, în care informația 

este codificată printr-un anumit număr de simboluri dis-

tincte pe care le numim litere. Informația genetică este 

codificată prin 4 litere, reprezentate de acele structuri 

chimice denumite nucleotide. Comparația, utilizată de 

oamenii de știință doar cu scopul de a descrie mai plastic 

acest proces de codificare, i-a determinat pe unii entuzi-

aști, care sunt înclinați să dea mai puțină atenție rigurozi-

tății științifice, să adâncească comparația, mergând până 

la a face afirmația că modul de codificare a informației 

ar fi unul identic cu cel utilizat de limbajul uman. De la 

acest punct imaginația lor a luat-o razna; ADN-ul, deci, 

și evoluția în timp a organismului uman ar putea fi influ-

ențată, spun ei, prin formule magice: spune-i ADN-ului 

ce vrei și acesta va executa comanda! Vrei să te vindeci 

de o boală, vrei să te îmbogățești, vrei să ai succes în 

dragoste? Nicio problemă. Nu trebuie decât să-i spui 

ADN-ului tău ce dorești. Astfel de abordări fanteziste nu 

fac decât să discrediteze acest domeniu al activității 

umane care este parapsihologia. Astfel de abordări îi de-

termină pe cei mai mulți oameni de știință să se țină de-

parte de acest domeniu din teama de a nu se compromite, 

iar atunci când sunt puși în fața unor fenomene inexpli-

cabile, nu pot reacționa decât ridicând din umeri. Așa 

cum am mai afirmat și cu altă ocazie, există o literatură 

care se ocupă de fenomenele paranormale ce nu urmă-

rește decât senzaționalul dar, în același timp, există și o 

muncă de cercetare, ce-i drept destul de firavă și timidă 
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care, în loc să ignore aceste fenomene, încearcă să le ex-

plice. 

Să vedem care sunt de fapt elementele noi aduse de 

cercetările academicianului Gariaev care ar putea să ne 

ajute în încercare noastră de a explica multitudinea de 

fenomene așa numite paranormale. După părerea mea, 

cel mai important element îl constituie faptul că la baza 

geneticii ondulatorii, fondată de Gariaev, se află ipoteza, 

confirmată de experimente, că orice organism este for-

mat dintr-o componentă materială, cea cunoscută de noi 

toți, și o componentă energo-informațională care coor-

donează activitatea componentei materiale. Mai mult 

chiar, așa cum postulează Gariaev, această componentă 

energo-informațională poate fi transmisă în orice punct 

al spațiului. Existența acestei componente ar putea furni-

za o explicație plauzibilă multor fenomene cum ar fi te-

lepatia, vindecarea prin autosugestie, vindecarea prin 

bioenergie, chiar la distanță, și a altor fenomene denumi-

te de noi paranormale. 
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18. UN NOU MODEL. MODELUL ENERGETIC 
Rezumat. O scurtă retrospectivă asupra oricărei reli-

gii scoate imediat în evidență faptul că aceasta consem-

nează o mulțime de „minuni”, înfăptuite de inițiatorul ei 

sau de alte personalități care au legătură cu acea religie. 

Acest fapt nu este întâmplător, deoarece tocmai aceste 

„minuni” aveau rolul să convingă oamenii că  propovă-

duitorul noii religii vorbește „în numele lui Dumnezeu”. 

Așa cum știm cu toții, Isus Cristos, considerat inițiatorul 

religiei creștine, a înfăptuit o mulțime de „minuni”, fiind 

declarat pentru acest motiv, nici mai mult nici mai puțin 

decât, fiul lui Dumnezeu. Mai târziu, mulți creștini au 

reușit să dobândească abilități paranormale care depă-

șeau performanțele lui Isus. Mă refer aici la toate acele 

abilități dobândite de Sfinții Părinți ai Bisericii și prezen-

tate în capitolul referitor la treptele rugăciunii creștine.  

Islamismul a cunoscut performanțele obținute de sufi 

care, de asemenea, uimeau lumea cu abilitățile lor para-

normale. Cele mai spectaculoase performanțe au fost 

însă etalate de vechii indieni care aveau metode foarte 

eficiente pentru obținerea de abilități paranormale. Se 

pare însă că, mai târziu, chiar maeștrii indieni au fost 

depășiți de călugării lama din Tibet care au preluat și 

dezvoltat budismul indian. 

Toate aceste performanțe paranormale se obțineau 

prin concentrare, care în cazul indienilor era realizată 

prin meditația de tip yoghin, iar în cazul creștinilor - prin 

rugăciuni corect executate. 

Cum era oare posibil ca, prin concentrare, să se do-

bândească acele mult râvnite abilități paranormale? Cău-

tarea răspunsului la această întrebare a avut ca rezultat 

crearea zeilor, Dumnezeilor și a tuturor divinităților cu-
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noscute de oameni sau, utilizând limbajul acestei lucrări, 

a condus la crearea de modele pentru toate divinitățile 

cunoscute. Trebuie să fim conștienți că procesul de crea-

re a acestor modele a avut loc cu milenii în urmă, în zile-

le noastre fiind doar îndemnați „să credem și să nu cer-

cetăm”. Dar ce se poate întâmpla dacă nu ne supunem 

acestui îndemn „creștinesc” și ne apucăm să cercetăm? 

Toți cei care au făcut-o până în prezent au ajuns atei 

convinși, au ajuns să nu mai creadă în Dumnezeu. În 

acest capitol vom explora o altă cale care, sper eu, să ne 

întărească credința că, în spatele tuturor fenomenelor 

prezentate, există ceva care merită luat în considerare. 

Modelul divinității, admis de credincioși presupune 

că, dacă te rogi lui Dumnezeu și nu încalci regulile de 

conduită creștină (adică nu săvârșești păcate), acesta te 

va ajuta îndeplinindu-ți dorințele. Acest model, care a 

fost creat acum 3 sau 4 mii de ani, este prezentat suges-

tiv în figura 4.  

Modelul tradițional, descris anterior, are la bază ipo-

teza că există un Dumnezeu atotputernic care, în funcție 

de comportamentul tău, te poate ajuta sau pedepsi. Odată 

acceptată această ipoteză, care nu poate fi demonstrată, 

modelul tradițional este pe deplin coerent și credibil. Ce 

ne facem însă cu „ateii înrăiți” care nu sunt dispuși să 

accepte existența a niciunui Dumnezeu? Pentru aceștia 

voi prezenta un nou model, denumit de mine modelul 

energetic, care își propune să explice toate fenomenele 

religioase și pe cele de natură paranormală. Acest model 

pleacă de la ipoteza că, undeva în univers, există o sursă 

de energie a cărei natură nu o cunoaștem, dar la care ne 

putem conecta prin intermediul neuronilor noștri, aduși 

în acea stare pe care am numit-o anterior concentrare. 

Putem presupune că această energie este generată, 

într-un mod încă necunoscut, de universul din care fa-
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cem parte. Pentru acest motiv să o numim Energie Uni-

versală. În această situație putem considera că avem de a 

face cu interacțiunea omului cu mediul care, iată, în afa-

ră de hrană, îi furnizează și această formă de energie. 

Modelul corespunzător este prezentat în figura 5. 

Acest model nu dezamăgește nici pe credincioși. 

Aceștia pot presupune că energia, implicată de modelul 

energetic, provine de la Dumnezeu și, pentru acest mo-

tiv, să o numim Energie Dumnezeu. Modelul corespun-

zător, prezentat în figura 6, se obține prin înlocuirea în 

figura 4 a sintagmei „ajutor divin” cu cuvintele Energie 

Dumnezeu. Prin modificarea modelului divinității nu fa-

cem decât să presupunem că Dumnezeu nu urmărește 

toate acțiunile și rugăciunile oamenilor, ci le pune la dis-

poziție acestora o parte din puterile lui, sub forma Ener-

giei Dumnezeu. În acest fel, Dumnezeu este absolvit de 

sarcina de a contabiliza toate cererile credincioșilor de 

pe pământ sau poate chiar din întregul univers, având 

astfel timp pentru treburi mai importante. Așadar, pentru 

a avea acces la toate binefacerile acestei „mile cerești” – 

Energia Dumnezeu – credincioșii nu trebuie să facă    

altceva decât să se roage corect. 

Vă rog să observați că, indiferent de viziunea asupra 

lumii a fiecăruia dintre noi, modelul prezentat mai sus 

presupune existența unei energii la care putem avea ac-

ces prin practicarea diverselor metode prevăzute de teh-

nologiile misticului, dintre care fac parte și rugăciunile 

executate corect.  

Continuând raționamentul, aceste tehnologii ale mis-

ticului au capacitatea de a aduce creierul în acea stare de 

concentrare în care frecvența undelor cerebrale este cu-

prinsă între 12 și 3 Hz (stările alfa și teta). Am putea 

presupune că energia misterioasă, pe care am numit-o 

Energie Dumnezeu sau Energie Universală, este utilizată 

de organism sub forma în care aceasta există în natură, 
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dar există argumente care ne îndeamnă să credem că 

energia primită este transformată de neuronii creierului 

nostru într-o altă formă de energie, pe care o vom de-

numi, în continuare, energie alfa. Energia alfa, obținută 

prin transformarea Energiei Universale, este cea care 

poate echilibra energiile corpului spre a ne vindeca sau 

ne permite realizarea tuturor acelor performanțe miracu-

loase pe care le-am descris în capitolele anterioare. 

Ipoteza existenței acestor energii stă la baza modelu-

lui propus în această lucrare, pe care l-am numit model 

energetic. Din cele prezentate în figura 7, putem constata 

că modelul energetic este capabil să explice toate feno-

menele, de natură religioasă sau paranormală, cunoscute. 

*** 

Dacă ești un credincios convins, atunci pentru dom-

nia ta totul este clar și nimic nu mai este de discutat. Au-

torul acestei cărți te felicită pentru convingerile tale și își 

exprimă pe această cale tot respectul. Modelul milenar al 

lui Dumnezeu te satisface în totalitate și acest lucru este 

foarte bun. Aceasta nu înseamnă însă că nu mai ai nimic 

nou de aflat din această carte. Așa cum am afirmat încă 

de la început, există posibilitatea să obții mai mult de la 

Dumnezeul la care te închini. Cum este posibil acest lu-

cru, poți afla din paginile care urmează. 

Pentru aceasta să ne ocupăm mai întâi de modelul 

tradițional al divinității. Deoarece omul a avut dintot-

deauna o relație strânsă, atât cu mediul cât și cu zeii la 

care se închina, acest model trebuie să conțină amândouă 

componentele. Deci, așa cum ne spune Biblia, după ce  

s-a ocupat cu crearea universului și a pământului, Dum-

nezeu l-a creat și pe om, pe Adam, după „chipul și ase-

mănarea Sa”. Deoarece îi era foarte drag - doar era crea-

ția lui, nu?! - Dumnezeu l-a așezat pe Adam în grădina 
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Edenului, unde acesta găsea tot ce-i poftea inima.     

Trebuia doar să întindă mâna și obținea tot ce-și dorea. 

Mai târziu, Dumnezeu s-a gândit că poate Adam, după 

ce își umplea burta, se plictisea și atunci i-a dăruit-o pe 

Eva.  

Totul decurgea foarte bine, dar, din păcate, mai era și 

șarpele pe acolo. La îndemnul rău intenționat al acestuia, 

Eva culege mărul buclucaș, motiv pentru care Dumne-

zeu, supărat, îi alungă din rai. Ei acum treburile s-au 

schimbat! Mâncarea nu mai cădea din cer. Mâncarea tre-

buia dobândită! Astfel, Adam, îndemnat de foame, s-a 

apucat mai întâi de vânătoare, iar, mai târziu, a trebuit să 

se apuce și de cultivarea pământului. În tot acest timp, 

Adam nu i-a purtat ranchiună lui Dumnezeu și a conti-

nuat să îndrepte rugăciuni către El, în speranța că poate o 

să-l ierte.  

Lăsând acum gluma deoparte, este evident că omul a 

interacționat dintotdeauna cu mediul în scopul obținerii 

resurselor necesare traiului și, în același timp, a dezvoltat 

o serie de metode de a se adresa divinității în speranța că 

aceasta îl va ajuta în acțiunile sale. În funcție de zona 

geografica și de momentul istoric considerat, aceste di-

vinități au avut diverse nume și atribuții. 

Ținând seama de toate aceste elemente, un model al 

interacțiunii omului cu mediul înconjurător și cu divini-

tatea ar putea arăta ca cel prezentat în figura 4. După 

cum rezultă din această diagramă, omul interacționează 

cu mediul primind de la acesta, în primul rând, energie 

sub formă de hrană. Deoarece această energie este extra-

să din hrană prin procese chimice, o vom denumi energie 

chimică. Deși sursa acestei energii este soarele, totuși să 

nu uităm că numai plantele sunt capabile să utilizeze di-

rect energia solară, transformând prin fotosinteză sub-

stanțe minerale în substanțe organice. În continuarea lan-
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țului trofic, animalele își procură energia chimică utili-

zând aceste substanțe organice ca hrană. 

Mai târziu, omul a simțit nevoia să se îmbrace și    

să-și găsească un adăpost. Toate acestea puteau fi obți-

nute numai prin intervenția lui asupra mediului. Pentru 

a-și mări șansele de supraviețuire, omul a descoperit noi 

căi de a acționa asupra mediului cu scopul de a mări can-

titatea de resurse obținute. Astfel a apărut mai întâi agri-

cultura și creșterea animalelor și, mai apoi, industria pre-

lucrătoare.  

 

 
 

                Fig. 4 – Modelul tradițional 

O altă interacțiune care nu poate fi neglijată este inte-

racțiunea om-divinitate. Deși o mare parte dintre noi 
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consideră că această interacțiune nu există, având numai 

o valoare istorică, sunt totuși destule persoane care cred 

că, dacă ești credincios și te rogi la o divinitate, există 

șanse să ți se îndeplinească dorințele.  

Senzația existenței unei divinități, a unei forțe su-

preme, care îl poate ajuta sau pedepsi, a existat dintot-

deauna în conștiința omului. Evident este faptul că, încă 

de la începuturile sale, homo sapiens a încercat să îm-

blânzească această forță și, pe cât posibil, s-o facă să lu-

creze în interesul său. Aceste încercări au dus la apariția 

zeilor, a practicilor și ritualurilor religioase. Cu alte cu-

vinte, în încercarea lui de a explica și utiliza această for-

ță, omul a creat diverse modele ale divinității care, apoi, 

erau utilizate în scopul predicției: ce trebuie să faci, ca să 

obții ce-ți dorești. 

Un astfel de model care încerca să explice divinitatea 

presupunea, în primul rând, un nume atribuit divinității. 

Era precizată apoi sfera de influență a acesteia și, în fi-

nal, bineînțeles, pretențiile emise de această divinitate, 

pentru a exercita o influență benefică în favoarea solici-

tantului. Vorbind despre pretențiile divinității, acestea se 

refereau, în general, la o serie de practici ezoterice pe 

care le executa șamanul comunității, singur sau în grup, 

și de binecunoscutele ofrande care începeau de la diverse 

produse de origine vegetală ori animală și puteau ajunge 

până la sacrificii de animale vii și, uneori, chiar de vieți 

omenești. 

În toate culturile străvechi, practicile ezoterice adre-

sate unei divinități implicau diverse tehnici de inducere a 

transei, a acelei stări mistice în care se presupune că pro-

tagoniștii căpătau acces la o altă dimensiune a realității, 

la realitatea alternativă, din care obțineau informații 

despre trecut și viitor sau îl puteau întâlni chiar pe Dum-

nezeu. Toate aceste practici, care făceau parte integrantă 

din modelul uneia sau altei divinități, au fost denumite 
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anterior tehnologii ale misticului și aveau ca scop sensi-

bilizarea acesteia, în sensul de a răspunde dorințelor ce-

lui care o invoca, de a obține „ajutorul divin” (figura 4). 

Să numim acest model al interacțiunii omului cu mediul 

și cu Dumnezeu „model tradițional”. 

În continuare, să încercăm să intuim ce puteau înțe-

lege oamenii din vechime prin acest „ajutor divin”. Este 

evident că, în primul rând, doreau ajutor în activitățile 

principale pe care le desfășurau în vederea asigurării ce-

lor necesare existenței, cum ar fi vânătoarea, cultivarea 

pământului, creșterea vitelor etc. În mod sigur cereau 

zeităților lor izbândă împotriva dușmanilor și, nu în ul-

timul rând, vindecarea suferințelor fizice (boli, răni). 

După cum observăm, sunt cam aceleași cerințe pe care le 

formulează oamenii și în prezent. Dacă tehnologiile mis-

ticului asigurau în trecut sau mai asigură și în timpurile 

noastre realizarea acestor doleanțe, este un subiect care a 

frământat mult mințile oamenilor. Cert este faptul că 

unele tehnologii ale misticului au supraviețuit mileniilor 

ajungând până în timpurile noastre. 

Deși modelul tradițional al interacțiunii om-mediu-

divinitate este foarte vechi, datând de peste 10.000 ani, 

totuși acesta este suficient pentru omul credincios care 

crede cu tărie în Dumnezeul lui. Mereu credincioșii sim-

plifică lucrurile! După cum vom vedea, acceptarea aces-

tui model „învechit” nu zădărnicește cu nimic planul 

meu de a prezenta un Dumnezeu justificat științific. 

Ateii însă nici nu vor să audă de un astfel de model 

și, pentru a nu-i pierde de cititori, voi propune un model 

mai pe gustul lor. Ateii nu cred în niciun Dumnezeu și, 

deci, nu așteaptă nimic de la divinitate. Pe aceștia voi 

încerca să-i conving că greșesc și să le arăt cât de mult 

pierd prin atitudinea lor. 

De la bun început, voi încerca să-i fac pe cei care se 

considera atei să accepte ideea că, de fapt, ei nu pe 
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Dumnezeu îl repudiază, ci un model prea vechi, perimat 

al acestuia. Așadar, în continuare, voi propune un nou 

model, mai credibil, mai ușor de acceptat. 

Înainte de a aborda această problemă, să reflectăm 

puțin asupra rolului lui Dumnezeu în viața omului, așa 

cum îl prezintă modelele tradiționale. În primul rând, 

Dumnezeu este perceput ca fiind cel ce ascultă rugăciu-

nile sau, mai degrabă, rugămințile credincioșilor și le 

îndeplinește dorințele. Credincioșii cred că Dumnezeu le 

poate da mulțumire, sănătate, bunăstare și are grijă de cei 

ce cred în el. 

În al doilea rând, Dumnezeu este perceput ca o inte-

ligență superioară care îți hotărăște soarta, care te judecă 

și împarte recompense și pedepse în funcție de faptele 

tale. De asemenea, Dumnezeu este privit ca fiind acea 

inteligență absolută care a creat lumea așa cum o știm și 

are grijă de bunul mers al acesteia. 

Aceste două aspecte ale divinității comportă trăsături 

diferite și le vom trata separat. Să abordăm, pentru mo-

ment, primul dintre cele două aspecte prezentate, cel ca-

re presupune că Dumnezeu se ocupă de necesitățile 

noastre zilnice, iar noi nu trebuie decât să-l rugăm pentru 

ca el să ni le satisfacă. 

Toate religiile cunoscute, vechi sau noi, ne învață că, 

pentru a obține ceva de la Dumnezeul în care credem, 

trebuie să ne rugăm acestuia, trebuie să-i adresăm rugă-

ciuni. Dar așa cum am constatat anterior, rugăciunea este 

de fapt, sau ar trebuie să fie, o formă de concentrare. Da-

că ne referim la creștinism, am remarcat anterior faptul 

că Sfinții Părinți ai Bisericii au arătat, cât se poate de 

clar, că a te ruga înseamnă a te concentra. Astfel, prin 

metodele de concentrare propuse de aceștia se puteau 

obține abilități paranormale, cum sunt cele enumerate în 

Noul Testament de către apostolul Pavel: vorbirea în 

limbi (glosolalie), darul profeției, darul vindecării, darul 
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facerii de minuni, darul înțelepciunii, darul cunoașterii. 

Prin perseverență și rugăciuni profunde, de tipul celor 

descrise de Sfinții Părinți, credincioșii creștini au reușit 

să dobândească și alte daruri mult mai spectaculoase 

cum ar fi de exemplu levitația.  

Tot prin concentrare, de data aceasta utilizată în mod 

explicit, yoghinii se pot deplasa oriunde doresc, aproape 

instantaneu sau pot însufleți persoane decedate sau    

obiecte materiale. Călugării respa reușesc, tot prin in-

termediul concentrării, să producă suficientă energie 

termică capabilă să topească și să evapore cantități con-

siderabile de gheață, în condiții de temperatură extrem 

de scăzută.  

În zilele noastre bioenergeticienii reușesc, de aseme-

nea, prin metode de concentrare să vindece diverse afec-

țiuni ale unor persoane bolnave care, uneori, se află la 

mare distanță. 

Așadar, în cazul tuturor acestor performanțe, pe care 

ne-am obișnuit să le denumim paranormale, întâlnim un 

element comun și anume, diferite forme și grade de con-

centrare. Care ar putea fi virtuțile acestei stări a creieru-

lui pe care o numim concentrare, stare capabilă să influ-

ențeze, să genereze fenomene atât de diferite? Căutând 

răspunsul la această întrebare, nu putem să nu remarcăm 

faptul că, în unele dintre aceste fenomene, este direct 

implicată acțiunea unei energii. Acest aspect este foarte 

vizibil în cazul experienței de inițiere a călugărilor respa. 

În mod normal, niciun om nu ar putea supraviețui dez-

brăcat în timpul unei nopți geroase din Tibet și cu atât 

mai puțin înfășurat în cearșafuri ude. Este ușor de înțeles 

că realizarea acestei performanțe necesită un aport im-

portant de energie. De asemenea, experiențele de levita-

ție presupun implicarea unei energii care asigură genera-

rea unei forțe egală și de sens contrar cu forța de greutate 

a corpului celui care levitează. Yoghinii indieni au înțe-
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les încă demult că, în realizările lor, este implicată o 

formă de energie pe care au denumit-o prana. Ei consi-

derau că această energie este acumulată în corpul yoghi-

nului prin respirația specifică disciplinei yoga. O altă 

ramură de yoga, denumită kundalini yoga, considera că 

energia implicată în performanțele realizate de adepți se 

obține prin descătușarea acesteia din ultima vertebră a 

coloanei vertebrale (coccis), unde se află înmagazinată 

în stare latentă. Această eliberare de energie are loc, de-

sigur, prin concentrarea tuturor gândurilor asupra acelei 

porțiuni din coloana vertebrală. Este greu de crezut însă 

că anume în coccis este concentrată vreo sursă de ener-

gie și atunci putem presupune că, de fapt, starea de con-

centrare este cea care are tangență cu energia, la fel ca și 

în cazul altor discipline de tip yoga. 

Nu pot să nu mă refer aici la o întâmplare care mi-a 

fost povestită, de curând, de un prieten. Acesta avea, la 

rândul lui, un prieten care era grav bolnav ca urmare a 

unei infecții căpătate într-un spital. Această infecție îi 

afectase articulațiile, în așa măsură, încât aproape că nu 

mai putea merge. A încercat toate posibilitățile de vinde-

care, inclusiv într-o clinică din Viena. Rezultatele au fost 

nule. A auzit apoi despre un vindecător din China și a 

făcut toate eforturile ca să ajungă la acesta. Era un chi-

nez bătrân, cu o barbă albă, lungă care l-a întrebat, mai 

întâi, ce suferință are. După succinta discuție pe care au 

avut-o, acesta și-a îndreptat degetul arătător către abdo-

menul lui și, dintr-o dată, a auzit un zgomot ca o descăr-

care electrică și a simțit pe abdomen o durere. Într-

adevăr, pe piele îi apăruse o arsură, cam de un centime-

tru în diametru. Spre surprinderea lui și a fiului său, ca-

re-l însoțise în această călătorie, a început să meargă. 

Maestrul chinez  i-a mai dat apoi niște licori, pe care tre-

buia să le ia o perioadă de timp, după care a plecat per-

fect sănătos. Dacă această întâmplare aș fi citit-o în vreo 
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revistă, aș fi avut, poate, ceva rezerve în a o crede în to-

talitate, dar așa, povestită de prietenul meu, nu pot deloc 

s-o pun la îndoială. Nu știu ce efecte a avut acea arsură 

asupra corpului bolnavului, dar este deasupra oricărui 

semn de întrebare că a fost vorba despre o energie    

transmisă acestuia. Persoana în cauză, care este un om cu 

studii, a presupus că descărcarea electrică produsă de 

chinez i-a deblocat sistemul energetic al corpului, vinde-

cându-i astfel suferințele. 

Ținând seama de aceste observații, suntem îndreptă-

țiți să presupunem că, prin concentrare, corpul nostru are 

acces la o formă de energie de natură necunoscută, dar 

ale cărei efecte le sesizăm fără nicio umbră de îndoială. 

De unde ar putea proveni această energie? Este ea pro-

dusă de numărul mare de neuroni în stare de concentra-

re? Greu de presupus. Legea conservării energiei ne ara-

tă destul de limpede că nu poți să iei energie de unde nu 

ai pus. Este mai plauzibil să presupunem că, prin mobili-

zarea unui număr mare de neuroni, putem obține acces la 

o sursă de energie exterioară, necunoscută încă, dar a 

cărei existență o sesizăm prin efectele pe care le produ-

ce. 

Trebuie, deci, să acceptăm ideea că există un fel de 

energie necunoscută, misterioasă, la care, în anumite 

condiții, putem avea acces. De fapt, toți cercetătorii care 

s-au ocupat de studierea fenomenelor paranormale au 

simțit nevoia să accepte ideea că organismul uman pri-

mește, în anumite condiții, o energie din exterior, o 

energie, presupuneau ei, de natură mistică, pe care vechii 

indieni o numeau prana, chinezii - qi, iar unii cercetători 

contemporani - Energie Dumnezeu. Accesul la această 

energie fac posibile performanțele enumerate mai sus. 

Rememorând condițiile în care se produc aceste experi-

ențe miraculoase, ajungem la concluzia că elementul 

comun tuturor acestor manifestări este concentrarea pro-
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fundă a celui care le realizează. Deci, să recapitulăm: 

prin concentrare putem avea acces la o formă de energie 

necunoscută, dar a cărei existență nu putem să o negăm, 

care permite organismului uman realizarea unor perfor-

manțe nemaiîntâlnite. 

Pentru a încerca să facem lumină în această proble-

mă să definim un nou model al interacțiunii omului cu 

mediul înconjurător. 

Așa cum rezultă din teoria neoevoluționistă actuală, 

cea inițiată de Ch. Darwin și dezvoltată de Gregor Men-

del - părintele geneticii, Sewal Wright, J.B.S. Holdane, 

R.A. Ficher - creatorii aparatului matematic al geneticii 

populațiilor, evoluția vieții pe pământ se datorează unui 

proces firesc de organizare superioară a materiei sub ac-

țiunea unor factori favorizanți care acționează în mod 

firesc în mediul înconjurător.  

Suntem astfel îndreptățit să afirmăm, fără teamă că 

am putea greși, că, de fapt, omul, ca și toate celelalte or-

ganisme vii de pe pământ, este rezultatul acțiunii mediu-

lui. Ca produs al mediului este firesc ca omul să fie în 

strânsă legătură cu acesta și, pentru a înțelege și explica 

comportamentul și acțiunile omului, nu putem să igno-

răm influența mediului. Interacțiunea omului cu mediul a 

fost, în mare parte, precizată anterior în modelul tradiți-

onal. 

La fel ca toate organismele vii, principala interacțiu-

ne a omului cu mediul a fost și a rămas aceea prin care 

acesta își procură resursele energetice necesare supravie-

țuirii. Mă refer aici la hrană, combustibilul care permite 

funcționarea acestei complexe mașinării care este, în ul-

timă instanță, omul. Evident că, în afară de această     

nevoie primordială, interacțiunea omului cu mediul îm-

bracă și alte aspecte. Dintre acestea putem aminti necesi-

tatea de a-și asigura un adăpost care să-l apere de intem-

perii și de dușmanii naturali și aceștia, la rândul lor, fiind 
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mânați de aceeași necesitate primordială - procurarea 

hranei. 

Aici este poate oportun să remarcăm faptul că, în 

prezent, odată cu creșterea, nu atât a necesităților, ci mai 

degrabă a pretențiilor omului, calea prin care acesta acți-

onează asupra mediului a devenit atât de largă, încât du-

ce la degradarea iremediabilă a acestuia. Aceste noi ne-

cesități le-am denumit aici comodități și includ mașina, 

telefonul, televizorul, aerul condiționat și tot ceea ce a 

devenit indispensabil omului modern. 

S-ar părea că în aceste câteva rânduri am definit 

esența interacțiunii om-mediu care, așa cum a fost pre-

zentată, nu se deosebește cu nimic de cea a interacțiunii 

muscă-mediu, șopârlă-mediu sau urs-mediu. 

Să fie oare acesta adevărul? Cu toții știm că existența 

umană mai are o dimensiune și anume dimensiunea spi-

rituală. Este, în prezent, unanim acceptat faptul că acest 

aspect al omului constituie principala și radicala deosebi-

re față de ceea ce numim animal. Este, de asemenea, 

unanim acceptat că prima și principala manifestare spiri-

tuală a omului a fost credința într-o forță superioară, for-

ță la care putea avea acces prin anumite ritualuri și prac-

tici pe care, într-un cuvânt, Mircea Eliade le denumește 

sacru. Cu această ocazie să ne amintim cuvintele lui 

Mircea Eliade din celebra sa lucrare „Istoria Credințelor 

și a Ideilor Religioase”, atunci când vorbește despre 

acest aspect al existenței umane: „Pe scurt, sacrul este 

un element în structura conștiinței și nu un stadiu în is-

toria acestei conștiințe. La nivelurile cele mai arhaice 

ale culturii, a trăi ca ființă umană este în sine un act re-

ligios, căci alimentația, viața sexuală și munca au o va-

loare sacramentală. Altfel spus, a fi sau mai degrabă a 

deveni om înseamnă a fi religios.” 

Este evident că, prin aceste frumoase cuvinte, Mircea 

Eliade a vrut să spună că sacrul, credința într-o putere 
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superioară, nu este un produs al conștiinței, nu a apărut 

ulterior dezvoltării conștiinței, ci a fost o componentă a 

acesteia, unul din factorii care au dus la dezvoltarea con-

științei. Afirmația lui Mircea Eliade este unanim accep-

tată, dar, până acum, nimeni nu a încercat să avanseze o 

explicație a acestei realități. Vom vedea că modelul pro-

pus în această lucrare dă o explicație destul de pertinentă 

a înclinației firești a ființei umane către sacru, adică a 

sentimentului religios. 

În această privință însă lucrurile sunt un pic mai 

complicate. Ateul din zilele noastre nu acordă niciun 

credit „elementului” numit de Mircea Eliade „sacru”. 

Pentru ateu, toate practicile vechilor oameni nu sunt de-

cât o sumă de prejudecăți și superstiții care au doar o oa-

recare valoare istorică. Dar oare nu greșește? Eu cred că 

da. În continuare voi încerca să-l conving că merită să 

acorde atenție acestor fenomene de natură religioasă sau 

paranormală.  

În acest scop, pentru definirea relației omului cu me-

diul, propun următorul model care pune de acord mode-

lul prezentat în figura 4 cu nivelul actual al cunoștințe-

lor, dar și cu luarea în considerare a tuturor acelor feno-

mene, numite paranormale, prezentate anterior. Acest 

model, la care ne vom referi în continuare prin sintagma 

„model energetic”, este prezentat în figura 5.  

Modelul energetic pornește de la ipoteza, discutată 

anterior, că mediul înconjurător conține, în afară de re-

sursele materiale cunoscute, o componentă energetică la 

care, în anumite condiții, omul poate avea acces. Prin 

una din metodele implicate de tehnologia misticului,  

creierul uman este adus într-o stare de conștiință modifi-

cată (alfa ori teta) ce permite conectarea la o energie ge-

nerată de mediu pe care o voi numi Energie Universală. 

Am putea presupune că această energie este utilizată di-

rect de organismul uman, dar există unele argumente ca-
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re susțin că, de fapt, Energia Universală este prelucrată 

de creier. Astfel, această energie, despre care am putea 

presupune că este de înaltă frecvență, este transformată 

de creierul uman, aflat în starea alfa sau teta într-o ener-

gie de frecvență mai joasă pe care o voi numi energie 

alfa, utilizabilă apoi de ansamblul corp-suflet. 

 

 

Fig. 5 – Modelul energetic 

Dar de ce am presupus că, neapărat, creierul este cel 

care se ocupă cu transformarea Energiei Universale în 

energie alfa? 

Pentru a răspunde la această întrebare să ne gândim 

la faptul că Energia Universală ne „scaldă” corpul în 

permanență fără a simți vreun efect. Doar după ce intrăm 
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în starea alfa, se face simțită acțiunea unei energii, a 

energiei alfa. Cu alte cuvinte, transformarea Energiei 

Universale în energie alfa este determinată de schimba-

rea regimului de funcționare a creierului. 

Acest aport de energie are efecte vizibile asupra fiin-

ței umane. Aducerea periodică a creierului în starea alfa 

prin tehnici de concentrare care pot fi, de exemplu, rugă-

ciuni creștine corect executate, are un efect benefic, do-

vedit medical, asupra stării de sănătate. 

Mulțimea de lucrări din literatura actuală, care pro-

pun diverse metode de menținere sau îmbunătățire a să-

nătății prin metode paranormale ori realizarea necondiți-

onată a dorințelor, se bazează pe acest efect (vezi metoda 

Silva). 

Utilizarea unor tehnologii ale misticului mai perfor-

mante are ca efect aducerea creierului în starea teta, care 

stă la baza declanșării stărilor de conștiință modificată în 

care percepem realitatea alternativă. Este ușor de presu-

pus că pentru realizarea acestei performanțe, este necesar 

un aport suplimentar de energie alfa. 

Este posibil ca aportul de energie, primit de practi-

cant pe această cale, să fie atât de important încât orga-

nismul acestuia să nu mai necesite energia chimică obți-

nută din alimente. Ne amintim că yoghinii avansați    

trăiau numai cu un „bob de orez”, iar dacă ne vine greu 

să credem în astfel de „minuni”, nu trebuie să căutăm 

confirmarea lor prea departe. Nu demult, țara noastră a 

fost vizitată de o femeie de origine australiană pe nume 

Jasmuheen, celebră în întreaga lume pentru faptul că su-

praviețuiește fără să mănânce. Filozofia și practicile ei 

sunt pe larg prezentate în volumele scrise de ea și tradu-

se, de curând, și în limba română. Din acestea constatăm 

că Jasmuheen, o creștină de rit catolic, a ajuns ca, prin 

rugăciuni profunde, să nu mai simtă nevoia de mâncare 

și, după cum afirmă ea, să se hrănească numai cu „lumi-
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nă”. Mai mult decât atât, ea susține că oricine dorește 

poate ajunge la asemenea performanțe și descrie cu lux 

de amănunte modalitatea de a le obține. De fapt, în pre-

zent există în lume în jur de 3000 de persoane care de-

clară că supraviețuiesc fără să consume hrană solidă și 

uneori nu consumă nici lichide. Chiar dacă unele dintre 

aceste persoane s-au dovedit a fi simpli impostori, există 

destule cazuri reale certificate de supravegherea strictă a 

medicilor, astfel încât, acest fenomen nu poate fi trecut 

cu vederea. Este interesant de observat că unele dintre 

persoanele care trăiesc fără să mănânce sunt conștiente 

de faptul că un organism nu poate supraviețui fără un 

aport de energie din exterior și presupun că această ener-

gie le parvine de la soare. Aceștia și-au făcut un obicei 

din a medita privind soarele de dimineață și pretind că 

acesta le asigură necesarul zilnic de energie. Există însă 

unii asceți indieni care trăiesc în peșteri, astfel încât este 

mult mai plauzibil să presupunem că, de fapt, ședința de 

meditație este cea care le asigură aportul de energie, la 

fel ca în toate cazurile de concentrare. 

Să ne întoarcem acum puțin la modelul tradițional 

prezentat în figura 4. Dintre toate tehnologiile misticului 

cunoscute, creștinii din zilele noastre utilizează numai 

rugăciunea îndreptată către Dumnezeu. Dacă aceste ru-

găciuni nu sunt simple cereri, ci se constituie în adevăra-

te exerciții de concentrare, atunci „ajutorul divin”, aștep-

tat de la Dumnezeu, va fi acea emanație a sa pe care am 

numit-o anterior Energie Dumnezeu. 

Această energie este capabilă să producă asupra cre-

dinciosului devotat și informat, care se roagă corect, toa-

te efectele benefice enumerate mai sus. Modelul care 

ține cont de aceste considerații, pe care o să-l numesc 

model energetic creștin, este prezentat în figura 6. 

Privind lucrurile astfel, modelul energetic, acceptat 

de atei, și modelul energetic creștin, diferă între ele doar 
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prin sursa din care se presupune că provine acea energie 

misterioasă pe care primii o denumesc Energie Univer-

sală, iar ceilalți - Energie Dumnezeu. 

 

 

Fig. 6 – Modelul energetic creștin 

Așadar, cheia pentru a justifica această nouă percep-

ție a lui Dumnezeu este energia. Tot la energie se referă 

și cunoscutul autor contemporan Carlos Castaneda în 

cărțile sale, situate la limita dintre realitate și ficțiune. 

Este adevărat că acesta a ajuns să fie contestat după ce, 

mult timp, lucrările sale au fost considerate cât se poate 

de veridice, dar părerea mea este că acest caz trebuie tra-

tat cu atenție. La început Castaneda a fost un cercetător, 
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care a întreprins o serie de studii antropologice în nordul 

Mexicului, în scopul susținerii unei lucrări de doctorat. 

Chiar dacă, în cele din urmă, el și-a uitat scopul inițial și 

a început să publice o mulțime de cărți puțin cam fantas-

tice, desigur în scop comercial, totuși noțiunile de bază 

pe care sunt construite acțiunile din aceste cărți, proba-

bil, că sunt reale. În această idee, iau în considerație 

afirmațiile lui Castaneda, care susține că în jurul nostru 

sunt mai multe lumi și, pentru a pătrunde în ele, este ne-

voie de o energie de care nu dispunem în mod normal: 

cu cât avem mai multă energie, cu atât mai îndepărtată și 

mai ciudată este lumea în care putem pătrunde. Aceste 

posibile lumi suprapuse, evocate de Castaneda, reprezin-

tă, de fapt, ceea ce Ken Wilber a numit în lucrările lui 

benzi transpersonale ale conștiinței. Având în vedere 

frecventele referiri ale lui Castaneda la o energie, ce este 

necesară călătoriilor în diverse lumi, îmi permit să pre-

supun că această idee nu-i aparține, ci a fost preluată din 

discuțiile purtate cu șamanii amerindieni cu care a intrat 

în contact. Tot din cărțile lui Castaneda reținem și faptul 

că multe dintre performanțele paranormale, erau rezulta-

tul „opririi dialogului interior”, care nu este altceva decât 

o altă formulare a ceea ce am numit aici concentrare. 

Toate aceste exemple și raționamente sunt de natură 

să justifice, cred eu, modelul energetic prezentat în figu-

ra 5. Odată ce am convenit că acest model asigură expli-

cații plauzibile pentru o gamă largă de fenomene de na-

tură religioasă și mistică suntem îndreptățiți să aprofun-

dăm raționamentele. 

Cercetătorii care au studiat creierul uman sunt una-

nim de acord că cele două emisfere îndeplinesc funcții 

diferite. Emisfera stângă este responsabilă de activitățile 

cerebrale, care presupun raționamente și calcule, în timp 

ce rolul emisferei drepte este, de cele mai multe ori, de-



18. UN NOU MODEL. MODELUL ENERGETIC 

- 201 - 
 

finit în termeni vagi cum ar fi: „este responsabilă de in-

tuiție, imaginație, activități de natură artistică” etc.  

Medicul Melvin Morse, o figură cunoscută a lumii 

medicale americane actuale, autorul mai multor lucrări 

științifice de prestigiu, a întâlnit în experiența sa de  pe-

diatru multe cazuri de moarte clinică la copii, urmată de 

revenirea la viață. Dacă, la început, nu dădea prea multă 

importanță povestirilor acestora despre ceea ce numim 

“viața de dincolo”, cu timpul și-a dat seama că acestea 

erau destul de coerente pentru a merita să fie ascultate. 

Astfel, a început să-i descoase pe copiii reveniți la viață 

în legătură cu experiențele trăite. A ajuns repede la con-

cluzia că fenomenul era real și, aprofundându-și studiile, 

a constatat că în lobul drept al creierului uman există o 

zonă, denumită de el „punctul lui Dumnezeu” care per-

mite accesul la o sursă de energie necunoscută. Noi știm 

acum că este vorba despre Energia Universală. La sti-

mularea acestei zone subiectul are percepții de genul ce-

lor aflați în stare holotropică, stare descrisă pe larg de 

Stanislav Grof. Întrebat la o conferință de presă, cum ar 

putea un om să activeze această zonă pe cale naturală, 

Melvin Morse a răspuns fără să ezite: „Prin rugăciune!” 

Suntem, deci, îndreptățiți acum să presupunem că 

emisfera dreaptă, sau măcar o parte din aceasta, este uti-

lizată pentru legătura cu Dumnezeu sau, în conformitate 

cu modelul propus în această lucrare, pentru conectarea 

la Energia Universală. În aceste condiții apare evident 

faptul că oamenii din vechime, care utilizau mai puțin 

emisfera stângă și mult mai mult pe cea dreaptă, aveau, 

în mod natural, acces la o cantitate mai mare de Energie 

Universală decât cei din zilele noastre. 

Este cunoscut faptul că cercetătorii care studiază  

creierul sunt nedumeriți de numărul mare de neuroni ai 

creierului uman. După estimările lor chiar savanții abia 

dacă utilizează 10% din numărul total al acestora. Știin-
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du-se că „funcția creează organul”, se ridică întrebarea 

firească: când și cum, de-a lungul evoluției speciei uma-

ne, aceste celule au fost utilizate și dacă mai sunt folosite 

în prezent?  

Evident, pentru elucidarea acestui mister nu putem 

face decât presupuneri. O ipoteză, deloc aleasă la întâm-

plare, care ar putea justifica numărul inexplicabil de ma-

re de neuroni cu care am fost dotați, ar putea fi următoa-

rea: o parte dintre acești neuroni, tocmai cei a căror utili-

tate nu o vedem, sunt utilizați pentru captarea și tran-

sformarea Energiei Universale în energie alfa. 

 Dezvoltarea și multiplicarea activităților de natură 

tehnologică au favorizat activitatea emisferei stângi în 

detrimentul celei drepte, reducând astfel energia dobân-

dită de om pe această cale. Posibile efecte ale acestei si-

tuații ar putea fi reducerea duratei de viață, apariția unor 

noi boli, necesitatea tratamentelor bioenergetice etc. 

Dar să revenim la întrebarea: de ce am considerat eu 

că anume creierul este organul care are misiunea de a 

recepționa și transforma Energia Universală în energie 

alfa. De exemplu, kundalini yoga pleacă de la ipoteza că 

în zona ultimei vertebre se găsește o energie latentă care, 

trezită fiind prin exerciții specifice de concentrare, per-

mite obținerea unor performanțe paranormale. În con-

cepția misticilor creștini un rol important îl avea inima. 

Vă amintiți, desigur, de rugăciunea inimii, descrisă atât 

de plastic de Părintele Cleopa. De ce anume creierul ar fi 

organul care se ocupă de transformarea Energiei Univer-

sale? Presupunerea aceasta se bazează pe următoarele 

observații: 

- Toate metodele de inducere a transei sau, așa cum 

propune Stanislav Grof, a stărilor holotropice se bazează 

pe aducerea creierului în starea alfa sau teta. Chiar dacă 

unele metode îți cer să te concentrezi asupra punctului 

kundalini, a inimii sau a mai știu eu cărui punct din or-
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ganism, în final tot de concentrare este vorba, adică de 

creier. 

- Unele persoane care își folosesc mai puțin creierul 

pentru activitatea curentă, adică sunt mai puțin dotate din 

punct de vedere intelectual, obțin performanțe mai spec-

taculoase. Mă gândesc acum la celebrul zburător 

Giuseppe da Copertino, care nu putea să învețe cititul și 

scrisul, dar, în schimb, etala performanțe paranormale 

inegalabile. Ideea este că, în lipsa unor activități cerebra-

le curente, pe care le efectuează în mod obișnuit un om 

considerat normal, creierul lui Giuseppe putea mobiliza 

mai mulți neuroni, în procesul de transformare a energi-

ei.  

Aceeași idee este susținută și de exemplul următor. 

La o instituție de creștere a copiilor abandonați se afla, la 

un moment dat, un copil născut cu două creiere. Evident, 

copilul nu avea o evoluție normală și nu avea prea multe 

șanse de supraviețuire. La vârsta de doi ani nu se com-

porta deloc ca un copil dezvoltat normal, adică nu mer-

gea, nu vorbea și, în plus, educatoarea a observat la aces-

ta un fapt cu totul ieșit din comun. Dacă privea un obiect 

cu insistență, acesta începea să se deplaseze spre el. 

Acest fenomen a fost constatat de întregul colectiv al 

instituției. Vă închipuiți reacția acestora! Ca urmare a 

rapoartelor întocmite de persoanele oficiale ale instituți-

ei, copilul în cauză a fost transferat la București, după 

care nu s-a mai auzit nimic despre el. Analizând acest 

caz prin prisma modelului energetic, ajungem, iarăși, la 

concluzia că numărul mare de neuroni întrunit de cele 

două creiere ale copilului îi permiteau acestuia să produ-

că energia necesară pentru deplasarea obiectelor. 

Medicul Melvin Morse a afirmat, în mod explicit, că 

în emisfera dreaptă se găsește o zonă, denumită de el 

„Punctul lui Dumnezeu”, prin care ne putem conecta la 

un fel de energie necunoscută. 
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Este de la sine înțeles că modelul prezentat în figura 

5 este valabil numai pentru persoanele care practică una 

dintre tehnologiile misticului. Acest model era perfect 

aplicabil oamenilor din perioada preindustrială care erau 

mult mai strâns legați de natură decât noi, cei din ziua de 

azi. Pentru majoritatea oamenilor din perioada industria-

lă, care nu mai practică de multe generații niciun fel de 

tehnologie a misticului, modelul din figura 5 nu mai con-

ține calea prin care omul acționează pentru a căpăta ac-

ces la Energia Universală. Probabil că, în aceste condi-

ții, canalul prin care omul primește energie de la mediu 

s-a îngustat foarte mult sau poate a fost blocat total. 

Efectele negative ale acestei situații vor fi descrise în 

capitolul următor. 

Ținând seama de toate aceste aspecte, se conturează 

următoarea schemă de utilizare a Energiei Universale de 

către ființa umană. Așa cum susține modelul energetic, 

există un câmp de Energie Universală, pe care   credin-

cioșii l-ar putea numi Energie Dumnezeu. Accesul la 

această energie este posibil prin concentrare, indiferent 

dacă aceasta este obținută prin practici explicite de tip 

yoga, prin diverse alte practici de concentrare sau prin 

rugăciuni de tipul celor descrise de Părintele Cleopa. 

Odată cu captarea Energiei Universale, are loc și tran-

sformarea acesteia într-o formă de energie care poate fi 

utilizată de corpul uman. Pentru această energie am pro-

pus anterior numele de energie alfa (vezi figura 7).   

Energia alfa, acumulată de corpul uman, este întâlni-

tă în literatura de specialitate sub diverse denumiri, în 

funcție de modul în care aceasta este utilizată. Să urmă-

rim în continuare diagrama. 

Așa cum am constatat din paragrafele anterioare, 

energia alfa obținută prin concentrare poate fi transferată 

altor persoane. Dacă transferul este efectuat cu intenții 

bune, efectul acesteia este benefic pentru persoana re-
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ceptor și atunci spunem că avem de-a face cu bioenergie 

(blocul 1 din diagramă).  

 

 

Fig. 7 – Utilizarea energiei alfa 

Efectul de vindecare datorat bioenergiei a fost pe 

larg prezentat în capitolele anterioare. 

Este posibil însă ca transferul de energie alfa către o 

altă persoană să fie nociv pentru aceasta. Dacă energia 

nocivă a fost transferată fără intenție, atunci persoana 

vizată prezintă diverse simptome care se manifestă, cel 
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mai adesea, prin indispoziție sau dureri de cap. Această 

situație este cunoscută în popor sub denumirea de de-

ochi. 

Despre acești oameni se spune că posedă energie ne-

gativă (blocul 2). Este posibil, însă, ca energia negativă 

să fie transferată cu rea intenție, având în acest caz de a 

face cu magia neagră. Prin aceste practici se pot induce 

diverse stări de rău, mergând până la îmbolnăviri grave 

sau chiar la moarte. Aici trebuie să vă amintiți de practi-

cile Voodoo sau cele ale unor vrăjitori din Africa, despre 

care se știe că pot induce unor persoane energii cu ade-

vărat nocive, ce pot provoca efectele amintite mai sus. 

Este cunoscut faptul că aceste efecte sunt obținute prin 

anumite tehnici care, în ultimă instanță, constituie diver-

se forme de concentrare. 

Am discutat până acum de situațiile în care energia 

alfa, acumulată de o persoană prin concentrare, este 

transferată altei persoane. Este interesant însă să anali-

zăm cazul în care această energie este utilizată în folos 

propriu. Cea mai evidentă situație de acest gen este cazul 

yoghinilor. Aceștia practică concentrarea în mod conști-

ent, respectând reguli precise, stabilite după sute de ani 

de încercări și urmărind un scop clar și definit. 

Trebuie să recunoaștem că acest tip de concentrare a 

atins perfecțiunea. Concentrarea obținută în acest fel este 

capabilă de a antrena un număr maxim de neuroni în 

scopul captării și transformării Energiei Universale. 

Efectele obținute sunt pe măsură. Energia alfa acumula-

tă astfel permite practicantului să obțină starea de sa-

madhi, stare care îi conferă însușirile paranormale de 

care am vorbit în capitolele anterioare. 

Ideea încărcării cu energie apare explicit în practicile 

yoga. Pentru a realiza această încărcare, există exerciții 

speciale care se practică în condiții bine precizate. Se 

pare că yoghinii reușesc să se folosească în mod conști-
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ent de această energie misterioasă, denumită de ei prana 

(blocul 4). Chinezii sunt, de asemenea, conștienți de 

existența unei astfel de energii pe care o denumesc qi. 

Un alt concept interesant al practicilor de tip yoga es-

te creșterea eficienței antrenamentelor de concentrare, 

dacă acestea sunt executate simultan de mai mulți parti-

cipanți. Toți yoghinii dintr-o regiune aveau convenții ca 

să practice exercițiile de concentrare simultan, la anumi-

te ore bine precizate. Exista, probabil, o interacțiune în-

tre yoghinii care se concentrau în același timp, interacți-

une ce creștea eficiența antrenamentului și care îi făcea 

să acumuleze mai multă energie alfa sau prana, cum 

spun ei, progresând astfel mai repede. Putem presupune 

că pe această observație se bazează și obiceiul credincio-

șilor de pretutindeni, aparținând tuturor cultelor, de a se 

ruga împreună în case de rugăciuni. 

Cred că este oportun să ne amintim acum de cazul 

copilului cu două creiere, despre care am scris anterior. 

Semnificația acestui episod nu este deloc de neglijat. 

Cunoaștem fenomenul de telechinezie, fenomen pus sub 

semnul întrebării din cauza diverșilor șarlatani, care în-

cearcă să-l simuleze în scopuri pecuniare. Posibilitatea 

de a deplasa obiectele prin puterea minții este cunoscută 

de mult timp, iar copilul despre care am amintit, confir-

mă din plin realitatea acestui fenomen. Dacă un om 

normal poate obține astfel de performanțe prin îndelungi 

exerciții de concentrare, iată că un copil malformat, cu 

două creiere, reușește, în mod inconștient, să realizeze 

ceea ce pare imposibil. Privind prin prisma modelului 

energetic propus în această lucrare, nici nu este greu să 

înțelegem ce s-a întâmplat. Masa de neuroni a celor două 

creiere, care n-au putut fi învățate să îndeplinească alte 

funcții, și aici cred că ați înțeles că mă refer la mers, 

vorbit și ce mai face creierul unui copil de doi ani, reu-
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șea să realizeze în mod spontan, concentrarea de energie 

alfa, necesară producerii acestui fenomen. 

O confirmare în plus, dacă mai era nevoie, o consti-

tuie și cazul călugărului zburător Giuseppe da Copertino. 

Rugăciunile sale profunde care mobilizau un număr ma-

re de neuroni, ce oricum nu prea erau utilizați pentru alte 

activități, reușeau să furnizeze trupului său energie alfa, 

necesară învingerii forței de gravitație. 

În mod intenționat am lăsat la urmă situația prezenta-

tă în blocul 3 din diagramă. În acest caz concentrarea nu 

se realizează în mod conștient. Credinciosul se roagă 

Dumnezeului lui și, în funcție de regulile impuse de reli-

gia sa și de abilitățile proprii, realizează diferite grade de 

concentrare, acumulând în acest fel o anumită cantitate 

de energie alfa. Aportul suplimentar de energie alfa este 

sesizat de individ, chiar dacă aceasta a fost obținută nu-

mai printr-o simplă rugăciune, cu condiția ca rugăciunea 

să fie corect executată, adică să se constituie, cât de cât, 

într-o formă de concentrare. În funcție de profunzimea 

acestei concentrări efectul obținut este diferit și se poate 

concretiza într-o stare de spirit mai bună, în revigorarea 

organismului și îmbunătățirea stării generale de sănătate 

sau, în cazuri extreme, în vindecări miraculoase. 

În aceste situații nu este evidentă implicarea vreunei 

forme de energie și, în consecință, credincioșii explică 

beneficiile obținute prin intervenția divină a lui Dumne-

zeu. Dar noi știm acum că o rugăciune nu este altceva 

decât o încercare, mai mult sau mai puțin reușită de con-

centrare, care are ca efect un aport de energie alfa. Se 

poate presupune că prin acțiunea curentă a unei părți a 

neuronilor ce intră în componența creierului, organismul 

uman beneficiază, în mod normal, de o anumită cantitate 

de energie alfa care încearcă să acopere necesarul pro-

priu. Prin concentrare însă, cantitatea de energie alfa 
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primită de organism poate crește considerabil, efectele 

obținute fiind proporționale cu această creștere. 

Cred că vă imaginați cam ce poate fi în capul unui 

om care a simțit efectul benefic al rugăciunilor sale: 

„Aha! M-am rugat lui Dumnezeu și El mi-a răspuns, m-a 

ajutat. Este evident că Dumnezeu există!” 

Astfel de efecte le-am observat la prietenii mei din 

Olanda. Beneficiul obținut de membrii cultului „Youth 

with a mission”, ca rezultat al rugăciunilor lor profunde 

și susținute, era descris de aceștia ca fiind o interacțiune 

cu Sfântul Duh. Dacă întrebi un teolog ce este Sfântul 

Duh, obții o definiție din care nu înțelegi mai nimic. Vă 

rog să mă credeți că eu am încercat. În schimb, dintr-un 

discurs ținut în casa de rugăciuni din Olanda a cultului 

„Youth with a mission” de un oaspete din Statele Unite 

am reținut că, dacă te rogi cu sârguință, la un moment 

dat simți cum Sfântul Duh coboară în tine. V-am poves-

tit despre prietenii mei din Olanda, membri ai cultului 

mai sus pomenit și ce anume mi-a atras atenția la ei. 

Aveau o stare de spirit deosebită, care m-a determinat să 

încetez cu ironiile și să-i ascult cu mai multă atenție. Era 

o stare obținută printr-o credință profundă, prin rugă-

ciuni repetate, practicate în comun cu alți coreligionari, 

era o stare pe care nu puteai să nu o remarci, simțeai 

Sfântul Duh care coborâse în sufletul lor. 

Ajuns în acest punct, nu pot să nu-mi amintesc de 

rugăciunea profundă din casa de cult din Olanda și mâi-

nile întinse către cei câțiva participanți cu suferințe fizice 

sau psihice care stăteau în picioare. Este evident că 

energia alfa acumulată prin rugăciunile profunde ale 

participanților la slujbă avea o influență benefică asupra 

tuturor celor din sală, dar, în același timp, putea să aibă 

un efect benefic și asupra oricărei persoane asupra căreia 

era dirijată, chiar dacă aceasta nu se afla în sală. 
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Un alt amănunt remarcat la prietenii mei sectanți   

mi-a atras, de asemenea, atenția. Grupul prietenilor mei 

era format dintr-un tânăr de vreo 32 de ani și două femei 

de 26 și respectiv 23 de ani. Cea mai tânără vorbea des-

pre bărbat cu un deosebit respect, spunând că acesta este 

mult mai avansat ca ea și că, în stadiul de pregătire în 

care a ajuns, se întâlnește în afara casei de cult cu alți 

avansați și se roagă împreună. Aceasta mi-a sunat foarte 

cunoscut. Nu așa fac și yoghinii? Iată cum creștinii care 

se preocupă de evoluția lor spirituală, ajung să practice 

tehnici de concentrare care amintesc de cele ale yoghini-

lor.  

În sprijinul modelului energetic, propus de mine, pot 

apela și la părerea unor oameni de știință. Pentru început 

voi cita câteva dintre observațiile marelui chirurg și bio-

log francez Alexis Carrel, laureat al premiului Nobel ca-

re nu a încetat toată viața să creadă în puterea de auto-

vindecare a rugăciunii. Reproduc în continuare un frag-

ment din scrierile sale pe această temă: “A vorbi omului 

modern despre rugăciune ar părea la prima vedere un 

lucru inutil. Oamenii moderni consideră rugăciunea ca 

un fapt desuet, o superstiție, un misticism, un rest de 

barbarie sau de primitivism. În realitate, omul modern 

ignoră aproape cu desăvârșire rugăciunea și efectele ei. 

Cauza principală a acestei ignoranțe este faptul că sim-

țul sacrului s-a atrofiat în sufletul omului modern și că 

rugăciunea a devenit o raritate. Foarte puțini se roagă 

și, mai ales, foarte puțini se roagă cu adevărat”. Mai 

departe el afirmă: “În general, rugăciunea este un țipăt 

de durere, un strigăt de ajutor. De fapt, rugăciunea este 

(ar trebui să fie - n.a.) un efort al omului de a comunica 

cu ființa invizibilă, cu Acela care este Creatorul a tot ce 

există”. În continuare, Alexis Carrel încearcă să explice 

efectul pe care îl produce rugăciunea asupra celui care se 

roagă cu adevărat: “Se constată că, la cel ce are simțul 
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sacrului și se roagă, scade consumul de proteine și o 

energie nouă, necunoscută, ține locul unei hrane abun-

dente.” Nu vi se pare că aceste afirmații ale celebrului 

medic seamănă foarte mult cu ideea de bază a modelului 

energetic?  

În continuare autorul povestește un caz întâlnit în ca-

riera sa: “Aveam o pacientă care suferea de un cancer al 

uterului și nu mai putea fi salvată. Dintr-o dată s-a trezit 

în ea simțul sacrului. N-a mai mâncat nimic timp de 40 

de zile, iar în acest timp se ruga câte 13 ore pe zi. După 

40 de zile ne-a dat voie să o consultăm. N-am mai depis-

tat cancerul pentru care închisesem la loc operația. Era 

vindecată și întinerită”. Mai departe, Carrel spune: “For-

ța rugăciunii declanșează biocurenți electrici.” Cele 

afirmate de celebrul doctor francez ne face să-i admirăm 

intuiția. Chiar dacă acesta nu făcea legătura cu celebrele 

vindecări miraculoase obținute de diverși bioterapeuți 

de-a lungul vremurilor, totuși afirmația savantului arată 

că el era conștient de faptul că rugăciunea declanșează 

niște fenomene energetice vindecătoare. 

Analizând cazul descris de dr. Carrel constatăm că, 

de fapt, nu este vorba despre nicio minune. În primul 

rând, trebuie să fim conștienți că toate tratamentele îm-

potriva cancerului au la bază următoarea observație: ce-

lula canceroasă este mai puțin viabilă, mai sensibilă de-

cât celelalte celule ale corpului. Astfel, dacă supun cor-

pul unei agresiuni externe, susținută și controlată, pot să 

sper că celulele canceroase vor muri primele. Exact acest 

lucru îl face chimioterapia care otrăvește celulele corpu-

lui, radioterapia care le iradiază sau hipertermia care le 

supune unor temperaturi ridicate. Exact pe aceeași linie 

se înscrie și metoda subnutriției. Toate celulele suferă de 

foame, însă cele canceroase mor primele. Dacă această 

terapie este însoțită și de rugăciuni profunde, cu atât mai 

bine; organismul beneficiază în plus și de un important 
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aport de energie alfa care reechilibrează câmpurile ener-

getice ale tuturor organelor, îndepărtând, probabil, și ca-

uza care a declanșat boala. De asemenea, nu trebuie uitat 

procesul de dezintoxicare a organismului obținut prin 

înfometare sau prin înlocuirea alimentației obișnuite cu 

sucuri de fructe și rădăcinoase. 

Importantă este, de asemenea, și observația doctoru-

lui Carrel referitoare la faptul că rugăciunea duce la mic-

șorarea consumului de proteine al organismului. Unica 

explicație plauzibilă a acestui fapt nu poate fi decât că, 

prin rugăciune, organismul primește o cantitate supli-

mentară de energie din exterior, astfel încât necesarul de 

energie chimică, obținută din alimente, scade. La puterea 

de concentrare a yoghinilor acest efect trebuie să fie atât 

de puternic, încât le permite acestora să supraviețuiască 

fără hrană. Dacă câteva rugăciuni reduc necesarul de 

proteine al organismului uman, ne putem imagina ce 

efect are, în această situație, concentrarea de tip yoghin. 

Nu ne este greu acum să o credem pe Jasmuheen, femeia 

care trăiește fără să mănânce, chiar dacă noi nu ne putem 

imagina într-o astfel de situație. 

Să încercăm acum să înțelegem ce se întâmplă într-o 

biserică sau într-o casă de rugăciuni, plină cu credincioși 

care se roagă cu totală dăruire. Concentrarea, obținută 

prin rugăciuni profunde, crește emisia de bioenergie a 

tuturor participanților la slujbă și, în acest fel, toți aceștia 

sunt scufundați într-o baie de bioenergie mai ceva ca cea 

pe care era în stare să o producă Mudava. Efectul este de 

la sine înțeles: unii participanți se vindecă de suferințele 

lor, unele boli își atenuează manifestările supărătoare, 

dar, cu siguranță, toți cei prezenți capătă un nou tonus, o 

nouă stare de spirit, se simt mai bine, se simt alți oameni, 

simt că Duhul Sfânt le-a pătruns în suflet. 

Îmi amintesc acum minunile petrecute într-o biserică 

creștină, descrise într-o carte citită mai de mult și pe care 
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le-am considerat atunci simplă propagandă religioasă. 

Din multele întâmplări petrecute în acea biserică, unde 

credincioșii se rugau cu tărie, cu convingere, îmi mai 

amintesc doar una, în care copilul unuia dintre enoriași 

era bolnav de hidrocefalie și urma să fie operat. Din 

anumite motive, operația a fost amânată, dar, între timp, 

comunitatea religioasă, din care făceau parte părinții co-

pilului, află de necazul vecinului lor și se roagă în biseri-

că pentru sănătatea copilului bolnav. Ca prin minune, 

capul copilului începe să se dezumfle și medicii au tre-

buit să admită că operația nu mai era necesară. Recunosc 

că atunci când am citit aceste întâmplări nu le-am dat 

crezare, dar acum, având în minte modelul energetic al 

lui Dumnezeu, îmi pare total posibile. Bioenergia, ema-

nată de întreaga comunitate prezentă la slujbă, a acționat 

asupra copilului bolnav ca doi, trei Mudava la un loc și 

efectele benefice nu au întârziat să se producă. 

Dar iată că nici lumea științifică contemporană nu 

rămâne insensibilă la aceste aspecte ale realității înconju-

rătoare. Un celebru medic cardiolog Randolph Byrd, 

profesor la o universitate din Carolina de Nord, Statele 

Unite ale Americii, și-a propus să verifice influența ru-

găciunilor comunității religioase din localitate asupra 

bolnavilor de inimă. În acest scop a luat legătura cu pa-

rohul unei biserici din San Francisco, căruia i-a propus 

să se roage, alături de enoriașii săi, pentru un număr de 

393 de bolnavi, victime ale unui atac de cord. Bolnavii 

nu au fost puși la curent cu acest experiment. Rezultatele 

studiului au fost surprinzătoare. Lotul de bolnavi care 

beneficiaseră de atenția credincioșilor din biserică s-a 

vindecat cu 50% mai repede în comparație cu un alt lot 

de bolnavi care nu beneficiaseră de o astfel de atenție. În 

plus, 30% dintre bolnavii din primul lot s-au vindecat 

complet, fapt neîntâlnit în cel de-al doilea lot. 
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Această experiență, realizată la începutul mileniului 

III, a fost privită cu scepticism de colegii de breaslă ai 

lui Randolph Byrd, fiind presupuse diverse vicii de in-

terpretare ale rezultatelor. Un an mai târziu experiența 

este repetată la Kansas Citi’s Mid – America Heart Insti-

tute, pe un lot de 990 de bolnavi care au supraviețuit 

unui infarct și rezultatele au fost asemănătoare. De data 

aceasta numărul scepticilor a scăzut simțitor, rezultatele 

experienței având un larg ecou în întreaga lume. Experi-

ența a fost repetată în Franța, Italia și Japonia și a uimit 

în egală măsură pe cei care au interpretat rezultatele. Da-

că pentru cei implicați în aceste experimente rezultatele 

obținute au fost greu de justificat, cele mai multe expli-

cații apelând la puterea mistică a lui Dumnezeu, vă rog 

să observați, cât de firești ni se par nouă acum aceste în-

tâmplări. Este normal ca energia alfa, acumulată prin 

rugăciunea colectivă a unui număr mare de oameni și 

transmisă bolnavilor sub formă de bioenergie, să aibă 

astfel de efecte benefice asupra acestora. Noi nu vedem 

niciun mister în acest experiment. Totul este cât se poate 

de firesc. Constatăm, deci, că modelul energetic propus 

în această lucrare funcționează și în acest caz. 

Ne amintim desigur că, la începutul acestui capitol, 

mi-am propus să mă ocup mai întâi de prima „funcție” a 

divinității și anume cea care „îl obligă” pe Dumnezeu să 

aibă grijă de sănătatea și bunăstarea supușilor săi. Dacă 

acum modelul energetic ne-a arătat că putem să ne luăm 

în propriile mâini această responsabilitate, nu înseamnă 

că nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Modelul energetic 

nu îl infirmă pe Dumnezeu, ci îl degrevează doar de res-

ponsabilitatea împovărătoare, copleșitoare de a avea gri-

jă de necesitățile zilnice ale tuturor supușilor săi. Mode-

lul energetic prefigurează un Dumnezeu mai demn, mai 

puțin amestecat în toate mărunțișurile umane, având,   

astfel, mai mult timp pentru a supraveghea bunul mers al 
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Universului. Acesta nu are de făcut decât să trimită cre-

dincioșilor lui acea Energie Dumnezeu pe care apoi fie-

care o poate utiliza cum se pricepe mai bine. 

În ceea ce privește al doilea aspect al divinității, cea-

laltă față a lui Dumnezeu, cea în care Dumnezeu îți ur-

mărește evoluția în societate și te recompensează sau te 

pedepsește în funcție de comportamentul tău, lucrurile 

sunt ceva mai confuze. Ce înseamnă să „faci bine” sau să 

„faci rău”? Conținutul noțiunilor de rău și bine diferă de 

la o regiune la alta și de la o perioadă sau alta. Dacă în 

Europa prostituția este un păcat, în Kamceatka este un 

mod de viață. Dacă sinuciderea este blamată de Dumne-

zeu la creștini, ea este o virtute la japonezi sau la mu-

sulmani. Este oare posibil ca Unicul Dumnezeu să pe-

depsească pe cineva pentru o faptă pentru care pe altul îl 

recompensează? Dacă Dumnezeu hotărăște să pedep-

sească o comunitate de oameni pentru viața lor plină de 

păcate, nu sunt sacrificați printre aceștia și oameni virtu-

oși? În Sodoma și Gomora, orașele distruse de Dumne-

zeu pentru păcatele locuitorilor lor, nu erau și copii? În 

recenta catastrofă din Indonezia, provocată de acel tsu-

nami devastator, nu au murit și o mulțime de oameni 

credincioși? 

Toate aceste întrebări, ale căror răspunsuri le știe toa-

tă lumea, mă fac să cred că această funcție atribuită lui 

Dumnezeu este în totalitate un produs al imaginației cre-

dincioșilor, generat de speranța acestora că, dacă îi sunt 

loiali lui Dumnezeu, acesta va avea grijă de ei și pe ter-

men lung. Dacă prima funcție atribuită lui Dumnezeu - 

aceea de a avea grijă de sănătatea și bunăstarea credinci-

oșilor săi - are o justificare și a fost teoretizată mai sus 

prin modelul energetic, propus de această lucrare, a doua 

funcție pare mai mult o speranță decât o realitate și, în 

consecință, nu are rost să încercăm găsirea unei justifi-

cări științifice.  
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Celălalt aspect, care îl consideră pe Dumnezeu ca fi-

ind acea inteligență absolută ce a creat Universul cu tot 

ce conține acesta, nu poate fi iarăși justificat cu niciun 

argument. Am întâlnit oameni cu un intelect superior, 

atei convinși care, spre sfârșitul vieții, au început să ca-

pete o înclinație către viața religioasă. Aceștia au fost de 

acord cu mine că Dumnezeu înseamnă energie, dar au 

adăugat că Dumnezeu mai înseamnă și informație. Aces-

ta nu este decât un mod de a susține că există o inteligen-

ță superioară care ne poate influența viața. O astfel de 

idee este uneori susținută cu argumente de tipul: oare 

este posibil ca toată inteligența pe care o posedă la un loc 

toți oamenii de pe pământ să se piardă? La o asemenea 

întrebare îți vine să răspunzi că nu, dar nu există niciun 

argument care să justifice o asemenea ipoteză. Mai cu-

rând se pot găsi argumente care să o infirme. Dacă suma 

întregii inteligențe umane nu se pierde, ci este concreti-

zată în ceea ce numim aspectul informațional al puterii 

divine, ce se întâmpla înainte de apariția omului pe pă-

mânt, când nu existau încă ființe inteligente? Cred că 

acest sentiment al sacrului apare la ateii în vârstă mai 

mult ca o teamă de ceea ce urmează dincolo de moarte. 
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19. SE CONCENTREAZĂ ȘI ANIMALELE? 
Rezumat. Știm că omul a evoluat din animale și că, 

din punct de vedere anatomic, nu se deosebește cu nimic 

de un animal evoluat, cum este maimuța antropoidă. Se 

naște întrebarea firească: posibilitatea de racordare la 

Energia Universală, prin concentrare, este o „descoperi-

re” a omului sau o putem găsi și la rudele mai puțin evo-

luate ale acestuia? Răspunsul la această întrebare nu este 

greu de aflat. Este suficient să analizăm cum își petrece 

timpul un animal pentru a înțelege că starea de racordare 

la Energia Universală este o stare firească și pentru 

acesta, așa cum era și pentru strămoșii noștri, oamenii 

primitivi. Principala preocupare a oricărui animal este 

procurarea hranei. După ce s-a săturat, se retrage în vizu-

ina lui și intră într-o stare de somnolență care, desigur, îi 

stimulează digestia, dar oare numai atât? Știm că un om, 

aflat într-o astfel de situație, intră în starea alfa, stare 

propice conectării la Energia Universală. Având în ve-

dere asemănările dintre fiziologia omului și a animalelor 

ar fi nerealist să presupunem că starea alfa a fost „inven-

tată” de om. Oricine știe că și animalele visează, deci, 

acestea cunosc și starea teta. Dacă știm acum că anima-

lul își petrece o mare parte din timpul său în starea alfa, 

putem trage concluzia că energia dobândită în acest mod 

ocupă un loc important în bilanțul energetic al acestuia. 

Dar să luăm în considerație și alte aspecte. Un ani-

mal trăiește în medie de 5 – 6 ori perioada de creștere, 

deci, mult mai mult decât omul care cu greu depășește de 

3 – 4 ori această perioadă. După părerea mea, omul mo-

dern a pierdut mult din speranța de viață în comparație 

cu animalele, tocmai pentru faptul că beneficiază de un 

aport mai redus de energie alfa. Se știe că yoghinii care 

petrec mult timp în stare de meditație, o stare asemănă-
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toare cu starea în care se află animalul sătul, ating vârste 

mult mai înaintate. 

Din cele spuse până acum putem desprinde următoa-

rea concluzie interesantă. Știm că necesitățile vitale ale 

omului sunt aerul, apa și mâncarea. După cum rezultă 

din argumentația de mai sus, la acestea trebuie să mai 

adăugăm și energia alfa. Fără suficientă energie alfa 

omul capătă diverse boli, generate de dezechilibre ener-

getice și astfel speranța de viață a acestuia scade simți-

tor. 

*** 

Din paginile parcurse până acum, rezultă importanța 

concentrării, indiferent cum este ea obținută. Concentra-

rea ne racordează la acea sursă de energie miraculoasă 

care ne vindecă trupul, ne întărește spiritul, ne permite 

accesul la diverse charisme etc. Dar oare această stare a 

creierului, pe care o denumim concentrare, a fost desco-

perită de om? Toate studiile întreprinse au arătat că natu-

ra nu face salturi, că omul nu poate fi delimitat categoric 

de animale și, în consecință, acesta nu trebuie privit ca 

un caz particular. Este drept că omul a dobândit în plus 

față de animal raționamentul, dar și câte alte însușiri im-

portante a pierdut. Una dintre acestea este comunicarea 

prin gând - telepatia, despre care am mai pomenit în 

această lucrare. Când spun gând, nu mă refer neapărat la 

o idee exprimată prin cuvinte, ci la senzații sau temeri și 

mă gândesc, de fapt, la modul de comunicare al animale-

lor. 

Dar este oare telepatia unicul dar al naturii jertfit pe 

altarul civilizației? Nicidecum! Gândiți-vă numai la fap-

tul că mamiferele trăiesc mult mai mult decât omul. Toa-

te mamiferele trăiesc de cinci, șase ori perioada de creș-

tere. Omul crește până la 18 – 20 de ani și nu trăiește 

decât, în mod cu totul și cu totul excepțional, până la 100 
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– 120 de ani. Și apoi, animalele, când mor, nu arată așa 

de groaznic ca acele puține persoane care ating vârste 

atât de înaintate. Se știe că animalul moare atunci când 

nu mai este capabil să-și procure hrana prin forțe proprii, 

în timp ce oamenii în vârstă sunt, de fapt, îngrijiți de al-

ții. 

Este evident că omul a pierdut mult la capitolul spe-

ranță de viață în raport cu strămoșul său animalul. Cerce-

tări recente au demonstrat că omul ar trebui să trăiască 

120 de ani. Această limită este impusă fiziologic de nu-

mărul maxim de diviziuni posibile ale celulelor umane. 

În același timp, să nu uităm că animalul sălbatic nu 

beneficiază de niciun fel de asistență medicală, nu ia  

niciun fel de medicamente și, totuși, nu suferă de atâtea 

boli ca omul. Există teorii care încearcă să pună aceste 

efecte pe seama consumului de alcool, de droguri, a fu-

matului, pe seama stresului provocat de civilizație, dar 

eu cred că aceste explicații nu sunt suficiente. Chiar oa-

menii care viețuiesc în condiții ideale, fără stres, fără po-

luare, nu ating performanțele în materie de longevitate și 

vitalitate, pe care le realizează în mod obișnuit animale-

le. 

Această observație merită să fie analizată. Ce fac 

animalele în plus față de om sau ce face omul în minus 

față de animale, de s-a ajuns la această situație? Pe de 

altă parte, nu putem să nu observăm că animalele au un 

creier a cărui mărime nu este justificată de necesitățile 

curente ale acestuia. Dar să ne amintim că nici volumul 

creierului uman nu își justifică dimensiunile, cu toată 

complexitatea activității intelectuale depusă chiar de sa-

vanți recunoscuți. Putem considera, de fapt, că dimensi-

unile exagerate ale creierului uman reprezintă un ata-

vism. Deci, la ce-i folosește animalului un creier atât de 

mare? Mister! Pentru a încerca să elucidăm acest mister, 

să analizăm puțin activitățile zilnice ale animalelor. 
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Principala preocupare ale acestora este desigur asigura-

rea hranei zilnice. Când a scăpat de această grijă, adică 

atunci când și-a umplut burta, se retrage la adăpost și 

cade într-o stare de somnolență care poate dura oricât. 

Mai putem enumera câteva activități sporadice cum ar fi 

apărarea teritoriului, împerecherea, construirea unui adă-

post, dar acestea nu sunt importante ca întindere în buge-

tul de timp al individului patruped. 

Să ne întoarcem acum la starea de somnolență care, 

după părerea mea, îi ocupă destul timp. Dar ce este 

această somnolență? La om această stare a fost denumită 

alfa și este starea în care, așa cum am prezentat în capi-

tolul anterior, acesta se racordează la Energia Universa-

lă. De ce ar trebui să presupunem că starea alfa a fost 

„inventată” de om? Dar dacă starea alfa este starea fi-

rească a animalului sătul și neperturbat care, în asemenea 

momente, se conectează la sursa de energie omniprezen-

tă și benefică, de a cărei existență am mai pomenit? Pu-

tem presupune că această conectare este susținută de ce-

lulele creierului său care, iată, acum își justifică numărul. 

Această racordare la sursa naturală de energie care, 

atunci când este captată și transmisă în mod voit sau in-

voluntar de om, se numește bioenergie, îi asigură și ani-

malului sănătatea și longevitatea invidiată de noi. Consi-

der că, la fel ca și telepatia, racordarea la Energia Uni-

versală sau, dacă vreți, la Energia Dumnezeu este o ca-

pacitate pierdută sau, cel puțin, drastic diminuată pe par-

cursul procesului de îndepărtare a omului de animalul 

din care a evoluat. 

Dacă analizăm un pic mai atent această problemă, 

putem găsi și alte argumente în sprijinul ipotezei emise 

mai sus. Unii cercetători au fost uimiți de salturile pe 

care sunt capabile să le execute unele animale în depla-

sarea lor. Aceștia susțineau că masa lor musculară nu 

justifică performanțele constatate. De ce să nu presupu-
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nem că aceste animale, care se deplasează în mod nor-

mal prin salturi, reușesc să realizeze anumite grade de 

levitație. Prin zestrea ereditară, prin exercițiu zilnic, cre-

ierul acestora este capabil să asigure suficientă energie, 

capabilă să permită realizarea acestei performanțe. 

Am văzut că unica preocupare importantă a unui 

animal este satisfacerea nevoilor imediate, restul timpu-

lui petrecându-l într-o stare de semi somnolență. Nu pu-

tem să nu ne amintim, cu această ocazie, de canoanele 

impuse de un maestru yoghin unui posibil discipol: să 

trăiască din cerșit timp de un an, după care să revină la el 

pentru a-l iniția. Este evident faptul că maestrul își în-

demna viitorul discipol să ducă o viață asemănătoare cu 

cea a animalelor, aceasta fiind calea spre mult doritele 

performanțe yoghine. De fapt, așa cum am constatat din 

paginile anterioare, înșiși yoghinii trăiesc numai din cer-

șit. Să nu tragem concluzia pripită că yoghinii aspiră să 

ajungă din nou animale. Acestea din urmă se conectează 

la Energia Universală în mod inconștient, unicul lor be-

neficiu fiind echilibrarea energiilor diverselor organe 

interne, fapt care determină starea de sănătate generală și 

asigură longevitatea recunoscută a necuvântătoarelor. 

Yoghinii, ființe raționale, reușesc să utilizeze în mod 

conștient Energia Universală în scopul pe care și-l pro-

pun. Unii dintre aceștia se “distrează” plutind în aer, rea-

lizând acele experiențe uimitoare de levitație, alții sau 

poate tot aceiași, își părăsesc trupul la dorință, călătorind 

prin acea lume bănuită, în care ajung sufletele morților. 

Lamaiștii tibetani se ocupă cu uscarea cearșafurilor sau 

cu plimbatul pe spicele grâului. De asemenea, se spune 

că unii yoghini pot trăi peste 200 ani, aceasta în cazul în 

care doresc, căci alții încep să considere trupul ca pe un 

balast și îl distrug în mod conștient. Mă refer aici la di-

versele situații, în care yoghinii scapă de trup, dându-și 

singuri foc. Se pare că, în ședințele lor de concentrare 
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conștientă, aceștia reușesc să ajungă în lumea spiritelor, 

unde informația este ca o baie în care te poți scălda cu 

voluptate. Despre această stare povestesc mulți dintre 

aceia care, după o moarte clinică, se întorc la viața pă-

mânteană. Aceștia relatează că, în timp ce trupul zăcea 

undeva acolo jos, înconjurat de medici impacientați, ei 

trăiau o experiență inedită, în care aveau acces la orice 

informație doreau, fără cel mai mic efort. 

Din cele expuse se pare că adevărata evoluție de la 

animal la om o realizează maeștrii în concentrare, ceilalți 

oameni înregistrând numai progrese pe linie tehnologică, 

dar, de fapt, involuând din punct de vedere fiziologic. 

Un argument în plus ar putea fi și multitudinea de meto-

de de profilaxie sau de însănătoșire propuse de medicina 

neconvențională. Mai toate vorbesc despre dezechilibre 

energetice și despre diverse metode de a reface acest 

echilibru. Dar de unde vine acest dezechilibru care pro-

voacă boli și suferințe? Eu cred că preocupările zilnice 

ale omului, efortul acestuia de a acumula mai multe va-

lori, de a trăi mai comod (nu spun mai bine!), l-au rupt 

pe acesta de mama natură, de Energia Dumnezeu, acesta 

trezindu-se singur și neajutorat într-o lume străină și os-

tilă. Nu trebuie să ne mirăm câte noi boli au apărut pen-

tru oameni. Nu trebuie să ne mirăm că omul a ajuns să 

trăiască mult mai puțin decât animalele. Nu trebuie să ne 

mirăm când diverși terapeuți empirici și prigoniți, ne 

propun remedii atât de inedite și atât de simple pentru 

bolile noastre. Vă puteți imagina că multe dintre bolile 

noastre se pot vindeca numai dacă mergem cu picioarele 

goale, iar dacă facem acest lucru prin iarba umedă de 

dimineață, efectul este încă și mai spectaculos? Dar 

aceasta nu este o noutate. Nu a obținut Kune, cu renumi-

tele și contestatele lui băi reci, rezultate spectaculoase? 

Nu este evident că, atunci când ne întoarcem la viața 

simplă și incomodă a strămoșilor noștri, animalele, ne 
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recăpătăm sănătatea și vigoarea pierdută în lunga perioa-

dă în care ne-am numit oameni și alergam după civiliza-

ție și comodități? Renumitele tratamente cu bioenergie 

nu sunt decât un surogat a ceea ce am pierdut prin des-

prinderea de natură, prin renunțarea inconștientă la a ne 

folosi neuronii în scopul pentru care au fost puși acolo; 

pentru a ne conecta în mod simplu și firesc la Energia 

Universală sau, cum ar interpreta credincioșii, a ne 

apropia de Dumnezeu. 

S-ar putea să gândiți că nu am dreptate. Doar și la 

animale au apărut boli noi. „Ce, ăsta nu a auzit despre 

nebunia vacilor? Ce! Se face că nu știe?” I’m sorry! În 

primul rând, să nu vorbim aici despre animalele domes-

tice care, trăind în preajma omului, încep să simtă influ-

ența nefastă a acestuia. Dar chiar boala vacii nebune se 

datorează unei alimentații necorespunzătoare pe care 

omul, în dorința sa de performanțe, a administrat-o biete-

lor animale. 

De fapt, nu trebuie să uităm că omul, produs al natu-

rii, are tendința și nesăbuința de a o modifica pe aceasta, 

pe mama natură, după unele necesități de moment, fără a 

încerca să estimeze costurile pe termen lung ale acțiuni-

lor sale. Este drept că sunt destule voci conștiente, care 

atrag atenția asupra pericolului distrugerii mediului natu-

ral și putem spera că, în curând, vom asista la măsuri 

concrete de protejare a naturii. Dar cred că m-a cam luat 

apa! Nu sunt un membru al binecunoscutei organizații 

mondiale Green Peace, dar cred că reîntoarcerea omului 

cu fața către natură, către necesitățile firești, primordiale, 

ar aduce acestuia multe beneficii. 

Am fost dintotdeauna conștienți de faptul că prima 

necesitate a fiecărei ființe este aerul, necesar pentru 

respirație; fără aer, mori în câteva minute. A doua nece-

sitate vitală este apa; fără apă nu poți trăi mai mult de 

câteva zile. Următoarea necesitate vitală este hrana fără 
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de care nu poți trăi mai mult de câteva zeci de zile. În-

drăznesc să afirm acum că, la fel ca toate viețuitoarele 

pământului, omul are încă o necesitate vitală: energia 

alfa pe care o obține prin prelucrarea Energiei Universa-

le. Fără aceasta sau mai bine zis, fără o cantitate sufici-

entă din aceasta, nu poți trăi mai mult de 70 – 80 de ani 

și câți oameni nu apucă nici măcar această vârstă! Nici 

nu este de mirare. Toți specialiștii în metode neconvenți-

onale de vindecare afirmă că cele mai multe boli ale 

omului își au originea în dezechilibre energetice ale unor 

organe și propun diverse metode de tratament pentru res-

tabilirea acestui dezechilibru. Dar de unde provine deze-

chilibrul energetic amintit? De ce nu tratăm animalele de 

dezechilibre energetice? Totul este atât de limpede, încât 

cred că v-am convins și pe dvs. 

Julian Jaynes, psiholog la Universitatea din Prince-

ton, afirmă că de cinci mii de ani încoace suferim cu toții 

de lipsa de comunicare dintre cei doi lobi cerebrali. Lo-

bul stâng, al eului, s-a dezvoltat într-o manieră anormală, 

în timp ce lobul drept, cel care asigură legătura cu cei 

din jur și cu universul, s-a atrofiat continuu. În epoca 

fierului, afirmă Julian Jaynes, umanitatea a trăit într-o 

relație mult mai strânsă cu Dumnezeu. Cele spuse de 

Jaynes nu fac decât să confirme teoria expusă mai sus și 

anume că omul a suferit o involuție în ceea ce privește 

racordarea la Energia Universală, în raport cu animalul 

din care se trage. 
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20. APROFUNDAREA MODELULUI ENERGETIC 
Rezumat. Modelul energetic propus în capitolele an-

terioare permite o explicație mult mai plauzibilă și mai 

ușor de înțeles a apariției și evoluției sistemelor religioa-

se ale omenirii. Mircea Eliade observa în lucrarea sa  

“Istoria credințelor și a ideilor religioase” că sacrul, în-

clinația omului primitiv către religie, a apărut odată cu 

conștiința și nu este un stadiu în dezvoltarea conștiinței 

umane, dar nu încearcă să dea nicio explicație a acestui 

fenomen. Modelul energetic oferă o explicație logică și 

pertinentă a fenomenului observat de Eliade. Animalul 

era conectat în mod natural la sursa de energie pusă la 

dispoziție de mediul înconjurător și, prin procesul de 

evoluție, omul nu a făcut decât să moștenească această 

facilitate. 

Odată cu apariția conștiinței, omul a asociat acestei 

surse atribute sacre care au condus apoi la apariția și 

dezvoltarea sentimentului religios. Dar cum s-a putut 

întâmpla acest lucru? Eu presupun că în felul următor. 

Așa cum am convenit în unul din capitolele anterioare, 

încă din stadiul de animal, după ce-și potolea foamea, 

acesta intra în starea alfa propice digestiei, dar și racor-

dării la sursa de Energie Universală. Ca animal treaba 

era foarte simplă, deoarece acesta nu își punea problema 

concentrării, adică a stăpânirii gândurilor, pentru simplul 

motiv că nu avea gânduri. Când a început să devină om 

au apărut și grijile. Oare va avea mâncare și pentru mâi-

ne, va întâlni vreun animal prin preajmă, va reuși să-l 

doboare?  

 Probabil, nu a fost greu pentru omul din preistorie să 

observe că, dacă în loc să dea frâu liber unor astfel de 

gânduri, ațintirea privirii pe un anume obiect, studierea 

acestuia, concentrarea întregii atenții asupra acestui   
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obiect, îi aduce mai multă vigoare, mai multă vitalitate și 

deci, un plus de succes la vânătoare. De aici până la a 

presupune că obiectul studiului său este cauza succesului 

nu mai este decât un pas. Cu o emisferă dreaptă foarte 

activă, așa cum o moștenise de la animalul din care încă 

nu se trăsese de tot, omului primitiv nu i-a fost greu să 

presupună că spiritul obiectului pe care obișnuia să-l 

studieze are puterea de a-l ajuta. Împărtășind observația 

sa și colegilor de conviețuire și vânătoare, aceștia își în-

sușesc și ei această practică. În acest mod, am ajuns la 

ceea ce numea Sir Edward Tylor animism. Cu timpul, 

dintre cei care acordau mai multă atenție meditației, care 

petreceau mai mult timp contemplând un arbore sau o 

piatră, s-au diferențiat șamanii, vrăjitorii comunității. 

Aceștia s-au perfecționat de la o generație la alta, ajun-

gând cu timpul la performanțele pe care le cunoaștem, 

dar, uneori, refuzăm să le credem. 

În acest timp ceilalți membri ai comunității se preo-

cupau de perfecționarea armelor și uneltelor, menite să 

asigure hrana și apărarea comunității. Acest proces nece-

sita un important efort de analiză și sistematizare și a 

avut drept rezultat dezvoltarea emisferei stângi a creieru-

lui, cea responsabilă cu gândirea logică. În acest moment 

o primă diviziune a preocupărilor se conturase deja. O 

parte a comunității se preocupa de asigurarea hranei, ob-

ținută la început numai prin vânătoare și culegerea de 

fructe, iar apoi și prin agricultură, în timp ce alți câțiva 

membri se ocupau cu dezvoltarea unor tehnici de induce-

re a transei și de comunicare cu lumea spiritelor. În aces-

te condiții putem vorbi deja de apariția clasei sacerdota-

le, de religie și de tot ce presupune aceasta. La început 

membrii acestei clase aveau puteri foarte mari, atingând 

performanțe care astăzi par de domeniul fantasticului. 

Puteau însănătoși sau îmbolnăvi pe ceilalți membri ai 

comunității, puteau să leviteze, să dispară și să apară pe 
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neașteptate. Dacă suntem curioși să aflăm ce puteri mai 

aveau acești „vrăjitori”, nu avem decât să consultăm po-

veștile populare și legendele oamenilor din trecut care 

descriu întâmplări ce astăzi ni se par fantastice, incredi-

bile, dar care, pentru aceștia, reprezentau fapte cotidiene. 

Astfel de „povesti” mai aflăm și în zilele noastre despre 

unii șamani ai unor triburi de prin Africa sau Australia și 

știe toată lumea cât de puțin înclinați suntem să le dăm 

crezare. Odată cu trecerea timpului, tendința firească a 

membrilor comunității de a dezvolta tehnologia, de a 

imagina noi metode pentru crearea de bunuri materiale, a 

avut ca efect dezvoltarea în continuare a emisferei cere-

brale stângi în detrimentul celei drepte. Deoarece mem-

brii castei sacerdotale erau recrutați în ultimă instanță 

dintre mireni, adică dintre acei oameni care dispuneau de 

o emisferă cerebrală dreapta tot mai atrofiată, și perfor-

manțele acestora au început să se diminueze. Tot mai rar 

se întâlneau sacerdoți care uimeau, care impuneau cu 

realizările lor magice, astfel încât, în zilele noastre urma-

șii acelor sacerdoți - preoții, sunt oameni ca toți ceilalți, 

fără vreo însușire deosebită pe linie de realizări para-

normale. Mai mult chiar, au ajuns să blameze pe cei ca-

re, întâmplător și foarte rar, mai prezintă asemenea însu-

șiri, afirmând despre aceștia că puterile le vin de la dia-

vol. 

În acest cadru general se plasează toate religiile din 

prezent, majoritatea dintre acestea ținându-și aproape 

credincioșii mai mult prin constrângere, amenințări și 

promisiuni decât prin convingere. 

*** 

După cum vom constata, modelul energetic propus în 

această lucrare ne dă posibilitatea de a întrevedea o ex-

plicație mult mai plauzibilă a apariției religiilor. Evident, 
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există deja o mulțime de teorii care încearcă să deslu-

șească această problemă, dar, după părerea mea, acestea 

pornesc de la premise eronate. 

În anul 1871 antropologul Sir Edward Tylor defineș-

te termenul de animism. Studiind civilizațiile primitive, 

Sir Edward Tylor a observat că, indiferent de zona geo-

grafică în care se dezvoltaseră, credințele acestora aveau 

trăsături comune. Aceste civilizații credeau că nu numai 

oamenii, dar și animalele, plantele și chiar diverse forme 

de relief, cum ar fi râurile sau munții, au un suflet. Por-

nind de la o astfel de concepție despre lumea înconjură-

toare, aceste civilizații practicau cultul strămoșilor, cul-

tul unor animale și desigur, uneori, se închinau la vreun 

copac sau la vreo stâncă. Această formă de religie primi-

tivă a fost denumită de Tylor animism. Desigur, observa-

ția lui Tylor era corectă și animismul se regăsește încă în 

multe curente religioase contemporane, dar eu nu pot fi 

de acord cu explicația pe care antropologii o atribuie 

mecanismului care a dus la apariția animismului. Nici 

mai mult, nici mai puțin, aceștia consideră că acei oa-

meni primitivi erau atât de neevoluați, încât aveau o psi-

hologie de copil, neputând să facă diferența dintre un 

animal și o piatră. Este adevărat că modul de a interpreta 

realitatea înconjurătoare, fenomenele și relațiile dintre 

oameni, animale, plante și, de ce nu, munți, dealuri, 

stânci, era mult mai simplist, dar de aici până a face o 

paralelă între modul de percepere a realității de către 

oamenii preistorici și copiii din zilele noastre este o cale 

foarte lungă. 

 Nu este nici prima dată și nici singurul domeniu în 

care cercetătorii adoptă o strategie atât de eronată. Pentru 

a explica diverse evenimente din preistorie și concepțiile 

filozofice ale oamenilor din vechime, aceștia încearcă de 

multe ori să găsească motivații luate din lumea contem-

porană. Nimic mai eronat. Pentru a putea înțelege modul 
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de gândire a oamenilor din vechime trebuie să reconsti-

tuim cadrul natural în care aceștia își desfășurau viața, 

trebuie să încercăm să ne punem în locul lor. 

Ceea ce omit acești cercetători în studiile lor este 

faptul că oamenii din vechime aveau acces la o sumă de 

informații venite pe un canal pe care omul modern l-a 

pierdut de mult. Desigur, este vorba de posibilitatea de a 

se conecta cu ușurință la realitatea alternativă, posibili-

tate facilitată de dezvoltarea inițială a emisferei drepte a 

creierului lor. 

Haideți să vedem dacă percepția animistă a realității 

înconjurătoare de către oamenii preistorici se datora îna-

poierii intelectuale ale acestora, cum pretind unii cerce-

tători, sau unor informații suplimentare pe care omul 

modern nu le mai are. 

Ne amintim, desigur, de cercetările medicului ameri-

can Stanislav Grof care, mai întâi, cu LSD administrat în 

doze strict controlate și apoi prin exerciții de respirație, 

reușea să inducă pacienților săi acea stare de conștiință 

modificată denumită de el stare holotropică. După fieca-

re astfel de ședință pacienții erau încurajați să povesteas-

că despre experiența trăită sau să deseneze ce au perce-

put în acele momente de conștiință modificată. Majorita-

tea dintre aceștia relatau despre întâlniri cu spirite bune 

sau rele, unele dintre acestea aparținând unor rude dece-

date sau cu diverse personaje arhetipale și uneori cu enti-

tăți aparținând regnului animal, vegetal sau chiar mine-

ral. În aceste condiții este ușor de înțeles de ce oamenii 

preistorici practicau cultul străbunilor. În incursiunile lor 

frecvente în realitatea alternativă, întâlneau adesea spi-

ritele acestora care, uneori, le dădeau diverse sfaturi sau 

îi avertizau în legătură cu diverse pericole iminente. 

Aceleași întâlniri cu sufletele rudelor moarte sunt rapor-

tare și de persoanele care își revin după o experiență de 

tip NDE. Faptul că oamenii străvechi credeau că fiecare 
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animal, plantă sau chiar elemente ale regnului mineral, 

cum ar fi diverse forme de relief, posedă un suflet, nu se 

datora faptului că gândeau ca niște copii, ci faptului că le 

întâlneau concret în incursiunile lor în realitatea alterna-

tivă. 

Dacă în zilele noastre, din cauza atrofierii funcțiilor 

emisferei cerebrale drepte, starea de conștiință modifica-

tă poate fi indusă numai prin metode artificiale, este ușor 

de presupus că la oamenii preistorici aceasta se instala în 

mod firesc în clipele de relaxare. În aceste condiții omul 

preistoric avea acces permanent la realitatea alternativă, 

fiind astfel obișnuit cu aceste entități care i se păreau 

familiare, în timp ce omului modern i se par fantastice și 

inacceptabile. 

Așadar concepția animistă despre lumea înconjură-

toare este rezultatul contactului direct cu această realita-

te, pe care omul modern nu mai are posibilitatea să o 

perceapă în mod natural, și nu era cauzată de înapoierea 

intelectuală sau de un raționament tipic copiilor de câțiva 

ani. 

După lămurirea acestei probleme, să continuăm dis-

cuția asupra unor aspecte legate de apariția religiilor. 

Exceptând toate problemele legate de precaritatea exis-

tenței omului primitiv, de frica sa în fața fenomenelor 

naturale, ceva i-a imprimat acestuia în conștiință că exis-

tă o forță, o putere, în el și în obiectele din jur, o energie 

pe care etnologul și misionarul R.H. Codrington a     

numit-o mana. Noțiunea de mana, preluată de Co-

drington de la melanesieni, o populație din Oceania, este 

considerată similară cu prana hindușilor și yoghinilor 

indieni, qi a vechilor chinezi, ka a egiptenilor antici, sau 

wakanda a pieilor roșii. 

Nu este greu să intuim că această misterioasă mana 

nu este altceva decât acea energie numită de noi Energie 

Universală sau Energie Dumnezeu și a cărei existență 
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este piatra de temelie a modelului energetic propus în 

această lucrare. Dacă omul preistoric era mult mai legat 

de natură, avea o activitate a lobului temporal drept mult 

mai intensă, avea un “punct al lui Dumnezeu” mult mai 

dezvoltat și mai activ, atunci este de presupus că avea un 

contact mult mai strâns cu această energie. Odată cu 

dezvoltarea conștiinței de sine, Homo Sapiens a început 

să devină conștient și de efectele acestei energii. 

Cu siguranță că printre membrii comunității preisto-

rice apăreau și indivizi mai dotați din acest punct de ve-

dere care aveau manifestări „paranormale” mai puternice 

ca ceilalți. (Ce ironie! Manifestări considerate în acele 

timpuri perfect normale și firești, au ajuns să fie denumi-

te acum „paranormale”). În timp, aceștia și-au dezvoltat 

aptitudinile native perfecționându-și performanțele prin 

diverse tehnici care, în esență, se reduceau tot la concen-

trare, diferențiindu-se în acest mod de restul comunității. 

Astfel, aceștia deveneau vrăjitorii, șamanii sau preoții 

comunității, cei care puteau întrevedea viitorul, cei care 

puteau vindeca bolile sau, dimpotrivă, îi puteau îmbol-

năvi pe opozanți, cei care uimeau și în același timp înfri-

coșau comunitatea cu performanțele lor. Supraevaluân-

du-și puterile, aceștia au ajuns să creadă că sunt capabili 

să influențeze vremea, să schimbe viitorul, să hotărască 

soarta membrilor comunității din care făceau parte. 

Acești vrăjitori au inventat idoli, rituri, tabuuri și astfel a 

început să se înfiripeze religia. 

Odată cu dezvoltarea comunității, cu creșterea preo-

cupării pentru producerea de unelte sau unelte pentru 

producerea de unelte, s-au adâncit diferențele dintre cei 

care se preocupau să le conceapă și cei care deveneau tot 

mai pricepuți în arta concentrării și a meditației. Cu tim-

pul, vechii vrăjitori s-au separat de restul comunității, au 

început să se organizeze ca pătură socială separată și, în 

cele din urmă, s-au constituit într-o clasă sacerdotală a 
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cărei unică preocupare era crearea și păstrarea unui mo-

del religios, impus apoi tuturor celor din sfera lor de in-

fluență. 

După ce am prezentat un scenariu, cred eu, plauzibil 

al apariției religiilor, este interesant acum să analizăm 

diversele modele religioase practicate de-a lungul timpu-

rilor, prin prisma modelului energetic propus în această 

lucrare. Toate aceste modele trebuie analizate în raport 

cu beneficiul energetic obținut de adepți, prin practicarea 

ritualurilor stabilite în conformitate cu învățăturile reli-

giei respective. 

Înainte de aceasta, trebuie să accentuăm faptul că în 

preistorie, prin natura lucrurilor, fiecare membru al co-

munității avea un important aport energetic, datorat unei 

funcționări normale a lobului temporal drept. Odată cu 

efortul depus pentru dezvoltarea mijloacelor de produc-

ție, rod al activității din ce în ce mai intense a emisferei 

stângi a creierului, acest aport s-a diminuat continuu. 

După trecerea a mii de ani, se poate vorbi deja de o slă-

bire accentuată a activității emisferei drepte, de o dimi-

nuare importantă a activității “punctului lui Dumnezeu”, 

se poate vorbi de o desprindere a omului de natură, adică 

se poate vorbi despre omul modern. Deoarece succesorii 

șamanilor erau selectați dintre acești oameni, deficitari 

din punct de vedere a conectării la Energia Universală, 

se înregistra în aceeași măsură o scădere a performanțe-

lor șamanilor. Încet, încet realizările acestora au ajuns de 

domeniul legendelor, au ajuns povesti de speriat copiii. 

Dacă în prezent mai apar întâmplător oameni dotați, 

care realizează performanțe paranormale excepționale, 

aceștia nu sunt luați în serios, sunt persiflați de opinia 

publică. Este drept că unul dintre motivele acestui com-

portament al colectivității se datorează multitudinii de 

șarlatani care mimează numai realizarea unor astfel de 

performanțe. Cine mai crede în vindecări miraculoase 
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acum, când sunt atâția șarlatani care se autodenumesc 

vrăjitori și care nu fac decât să stoarcă bani de la naivi? 

Cine mai crede în posibilitatea prezicerii viitorului când 

la fiecare colț de stradă te asaltează ți… pardon, rrome, 

care pretind că au acest har? Cine mai crede în telechi-

nezie când, cel care o realizează ca pe un spectacol menit 

să-i umple buzunarul, este demascat prin filmări cu ca-

mera ascunsă? Multe dintre numerele de magie, prezen-

tate de renumiți magicieni ai timpurilor noastre, nu fac 

decât să imite performanțele incredibile ale vechilor 

„vrăjitori”. Este evident că mijloacele de realizare utili-

zate de acești performeri se bazează numai pe “iuțeală de 

mână și nebăgare de seamă”, neavând nimic în comun cu 

metodele vechilor „vrăjitori” care, prin concentrare, își 

asigurau un acces nelimitat la energii nebănuite. 

Efectul acestui proces prin care omul și-a îngustat 

continuu canalul de acces la Energia Dumnezeu nu este 

greu de intuit. Acesta a început să se simtă din ce în ce 

mai departe de divinitate și, pentru acest motiv, îi părea 

tot mai dificil să creadă în Dumnezeul impus de clasa 

sacerdotală. 

Luând în discuție modelul religiei Greciei antice 

constatăm că, în acest caz, clasa sacerdotală a creat un 

model stufos al divinității. Mitologia greacă este, de fapt, 

comparabilă ca și complexitate cu mitologia Egiptului 

antic sau a sumerienilor și a popoarelor care au viețuit în 

același interval temporal. Este ușor de înțeles că fiecare 

model religios suferea influențe de la popoarele mai 

vechi sau învecinate prin ceea ce specialiștii numesc sin-

cretism religios, astfel încât nu este de mirare dacă întâl-

nim aceleași idei sau personaje la diverse modele. În afa-

ră de complexitatea modelului religiei Greciei antice, în 

care se descrie amănunțit genealogia fiecărui zeu, mer-

gând până la aventurile lui amoroase, un fapt este demn 

de semnalat. Așa cum am precizat deja în paginile care 
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prezintă acest model, practicanții acestei religii aveau un 

puternic sentiment de dezamăgire. Acest fapt nu este 

greu de explicat. Indiferent de practicile ezoterice ale 

preoților, despre care nu știm mare lucru, omul de rând, 

mireanul, nu simțea în niciun fel “pronia divină”. Nu 

simțea prezența unei puteri supranaturale sau, dacă ne 

exprimăm în termenii modelului energetic, prin practica-

rea ritualurilor cerute de canonul religios, nu era adus în 

starea în care i se activa “punctul lui Dumnezeu”. Cultul 

diverșilor zei, care presupunea doar aducerea de ofrande, 

nu făcea apel la niciuna dintre tehnologiile misticului 

capabile să activeze emisfera cerebrală dreaptă, punând 

în acest fel în contact omul cu divinitatea. Pesimismul 

cunoscut al vechilor greci își avea desigur rădăcinile în 

această stare de lucruri. 

Au existat totuși în perioada respectivă câteva curen-

te, mai mult sau mai puțin religioase care încercau să „ia 

contact cu Dumnezeu”. Acestea făceau uz de diverse 

substanțe psihedelice menite să inducă transa mistică în 

care participanții aveau acces la realitatea alternativă. 

Pregătirile din zilele anterioare le dădeau, probabil, posi-

bilitatea să ajungă în zona în care doreau, ferindu-i astfel 

pe cei care încercau această experiență de spaimele unei 

pătrunderi întâmplătoare în acea lume nevăzută. Nu știm 

ce viziuni aveau aceștia, în realitatea alternativă, dar 

știm că în urma unor astfel de experiențe dobândeau 

convingerea fermă a supraviețuirii sufletului după moar-

te și a existenței unei lumi a spiritelor mai bună decât 

lumea materială. 

Printre acestea trebuie să amintim cultul misterelor 

eleusine al zeiței Demetra care, prin diverse practici se-

crete, încerca să pregătească sufletul pentru încercările 

ce-l așteptau după despărțirea de trup. În timpul ceremo-

niilor prilejuite de misterele eleusine, după diverse mani-

festări publice care aveau loc în orașul Eleusis, situat la 
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vreo 20 km de Atena, inițiații se retrăgeau în Eleusinion, 

un templu consacrat zeiței Demetra. Demetra era pentru 

vechii greci zeița agriculturii și a fertilității și era consi-

derată cea care i-a învățat pe oameni să cultive cerealele. 

După un post prelungit, inițiații beau kykeon, o băutură 

asemănătoare berii, ce era preparată dintr-un orz parazi-

tat de ergot, o ciupercă care conține o substanță asemă-

nătoare cu binecunoscutul drog LSD. Se știe că LSD-ul 

induce stări de conștiință revelatorii cu profunde impli-

cații spirituale și intelectuale. 

O altă religie de mistere foarte răspândită, a cărei ve-

chime se pierde în negura vremurilor, era cea creată în 

jurul lui Dionisos, zeul vinului și al viticulturii. Pentru 

inducerea stărilor de conștiință modificată, inițiații utili-

zau băuturi pe bază de vin. Pentru a realiza diverse for-

me de concentrare, participanții practicau dansuri ritma-

te, executate în bătaia tobelor sau a unor zgomote făcute 

de un instrument denumit murmurul taurului, realizat 

dintr-o șindrilă rotită cu putere cu ajutorul unui fir. De 

cele mai multe ori, serbările dionisiace degenerau în or-

gii sexuale, iar uneori se practicau chiar sacrificii umane. 

Interesant este faptul că, deși vechii greci nu cunoșteau 

distilarea alcoolului, vinurile utilizate în ritualurile dioni-

siace trebuiau să fie diluate de trei până la douăzeci de 

ori, iar trei cupe dintr-un astfel de „șpriț” erau de ajuns 

pentru a aduce pe unii inițiați „la granița nebuniei”. Se 

poate, deci, presupune că în aceste vinuri se introduceau 

anumite substanțe care confereau băuturii proprietăți 

psihedelice. 

Nu trebuie să-i uităm nici pe adepții lui Orfeu - per-

sonaj a cărui existență istorică este contestată - ale căror 

practici s-au păstrat până la apariția creștinismului. Orfi-

cii practicau diverse tehnici de concentrare care se desfă-

șurau în sunetele harfei și erau renumiți prin faptul că 

reușeau să vindece unele boli. A urmat apoi școala lui 



DINCOLO DE DUMNEZEU 

- 236 - 
 

Pitagora, (da! cel cu teorema), unde adepții acestuia 

practicau diverse tehnici de concentrare, dar toate aceste 

curente formau societăți închise, cu reguli stricte de păs-

trare a secretelor și deci, nu constituiau un fenomen de 

masă. 

În primul secol al erei noastre a apărut și s-a dezvol-

tat o nouă religie de mistere în jurul cultului lui Mithra, 

un zeu a cărui origine trebuie căutată în cultul iranian 

inițiat de Zarathustra, cunoscut și sub numele de Zo-

roastru. Mithraismul era popular în special printre solda-

ții romani, dar și destui civili, printre care și un număr 

mare de femei, au aderat la acest cult. Ceremonialele 

mithraice se desfășurau în temple subterane numite 

mithraeum, însă despre ritualurile practicate în cadrul 

cultului nu se mai știe nimic. Dacă despre celelalte reli-

gii de mistere cunoaștem câte ceva referitor la practicile 

lor, la băuturile utilizate pentru a induce transa revelatoa-

re, despre mithraism nu s-a păstrat nicio astfel de infor-

mație. Mulți cercetători vorbesc despre mesele ritualice 

la care participau inițiații, dar în toate sculpturile, care 

reprezintă ceremoniale mithraice, se văd numai vase 

pentru păstrarea lichidelor, de unde putem trage conclu-

zia că, de fapt, era vorba despre vreo băutură cu proprie-

tăți psihedelice, la fel ca și în cazul celorlalte religii de 

mistere. Până la sfârșitul secolului IV, când a fost inter-

zis de împăratul roman Theodosius, mithraismul a con-

stituit un puternic concurent al creștinismului. 

Este ușor de înțeles acum că religiile de mistere, prin 

practicile de îngurgitare a unor substanțe psihedelice, 

asigurau legătura cu divinitatea. Incursiunile efectuate în 

realitatea alternativă, senzațiile trăite cu această ocazie, 

personajele întâlnite, informațiile noi dobândite, aveau 

darul să convingă pe experimentator de realitatea lumii 

în care merge spiritul după moartea trupului. Cicero, una 

dintre personalitățile vremii, ce a fost inițiat în misterele 
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eleusine, afirma: „Căci printre acele excelente și       

într-adevăr divine instituții cărora atenienii le-au dat 

naștere pentru a contribui la viața oamenilor, niciuna, 

după părerea mea, nu este mai bună decât aceste miste-

re. Astfel, prin intermediul lor noi am fost scoși din mo-

dul nostru de viață barbar și sălbatic și aduși în stare de 

civilizație; și așa cum ritualurile sunt denumite „iniți-

eri”, astfel noi într-adevăr am învățat de la acestea în-

ceputurile vieții, și am câștigat puterea nu numai să   

trăim fericiți, dar de asemenea să murim cu o mai bună 

speranță.” 

În concluzie, putem afirma că religia oficială a Gre-

ciei antice nu a promovat practici și ritualuri care deter-

minau credincioșii să-și stimuleze activitatea lobului 

temporal drept, adică să faciliteze accesul la Energia 

Dumnezeu, iar cele câteva curente religioase amintite se 

adresau numai unor inițiați. Pentru acest motiv grecii 

erau dezamăgiți de zeii lor, de religia lor, așa cum am 

prezentat pe larg în capitolul 4. 

Să ne îndreptăm acum atenția către India. Indienii au 

fost, din cele mai vechi timpuri, maeștri în elaborarea a 

tot felul de tehnologii ale misticului care le asigurau fără 

greș succesul în întreprinderea lor. Interesant este faptul 

că scopul utilizării acestor tehnologii ale misticului, nu 

consta în dobândirea a tot felul de însușiri paranormale 

(siddhi) care le puteau conferi practicanților puteri ase-

mănătoare zeilor. Indienii nu prea erau impresionați de 

zei și considerau că un inițiat poate și trebuie să depă-

șească condiția unui zeu. În viziunea jainiștilor și budiș-

tilor, zeii erau supuși ciclurilor reîncarnărilor, condiția de 

zeu fiind doar o stare privilegiată obținută temporar de 

un muritor. Spre deosebire de zei, un arvat (un trezit în 

viață la budiști; un om care s-a eliberat din ciclul reîn-

carnărilor) avea o poziție superioară unui zeu. Tehnolo-

giile misticului elaborate de indieni presupuneau un as-
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cetism foarte sever. De exemplu, postul impus jainiștilor 

îi făcea pe unii dintre aceștia să moară efectiv de foame. 

Această practică avea ca scop forțarea organismului 

uman ca, pentru supraviețuire, să comute de la energia 

chimică la Energia Universală, denumită de aceștia pra-

na. Buddha, prin descoperirea căii de mijloc, a reușit să 

obțină aceleași rezultate fără să pună în pericol viața 

ucenicilor. 

Toate disciplinele de tip yoga practicau în mod con-

știent tehnologii care aveau ca scop racordarea la Ener-

gia Universală și pătrunderea în realitatea alternativă de 

unde, de cele mai multe ori, nu voiau să se mai întoarcă 

prin reîncarnare. 

Să acordăm acum puțină atenție modelului iudeu. 

Moise, ca de altfel și alți întemeietori de religii, cum a 

fost Zarathustra al iranienilor, poseda unele însușiri pa-

ranormale. Această concluzie o putem desprinde din în-

tâmplările descrise în Cărțile lui Moise din Vechiul Tes-

tament. 

După cum stă scris în Vechiul Testament, în „A doua 

carte a lui Moise”, supranumită și Ieșirea, Dumnezeu a 

apărut înaintea lui Moise și i-a comunicat că l-a ales pe 

el, pentru a scoate poporul evreu de sub stăpânirea egip-

tenilor. Moise s-a simțit depășit de această misiune și l-a 

întrebat pe Dumnezeu cum să procedeze pentru a-l con-

vinge pe faraon să accepte cererea lui. Atunci, Dumne-

zeu i-a arătat trucul cu bățul care se transformă în șarpe. 

Încrezător, Moise se înfățișează faraonului și îi prezintă 

numărul său de magie. Faraonul cheamă atunci pe “vrăji-

torii Egiptului” care reușesc aceeași performanță. Com-

petiția dintre Dumnezeu și vrăjitori continuă și ce făcea 

Dumnezeu prin intermediul lui Moise, făceau și aceștia. 

Ce putem înțelege noi din această povestire? Moise, 

educat la curtea faraonului, a învățat diverse trucuri de la 

preoții vremii. Probabil, a fost inițiat și în tehnici de con-
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centrare care i-au conferit unele însușiri paranormale. În 

competiție cu “vrăjitorii” faraonului, a reușit în cele din 

urmă să dovedească că este mai priceput ca aceștia și 

astfel l-a convins pe faraon să le dea drumul evreilor 

pentru proiectata procesiune din deșert. Evreii nu aveau 

de gând însă să se mai întoarcă, astfel că și-au luat cu ei 

femeile, turmele, dar și vasele de aur, împrumutate de la 

vecinii lor egipteni. 

În continuare, deși Moise înfăptuiește o mulțime de 

minuni în deșert, după cum este scris în Biblie, evreii nu 

prea erau convinși de justețea demersului lor. Mereu îi 

reproșau lui Moise faptul că i-a scos din Egipt, unde, cât 

de cât, duceau o viață normală, și acum îi plimbă prin 

deșert. Ajunși pe Muntele Sinai, Moise dispare timp de 

patruzeci de zile, căci atât i-a trebuit lui Dumnezeu să 

scrie „cu degetul pe piatră” legile pe care dorea să le im-

pună poporului său. La întoarcere are o surpriză de pro-

porții. Evreii își găsiseră alt Dumnezeu, pe care îl întru-

chipaseră într-un vițel de aur. Moise, supărat, sparge  

tablele, scrise cu atâta efort de Dumnezeu (mă și mir că 

Dumnezeu nu s-a supărat) și ordonă gărzilor sale să uci-

dă trei mii de oameni dintre cei ce-l însoțiseră în fuga din 

Egipt. Ce concluzie putem trage din această întâmplare? 

Unica explicație este că evreii, care îl însoțeau pe Moise 

în Egipt, nu prea erau convinși de veridicitatea Dumne-

zeului propus de acesta. Cu toate eforturile depuse de 

muntele Sinai care, după cum se poate înțelege din Ve-

chiul Testament, era într-o fază de vulcan activ, nu toți 

oamenii s-au lăsat impresionați de „scamatoriile” lui 

Moise. 

Motivul mi se pare evident. Moise nu a încercat să 

implementeze niște ritualuri care, prin diverse metode de 

concentrare, să activeze lobul temporal drept și să le dea, 

în acest mod, oamenilor săi senzația că sunt în contact cu 

divinitatea. De fapt, toată istoria evreilor este marcată de 
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derapajul permanent al acestora către religia canaaniților 

cu care conviețuiau. Abia după pierderea independenței 

și după marile suferințe provocate de cuceritori, evreii 

strâng rândurile în jurul cultului lui Iahve și, în sfârșit, 

nu mai trag cu ochiul la vecini. 

Ca și la alte popoare contemporane, legătura poporu-

lui evreu cu divinitatea era asigurată prin sacrificii. Se 

sacrificau animale, dar și produse vegetale ca ulei de 

măsline, făină și altele. Cea mai mare parte a acestora 

intrau în proprietatea preoților. Nimic din ce se petrecea 

în timpul acestor sacrificii nu aducea a concentrare, nu 

punea omul în legătură cu divinitatea. Obligația de bază 

a practicanților cultului lui Iahve era să respecte Legea. 

Nu este de mirare că aceștia erau atrași de ritualurile re-

ligioase ale vecinilor canaaniţi care erau, uneori, mai pi-

cante și mă refer aici, în special, la cultul fertilității al 

zeiței Astarte (Ishtar) care conținea aspecte orgiastice. 

Pe fondul acestor realități au apărut proorocii care 

încercau, prin proorocirile lor pline de amenințări, să în-

toarcă poporul și nu rareori și pe regi, către cultul tradiți-

onal al lui Iahve. Astfel a luat naștere credința, prezentă 

în multe religii, că, la un moment dat, Dumnezeu va de-

clanșa un proces de selecție între cei buni și cei răi și, 

după o judecată divină, cei aleși vor trăi într-o lume mai 

bună, în împărăția lui Dumnezeu, în timp ce răii se vor 

perpeli veșnic în flăcările iadului.  

Nu cunosc niciun fel de practică ezoterică, nicio teh-

nologie a misticului care să înfierbânte spiritele, să 

aprindă imaginația prin relevarea unor realități ascunse. 

S-ar putea totuși să greșesc, ținând seama de rugăciunile 

intense pe care unii iudei le rosteau în fața Zidului Plân-

gerii, dar oricum această practică nu constituia un feno-

men de masă. 

Mai târziu au apărut misticii iudei care au elaborat 

Cabala (Kabbalah) - o serie de reguli și metode de indu-
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cere a transei și pătrundere în realitatea alternativă. Dar, 

din nou, adepții practicilor Cabala erau relativ puțini și 

în niciun caz nu au contribuit la ridicarea calității religiei 

iudeilor. 

Un aspect cu totul deosebit îl reprezintă episodul al 

cărui protagonist a fost Isus Cristos. În primul rând, tre-

buie să acceptăm că existența și faptele sale au constituit 

un eveniment care a răscolit conștiințele contemporani-

lor. Nici vorbă să poată fi contestată existența sa istorică. 

Este evident că în acele zile s-a petrecut un eveniment 

care a zdruncinat societatea evreiască. Teologii creștini 

susțin că acest eveniment a fost învierea lui Cristos. Eu 

nu cred deloc așa. Evenimentele legate de acest fapt sunt 

destul de discutabile. Nu neg posibilitatea ca acesta să fi 

putut apărea după moarte în fața apostolilor. Spiritele 

puternice, temeinic racordate la sursa divină de energie, 

pot realiza astfel de performanțe. În literatura de specia-

litate sunt citate câteva astfel de cazuri. Oricum, după 

cum descriu scripturile, Isus s-a arătat numai apostolilor, 

adică la numai unsprezece oameni (Iuda, prin trădarea 

sa, nu mai putea fi considerat apostol) și este puțin pro-

babil că mărturia acestora putea dobândi suficientă cre-

dibilitate în ochii comunității. 

Eu sunt convins că fenomenul Isus Cristos a tulburat 

conștiințele contemporanilor cu altceva. Așa cum afirmă 

din ce în ce mai mulți cercetători, este sigur că Isus a fost 

un bioenergetician cu puteri foarte mari. De la el încoace 

s-au mai semnalat apariții ale unor astfel de persoane 

dotate. Nu demult, a apărut în presa românească cazul 

unui preot lipovean, Manuil din Carcaliu, un sat de pe 

lângă Măcin, care pășea pe apele Dunării și care apărea 

și dispărea după dorință.  

În primul rând, Isus a creat o școală de bioenergetici-

eni. După cum atestă scripturile, cei doisprezece apos-

toli, aleși de el, au devenit cu toții vindecători. Doar aco-
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lo unde ei nu reușeau îl chemau pe maestru. De aseme-

nea, multe alte fapte, consemnate în Evanghelii, ne do-

vedesc explicit că Isus a creat o școală în care apostolii 

exersau fel de fel de practici ezoterice. De exemplu, 

atunci când Isus Cristos venea, mergând pe apă, către 

corabia în care se aflau apostolii, Petru îi spune: “Dacă 

vrei să te credem că tu ești, cheamă-mă spre tine, ca să 

merg și eu pe ape”. Isus îl cheamă și Petru  reușește să 

pășească pe valuri. Se sperie însă de vânt și este în peri-

col să se înece, dar îl salvează Isus. Mai mult decât atât, 

este de presupus că, la întâlnirile cu poporul, în afară de 

pildele pe care le povestea cu aceste ocazii, își îndemna 

susținătorii să se roage, realizând astfel rugăciuni colec-

tive. În câmpul bioenergetic puternic al lui Isus, susținut 

de câmpurile, probabil, mai slabe ale apostolilor, o astfel 

de rugăciune trebuie să fi avut efecte copleșitoare. Pentru 

prima dată în istoria popoarelor, omul de rând avea acces 

la binefacerile aduse de rugăciunea colectivă, ale cărei 

efecte erau, probabil, foarte puternice, datorită prezenței 

unor bioenergeticieni ca Isus și apostolii săi. 

După dispariția lui Isus, școala ezoterică inițiată de 

acesta, a fost continuată de apostolii săi. În acest sens se 

știe că apostolul Pavel a învățat și el să vindece, deși nu 

l-a cunoscut pe Isus. 

Așa cum am precizat anterior, astfel de fenomene    

s-au mai întâlnit, dar numai în cercuri închise de inițiați 

care păstrau cu strășnicie secretul. În timpul lui Isus și 

mai ales după moartea acestuia, metodele de activare a 

lobului temporal drept, de racordare la Energia Dumne-

zeu, au fost preluate și dezvoltate, nu numai de apostoli, 

dar și de prozeliți. Se instaurase un entuziasm de nestă-

pânit în a practica diverse tehnici pentru a obține conec-

tarea la energia divină. Aceste fapte, susțin eu, au condus 

la entuziasmul contemporanilor care au început imediat 

să se organizeze în diverse curente religioase. În acest 
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sens amintim creștinii, hebreii (evreii creștinați), eleniș-

tii, maniheiștii care au inițiat mișcări inspirate din eve-

nimentele legate de viața lui Isus. 

Prin practicile întreprinse, credincioșii dobândeau de 

la „Sfântul Duh” daruri spirituale sau charisme. În acele 

timpuri, dobândirea „darurilor” era preocuparea predo-

minantă a comunităților de creștini. Într-una dintre scri-

sorile adresate de apostolul Pavel comunității de creștini 

din Corint, acesta le scria: „12.1 Iar cât privește darurile 

duhovnicești nu vreau, fraților, să fiți în necunoștin-

ță. 12.4 Darurile sunt felurite, dar același Duh. 12.7 Și 

fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folos. 12.8 Că 

unuia i se dă prin Duhul Sfânt cuvânt de înțelepciune, 

iar altuia, după același Duh, cuvântul cunoștinței. 12.9 

Și unuia i se dă întru același Duh credință, iar altuia, 

darurile vindecărilor, întru același Duh; 12.10 Unuia 

faceri de minuni, iar altuia proorocie; unuia deosebirea 

duhurilor, iar altuia feluri de limbi și altuia tălmăcirea 

limbilor.” (Epistola întâia către Corinteni a Sfântului 

Apostol Pavel). Unii credincioși dobândeau charisme și 

mai puternice. Chiar apostolul Pavel pomenește în Epis-

tola a doua către Corinteni despre experiența paranorma-

lă trăită de un cunoscut de-al lui care s-a înălțat la ceruri, 

adică a avut o experiență de tip șamanic. Dar despre 

aceste lucruri am mai relatat. 

Încurajați de succesele dobândite, unii dintre adepți 

au început să practice discipline de tip tantric. Apostolul 

Pavel ia atitudine împotriva unor astfel de tendințe, rea-

mintindu-le dogma care susținea că trupurile lor sunt 

“mădulare ale lui Cristos”. 

Exersarea practicilor, care permiteau dobândirea 

charismelor, se realiza în strictă concordanță cu princi-

piul nonviolenței, propovăduit de Isus Cristos. Ura, piz-

ma, dorința de răzbunare presupun consumarea energii-

lor corpului, te epuizează și în niciun caz nu sunt propice 
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încercării de a te racorda la energia divina, de avea acces 

la Energia Dumnezeu. Se pare că nonviolența este o 

condiție necesară tuturor celor care vor să se „apropie de 

Dumnezeu”. De altfel, atât yoghinii, cât și lamaiștii sunt 

oameni pașnici care trăiesc departe de tumultul vieții, ce 

presupune competiție, luptă pentru existență, trădare, 

răzbunare etc. Chiar și adepții artelor marțiale, care folo-

sesc concentrarea pentru accesul la energia divină în 

scopul de a deveni mai redutabili în luptă, au o strictă 

filozofie ce exclude ura și răzbunarea. 

Răspândirea rapidă a creștinismului nu a fost străină 

de charismele pe care le oferea practicarea riturilor creș-

tine. Ne putem imagina cu ușurință puterea de atracție a 

adunărilor, patronate de apostolul Petru și mai târziu de 

Pavel, în catacombele Romei antice. Puterea câmpului 

bioenergetic al acestora, dobândită prin practicile inițiate 

de Isus Cristos, împletită cu cele a zecilor sau sutelor de 

oameni care se rugau cu evlavie împreună, trebuie să fi 

avut un puternic impact asupra participanților. În mod 

sigur că la aceste adunări se petreceau și minuni, vinde-

cări miraculoase, că doar apostolii Petru și Pavel erau 

pricepuți în astfel de lucruri. În orice caz, baia de bioe-

nergie, generată de rugăciunea colectivă, îi făcea pe toți 

să se simtă mai bine, să simtă prezență lui Dumnezeu. 

Numai această percepție, această senzație a prezenței lui 

Dumnezeu, putea avea ca efect comportamentul nemai-

întâlnit al creștinilor în fața morții. Știm cu toții cât de 

senini erau creștinii în arenele vechii Rome, unde erau 

dați pradă fiarelor sălbatice. 

Cu timpul, unii creștini s-au retras în mănăstiri deve-

nind călugări. În liniștea mănăstirilor, aceștia exersau 

nestingheriți exercițiile spirituale cerute de practicile lor 

și dezvoltau noi tehnici de obținere a charismelor.      

Astfel, ei descoperă efectele isihasmului, adică a repetă-

rii la nesfârșit a rugăciunii lui Cristos, iar Nichifor este 
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unul dintre primii călugări care îmbină rugăciunea lui 

Cristos cu o tehnică respiratorie. Acesta explică pe larg 

în scrierile lui cum se poate “coborî mintea în inimă” pe 

calea nărilor. Dacă cineva se mai îndoia de similitudinea 

dintre practicile yoghinilor și cele ale călugărilor creș-

tini, cred că acum nu mai are niciun dubiu. Ce altceva 

este rostirea neîntreruptă a rugăciunii lui Isus, dacă nu 

Mantra Yoga, iar tehnicile respiratorii sunt apanajul re-

cunoscut al tuturor disciplinelor de tip yoga. 

De altfel, încă de la începuturile Bisericii se distin-

geau în comunitatea credincioșilor trei trepte pe scara 

uceniciei inițiatice: începătorii, inițiații și desăvârșiții. 

Acesta este un argument în plus în sprijinul ideii că, în 

acele timpuri, creștinii erau organizați în școli pentru in-

struire în scopul dobândirii charismelor. 

O confirmare a ipotezelor mele, enunțate în rândurile 

de mai sus, este și importanța atribuită de primii creștini 

Sfântului Duh. Acesta a fost așezat în treimea sfântă din 

care mai făcea parte Dumnezeu Tatăl și Cristos Fiul. Ca-

re este oare semnificația acestui fapt, având în vedere că 

în prezent nu prea este clar credincioșilor ce este cu acest 

Sfânt Duh? Importanța deosebită acordată acestuia do-

vedește, în mod evident, cât de răspândită și de uzuală 

era pe vremea aceea obținerea charismelor de către prac-

ticanții religiei creștine, charisme care, așa cum reiese 

clar din scrisoarea apostolului Pavel către Corinteni (ci-

tată anterior), veneau de la Sfântul Duh. 

După o sută, două de ani de la consumarea fenome-

nului numit Isus Cristos se putea observa deja o stratifi-

care a membrilor comunităților de creștini. Practicanții 

activi, cei care se instruiau în speranța dobândirii accesu-

lui la energia divină, se grupaseră în mănăstiri, restul 

membrilor formau masa mirenilor care doar auziseră de 

miracolele înfăptuite prin credință. Tot în această peri-

oadă apar și teologii, teoreticienii credinței creștine care, 
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de regulă, ignorau practicile mistice ale călugărilor din 

mănăstiri. Aceștia au dus o luptă susținută împotriva în-

vățământului ezoteric și al tradiției gnostice creștine care 

au fost aproape înăbușite în cadrul Marii Biserici. Mai 

târziu, ierarhia ecleziastică va avea o suspiciune asemă-

nătoare față de experiențele mistice. În felul acesta, în 

secolele care au urmat, practicile mistice au început să se 

dilueze și prin mănăstiri, oamenii care ajungeau să do-

bândească puteri paranormale devenind o raritate; “unul 

într-un veac, sau unul dintr-un neam”, după cum spunea 

părintele Isaac Sirianul. Așa se explică faptul că, după 

500 de ani, părintele Maxim Mărturisitorul se străduia să 

redescopere valențele mistice ale rugăciunii, semnificația 

adevărată a acesteia fiind, se pare, pierdută de Biserică. 

Este posibil ca unii gnostici, ascunși prin cotloanele 

lumii, să mai fi păstrat practicile inițiale ale creștinilor, 

dar asta în pofida Bisericii. 

Pe fundalul acestor evenimente apare Mahomed. Din 

cercul său de cunoștințe făceau parte și niște creștini, 

probabil, dintre aceia de care pomeneam mai înainte. 

Cert este însă că Mahomed a înțeles valoarea spirituală a 

rugăciunii și a meditației, el însuși fiind un practicant 

asiduu. Se pare că el a înțeles marea greșeală a crești-

nismului care, prin aportul diverșilor teologi, s-a înde-

părtat de la practicile inițiale, cele lăsate de Isus Cristos. 

Astfel, Mahomed pune bazele unei religii fără preoți. 

Toate canoanele noii sale religii sunt stabilite chiar de el 

și sunt cuprinse în versetele Coranului. 

Încă de la bun început, Mahomed instituie obligativi-

tatea rugăciunii de cinci ori pe zi, la ore fixe, înțelegând 

parcă importanța simultaneității acestui ritual. Rugăciu-

nile colective de vineri, când Coranul le cerea credincio-

șilor să se roage împreună, în prezența imamului, aveau 

rolul, nu numai de a reaminti credincioșilor versetele Co-

ranului, dar și de a mări intensitatea băii de bioenergie 
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care scălda mulțimea în timp ce se ruga. Lipsa teologilor 

a păstrat credința musulmanilor nealterată, așa cum a 

gândit-o Mahomed și acesta este principalul motiv al 

forței acestei religii. Contemporanii noștii sunt uimiți de 

puterea de sacrificiu a musulmanilor, care cu atâta de-

zinvoltură renunță la viață pentru cauza lor, dar uită că și 

creștinii erau capabili de aceste sacrificii, atunci când, 

prin rugăciuni adevărate, simțeau prezența divinității. 

Mă refer aici, desigur, la persecuțiile lui Nero și ale altor 

împărați romani care îi aduceau pe creștini în arenele 

circurilor și îi lăsau pradă animalelor sălbatice, spre sa-

tisfacția spectatorilor. 

Nu sunt un admirator al Coranului și nu sunt de 

acord cu atentatele teroriste ale musulmanilor, dar nu pot 

să nu remarc forța credinței lor. Rugăciunile zilnice, co-

lective mențin treaz lobul temporal drept, mențin legătu-

ra cu energia divină și astfel musulmanul este mult mai 

legat de divinitate decât este în prezent creștinul care, 

din păcate, a pierdut sensul rugăciunii. 

Mai există încă un aspect care, cred eu, merită pus în 

evidență. Religiile care nu asigură contactul nemijlocit al 

credinciosului cu divinitatea sau, altfel spus, nu realizea-

ză, prin practicile impuse de canon, activarea lobului 

temporal drept al acestuia, simt nevoia imperioasă de a 

apela la alte metode pentru a-și ține adepții în zona lor de 

influență. Cea mai des întâlnită metodă este amenințarea. 

Prin profeții, prin apocalipse prevestesc atâtea nenorociri 

pentru cei ce se abat de la regulile religiei, încât bieților 

oameni ar trebui se li se facă pielea de găină. De aseme-

nea, promit credincioșilor accesul la împărăția divină, o 

lume recreată de Dumnezeu, în care acesta nu-i va primi 

decât pe cei ce au crezut în El. Această idee este întâlnită 

pentru prima dată în religia Iranului antic de pe timpul 

lui Zarathustra, dar a fost apoi preluată de evrei și, pe 

această cale, a ajuns și în creștinism. Dacă la început, 
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creștinismul a fost o religie avansată, vie, care punea 

nemijlocit credinciosul în contact cu divinitatea prin 

practicile moștenite de la Isus Cristos, odată cu trecerea 

timpului, acest caracter s-a pierdut și am ajuns la ace-

leași practici cunoscute de amenințare și promisiuni ce 

se vor îndeplini după moarte. 
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21. FILOZOFII GRECIEI ANTICE 
Rezumat. Pentru a înțelege evenimentele desfășurate 

în primele secole ale erei noastre, evenimente care au 

culminat cu instaurarea definitivă a creștinismului ca re-

ligie oficială în Europa, Asia Mică și nordul Africii, teri-

toriu pe care se întindea atunci Imperiul Roman, este ne-

cesar să analizăm care erau credințele și orientările reli-

gioase ale populațiilor care ocupau aceste teritorii. Din 

Iliada și Odiseea, operele lui Homer, cunoaștem faptul 

că în sec. IX i.e.n. religia oficială a Greciei antice se în-

vârtea în jurul zeilor olimpieni. Existau însă în paralel și 

câteva mișcări religioase denumite „de mistere”, în care 

se practicau diverse metode de inducere a stărilor holo-

tropice prin utilizarea unor substanțe psihedelice. Cele 

mai importante dintre acestea au fost misterele eleusine 

și misterele dionisiace devenite, mai apoi, sub romani, 

misterele bahice. După toate probabilitățile, participanții 

la aceste mișcări îngurgitau diverse substanțe psihedeli-

ce, care le facilitau pătrunderea în realitatea alternativă, 

având astfel acces la informații inaccesibile în mod nor-

mal. Dintre acestea, misterele eleusine atrăgeau toată 

protipendada Greciei antice și, evident, filozofii vremii 

erau, de asemenea, prezenți. Aceste experiențe de pă-

trundere în realitatea alternativă nu puteau să nu lase ur-

me în conștiința acestora, astfel încât era firesc ca ei să 

încerce să explice cele văzute și simțite. Unul dintre 

aceștia, binecunoscutul Pitagora, și-a creat chiar o școală 

proprie în care a experimentat și propus noi metode de 

inducere a transei. Un secol mai târziu, Platon se lasă și 

el cucerit de noua lume care o întâlnea în experiențele de 

pătrundere în realitatea alternativă. Ca rezultat, el elabo-

rează teoria formelor sau teoria ideilor care încearcă să 

teoretizeze percepțiile trăite de cei care realizau experi-
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ențe de pătrundere în realitatea alternativă. Așadar, Pla-

ton este inițiatorul filozofiei idealiste care pretinde că 

mai întâi a fost ideea și abia apoi a fost realizată lumea 

materială. Pentru susținătorii filozofiei materialiste, 

această idee pare năstrușnică, deoarece experiența noas-

tră cotidiană ne spune că ideea este doar un produs al 

creierului nostru, adică al materiei. Totuși, aceste con-

cepții idealiste ale lui Pitagora, Platon și ale unei întregi 

pleiade de filozofi care le-au urmat nu erau simple spe-

culații, ci erau doar încercări de a explica experiențele 

mistice trăite de aceștia. 

În consecință, eu consider că filozofia materialistă a 

însemnat un pas înapoi pentru civilizația umană care, la 

un moment dat, a ajuns să ignore o mare parte a realității 

înconjurătoare. Este drept că, în scrierile rămase din ace-

le timpuri, nu se specifică în mod clar sursa de inspirație 

despre care am pomenit eu, dar acest lucru rezultă din 

context. La începutul erei noastre școala ezoterică înfiin-

țată de Platon era încă activă și Plotin, unul dintre con-

ducătorii acesteia, deși era păgân, a valorificat unele din-

tre procedeele de inducere a stărilor holotropice elabora-

te de Isus. 

*** 

Probabil, că cititorul acestor rânduri se întreabă ne-

dumerit ce caută un capitol care se ocupă de filozofii 

Greciei antice într-o lucrare care tratează teme religioa-

se. Ce legătură poate exista între Dumnezeu și filozofii 

greci? Permiteți-mi să dezvolt, mai întâi, câteva idei și 

apoi să judecăm împreună dacă există sau nu vreo legă-

tură. 

Toată lumea a întâlnit nume ca cele ale lui Pitagora, 

Socrate și Platon, dar sunt convins că puțini știu cu ade-

vărat cine au fost aceștia și care a fost rolul lor în dezvol-

tarea societății umane. 
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Pentru a înțelege mai bine rolul jucat de acești filo-

zofi în Grecia antică, este necesar mai întâi să cunoaștem 

atmosfera religioasă a acelor timpuri. În secolul VI i.e.n. 

religia oficială a Greciei era cultul zeilor olimpieni, așa 

cum ne este cunoscută din celebrele poeme Iliada și Odi-

seea, atribuite lui Homer (sec. IX i.e.n.). 

De mult timp existau, în paralel cu religia oficială, 

așa zisele religii de mistere, la care însă aveau acces un 

număr limitat de oameni. Cele mai cunoscute dintre 

acestea erau misterele eleusine și misterele dionisiace. 

Misterele eleusine se adresau elitei societății grecești din 

acele timpuri. Manifestările legate de acest cult aveau 

loc de două ori pe an și se desfășurau în localitatea Eleu-

sis situată în apropiere de Atena. În primăvară aveau loc 

Misterele Mici, ocazie cu care noii membri beneficiau de 

o primă inițiere, fiind pregătiți pentru Misterele Mari, ce 

aveau loc în toamnă. În timpul Misterelor Mari, după 

mai multe zile de manifestări publice, participanții se 

retrăgeau într-un templu unde, departe de privirile curio-

șilor, avea loc un ceremonial secret. Date despre acest 

ceremonial nu au prea ajuns până în zilele noastre, dar 

cei mai mulți dintre cercetători presupun că, prin îngur-

gitarea băuturii kykeon - băutură specifică cultului eleu-

sin - participanților li se inducea o stare holotropică. 

După cum ne amintim, în această stare, participantul lua 

contact cu realitatea alternativă. Pregătirea inițiatică și 

manifestările anterioare aveau, probabil, ca scop să-i 

pregătească pe participanți pentru momentul intrării în 

realitatea alternativă, astfel încât să fie feriți de spaime-

le trăite în nod normal de cei nepregătiți. Așa cum am 

precizat anterior, nu avem prea multe informații despre 

pregătirea inițiatică a participanților la manifestările mis-

terelor și nici despre metodele utilizate de aceștia pentru 

inducerea transei. Știm însă că participanții considerau 

că erau inițiați în misterele vieții și ale morții și că toți 
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aceștia scăpau de frica trecerii în neființă, fiind convinși 

că sufletul continuă să trăiască și după moartea trupului. 

Mai mult ca sigur că acesta era motivul care îl făcea pe 

Cicero să afirme mai târziu că „instituția misterelor” îi 

învăța pe inițiați „să trăiască mai fericiți și să moară cu 

o mai bună speranță”. 

Misterele dionisiace își recrutau adepții dintre oame-

nii de la periferia societății, în special, dintre cei care nu 

erau de origine greacă. De asemenea, misterele dionisia-

ce aveau mulți adepți printre femei. Dionysos era consi-

derat de greci zeul vinului și al viței de vie, astfel încât 

manifestările acestui cult aveau loc după limpezirea vi-

nului. Totuși, ingurgitarea vinului, care în acele vremuri 

avea destul de puțin alcool, nu justifica comportamentul 

ulterior al participanților, ce intrau într-un fel de transă. 

Se poate presupune, așadar, că vinului i se mai adăugau 

și unele substanțe psihedelice care justifica astfel starea 

participanților. Aceștia mărșăluiau spre zone nepopulate, 

de obicei în zone înalte ale munților, unde aveau loc 

adevărate orgii. Se pare că acesta era un mod de a se eli-

bera de constrângerile societății în care trăiau, simțind-se 

astfel liberi. După cum apreciază cercetătorii, acesta era 

si motivul pentru care la acest cult aderau foarte multe 

femei, știut fiind că societatea acelor vremuri prevedea o 

mulțime de constrângeri pentru acestea. 

În aceeași perioadă istorică, a apărut o nouă viziune 

asupra existenței umane, care era considerată ca fiind 

implementată de Orfeu, un personaj mitologic controver-

sat. Adepții orfismului considerau, nici mai mult, nici 

mai puțin, decât că sufletul este prizonierul trupului, în 

care este ținut ca într-o închisoare. În consecință, scopul 

oricărui inițiat era să acționeze în așa fel, încât să-și eli-

bereze sufletul din închisoarea materiei. Ideea transcen-

denței sufletului a fost preluată, probabil, din filozofiile 

Indiei antice care au ajuns pe diverse căi și în Grecia 
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acelor vremuri. Această idee filozofică a fost preluată și 

de alte curente religioase. Căile și metodele prin care se 

putea realiza acest deziderat erau proprii fiecărui curent 

în parte și acestea erau dezvăluite numai membrilor cul-

tului care depuneau un jurământ de confidențialitate. Se-

cretul era păstrat uneori sub amenințarea pedepsei cu 

moartea. Acesta este, desigur, motivul pentru care nu 

deținem nicio informație despre metodele de eliberare a 

sufletului practicate de aceste curente religioase.  

Aproape toți marii filozofi ai Greciei antice au fost 

inițiați în tainele misterelor și multe dintre conceptele 

filozofice, care i-au făcut celebri până în zilele noastre, 

își au originea în stările holotropice încercate de aceștia. 

Unul dintre aceștia a fost Pitagora. Cu toții am auzit 

de celebra „teoremă a lui Pitagora” și în consecință, tra-

gem concluzia că Pitagora a fost un mare matematician 

al umanității. Această credință este numai în mică măsu-

ră justificată de realitate. Pitagora, care a trăit între anii 

580 – 495 î.e.n., a fost, în primul rând, întemeietorul 

unei școli proprii de factură ezoterică, în care, pe lângă 

geometrie, muzică și teoria numerelor, se practica, de 

asemenea, pătrunderea în realitatea alternativă și do-

bândirea de însușiri paranormale. Se credea pe atunci că 

Pitagora putea zbura și că avea și alte daruri de acest 

gen. Aceste însușiri nu puteau fi dobândite prin îngurgi-

tarea unor substanțe psihedelice, așa cum se practica în 

cadrul misterelor, ci doar prin exerciții îndelungate de 

concentrare. În acest sens trebuie înțeleasă una dintre 

regulile școlii lui Pitagora care le cerea novicilor să as-

culte fără să scoată nicio vorbă timp de vreo doi ani. 

Deoarece adepții lui Pitagora erau vegetarieni și aveau și 

alte practici ascetice, asemănătoare cu cele ale yoghini-

lor indieni, este ușor de presupus că, în acest mod, pu-

teau dobândi diferite abilități paranormale.  
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Un alt mare filozof grec, inițiat în tainele religiilor de 

mistere sau ale vreunei alte școli ezoterice, a fost Socra-

te. Deși, din ce cunoaștem din biografia lui nu rezultă în 

mod explicit apartenența sa la una din cele două religii 

de mistere cunoscute la acea vreme, este evident totuși 

faptul că Socrate era inițiat în practicile acestora. Socrate 

nu a lăsat nimic scris, dar această lipsă a fost din plin 

compensată de elevul său, Platon. Acesta a elaborat o 

mulțime de lucrări pe tema discuțiilor purtate de Socrate 

cu diverse personalități, unele imaginare, din care reies 

limpede concepțiile celor doi filozofi antici. Platon a 

frecventat, o perioadă de timp, școala lui Pitagora din 

Syracuza, astfel încât este cert faptul că acesta era inițiat 

în tehnologiile vremii privitoare la inducerea stărilor ho-

lotropice. 

Concepțiile filozofice ale lui Socrate, preluate și 

dezvoltate de Platon, sugerează, fără niciun dubiu, că cei 

doi erau familiarizați cu realitatea alternativă, de unde 

se întorceau cu idei noi despre lumea înconjurătoare. 

Această afirmație s-ar putea să pară hazardată și fără  

nicio acoperire, deoarece cei doi filozofi nu au recunos-

cut niciodată în scris apartenența la vreuna dintre religii-

le de mistere, dar faptul că ei iterau mereu ideea că tru-

pul este o închisoare pentru suflet nu este deloc întâm-

plător. Toate ideile lor filozofice gravitează în jurul aces-

tei concepții. În dialogurile lui Platon, personajul princi-

pal Socrate, afirmă de multe ori și în multe feluri că lu-

mea percepută de simțuri nu este lumea reală și lasă să se 

înțeleagă faptul că există o altă posibilitate de a percepe 

lumea adevărată, din care lumea percepută de simțuri 

este numai o mică parte. Pe cei care nu aveau acces la 

această lume divină îi numea „fericiți fără muză”, cuvin-

te prin care el înțelegea faptul că aceștia erau siliți să  

trăiască fără inspirația divină care le permitea celor iniți-

ați înțelegerea superioară a realității. Pentru Socrate lu-
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mea invizibilă, pe care noi am numit-o în această carte 

realitatea alternativă, era lumea inteligibilă, în timp ce 

lumea percepută cu ajutorul simțurilor era obscură și ne-

inteligibilă. După părerea lui Socrate și Platon, prin călă-

toriile lui în realitatea alternativă, sufletul are posibilita-

tea de a cunoaște lumea reală, lumea adevărată. În con-

cluzie, sufletul, pe care îl percepeau ca nemuritor, avea 

un ascendent important asupra trupului ce acționa ca o 

frână, ca o închisoare pentru acesta. Teoretizând viziu-

nea sa despre realitatea înconjurătoare, Platon elaborează 

teoria ideilor sau teoria formelor care stă la baza tuturor 

curentelor filozofice idealiste de mai târziu. 

Pentru a exemplifica teoria formelor (sau a ideilor), 

Platon a utilizat o alegorie denumită „Mitul peșterii”.  

Astfel, Platon își imaginează un grup de oameni care lo-

cuiesc într-o peșteră, unde sunt forțați să privească în 

permanență către un perete. În spatele lor arde un foc, 

care constituie o sursă de lumină, iar prin fața focului 

sunt purtate diferite obiecte. Oamenii din peșteră perce-

peau doar umbrele deformate pe care aceste obiecte le 

proiectau pe peretele din fața lor. Deoarece aceste umbre 

constituiau tot ce văzuseră ei vreodată, oamenii din peș-

teră considerau că acestea sunt obiecte reale. Le dau nu-

me și își organizează viața în funcție de aceste umbre. 

Dacă unul dintre acești oameni reușește să se elibereze și 

întoarce capul, după primele momente în care este orbit 

de lumina focului, constată că adevăratele obiecte, cele 

reale, sunt cele care se perindă prin spatele lor și nu um-

brele deformate proiectate pe perete. 

Prin această alegorie Platon intenționa să acrediteze 

ideea că lumea materială în care trăim este doar o lume 

fictivă, o lume a umbrelor, în timp ce adevărata realitate 

o regăsim în „lumea ideilor”, acea lume pe care o pot 

percepe doar cei inițiați, filozofii, cum îi denumește el. 

După cum intuim, Platon a inițiat filozofia idealistă care 
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a dominat gândirea umană mult timp. Această filozofie a 

fost dur combătută și în mare parte înlocuită de filozofia 

materialistă, eventual marxistă, care domină actuala epo-

ca și bineînțeles și concepțiile noastre. Cum am putea 

noi admite că întâi a fost ideea care apoi a creat materia? 

Noi am fost învățați că materia există dintotdeauna și 

doar organizarea acesteia într-o formă superioară, creie-

rul, a permis apariția ideii. S-ar părea că totul este foarte 

simplu și lucrurile au fost lămurite definitiv. Dar oare 

chiar așa să fie? Dacă analizăm preocupările oamenilor 

de știință contemporani putem afla cu surprindere că 

unii, ce-i drept nu prea mulți, se preocupă de posibilita-

tea existenței conștiinței în afara creierului. Dar ce poate 

să însemne asta? Conform teoriei materialiste conștiința 

este un produs al creierului și nu poate exista în afara 

acestuia. Dar, atunci cum să interpretăm experiența trăită 

de prietena mea despre care v-am relatat în rândurile an-

terioare? La un moment dat ea se afla undeva sus, și 

când spun ea, mă refer desigur la partea conștientă din 

ea,  acea parte care percepe și interpretează realitatea din 

jur, adică la ceea ce noi numim conștiință, în timp ce 

trupul ei, acel „muddy vesture”, se afla la câțiva metri 

mai jos. Rezultă, deci, că ceea ce numim conștiință, nu 

mai era localizată în creier, ci în altă zonă a spațiului. 

Deoarece astfel de experiențe au fost încercate de 

mulți, și un caz foarte mediatizat a fost cel al lui Robert 

Monroe, oamenii de știință, sau cel puțin unii dintre ei, 

nu se mai puteau face că nu aud și nu văd. În consecință, 

au început cercetările. Aceste cercetări nu au fost inițiate 

de niște lunatici săraci cu duhul, ci de oameni de știință 

curioși și destul de curajoși care doreau să găsească o 

explicație științifică unor fenomene așa zise paranorma-

le, dar foarte reale. Psihologi reputați, cum este Ken  

Wilber, supranumit de colegii lui de breaslă „Einstein al 

psihologiei”, admit existența unei „stări de conștiință 
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extinsă”, în care omul are acces la o altă realitate, mult 

mai complexă decât cea cotidiană, pe care noi am denu-

mit-o în această lucrare realitate alternativă. Celebrul 

medic american Stanislav Grof și-a dedicat toată viața 

studierii concrete a acestei realități și a demonstrat expe-

rimental existența acesteia. Subiecții, supuși experiențe-

lor de pătrundere în realitatea alternativă, raportau la 

întoarcere despre o lume foarte reală, deși părea imateri-

ală, în care trăiau experiențe inedite cum ar fi întâlnirea 

unor personaje arhetipale. Ce înțelegem prin personaj 

arhetipal? De exemplu, ce înțelegem prin arhetipul tată-

lui? Eu înțeleg un personaj care deține toate calitățile pe 

care ar trebui să le posede un tată, adică să acționeze tot-

deauna în interesul copilului, chiar în dauna interesului 

său personal și chiar dacă uneori îi produce acestuia o 

nemulțumire temporară. Câți tați reali se comportă în 

acest fel? Cunoaștem atâtea cazuri de tați care își negli-

jează copilul, îl abandonează sau chiar îl leagă cu lanțuri. 

Deci, tații reali sunt o imitație mai mult sau mai puțin 

reușită a arhetipului, o umbră deformată a acestuia. Ups! 

Am pronunțat cuvântul umbră! Am utilizat aproape fără 

să vreau metafora din alegoria peșterii a lui Platon. Deci, 

personajele din lumea în care trăim, considerată de noi 

toți ca fiind lumea cea reală, sunt doar niște copii, niște 

umbre, mai mult sau mai puțin reușite, ale unor arheti-

puri din realitatea alternativă. Dacă noi oameni ai seco-

lului XXI, materialiști până în vârful urechilor, am ajuns, 

pe cale logică, la asemenea concluzii, de ce să ne mirăm 

că Platon, om din secolul IV î.e.n., ce a avut dese experi-

ențe de pătrundere în realitatea alternativă, a elaborat 

teoria formelor (sau a ideilor), care se ocupă de univer-

salii, adică exact de ceea ce numim noi arhetipuri. Nu 

este cazul să ne îndoim de faptul că Platon vizita frec-

vent realitatea alternativă, căci ce altceva putea face în 

acei câțiva ani petrecuți printre pitagoricienii din Syra-
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cuza, despre care se știe sigur că aveau astfel de preocu-

pări. 

Mai rămâne să elucidăm un aspect. Nu toți subiecții 

care întreprind experiențe de pătrundere în realitatea al-

ternativă raportează la întoarcere întâlniri cu personaje 

arhetipale. Care ar putea fi explicația acestui fapt? Eu 

văd lucrurile în felul următor. Un vizitator ocazional al 

unui oraș poate fi întrebat ulterior ce părere are despre 

un anume monument din acel oraș. Deoarece acesta s-a 

dus în acel oraș fără o pregătire prealabilă, fără a fi stu-

diat mai înainte ghidul orașului, care îl putea informa 

despre obiectivele de interes din oraș, numai întâmplarea 

îl putea face să dea peste acel monument de interes turis-

tic și, chiar în aceste condiții, nu ar fi putut spune mare 

lucru despre acesta. Cu totul altfel ar fi stat lucrurile dacă 

turistul nostru s-ar fi informat dinainte despre acel obiec-

tiv. La fel se întâmplă și în cazul călătoriilor în realitatea 

alternativă; dacă pătrunzi acolo întâmplător, fără o in-

formare prealabilă, nu se știe în ce parte a „orașului” 

ajungi și ce întâlnești acolo. Dacă, în schimb, ai o pregă-

tire anterioară, te duci exact la obiectivul pe care dorești 

să-l „vizitezi”. Mai mult ca sigur că practicile pitagorici-

enilor presupuneau și astfel de cunoștințe, așa cum adep-

ții religiilor de mistere beneficiau de instrucțiuni precise 

înainte de ingurgitarea substanțelor psihedelice, menite 

să le deschidă porțile realității alternative.  

Credințele lui Platon au acționat mult timp ca un far 

pentru filozofii multor secole. Chiar și primii teoreticieni 

creștini cum ar fi Clement din Alexandria s-au lăsat in-

fluențați de ideile lui Platon. Filozofii din pragul secolu-

lui XX, care nu aveau habar de realitatea alternativă, 

care nici măcar nu auziseră de așa ceva, nu mai puteau 

să-l urmărească pe Platon, nu mai puteau să înțeleagă 

formele lui și, evident, au presupus că toate concepțiile 

lui sunt, în cel mai fericit caz, rodul unei imaginații cel 
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puțin bogate, dacă nu chiar bolnăvicioase. Astfel, am 

ajuns noi materialiști. 

Dar ce putem gândi noi acum în secolul XXI? Să ne 

amintim că Einstein a pus semnul egalității între materie 

și energie, iar acum se știe că gândul este energie. Să nu 

uităm că, de curând, oamenii de știință au descoperit teo-

retic acea dark matter (materie întunecată) care reprezin-

tă în jur de 85% din masa totală a universului. Această 

materie întunecată, pe care simțurile noastre nu o pot 

percepe, ar putea fi materialul din care este alcătuită rea-

litatea alternativă, acea realitate a cărei existență noi 

numai o bănuim. În aceste condiții, lumea ideilor a lui 

Platon nu mai pare atât de neverosimilă. 

Eu nu avansez aici decât simple presupuneri, dar este 

important să putem face loc în concepția noastră unor 

noțiuni care, până acum, păreau de domeniul fantasticu-

lui.  

Evident, o nouă viziune asupra lumii nu poate fi de-

cât una materialistă, dar această viziune trebuie să țină 

seama și de materia întunecată, cea din care ar putea fi 

alcătuit ceea ce noi numim suflet. În această lume, mate-

rială totuși, dar invizibilă pentru noi, ar avea loc realita-

tea alternativă cu universaliile lui Platon sau arhetipurile 

- cum le numim noi – și ar putea constitui lumea în care 

evoluează sufletul după moarte. Cu această viziune Pla-

ton nu ne mai pare chiar așa de desuet. Astfel, conform 

credinței lui Platon, în timpul vieții sufletul acționează 

pentru a-și asigura eliberarea din materie, pregătind tru-

pul pentru moarte. Această eliberare este posibilă   

printr-o viață virtuoasă și pregătirea sufletului prin prac-

ticarea filozofiei. Concepțiile lui Platon nu erau prea de-

parte de cele etalate de filozofiile indiene. 

Genul de cunoaștere, care releva acest aspect al reali-

tății înconjurătoare, a fost numit de Platon gnosis, cuvânt 

care în limba greacă înseamnă cunoaștere directă, prin 
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experiență personală, deci gnostikoi erau cei care ajun-

geau să cunoască realitatea alternativă prin experiență 

personală. 

Este binecunoscut faptul că, deși Platon a scris o 

mulțime de lucrări care tratează aspectele filozofice și 

implicațiile a ceea ce el numea „lumea ideilor”, denumi-

tă de noi realitate alternativă, nicăieri nu a pomenit des-

pre practicile utilizate de el pentru a reuși să perceapă 

aceste realități. Din acest motiv unii dintre filozofii seco-

lelor ulterioare au presupus că toate ideile lui Platon au 

fost simple speculații. În acest sens, aș putea fi și eu acu-

zat că toate considerațiile referitoare la viziunile lui Pla-

ton ar putea fi de domeniul ficțiunii. Deși majoritatea 

filozofilor greci și mai apoi romani au păstrat tăcerea în 

legătură cu experiențele paranormale întreprinse de ei în 

scopul de a investiga realitatea alternativă, există totuși 

o mărturie incontestabilă. În secolul III e.n. filozoful Plo-

tin, un continuator al filozofiei platonice, impune o nouă 

orientare școlii din Alexandria pe care acesta o condu-

cea. Se pare că unele din inovațiile lui Plotin se referă la 

adoptarea unor metode de inducere a transei utilizate de 

creștini. Ulterior acest curent filozofic a fost numit neo-

platonism. Nu prea știm cu ce se ocupa Plotin în timpul 

său liber, dar Porphyry, un discipol al acestuia, relatează 

că maestrul său era perfect inițiat în metodele de induce-

re a transei și pătrundere în realitatea alternativă, astfel 

încât, în cei șase ani cât i-a fost alături, acesta a atins de 

patru ori acea stare supremă în care s-a aflat „în comuni-

une cu Dumnezeu”. 
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22. GNOSTICISMUL 
Rezumat. Gnosticismul a fost un curent creștin care 

s-a dezvoltat în mod cât se poate de firesc în primele se-

cole după Isus. Gnosticii considerau că lumea materială 

nu a fost creată de Dumnezeul atotputernic, cel care gu-

vernează Universul, ci de un Dumnezeu de rang inferior, 

un impostor. Acesta, intrând accidental în posesia unei 

fărâme din puterea divină, a încercat să-l imite pe adevă-

ratul Dumnezeu, cel care a conceput lumea ideală,     

creând o lume imperfectă, plină de defecte - lumea mate-

rială. Atunci când l-a creat pe om, o fărâmă din puterea 

divină a trecut în acesta. Pentru acest motiv, omul este 

dator să se comporte astfel încât, după moarte, puterea 

divină pe care o deține să se întoarcă în lumea ideală, de 

unde a fost furată. Pentru a realiza acest lucru omul tre-

buie să ducă o viață ascetică, fără de păcate. 

Chiar dacă mai târziu gnosticismul a fost repudiat de 

Biserica oficială, primii creștini nu puteau gândi decât în 

termeni gnostici. Explicația acestui fapt este destul de 

simplă. De secole filozofii societății grecești și mai apoi 

romane se preocupau de explicarea și teoretizarea senza-

țiilor trăite în timpul ședințelor de inițiere din cadrul re-

ligiilor de mistere. Așa cum am văzut în capitolul anteri-

or, cu aceste ocazii, luau contact cu o lume ideală, per-

fectă pe care am numit-o în această lucrare realitate al-

ternativă. Cel care a oferit o explicație a senzațiilor trăite 

în aceste ocazii a fost Platon, astfel încât toate încercările 

ulterioare de a trata percepțiile încercate în realitatea 

alternativă au făcut referire la lucrările acestuia. 

Este important să reținem că practicarea religiilor de 

mistere era accesibilă numai unor anumiți oameni din 

Imperiul Roman, acestea fiind inaccesibile pentru marea 

majoritate a locuitorilor săi. 
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În acest peisaj mistic și filozofic apare Isus care, prin 

metodele sale noi, reușește să faciliteze mulțimilor de 

oameni care îl înconjurau contactul cu realitatea alterna-

tivă. În plus, Isus îi vindecă pe mulți dintre cei care îi 

cereau ajutorul. Oamenii sunt entuziasmați. Îl urmează 

peste tot. Pe unii dintre aceștia îi învață să vindece ei în-

șiși unele boli. Fenomenul Isus ajunge în atenția tuturor. 

Dacă, pentru a intra în realitatea alternativă, era nevoie 

până acum să guști din elixirurile preparate de preoții 

religiilor de mistere, acum puteai realiza acest lucru prin 

rugăciuni colective și practici de meditație. În plus puteai 

dobândi și diverse „daruri” (carisme). Aceste „minuni” 

impresionează pe toată lumea. Acesta este adevăratul 

Dumnezeu, căruia merită să ne închinăm! Evident, di-

verși filozofi aderă la creștinism, iar atunci când încearcă 

să explice senzațiile trăite nu pot apela decât la teoriile 

lui Platon, unicele disponibile în acele vremuri și astfel 

apare gnosticismul. 

După câteva secole, entuziasmul inițial al creștinilor 

de a căpăta carisme și de a pătrunde în realitatea alter-

nativă, pentru a fi în preajma lui Dumnezeu, se diminu-

ează considerabil. Doar prin mănăstiri mai puteai întâlni 

asemenea porniri. Cei care mai propovăduiau, după mo-

delul lui Isus, posibilitatea de a ajunge în preajma lui 

Dumnezeu, prin atingerea realității alternative, au fost 

marginalizați, iar lucrările lor distruse.  

*** 

Cuvinte ca gnostic, gnoză, gnosticism au avut și mai 

au și acum darul să trezească fiorii în dreptcredincioșii 

creștini sau, cel puțin, în cei care sunt familiarizați cu 

aspectele dogmatice ale creștinismului. De fapt, nu este 

deloc de mirare că se întâmplă acest lucru, având în ve-

dere că gnosticii încearcă să convingă pe toată lumea că 
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unicul nostru Dumnezeu, cel „bun și atoateștiutor”, nu 

este decât un impostor. Evident, noi creștinii ne simțim 

indignați și ne revoltăm sincer la auzul unor astfel de 

afirmații, dar, ca oameni care dorim să aflăm adevărul 

prin metode dialectice, vă propun să ascultăm și partea 

adversă. Disputa a plecat de la observația că, deși Dum-

nezeul nostru este considerat atât de „bun și drept”, pe 

lume există atâta suferință și nedreptate. Gnosticii au re-

zolvat această dilemă simplu: Dumnezeul care a creat 

această lume, lumea materială, nu este Dumnezeul unic 

și atotputernic, ci o zeitate secundară, înzestrată cu mai 

puțină putere, dar și cu mai puțină minte care a ajuns să 

se creadă Dumnezeul unic. Această idee este destul de 

șocantă, dar, între noi fie vorba, citind Vechiul Testa-

ment, parcă îți vine să le dai dreptate. Păi, ce fel de 

Dumnezeu atotștiutor este acela care nu știe că Iov îi este 

total devotat și trebuie să apeleze la Satan ca să-l testeze. 

Ce fel de Dumnezeu bun este acela care îndeamnă pe 

evrei să omoare pe toți învinșii împreună cu femeile și 

cu copiii lor. Acest Dumnezeu îl pedepsește pe David, 

regele evreilor, deoarece, după ce a ucis toți bărbații, 

femeile și copiii învinșilor, nu a sacrificat și vitele aces-

tora, păstrându-le pentru el. 

Teza Dumnezeului „bun și atotștiutor” a dat mare bă-

taie de cap teoreticienilor Bisericii din cele mai vechi 

timpuri. Multe pagini s-au scris și multe polemici au 

avut loc pe această temă. Până la urmă a avut câștig de 

cauză ideea că Dumnezeu nu intervine în acțiunile oa-

menilor, adică nu se bagă, ci doar îi judecă la sfârșitul 

vieții după faptele lor. Cu alte cuvinte, responsabilitatea 

pentru răul de pe lume le revine oamenilor și nu lui 

Dumnezeu. Această teză oferă o soluție acceptabilă rău-

lui pe care și-l fac oamenii între ei, dar nu rezolvă în ni-

ciun fel problema răului și a suferințelor provocate, de 

exemplu, de o catastrofă naturală care se presupune că a 
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fost provocată de Dumnezeu sau, cel puțin, nu a putut să 

aibă loc fără voia lui. Și mai apare o problemă. Ce rost 

are să te mai rogi la Dumnezeu dacă, oricum, el nu inter-

vine în desfășurarea evenimentelor cotidiene? 

Dar să revenim la gnosticism! Deși lupta cea mai 

aprigă împotriva gnosticismului s-a dus în sânul Bisericii 

Creștine, credințe care pot fi incluse în această categorie 

au apărut mult înaintea creștinismului. Astfel, Platon a 

elaborat un sistem religios în care lumea materială, cea 

percepută în mod normal de noi, este o copie nereușită a 

lumii ideilor (denumită în această lucrare realitate alter-

nativă), realizată de o zeitate inferioară, numită de el 

Demiurgos. În viziunea lui Platon această zeitate era be-

nevolentă, adică a fost bine intenționată în întreprinderea 

ei. Cu alte cuvinte această zeitate a făcut tot ce a putut, 

dar nu s-a priceput mai mult. 

Concepțiile lui Platon au influențat multe dintre miș-

cările religioase ale acelor timpuri. Astfel, reinterpreta-

rea religiei iudaice prin prisma filozofiei platoniene a 

dus la elaborarea sethianismului, un curent iudeu de fac-

tură gnostică care a avut o mare influență asupra curente-

lor gnostice creștine ulterioare. Sethienii și-au luat nume-

le de la Seth, al treilea fiu al lui Adam și Eva. Sethienii 

au adăugat Vechiului Testament o cosmologie puternic 

influențată de concepțiile platonice, generând astfel o 

majoră reinterpretare a doctrinei iudaice despre creație și 

divinitate. Cosmologia sethiană consideră că Principiul 

Divin, Dumnezeul primordial, a generat prin emanație o 

serie de perechi de ființe divine masculine și feminine, 

denumiți aeoni. Primul dintre acești aeoni, numit Barbe-

lo, devine participant la emanațiile care au urmat. Aeonii 

pot fi priviți ca fiind diferite atribute ale Principiului Di-

vin. Acesta, împreună cu aeonii emanați, formează tota-

litatea universului spiritual, numit Pleroma. Unul dintre 

aeoni, Sophia, în încercarea sa de a-l imita pe Dumnezeu 
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și fără ajutorul sau aprobarea celorlalți aeoni, emană o 

ființă inferioară sub forma unui șarpe cu chip de leu, 

numit Yaldabaoth. Sophia încearcă în zadar să-și ascun-

dă isprava, închizându-și odrasla în diverse locuri, dar 

aceasta reușește de fiecare dată să scape. În cele din ur-

mă, Yaldabaoth fură o parte din puterea divină a Sophiei 

și cu această putere creează o lume materială care, în 

concepția lui, trebuia să fie asemănătoare cu Pleroma. În 

încercare lui de a se comporta ca Dumnezeul primordial, 

Yaldabaoth generează și un grup de entități, numite ar-

choni, meniți să-l ajute să guverneze lumea materială pe 

care a creat-o. Spre deosebire de Demiurgul lui Platon 

care era benevolent, acest Dumnezeu inferior,            

Yaldabaoth era considerat malevolent sau, cu alte cuvin-

te, rău intenționat. 

În continuare, Yaldabaoth îl creează pe Adam, dar, 

fără să vrea, transferă o parte din puterea furată de la 

Sophia în trupul acestuia. Încercând să izoleze și să re-

cupereze puterea pierdută, o creează pe Eva plecând de 

la o coastă de-a lui Adam. Nu reușește să recupereze pu-

terea pierdută deoarece aceasta se refugiază în Arborele 

Cunoașterii. Pentru a nu ajunge din nou în trupurile unor 

muritori, Dumnezeul lumii materiale le poruncește să nu 

se atingă de fructele acestui pom. Dar, după cum știm, 

șarpele o convinge pe Eva să încalce porunca Dumneze-

ului lumii materiale și, în acest mod, primii oameni re-

cuperează fărâma de putere divină pierdută de           

Yaldabaoth. Sethienii consideră că, în timpul vieții sale 

pe pământ, omul trebuie să se comporte în așa fel încât, 

după moarte, să elibereze acea fărâmă de putere divină, 

căpătată în actul de creație, permițându-i acesteia să se 

întoarcă în Pleroma, locul său de origine. Din dispoziția 

lui Yaldabaoth arhonii, subordonații acestuia, încearcă 

prin toate mijloacele să împiedice ca acest lucru să se 

întâmple. Pentru a elibera fărâma de putere divină din 



DINCOLO DE DUMNEZEU 

- 266 - 
 

închisoarea trupului, sethienii propun diferite practici 

ascetice care nu sunt cu mult diferite de cele ale altor 

culte ce propovăduiesc salvarea sufletului. 

Sethienii reprezentau doar una dintre sectele existen-

te în acele vremuri. Tabloul mișcărilor religioase care 

animau primul secol al erei noastre era mult mai com-

plex și pestriț. În teritoriile controlate de Imperiul Ro-

man, cultul zeilor olimpieni apusese de mult. Locul aces-

tuia fusese ocupat de religiile de mistere care, acum, se 

diversificaseră și pătrunseseră în toate mediile sociale, 

fără însă să-și piardă caracterul de instituții închise, ce 

permiteau accesul numai anumitor persoane. Școlile fi-

lozofice ale platonicienilor și pitagoricienilor teoretizau 

și explicau senzațiile încercate în timpul experiențelor 

inițiatice de către participanții la manifestările religiilor 

de mistere. De asemenea, aceste școli continuau și dez-

voltau metodele de pătrundere în realitatea alternativă 

moștenite de la mentorii lor. Foarte mulți oameni trăiau 

experiențe mistice, iar cei care nu aveau acces la acestea 

știau câte ceva din auzite. 

În această atmosferă mistico-religioasă apare Isus, un 

evreu din Nazaret. Acesta le vorbește oamenilor despre 

Împărăția lui Dumnezeu, dar la întâlnirile la care partici-

pau, strânși uniți în jurul lui Isus, aveau parte și de expe-

riențe mistice în care, uneori, aveau senzația că întreză-

resc această împărăție. Cei apropiați lui, apostolii, învață, 

de asemenea, cum să dobândească unele dintre puterile 

cu care Isus uimea asistența. Dacă manifestările religiilor 

de mistere aveau loc o dată pe an sau chiar mai rar, aces-

te experiențe puteau fi repetate oricât de des. In afară de 

faptul că prin tehnicile propagate de adepții lui Isus pu-

teau pătrunde în realitatea alternativa, acum, datorită 

acestor tehnici, puteau dobândi și diferite „daruri”.     

Astfel, Isus din Nazaret a creat o școală în care elevii lui 

reușesc să pătrundă în realitatea alternativă, apelând 
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doar la anumite tehnici de rugăciune adresate Dumneze-

ului evreilor. 

În sfârșit, secretele păzite cu atâta strășnicie de cei 

inițiați în religiile de mistere erau acum accesibile tutu-

ror. Nu știm dacă Isus era familiarizat cu filozofiile și 

terminologia religiilor de mistere, dar, cu siguranță, mul-

te dintre trăirile și senzațiile încercate de cei acceptați la 

întrunirile secrete ale acestora erau acum accesibile și 

celor care participau la adunările din jurul lui Isus. Ceea 

ce era rezervat numai unor privilegiați era acum accesi-

bil tuturor.  

Vestea s-a răspândit repede. Din ce în ce mai mulți 

oameni se adunau în jurul lui Isus. Harul său era dovedit 

și prin vindecările miraculoase care se petreceau la fieca-

re adunare. Evenimentele se precipită însă. Isus, îndem-

nat de cei apropiați, hotărăște să meargă la Ierusalim 

pentru a-și cere drepturile. După cum prevestiseră proo-

rocii, el, Mesia trebuia să devină regele iudeilor. Ce s-a 

întâmplat în continuare știm cu toții: întemnițarea, supli-

ciul, răstignirea… 

La scurt timp, discipolii lui Isus și-au revenit din 

spaimele trăite după prinderea și uciderea lui Isus. Nu 

puteau, nu aveau cum să uite învățăturile lăsate de Isus, 

tehnicile prin care acesta i-a învățat să întrezărească lu-

mea de dincolo, realitatea alternativă. Iau ființă diferite 

curente religioase care încercau să valorifice practicile 

moștenite de la Isus. Pavel, un adept al lui Isus care a 

aderat la mișcare după moartea acestuia, elaborează   

nucleul viitoarei religii creștine.  

Apostolii prezintă tuturor minunile pe care le pot în-

făptui cu ajutorul Dumnezeului lor. Într-adevăr, dacă te 

rogi la acest Dumnezeu, în afară de faptul că ți se permi-

te să arunci o privire în împărăția lui cerească, mai capeți 

și diferite abilități magice. Vă puteți imagina entuzias-

mul care i-a cuprins pe majoritatea trăitorilor acelor tim-
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puri. Chiar dacă nu este încă acceptată de autorități, noua 

religie prinde rădăcini, este îmbrățișată de tot mai mulți 

oameni. Nu după mult timp vestea ajunge și la urechile 

filozofilor. Mulți dintre aceștia se lasă convinși de argu-

mentele prezentate de propovăduitorii noii religii și se 

convertesc la creștinism. Într-adevăr, este adevărat ce se 

spune. Practicarea creștinismului te aduce mai aproape 

de Dumnezeu! 

Cu toate acestea, doctrina lui Pavel nu explica trăirile 

încercate de adepți în timpul întrunirilor, nu explica do-

bândirea de „daruri” și nici viziunile percepute de aceștia 

în timpul rugăciunilor. Unica teorie care oferea o expli-

cație cât de cât pertinentă a acestor percepții era cea ela-

borată de Platon. Pentru acest motiv, toate curentele reli-

gioase, care încercau să explice trăirile din realitatea al-

ternativă, apelau la teoria lui Platon. Poate vă va sur-

prinde să aflați că și misticii arabi, așa numiții sufi, pen-

tru a explica senzațiile percepute în timpul experiențelor 

de pătrundere în realitatea alternativă, au apelat tot la 

teoria lui Platon. Mai târziu, în timpul Renașterii, filozo-

fii europeni află de lucrările lui Platon de la arabi prin 

scrierile celebrului Avicena, un medic și filozof arab. 

Așa cum am prezentat în paginile anterioare, încă cu 

câteva secole mai înainte, societatea din Grecia acelor 

vremuri și mai apoi și cea romană era interesată de fe-

nomenele legate de realitatea alternativă. Pitagora și 

mai apoi Socrate și Platon au întreprins cercetări apro-

fundate a fenomenului pe care Ken Wilber și școlile ac-

tuale de psihologie îl denumesc stare de conștiință extin-

să, în care subiectul poate lua contact cu realitatea al-

ternativă. Filozofii acelor vremuri aveau multiple posibi-

lități de a experimenta aceste stări. În acest sens am po-

menit în paginile anterioare despre religiile de mistere 

care puneau la dispoziția doritorilor mijloacele practice 

de a experimenta pătrunderea în realitatea alternativă. 
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Pitagora crease chiar o școală personală în care exersa 

astfel de experimente cu metode și mijloace proprii.  

Dintre sectele evreiești ale secolului I care au adoptat 

noua doctrină elaborată de Pavel au fost și sethienii. 

Aceștia și-au păstrat cosmogonia lor de sorginte platoni-

că, dar au adoptat și practicile ezoterice elaborate de 

Isus. Din acest sincretism religios s-a născut și a evoluat 

gnosticismul. Gnosticii pretindeau că sunt deținătorii și 

păstrătorii cunoștințelor ezoterice transmise pe cale orală 

de Isus către apropiații săi. Acest lucru este destul de 

plauzibil, ținând seama de faptul că nicăieri în Noul Tes-

tament nu se pomenește nimic despre aceste cunoștințe, 

deși acestea, cu siguranță, au existat. 

Unul dintre primii gnostici a fost considerat Simon 

Magul. Acesta era un samaritean care a trăit în secolul I 

fiind contemporan cu Isus. Samaritenii sunt o ramură a 

iudaismului, activă și în prezent care pretind că au păs-

trat nealterată credința Abrahamică. Între anii 597 și 587 

î.e.n., în urma mai multor conflicte cu babilonienii, o 

mare parte dintre evrei au fost deportați în Babilon. Aici 

au rămas până în anul 538 i.e.n., când Cyrus, conducăto-

rul perșilor, a cucerit Babilonul și a permis acestora să se 

întoarcă în locurile natale. Samaritenii consideră că acei 

evrei s-au întors din exil cu concepții religioase influen-

țate de lunga ședere în Babilon, în timp ce ei, cei care au 

rămas pe loc, au păstrat nealterată credința strămoșilor 

lor. 

Așadar, samariteanul Simon a atras atenția asupra lui 

prin însușirile paranormale pe care le dobândise, se pare, 

în Egipt. Inițial Simon aderă la mișcarea creștină care 

tocmai se înfiripa, dar, din cauza credințelor de natură 

gnostică ale acestuia, intră repede în conflict cu apostolul 

Pavel. Se relatează că, la un moment dat, Simon i-ar fi 

oferit bani apostolului Pavel pentru a-l învăța unele din-

tre abilitățile miraculoase pe care le dețineau apostolii, în 
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special „puterea punerii mâinilor”, dar Pavel îl respinge 

categoric. 

Simon, supranumit și Magul sau Vrăjitorul din cauza 

exhibițiilor lui paranormale cu care uimea auditoriul, își 

întemeiază în cele din urmă o mișcare proprie și se de-

clară ca fiind „marea putere a lui Dumnezeu”. Pe femeia 

lui, Elena, o prostituată din Tyr, o declară ca fiind      

Ennoia, reîntruparea primului gând al lui Dumnezeu. Să 

înțelegem de aici că lui Dumnezeu îi cam zburau gându-

rile la femei?  

Scrierile vremii relatează că, la un moment dat,    

Simon anunță o demonstrație publică a puterilor lui su-

pranaturale. În fața unei mulțimi numeroase, Simon se 

înalță în aer lăsând cu gura căscată pe toți cei prezenți. 

Apostolul Petru, care îl privea, probabil, pe Simon ca pe 

un concurent, întrerupe, cu puterile lui magice, zborul lui 

Simon, acesta rupându-și picioarele în urma căderii de la 

înălțime. Unele consemnări ale acestei întâmplări pretind 

că la această demonstrație ar fi asistat și Nero, împăratul 

Imperiului Roman, care l-ar fi întemnițat pe Apostolul 

Pavel pentru rolul jucat de acesta în căderea lui Simon. 

Textele religioase, care relatează această întâmplare, 

accentuează faptul că Pavel, prin rugăciunea sa către 

Dumnezeu, l-a învins pe Simon, dar ce concluzii putem 

tragem noi de aici? Este evident că, în acele timpuri, 

primii creștini desfășurau o activitate de prozelitism, în-

cercând să convingă pe cei doritori să-i asculte, că Dum-

nezeul propus de ei era mai puternic decât al altora. Să 

ne amintim că în secolul I existau o mulțime de curente 

religioase care, toate, promiteau adepților revelarea divi-

nității, viață după moarte, etc. Dintre acestea, cele mai 

importante erau hermetismul, un cult adus din Egipt care 

avea ca figură centrală pe Hermes Trismegistul și, de 

asemenea, pitagorianismul și platonismul care reluaseră 

și dezvoltaseră filozofia și practicile orfice. La acestea 
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trebuie să adăugam și cultul de mistere al zeului Mithra. 

Misterele eleusine se mai practicau încă, astfel încât pu-

tem intui că era destul de complicat să convingi oamenii 

să adere la creștinism. Trebuia să demonstrezi că Dum-

nezeul pe care îl propui este mai puternic, mai înclinat 

către oameni. 

Pe propovăduitorii noi religii creștine îi favoriza fap-

tul că, datorită învățămintelor lui Isus, dobândiseră acele 

„daruri”, acele abilități miraculoase de care pomenesc 

toate documentele vremii. Reprezentanții bisericii din 

zilele noastre nu admit că Isus a transmis adepților dife-

rite tehnici prin care aceștia dobândeau abilitățile mira-

culoase de care am pomenit, dar însăși cărțile sfinte sunt 

pline de argumente în acest sens. Episodul relatat mai 

sus conține, de asemenea, argumente în sprijinul celor 

afirmate de mine. În scopul de a atrage prozeliți pentru 

cultul propus de el, Simon își etalează puterile suprana-

turale în fața mulțimii, iar apostolul Pavel, provocând 

prăbușirea lui Simon, demonstrează că Dumnezeul pro-

pus de el este mai puternic. Fără aceste abilități miracu-

loase pe care le posedau primii propovăduitori ai crești-

nismului, este greu de crezut că aceștia ar fi avut succes 

printre greci și romani. 

Evident că nici adepții lui Platon, chiar dacă nu au 

îmbrățișat creștinismul, nu au putut rămâne impasibili la 

noile metode de pătrundere în realitatea alternativă. Pre-

luându-le de la creștini și exersându-le și-au dat seama 

imediat de potențialul superior al acestora. Concepțiile 

platonicienilor se schimbă astfel încât să poată include și 

noile tehnici preluate de la creștini. Acest nou curent a 

fost denumit de generațiile următoare neoplatonism și 

întemeietorul său a fost considerat Plotin, un filozof pla-

tonian care a trăit între anii 204 – 270. În concepția lui 

Plotin, sufletul provine de la Dumnezeul suprem și ur-

mează să se întoarcă înapoi la acesta. Pentru a realiza 
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acest deziderat omul trebuie să practice virtutea, încer-

când să semene cât mai mult cu Dumnezeu. Pentru Plo-

tin virtutea are mai multe trepte; pe treapta cea de jos se 

situează virtutea civică, după care urmează virtuțile puri-

ficatoare și apoi virtutea divină. Virtutea civică are nu-

mai rolul de a înfrumuseța viața, fără a înălța sufletul. 

Virtuțile purificatoare eliberează sufletul de senzualitate 

și îl întoarce către sine însuși. Prin practicarea ascetismu-

lui omul reușește să devină o ființă spirituală lipsită de 

păcate, dar nu a ajuns încă în etapa finală în care devine 

asemenea lui Dumnezeu. Prin contemplare extatică, 

omul poate atinge o stare de pasivitate și liniște perfectă 

în care sufletul ajunge în preajma Ființei primordiale. De 

aici înainte sufletul trebuie să mai parcurgă câteva etape; 

începând cu contemplarea lucrurilor materiale în multi-

plicitatea și armonia lor el se retrage apoi către nous, lu-

mea ideilor. Ultima etapă este atinsă atunci când, în ten-

siune și concentrare maximă, în totală uitare de sine, su-

fletul îl poate percepe pe Dumnezeu, fundamentul vieții. 

În acel moment, sufletul experimentează fericirea cea 

mai înaltă și indescriptibilă, ca și când ar fi înghițit de 

divinitate, scăldat în lumina eternității. Porphyry, un elev 

al lui Plotin, relatează că în cei șase ani în care a colabo-

rat cu profesorul său, acesta a atins de patru ori o astfel 

de uniune extatică cu Dumnezeu. 

Un argument în plus în susținerea ipotezei lansate în 

această carte, referitor la faptul că neoplatoniștii au valo-

rificat multe dintre metodele de adorare a lui Dumnezeu 

elaborate de Isus, este și următoarea afirmație care îi 

aparține lui Porphyry: „Zeii l-au proclamat pe Christ ca 

fiind foarte pios, dar creștinii sunt o sectă confuză și vi-

cioasă”. 

Un alt gnostic celebru a fost Cerinthus care a trăit și 

activat în jurul anilor 100 e.n. Tot ce știm despre Cerin-

thus nu provine din lucrările acestuia, pierdute în totali-
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tate, ci din scrierile criticilor săi. Unul dintre aceștia,  

Irinaeus, care a scris prin anii 170 lucrarea Adversus   

haeresias, afirmă despre Cerinthus că era un om educat 

în înțelepciunea egipteană care pretindea că are inspirație 

divină. Prin „înțelepciune egipteană” trebuie să înțele-

gem școala gnostică creștină din Egipt care nu s-a aliniat 

niciodată la concepțiile creștine ale occidentului. După 

cum se știe, și în prezent, Biserica coptă din Egipt prac-

tică un creștinism de natură gnostică, mult mai apropiat 

de creștinismul inițial decât Bisericile ortodoxe sau cato-

lice. 

Cerinthus susținea că lumea materială a fost creată, 

nu de Dumnezeul suprem Jehova, ci de niște îngeri crea-

tori care nu erau conștienți de existența acestuia. Spre 

deosebire de adevărații gnostici care i-au urmat, Cerin-

thus considera că puterea care a creat lumea materială 

era benevolentă. În legătură cu Isus, Cerinthus considera 

că acesta a fost doar un om, fiul lui Iosif și al Mariei, iar 

principiul sfânt, dumnezeiesc, denumit Christ s-a „pogo-

rât” asupra lui la botez și l-a părăsit înainte de crucifica-

re. Cerinthus considera că, pentru atingerea salvării, 

creștinii trebuie să respecte cu strictețe legea lui Moise. 

Această concepție venea în contradicție cu hotărârile 

consiliului de la Ierusalim din anul 50 e.n., când aposto-

lul Pavel a stabilit că, pentru a putea deveni creștin, nu 

este nevoie de circumciziune, regulă impusă de legea 

mozaică. Nu este lipsit de interes să remarcăm că multe 

dintre concepțiile lui Cerinthus se regăsesc în credințele 

lui Philo, un gnostic evreu care a trăit cam în aceeași pe-

rioadă. 

Cel mai renumit gnostic creștin a fost însă Valenti-

nus care a trăit între anii 100 – 160. În concepția lui exis-

tau trei feluri de oameni: spirituali, fizici și materiali. 

Dintre aceștia numai oamenii spirituali primeau gnoza 

care le permitea să se reîntoarcă în Pleroma. Ceilalți 
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creștini, care erau de natură fizică, se puteau aștepta la o 

formă mai redusă de salvare, iar cei de natură materială 

care erau, după părerea lui Valentinus, păgânii și evreii, 

erau sortiți pieirii. Valentinus era considerat de contem-

porani elevul lui Thadeus care, la rândul său, fusese ele-

vul lui Saul din Tars sau apostolul Pavel, cum îl știm noi. 

Valentinus pretindea că a aflat de la profesorul său Tha-

deus o serie de învățături secrete pe care Pavel le împăr-

tășise numai cercului său intim de discipoli. Valentinus a 

fost unul dintre primii creștini care au încercat să alinie-

ze creștinismul cu platonismul, dar, spre deosebire de 

viziunea lui Platon, creatorul lumii materiale, demiurgul, 

era privit ca o entitate malevolentă, adică rău intenționa-

tă. Pentru Valentinus, demiurgul era reprezentat de 

Dumnezeul Vechiului Testament, în timp ce adevăratul 

Dumnezeu, Bythos, era cel care emanase aeonii, locuito-

rii Pleromei. Omul trebuie ca, prin gnoză, adică prin cu-

noaștere, să se elibereze de materie și să se înalțe în Ple-

roma. 

În timpul vieții sale, Valentinus a avut mulți disci-

poli, sistemul său filozofic reprezentând forma de gnos-

ticism cea mai răspândită, nu numai în Roma, dar și 

Egipt, Asia Mică, Siria și nordul Africii. După moartea 

acestuia discipolii săi au modificat și diversificat concep-

țiile lui Valentinus, rezultând mai multe curente gnostice 

care s-au răspândit prin zonele locuite de creștini. 

De la Valentinus nu ne-au rămas prea multe scrieri, 

acestea fiind pierdute de-a lungul secolelor, dar unii cer-

cetători consideră că Evanghelia Adevărului, găsită prin-

tre documentele de la Nag Hammadi, ar aparține      

acestuia. 

Deși, în primele secole după Isus, gnosticismul a cu-

noscut o largă răspândire, totuși nu toți filozofii creștini 

au fost adepții acestui curent. Dintre cei mai cunoscuți 

sunt Justin Martirul și Athenagoras din Atena, dintre ca-
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re ultimul, se pare că a fost mai întâi adept al platonis-

mului. Un alt teolog cunoscut a fost Clement din Ale-

xandria (150-215) care, opunându-se doctrinelor gnosti-

ce, a creat un platonism creștin, a cărui influență o regă-

sim și în doctrinele religioase actuale. Clement, conside-

rat unul dintre „părinții bisericii” a condus școala de ca-

tehism din Alexandria și a fost profesorul lui Origene, un 

celebru teolog creștin. 

În primele trei secole de existență a creștinismului, 

discuțiile doctrinare se învârteau cam în jurul acestor 

idei. Era perioada în care cei mai mulți dintre creștini 

mai practicau încă tehnologiile misticului moștenite de la 

Isus. Cu trecerea timpului însă creștinii erau tot mai pre-

ocupați de lupta pentru putere, de diverse clarificări doc-

trinare, astfel încât practicile mistice au trecut pe locul 

doi sau trei. Evident, cei care procedau în această manie-

ră erau majoritari, astfel încât își puteau impune cu ușu-

rință părerile. Mă gândesc acum la Conciliul de la      

Niceea din anul 325 și la cel de la Constantinopol din 

anul 360, când a fost stabilită definitiv doctrina de bază a 

creștinismului. Cu aceste ocazii au fost eliminate textele 

gnostice, iar cei care mai practicau diverse tehnici pentru 

pătrunderea în realitatea alternativă, rămase de la Isus, 

erau considerați eretici. 

În acest mod, curentul gnostic a fost în mare măsură 

inhibat, acesta fiind totuși păstrat de Biserica coptă din 

Egipt. În anul 1970, a fost descoperit un document stră-

vechi, Codus Tacos, redactat în secolul III în limba coptă 

care se vorbea pe atunci. Printre documentele de factură 

gnostică, conținute de Codus Tacos, se afla și o Evan-

ghelie, necunoscută până în acel moment, numită Evan-

ghelia după Iuda. În această Evanghelie, Iuda Iscario-

teanul, considerat vânzătorul lui Isus, în Noul Testament, 

este prezentat într-o cu totul altă ipostază. Acesta este 

ucenicul cel mai apropiat de Isus și cel mai evoluat din 
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punct de vedere spiritual. Acesta îi spune lui Isus: „Eu 

știu cine ești și de unde ai venit. Ești de pe tărâmul sfânt 

al lui Barbelo. Iar eu nu sunt vrednic să rostesc numele 

celui care te-a trimis.” La fel ca și în celelalte Evanghelii 

din Noul Testament, Iuda îl trădează, în cele din urmă, 

pe Isus, dar o face la cererea acestuia. Această idee este 

reflectată în cuvintele pe care Isus i le adresează: „Tu îi 

vei întrece pe toți (ceilalți apostoli n.a.). Căci tu vei jertfi 

omul care mă înveșmântează.” 

Textul face referire aici la concepțiile gnostice care 

considerau că un spirit evoluat poate alege, la un mo-

ment dat, să părăsească trupul, acel „muddy vesture of 

decay”, despre care am mai pomenit anterior. 

Deci, și în acest text Iuda este cel care îl dă pe Isus 

pe mâna soldaților, dar o face la cererea acestuia. 
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23. PREDICTIBILITATEA MODELELOR RELIGIOASE 
Rezumat. Problema modelelor a fost în detaliu dis-

cutată în capitolul 2. Cu această ocazie am precizat că 

unul dintre obiectivele principale ale unui model constă 

în posibilitatea acestuia de a asigura un grad satisfăcător 

de predicție. Astfel, dacă un copil și-a creat un model 

destul de bun al comportamentului tatălui său, știe cum 

să procedeze pentru a obține ceva de la acesta, de exem-

plu, o sumă de bani sau un calculator. Dacă modelul ta-

tălui nu este încă definitivat sau este greșit conceput șan-

sele copilului de a căpăta ceva sunt minime.  

Același lucru se întâmplă și cu modelul divinității. 

Un model reușit ne învață ce anume putem cere divinită-

ții și cum trebuie să procedăm pentru a obține ce ne do-

rim. De exemplu, dacă îi cer lui Dumnezeu „o Dacie al-

bastră”, așa cum se plângea un preot că solicita un     

enoriaș de-al său, înseamnă că mi-am format un model 

greșit al lui Dumnezeu. Din Biblie rezultă limpede că lui 

Dumnezeu nu poți să-i ceri lucruri materiale. Un model 

corect al lui Dumnezeu îmi arată că, pentru a obține de la 

acesta unul dintre lucrurile pe care pot să i le cer, de 

exemplu însănătoșire în caz de boală, nu este suficient 

să-i comunic preotului dorința mea, eventual împreună 

cu un peșcheș. Un model corect al divinității îmi arată că 

trebuie să merg într-un lăcaș al Domnului, să mă retrag 

într-un ungher și să mă rog în liniște și cu dăruire. Dacă 

această rugăciune este repetată de mai multe ori și este 

însoțită și de alte măsuri, precum renunțarea la băutură, 

un pic de post, sau schimbarea stilului necorespunzător 

de viață, șansele ca Dumnezeu să-mi îndeplinească ru-

gămintea sunt mult mai mari. Dacă preotul acelui lăcaș 

ar reuși să convingă pe toți participanții la slujbă să se 

roage în tăcere și cu implicare pentru vindecarea mea, 
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atunci deja am ajunge la ceea ce numim „minuni în bise-

rică”. Există documente care relatează o mulțime de ca-

zuri de vindecări în bisericile în care se procedează așa 

cum am prezentat mai sus. 

Forța unei religii este dată de gradul de predictibilita-

te al modelului divinității pe care această îl propune. 

Dintre religiile cunoscute, cele mai predictibile sunt cele 

orientale. Religiile Indiei antice erau foarte predictibile. 

Practicanții acestor religii știau cum trebuie să procedeze 

dacă doreau să leviteze, să se deplaseze cu viteza gându-

lui în orice loc al spațiului sau să obțină orice siddhi (în-

sușiri paranormale) doreau. Acest lucru era posibil deoa-

rece posedau un model foarte precis al divinității în care 

credeau. Acest model le cerea să adopte un ascetism 

foarte sever care se referea, în special, la hrană. Această 

restricție avea ca scop comutarea de la energia chimică 

obținută din alimente la Energia Universală obținută 

prin concentrare. 

Buddha a devenit celebru deoarece a descoperit „ca-

lea de mijloc”, adică a arătat că se pot obține aceleași 

rezultate miraculoase chiar dacă mănânci castronul de 

orez primit în dar. Cu trecerea timpului însă, unii oameni 

înstăriți au dorit să obțină și ei diverse siddhi, fără a fi 

însă dispuși să renunțe la viața comodă pe care o duceau. 

În consecință învățătorii lor au modificat modelul, în 

sensul de a relaxa continuu ascetismul inițial. Această 

relaxare a modelului inițial a făcut ca astăzi persoanele 

cu abilități paranormale să fie foarte rare în India, iar la 

televizor să vedem un „yoghin” indian care levitează cu 

ajutorul unui dispozitiv ascuns. 

Cum stă modelul creștin cu predicția? Se pare că nu 

prea bine. Isus Cristos, care avea o mulțime de abilități 

paranormale înnăscute, a reușit să creeze o scoală în care 

îi învăța pe adepți să dobândească și ei unele din aceste 

însușiri. Modelul divinității propus de el era foarte pre-
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dictibil, asigurând un procent ridicat de reușite în rândul 

celor care îl adoptau. Acesta a fost desigur motivul pen-

tru care creștinismul s-a răspândit cu atâta repeziciune. 

În acea perioadă istorică mai exista o mișcare religioasă 

al cărui model era destul de predictibil. Este vorba de 

misterele mithraice, religie răspândită, în special, în rân-

dul soldaților romani. Ulterior, apostolul Pavel și apoi o 

mulțime de alți teologi au modificat modelul propus de 

Isus, făcând ca acesta să-și piardă predictibilitatea iniția-

lă, astfel încât, în prezent, lipsa de predictibilitate este 

stipulată chiar în cadrul modelului prin cuvintele „necu-

noscute sunt căile Domnului”. Credincioșii au înlocuit 

rugăciunea cu cererea, ajungând, astfel, să se aștepte ca 

Dumnezeu să le „livreze” chiar și o „Dacie albastră”. 

*** 

Vă amintiți, desigur, despre discuția referitoare la 

modele, purtată în capitolul 2. Acolo am convenit că una 

dintre cele mai importante funcții ale unui model este să 

asigure predicția sau, cu alte cuvinte, să poată preciza ce 

trebuie făcut pentru a se obține rezultatul dorit. În cazul 

nostru, modelul zeului sau Dumnezeului la care ne în-

chinăm trebuie să prevadă ce acțiune urmează să între-

prindem pentru a obține un anumit rezultat scontat, cum 

ar fi însănătoșirea, în cazul că suntem bolnavi, sau suc-

cesul la vânătoare, atunci când suntem flămânzi. Un mo-

del bun al divinității ne poate asigura o rată ridicată de 

succes, în timp ce un model prost ne va dezamăgi de fie-

care dată. Așa cum prevede statistica matematică, pot 

considera că există o legătură între acțiunea întreprinsă 

de mine și efectul așteptat numai dacă, într-o serie de 

încercări, procentul de realizare este mai mare de 50%. 

Dacă acest procent este mai mic, statistica matematică ne 

învață că nu există nicio legătură între acțiunea întreprin-
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să de mine și rezultatul obținut, adică rezultatul se dato-

rează întâmplării și nu a fost determinat de acțiunea mea. 

Acesta este principalul criteriu utilizat pentru validarea 

unui model. Cu cât un model asigură o predicție mai bu-

nă, cu atât spunem că acesta descrie mai bine realitatea. 

Acest criteriu se aplică desigur și pentru modelul divini-

tății. De fapt, gradul de predictibilitate dă puterea unei 

religii, ține aproape pe coreligionari și le dă încredere în 

Dumnezeul lor. Un model bun ar trebui să permită un 

grad de predicție de peste 50%. În acest caz predicția ar 

însemna faptul că, dacă fac cutare și cutare lucru, obțin 

de la Dumnezeu îndeplinirea unei doleanțe sau măcar 

rămân cu senzația că rugăciunea mea a fost ascultată. 

Natura așteptărilor pe care le pot avea de la Dumnezeul 

la care mă închin depinde, de obicei, de modelul asociat 

acestei divinități. 

Se poate presupune că orice model religios care a 

câștigat aderenți, care s-a impus într-o anumită comuni-

tate, a avut inițial o predictibilitate bună, deoarece, în caz 

contrar, nu ar fi avut succes. Un astfel de model religios 

presupunea de fiecare dată o serie de acțiuni, pe care    

le-am numit anterior tehnologii ale misticului, ce aveau 

ca scop activarea emisferei cerebrale drepte, responsabi-

lă cu „comunicarea cu Dumnezeu”. 

Aceste tehnologii ale misticului puteau fi, de exem-

plu, diverse forme de concentrare, printre care se pot 

număra și rugăciuni profunde către zeitatea implicată de 

model sau ingurgitarea unor substanțe psihedelice care, 

după cum am constatat anterior, pot avea efecte asemă-

nătoare. 

Cu trecerea timpului însă, după mai multe generații, 

o parte dintre tehnologiile misticului, care asigurau func-

ționarea modelului, sunt uitate sau modificate, astfel în-

cât predictibilitatea modelului se diminuează până se 

pierde complet. Lipsa de predictibilitate a unui model 
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religios se datorează deci, în primul rând, pierderii în 

timp a metodelor de activare a lobului cerebral drept sau 

a tehnologiilor misticului, așa cum le-am denumit ante-

rior. Dacă, după trecerea a mai multor sute de ani, adep-

ții uitau semnificația inițială a tuturor simbolurilor reli-

gioase și a metodelor care, prin activarea emisferei cere-

brale drepte, îi conectau cu divinitatea, atunci ritualurile 

religioase deveneau false, lipsite de conținut și de efect. 

În zadar aceștia îl implorau pe Dumnezeul lor să-și în-

toarcă fața către ei, închinându-i ofrande și jertfe. Nimic! 

În zadar sacerdoții cultului promiteau împărăția cerului 

și amenințau cu cele mai întunecate iaduri. Zbuciumul 

lor zădarnic nu mai convingea pe nimeni. Suntem deja în 

fața unui cult îmbătrânit, perimat, lipsit de conținut, fără 

niciun grad de predictibilitate. Era de ajuns ca, în astfel 

de momente, să apară vreun profet, vreun „fiu al lui 

Dumnezeu” sau ceva de genul acesta, care, cu noi meto-

de, cu vreo tehnologie a misticului nouă, mai eficientă, 

să asigure o predictibilitate mai bună noului Dumnezeu 

și toți credincioșii fostului zeu comutau cu entuziasm la 

noul cult. Tehnologiile misticului introduse de noul cult, 

proaspete, eficiente, însoțite de un model adecvat al di-

vinității, asigurau acestuia o predictibilitate suficient de 

ridicată, astfel, încât să convingă pe toată lumea. 

Luând în discuție modelul religiei Greciei antice, 

constatăm că acesta avea o predictibilitate foarte redusă, 

dacă nu cumva lipsea cu desăvârșire. Aducerea de ofran-

de zeilor olimpieni nu avea nici un efect, nu răspundea în 

nici un fel așteptărilor adepților acestei religii. Așa se 

explică pesimismul cunoscut al grecilor care considerau 

că zeii le trimit numai necazuri. Este de presupus că, la 

începuturi, cultul zeilor olimpieni cunoștea practici ezo-

terice care asigurau un anumit grad de predictibilitate, 

dar este evident că, în perioada la care ne referim (sec. 

VI – I), acestea au fost pierdute. În aceste condiții, reli-
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gia Greciei antice a supraviețuit până la apariția crești-

nismului doar pentru faptul ca era susținută de instituțiile 

statului. 

Nu aceleași lucruri se pot spune despre religiile de 

mistere. Predictibilitatea modelelor, care stăteau la baza 

religiilor de mistere, era aproape de 100%, deoarece, du-

pă îndeplinirea tuturor ritualurilor cerute, participanții 

ajungeau întotdeauna în realitatea alternativă, așa cum li 

se promitea. Dacă îți propuneai să intri în contact cu rea-

litatea alternativă, aveai la îndemână metodologia prin 

care puteai obține exact ceea ce doreai. Acest lucru ex-

plică și longevitatea acestor religii de mistere, deși nu au 

fost niciodată religii oficiale, adică religii impuse și sus-

ținute de instituțiile statului. Este drept că, la un moment 

dat, oficialitățile din Grecia antică au încercat să țină sub 

control manifestările misterelor dionisiace, legalizând 

acest cult. Acest lucru era necesar deoarece manifestările 

deveneau din ce în ce mai sălbatice și puteau pune în pe-

ricol siguranța statului, dar monitorizarea a fost posibilă 

doar în zonele centrale ale țării. 

Să ne îndreptăm acum atenția către India, țara mode-

lelor total predictibile. Fie că ne gândim la jainism, bu-

dism sau hinduism putem afirma cu toată convingerea că 

modelele acestor religii au fost 100% predictibile. 

Probabil, ați observat o notă de scepticism în fraza 

anterioară; am spus că modelele religiilor indiene „au 

fost 100% predictibile”. Într-adevăr, dacă pe timpul lui 

Buddha metodologiile de racordare la Energia Universa-

lă erau atât de eficiente, încât te duceau cu certitudine 

către scopul propus - eliberarea din ciclul reîncarnărilor - 

în prezent nu știu dacă acestea mai sunt capabile să-ți 

confere măcar niște siddhi amărâte. Cum altfel să expli-

căm faptul că la televizor putem vedea un yoghin sau, 

cel puțin, un indian îmbrăcat în haine de yoghin care si-

mulează levitația cu ajutorul unui dispozitiv ascuns? De 
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fapt, încă de pe timpul lui Buddha, se remarca un proces 

continuu de relaxare a ascetismului impus cursanților de 

școlile de yoga. Însuși succesul școlii lui Buddha se da-

torează în întregime relaxării ascetismului exagerat pe 

care îl practica, de exemplu, școala jainistă a lui Mahavi-

ra, ce restricționa sever accesul la alimente. 

Calea de mijloc propusă de Buddha îți permitea să 

mănânci totuși câte ceva, fără a-ți periclita atingerea 

scopului final: eliberarea. Acest proces de relaxare a as-

cetismului a continuat însă până dincolo de limita care îți 

mai permitea să obții vreun rezultat, astfel încât, astăzi, 

performanțele incredibile ale vechilor yoghini sunt 

aproape de domeniul fanteziei. 

Din cele prezentate în capitolul 20 rezultă că religia 

iudaică a fost la fel de puțin predictibilă ca și religia ofi-

cială a Greciei antice. Nu este cunoscută nici un fel de 

practică ezoterică, nici o tehnologie a misticului care să 

înfierbânte spiritele, care să aprindă imaginația prin rele-

varea unor realități ascunse. Se pare că nici la începuturi, 

atunci când Moise îi plimba pe evrei prin deșert, nu se 

practicau nici un fel de tehnologii ale misticului care să-i 

convingă pe evrei că religia introdusă de Moise este efi-

cientă. Cum altfel se explică apariția vițelului de aur în 

timpul lipsei lui Moise de pe muntele Sinai? De fapt, 

evreii l-au urmat pe Moise deoarece acesta pretindea că-i 

va conduce la pământul sfânt promis de Dumnezeu. Re-

ligia tradițională a evreilor a supraviețuit peste secole 

doar ca un protest și o speranță în fața cuceritorilor care 

s-au perindat pe acele tărâmuri. 

S-ar putea, totuși, ca rugăciunile intense pe care unii 

iudei le rosteau în fața Zidului Plângerii, să fi avut darul 

de a realiza anumite grade de concentrare, ce asigurau, 

eventual, palide imagini ale realității alternative. Ori-

cum această practică nu constituia un fenomen de masă. 



DINCOLO DE DUMNEZEU 

- 284 - 
 

Cum stă din punct de vedere al predictibilității mode-

lul creștin? Răspunsul este unul singur: jalnic. Faptul că 

rezistă de 2000 de ani și că a fost adoptat de o mare parte 

a populației globului, nu presupune neapărat că are la 

bază un model foarte convingător, cu o predictibilitate 

bună. O perioadă de timp, beneficiind de tehnologiile 

misticului elaborate de Isus Cristos, creștinismul a fost o 

religie cu predictibilitate ridicată. Acest fapt este confir-

mat de răspândirea rapidă în toate zonele adiacente Mării 

Mediterane și supraviețuirea acestei religii în ciuda per-

secuțiilor la care a fost expusă din partea unor împărați 

romani.  

În secolul al IV-lea, creștinismul a devenit însă reli-

gia oficială a imperiului și de acum înainte supraviețui-

rea sa era asigurată de forța instituțiilor statului. Mithra-

ismul, religia concurentă, a fost desființat și, de-a lungul 

secolelor care au urmat, orice abatere de la religia oficia-

lă era drastic pedepsită. Pentru perpetuarea creștinismu-

lui nu mai era importantă predictibilitatea sa și, în conse-

cință, aceasta s-a diminuat continuu până a dispărut cu 

desăvârșire. De fapt, așa cum bine știm, bazele modelu-

lui religiei creștine au fost puse de Pavel, astfel încât pu-

tem lesne presupune că Isus Cristos și adepții său aveau 

altă viziune despre divinitate. Modelul divinității, creat 

de Isus Cristos, avea o predictibilitate foarte ridicată. 

Tehnologiile misticului, răspândite de Isus, dar care au 

fost uitate de mult, trebuie să fi fost foarte eficiente de 

vreme ce aproape oricine i se alătura putea învăța să vin-

dece și să capete o mulțime de alte „daruri”. Semnifica-

tiv este faptul că, la început, romanii considerau crești-

nismul ca fiind o religie de mistere. 

La acea vreme se credea că puteai căpăta astfel de 

„daruri” atunci când Sfântul Duh cobora asupra ta. Este 

evident, că totalitatea pildelor lui Isus și totalitatea prac-

ticilor, prin care însoțitorii lui căpătau „daruri”, alcătuiau 
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un model al divinității cu predictibilitate foarte ridicată. 

La acea vreme, dacă te rugai așa cum te învăța Isus,   

chiar te vindecai sau puteai să ajungi să-i vindeci pe alții. 

Modelul sugerat de Isus a fost modificat mai întâi de 

Pavel pentru a fi adaptat la cerințele noii religii imagina-

te de acesta. Mai târziu și acest model a fost transformat 

de diverși „sfinți” ai bisericii creștine astfel încât, în pre-

zent, s-a ajuns ca lipsa de predictibilitate a modelului 

creștin să fie recunoscută explicit prin celebrele cuvinte: 

„necunoscute sunt căile Domnului”. 

De fapt, majoritatea creștinilor nici nu cunosc prea în 

detaliu modelul Dumnezeului la care se roagă. Un pro-

cent foarte mic dintre aceștia au citit cele două cărți 

„sfinte” ale creștinilor și anume Vechiul și Noul Testa-

ment. Majoritatea credincioșilor își creează un alt model 

al divinității, unul empiric care coincide doar în unele 

puncte cu cel oficial. Astfel, în afară de faptul că toată 

lumea acceptă că Isus Cristos este fiul lui Dumnezeu și 

că a înviat după răstignire, modelul empiric al fiecăruia 

conține o serie de superstiții, enunțate sub forma „e bine 

să …” sau „nu e bine să…” care, de regulă, provin din 

credințele precreștine ale populației și care nu au nimic 

în comun cu modelul creștin.  

Pentru a suplini lipsa de predictibilitate a modelului 

creștin, credincioșii au simțit nevoia să înlocuiască mo-

delul Dumnezeului imprevizibil cu un alt model care, 

sperau ei, ar putea conține și un anumit grad de predicție. 

Omul de rând îl percepe pe Dumnezeu ca pe „boierul 

satului”, astfel încât îi acordă mare considerație atunci 

când este de față, adoptând o atitudine slugarnică (cruci, 

plecăciuni, rugăciuni în genunchi) și uitând complet de 

regulile de conduită creștine (cele zece porunci) atunci 

când nu se află în biserică. Mai mult decât atât, majorita-

tea creștinilor cred că dacă se pun bine cu preoții – „slu-

jitorii stăpânului” - au asigurată o vorbă bună pe lângă 
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Dumnezeu și, deci, își pot permite să mai calce pe ală-

turi. Oamenii cu un anumit nivel de cultură consideră că 

unicul rol al religiei ar fi doar aspectul educativ al aces-

teia, care îi învață pe credincioși să nu fure, să nu omoa-

re, adică normele de conduită care izvorăsc din cele zece 

porunci. În consecință aceștia, adică oamenii culți, își 

zic: „Eu am suficientă educație și cultură pentru ca să 

respect din proprie conștiință regulile de comportament 

civilizat și nu este nevoie de ceva care să mă determine 

să le respect de frică. Religia este bună doar pentru oa-

menii simpli”. 

Lipsa de predictibilitate a modelului creștin a fost 

remarcată chiar de unii oameni ai bisericii. Așa se expli-

că încercarea preotului William Johnston de a împrumu-

ta din predictibilitatea religiilor orientale, elaborând o 

variantă a creștinismului numită Zen Creștin. Această 

erezie a fost prompt și sever pedepsită, dar nu prin ardere 

pe rug ca pe timpurile de glorie a Bisericii, ci prin exco-

municare. De fapt, Johnston nu a modificat cu nimic 

doctrina creștinismului, ci doar a adoptat unele metode 

orientale de concentrare. 

O altă reacție contemporană la lipsa de predictibilita-

te a modelului creștin actual o constituie mișcarea New 

Age. Pe fondul credinței în Dumnezeul Vechiului Tes-

tament și în fiul acestuia, Isus Cristos al Noului Testa-

ment, mișcarea New Age încearcă să introducă și ea une-

le practici orientale, având ca scop îmbunătățirea predic-

tibilității modelului creștin. Evident, și această nouă în-

cercare a avut parte de aceeași reacție de respingere din 

partea Bisericii oficiale. 

Se pare că totul este iremediabil pierdut și că religia 

creștină este condamnată la dispariție, ca fiind o religie 

uzată, perimată, depășită. Din ce în ce mai puțini oameni 

mai cred în modelul acestei religii și își caută realizarea 

aspirațiilor religioase în sânul altor culte. 
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Cercetarea întreprinsă în această carte - modelul 

energetic propus ca urmare a studierii cu metode obiec-

tive, proprii științelor exacte, a fenomenelor religioase, a 

sentimentului religios, a înclinației firești a ființei umane 

către sacru - a scos în evidență aspecte foarte interesante. 

Analizând situația descrisă anterior prin prisma modelu-

lui energetic, rezultă clar că predictibilitatea unui model 

nu poate fi îmbunătățită prin modificarea unor elemente 

ale acestuia. Tot ce trebuie făcut este reintroducerea în 

practica religioasă a acelor tehnologii ale misticului, ale 

acelor practici ezoterice care au declanșat procesul de 

inițiere și coagulare al modelului. În cazul religiei crești-

ne, acest lucru este aproape imposibil deoarece, se pare 

că, practicile ezoterice propuse de Isus Cristos s-au 

pierdut de mult. Să nu uităm însă că misticii creștini au 

preluat și uneori chiar au dezvoltat și au îmbunătățit me-

todele moștenite. Mă gândesc acum la „părinții deșertu-

lui”, acei asceți care, retrași în cotloanele deșertului, nu 

neapărat de frica persecuțiilor la care erau supuși primii 

creștini, perfecționau practicile ezoterice moștenite, 

ajungând la performanțe paranormale cu totul incredibile 

în zilele noastre. Chiar dacă și practicile „părinților de-

șertului” s-au pierdut, tot mai putem apela la ceea ce cu-

noaștem despre misticii mai apropiați vremurilor noas-

tre; mă gândesc acum la practicile sihaștrilor, cu renumi-

ta rugăciune a lui Isus sau la practicile lui Ignațiu de  

Loyola, rămase în memoria omenirii datorită rezultatelor 

incredibile pe care le produceau. 

Nu putem ști dacă aceste practici mai păstrează ceva 

din învățăturile ezoterice ale lui Isus sau dacă au fost 

descoperite în totalitate de misticii apropiați timpurilor 

noastre, dar eficiența lor nu poate fi contestată. 

Deci, ce ar fi dacă Biserica, această instituție străve-

che și venerabilă, fără să umble deloc la model, și-ar 

propune să schimbe câte ceva din protocolul de desfășu-
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rare a slujbei religioase? Ce s-ar întâmpla dacă, la un 

moment dat, preotul împreună cu toți credincioșii din 

biserică ar rosti în gând, în deplină liniște și dăruire, ru-

găciunea lui Isus? Ar încălca oare acest lucru dogmele 

bisericii? Ar putea fi considerat acest fapt cine știe ce 

erezie periculoasă? După mintea mea de mirean, presu-

pun că nu. Dar ce efecte ar putea avea această mică mo-

dificare a protocolului slujbei? Eu cred că miraculoase! 

Rugăciunea lui Isus este, mai presus de orice, un exerci-

țiu de concentrare care, așa cum am constatat în secțiuni-

le anterioare, are menirea să activeze emisfera cerebrală 

dreaptă, să stimuleze „punctul lui Dumnezeu” descoperit 

de medicul american Melvin Morse. Acest exercițiu de 

concentrare, repetat sistematic la fiecare slujbă, ar reîn-

văța neuronii emisferei cerebrale drepte să se racordeze 

la Energia Dumnezeu, eliminând astfel lipsa cronică de 

energie alfa a organismului. Câmpul bioenergetic al fie-

cărui participant la slujbă s-ar extinde, s-ar intensifica, 

rezultând astfel o baie benefică de bioenergie. Efectele  

s-ar simți imediat. Mai întâi o bună dispoziție și o poftă 

de viață ar pune stăpânire pe toți participanții. Nu după 

mult timp ar apărea primele vindecări miraculoase. Poate 

preotul ar putea să le explice credincioșilor că este inutil 

ca aceștia să adreseze rugăminți lui Dumnezeu, mai ales 

de tipul celora în care solicită bunuri materiale. Le-ar 

putea spune: „Tu roagă-te, căci Dumnezeu știe și singur 

de ce ai nevoie”. În loc să formulezi rugăminți către 

Dumnezeu mai bine spune în gând rugăciunea lui Isus, 

cu orice ocazie, de câte ori ai timp și cu siguranță vei 

simți, în cele din urmă intervenția divină. Vă puteți ima-

gina ce ar simți și gândi acei oameni! Ar fi convinși că, 

în sfârșit, Dumnezeu și-a întors fața către ei, că, în sfâr-

șit, rugăciunile lor sunt auzite de Dumnezeu. Ce mai! Ar 

fi o adevărată minune! În termenii acestei lucrări, predic-

tibilitatea modelului ar fi recâștigată. Te rogi lui Dumne-
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zeu și acesta chiar te ascultă. Căile Domnului nu ar mai 

fi așa de necunoscute. Cui i-ar mai păsa că modelul creș-

tin este vechi și nu prea credibil? Ce importanță ar mai 

avea faptul că nu-ți prea vine să crezi ca Dumnezeu a 

făcut lumea în șase zile. Intelectualii sceptici ar trebui să 

admită că religia nu are doar un rol educativ, nu are doar 

rolul de a înfrâna pornirile celor cu mai puțină educație, 

ci are efecte benefice certe asupra fiziologiei organismu-

lui omenesc. 

Tocmai începusem să visez la o asemenea posibilita-

te, dar când mi-am amintit că în bisericile ortodoxe nu 

sunt scaune și mi-a cam trecut entuziasmul. Este dificil, 

dacă nu chiar imposibil, să te concentrezi mutându-te de 

pe un picior pe altul. Pentru concentrare este indispensa-

bilă o poziție cât mai comodă, cât mai relaxantă așa cum 

este, de exemplu, postura yoghină. O poziție incomodă, 

obositoare trimite semnale de alarmă la creier, împiedi-

când obținerea concentrării. Pentru mine este de neînțe-

les de ce din bisericile ortodoxe au dispărut scaunele, în 

timp ce toate celelalte curente creștine le-au păstrat. 

Dar nu cred că trebuie să ne facem prea multe griji 

din cauza scaunelor. Mai degrabă să ne gândim că este 

foarte puțin probabil ca autoritățile bisericești, încreme-

nite în dogmatismul lor, să accepte schimbarea, nici mă-

car cu o iotă, a protocolului de desfășurare a slujbei din 

biserică. 
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24. MISTICII, ENERGIA ALFA ȘI PĂCATUL 
Rezumat. Misticii tuturor timpurilor și tuturor  reli-

giilor au dezvoltat și practicat procedee prin care urmă-

reau, pe de o parte să realizeze performanțe paranormale, 

denumite de indieni siddhi, iar pe de altă parte să pătrun-

dă cât mai adânc în realitatea alternativă, fapt posibil 

prin inducerea stărilor holotropice. După cum propune 

modelul energetic, acest lucru este posibil prin conecta-

rea la Energia Universală, dar și prin economisirea dras-

tică a energiei alfa dobândite. Principalele procedee uti-

lizate de mistici pentru economisirea energiei alfa au 

fost posturile severe, abstinența sexuală, dar și un stil de 

viață din care erau excluse violența, minciuna, furtul, 

acumularea de averi etc. În conformitate cu modelul 

energetic propus în această lucrare, posturile severe 

practicate de mistici aveau ca scop comutarea alimentării 

corpului uman de pe energia chimică, obținută din ali-

mente, pe energia alfa obținută din Energia Universală. 

Abstinența sexuală și toate celelalte rigori autoimpuse de 

mistici aveau rolul să economisească energia acumulată 

pentru a fi utilizată pentru dobândirea de abilități para-

normale. 

Toate aceste practici au ajuns până în zilele noastre 

prin intermediul religiilor care au fost fondate pe baza 

ideilor filozofice ce încercau să explice realizările para-

normale ale fondatorilor acestor religii. Pe lângă enume-

rarea unor practici pe care adeptul trebuia să le execute, 

aceste religii conțineau o serie de interdicții, mai mult 

sau mai puțin severe, denumite în general „păcate”. Fap-

tul că aceste „păcate” sunt identice cu prescripțiile unor 

vechi „școli” de practici paranormale este - pentru cei 

care se mai îndoiesc - o dovadă clară că diversele religii 

își au originea în astfel de școli. Mai mult decât atât, fap-
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tul că aceste „păcate” sunt, în esență, cam aceleași în 

toate religiile, ne conduce la ideea că, în strădaniile lor, 

misticii au ajuns la aceleași metode de evoluție spiritua-

lă, indiferent de perioada istorică sau regiune a globului 

în care au trăit. 

*** 

La prima vedere s-ar părea că nu există nicio legătură 

între cele trei noțiuni din titlu. Oare chiar așa să fie? Dar 

înainte de a începe o analiză, care să ne reveleze această 

legătură, îmi dau seama că am utilizat până acum cuvin-

tele mistic/mistici fără a le preciza conținutul. Această 

clarificare este cu atât mai necesară cu cât cuvântul mis-

tic a căpătat, în mod nejustificat, conotații negative în 

lunga noapte comunistă. Deci, cine sunt misticii? 

Toate religiile de pe pământ au avut misticii lor. Prin 

calificativul mistic erau desemnate toate acele persoane 

care au avansat pe calea obținerii și adâncirii stărilor ho-

lotropice. Ne amintim desigur că aceasta însemnă pă-

trunderea în realitatea alternativă, în care pot fi întâlnite 

diverse spirite bune sau rele, uneori aparținând unor rude 

decedate, alteori personaje arhetipale sau entități aparți-

nând regnului animal, vegetal sau chiar mineral. După 

cum am afirmat anterior, fiecare religie a elaborat un set 

de practici prin care adepții puteau să-și inducă starea 

holotropică, ce le permitea pătrunderea în realitatea al-

ternativă. 

Toți întemeietorii de religii aveau diverse puteri pa-

ranormale cu ajutorul cărora pătrundeau în realitatea 

alternativă, de unde se întorceau cu diferite idei și con-

cepții care contribuiau la construirea modelului noii reli-

gii. Toate aceste puteri paranormale, care aveau uneori 

manifestări spectaculoase (vindecări miraculoase, mers 

pe apă, levitație etc.), îi ajutau să impună celor din jur 

modelul său de divinitate. Astfel, acesta era considerat 
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de adepți fie un mesager al lui Dumnezeu fie, mai mult, 

chiar fiul lui Dumnezeu. Adepții apropiați ai întemeieto-

rului nu erau încă denumiți mistici. Ceea ce numim mis-

tici apar mai târziu, când grupuri de credincioși se retrag 

în peșteri, mănăstiri sau alte lăcașuri de cult și practică 

cu sârguință învățăturile întemeietorului. Sunt cunoscute 

cazuri când acești mistici au depășit chiar performanțele 

celui care a întemeiat respectiva religie. De exemplu, 

dacă ne referim la creștinism, călugărul Giuseppe da Co-

pertino levita și zbura mult mai ușor decât Isus Cristos, 

iar episcopul Alphonso Maria de Liguori, sanctificat mai 

târziu, pe lângă faptul că levita avea și puterea bilocaţiei. 

De notorietate sunt misticii musulmani, numiți sufi 

care levitau în mod curent, deși despre Mahomed, înte-

meietorul religiei musulmane, nu se menționează că ar fi 

avut astfel de abilități. 

Așadar, după cum pretinde modelul energetic propus 

în această lucrare, creierul uman transformă, în mod 

normal, o anumită cantitate de Energie Universală în 

energie alfa. Misticii au învățat să amplifice acest pro-

ces, prin metodele enumerate pe parcursul acestei lu-

crări, obținând astfel performanțele extraordinare de care 

am amintit în capitolele anterioare. Analizând însă viața 

misticilor și regulile impuse de aceștia discipolilor lor, se 

observă imediat că obținerea de mai multă energie alfa 

nu a fost unicul drum pe care misticii l-au urmat. În pa-

ralel cu acele practici, care aveau menirea să aducă cre-

ierul în stările de conștiință modificată ce sunt propice 

procesului de producere a acestei energii, misticii de-

clanșau și un proces drastic de economisire a energiei 

dobândite. 

Să urmărim, deci, care erau procedeele utilizate de 

mistici pentru a realiza economia de energie. Scopul pe 

care mi l-am propus nu este deloc dificil de atins, întru-
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cât misticii tuturor religiilor și tuturor timpurilor aveau 

cam aceleași procedee de economisire a energiei. 

Să ne amintim că toți acești mistici își autoimpuneau 

un regim alimentar foarte sever. Scopul acestei practici, 

întâlnite la misticii este evident: pentru digerarea hranei 

și mai ales pentru digerarea cărnii, organismul uman 

consumă foarte multă energie. Este cunoscută starea de 

somnolență care se instaurează după o masă copioasă. 

Pentru a asigura energia necesară digestiei, organismul 

reduce cantitatea de energie alocată altor activități ale 

corpului și, în special, cele alocate activității cerebrale. 

Pe lângă faptul că a consuma mai puțină hrană și, în spe-

cial, mai puțină carne are ca efect o economie de ener-

gie, cea consumată pentru digestie, iar un post sever poa-

te avea și alte efecte. Lipsa acută de energie chimică a 

organismului, cea obținută din alimente, amplifică pro-

cesul de transformare a Energiei Universale în energie 

alfa, asigurând astfel supraviețuirea individului. Evident, 

aceste posturi erau însoțite de practici specifice fiecărei 

religii care, de fapt, erau exerciții de concentrare. Pentru 

a fi de acord cu afirmațiile mele este suficient să vă 

amintiți concluziile la care a ajuns celebrul medic fran-

cez Alexis Carrel: “Se constată că, la cel ce are simțul 

sacrului și se roagă, scade consumul de proteine și o 

energie nouă, necunoscută, ține locul unei hrane abun-

dente.” 

Urmărind de-a lungul timpului acest aspect al asce-

tismului autoimpus, mi se pare firesc să începem cu In-

dia, țara în care misticii au ajuns la cele mai spectaculoa-

se și incredibile performanțe. 

Dintre vechii indieni, cei mai drastici în privința pos-

tului au fost jainiștii. Mircea Eliade credea că Jaina este 

o mișcare ascetică care a apărut în aceeași perioadă cu 

budismul, dar tradiția jainiștilor susține că aceștia au o 

istorie foarte veche, datând chiar din perioada preariană. 
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Cunoscutul cercetător al filozofiilor indiene, Rudolf 

Zimmer considera pretențiile jainiștilor ca fiind înteme-

iate, iar ultimele excavații au descoperit că simbolurile 

jainiste erau cunoscute de civilizația Văii Indusului care 

a existat cu 2000-3000 de ani înainte de Cristos. 

Astfel, doctrina și practicile Jaina cereau practicanți-

lor să mănânce foarte puțin, astfel încât se înregistrau 

destule cazuri în care începătorii mureau efectiv de ina-

niție. Zimmer se mira chiar cum este posibil ca jainiștii, 

care manifestau un respect deosebit pentru viața oricărei 

vietăți, să aibă un dispreț atât de mare pentru viața pro-

prie. Se știe că jainiștii, pentru a nu strivi din greșeală o 

vietate oricât de mică, nu ieșeau noaptea din casă, iar, 

când se deplasau, măturau drumul înaintea lor. După pă-

rerea mea, explicația acestei aparente contradicții constă 

în faptul că jainiștii forțau prea brutal „comutarea” orga-

nismului de la consumul de energie chimică, la utilizarea 

energiei alfa. 

Este evident că succesul doctrinei lui Buddha a con-

stat în acceptarea căii de mijloc, în care, deși mâncai câte 

ceva, puteai totuși să dobândești siddhi, acele performan-

țe miraculoase spre care tindeau toți yoghinii. De fapt, 

acest proces de relaxare a practicilor ascetice, început de 

Buddha, a continuat peste secole ajungând ca, în unele 

forme de tantrism, practicantul, acel vira (eroul – așa 

denumeau indienii pe cel ce își însușea doctrina tantrică) 

să aibă voie să mănânce și să bea tot ce este mai bun; 

nici femeile nu îi erau interzise. Evident, acești vira nu 

ajungeau nici pe departe la performanțele predecesorilor 

lor și nici măcar nu-și propuneau acest lucru. Maxima 

curentă printre acei tantrişti era: „Eu vreau să mănânc 

zahăr, nu să devin zahăr”. 

Cuceritorii arieni ai Indiei nu practicau postul și nu 

cunoșteau niciuna dintre practicile ascetice. Ei credeau 

că viața îți este dată pentru a te bucura de ea, iar zeii pu-
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teau fi îmbunați prin ofrande și prin rugăciunile brahma-

nilor. Ei priveau cu uimire și uneori cu dezaprobare pe 

asceții localnici, probabil, descendenți ai locuitorilor  

Văii Indusului sau ai civilizațiilor contemporane cu  

aceștia, pe care îi descriau ca fiind niște sălbatici, ce, 

adesea, le inspirau teamă prin performanțele lor suprana-

turale. Însuși Shiva, zeul de mai târziu al hinduismului, 

ocrotitor al localnicilor, era privit de arieni ca fiind un 

zeu sălbatic și sângeros, rătăcitor prin păduri și hățișuri. 

După mai multe secole, prin contopirea dintre religia ari-

enilor cuceritori și credințele localnicilor, a luat ființă 

hinduismul al cărui zeu atotputernic a devenit Shiva. Cu 

această ocazie multe dintre practicile ascetice ale vechi-

lor indieni au fost preluate și încorporate în noua religie. 

Dacă ne întoarcem acum în bazinul Mării Meditera-

ne, leagănul unor mari religii ale lumii, constatăm că iu-

daismul nu aprecia și nu încuraja ascetismul. Uneori 

evreii practicau postul în perioadele de persecuție. Au 

existat totuși câteva secte iudaice care practicau posturi 

severe și trăiau, în mod curent, în condiții austere. Prin-

tre acestea s-au remarcat esenienii, despre care cei mai 

mulți cercetători cred că au trăit pe malul Mării Moarte 

în timpul lui Isus Cristos. 

Nu știm dacă Isus a fost influențat de doctrina eseni-

enilor, dar unii cercetători susțin că Ioan Botezătorul ar 

fi fost un adept al acestora. De fapt, se pare că izbăvirea 

de păcate prin scăldarea în apă, botezul de mai târziu al 

creștinilor, era o practică curentă a esenienilor. 

Creștinismul, deși apărut în sânul societății iudaice, 

privit din punct de vedere al austerităților practicate, are 

totuși caracteristici diferite față de iudaism. Primii creș-

tini trăiau simplu, fără proprietăți și adesea practicau 

postul prelungit. Cercetătorii consideră că, sub acest as-

pect, creștinismul se aseamănă mult cu budismul. Aceas-

tă asemănare este pusă pe seama faptului că doctrinele 
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ambelor religii consideră că omul este înclinat spre păcat 

și poate fi mântuit numai dacă își neagă necesitățile tru-

pului. De fapt, această explicație este cam formală și lip-

sită de conținut. După părerea mea, explicația asemănării 

dintre creștinism și budism trebuie căutată în altă parte. 

Ambele religii au debutat ca niște mișcări fără caracter 

religios în care adepții erau învățați să practice diverse 

exerciții având ca scop inducerea stărilor modificate de 

conștiință, ceea ce numește Stanislav Grof stări holotro-

pice. Budismul a devenit religie mult mai târziu, după ce 

a fost răspândit mai întâi în Tibet și mai apoi în restul 

Asiei de Est. În ceea ce privește creștinismul, se știe că 

Isus propovăduia doar apropierea iminentă a judecății lui 

Dumnezeu fără a ataca religia iudee. Bazele noii religii - 

creștinismul - au fost puse, după cum știm, de Pavel. 

Atât Buddha, cât și Cristos erau maeștri în inducerea stă-

rilor holotropice și în obținerea de siddhi și, cu siguranță, 

căile prin care au ajuns la asemenea performanțe au fost 

asemănătoare. Peste tot în lume cei dedicați inducerii 

stărilor holotropice au dus o viață simplă, renunțând la 

proprietăți, mâncând puțin și meditând mult. Este firesc 

ca adepții acestora să continue practicile de viață simplă 

ale mentorilor lor și, în consecință, religiile care au fost 

apoi fondate să reflecte obiceiurile celor care erau consi-

derați întemeietori. 

Iată că, deși au trăit în perioade diferite (Buddha a 

trăit cu 500 de ani înainte de Cristos) și în locuri diferite, 

două persoane care au lăsat urme adânci în conștiința 

societății umane au ajuns la aceleași soluții pentru eco-

nomisirea energiei alfa. De fapt, toți misticii au practicat 

posturi severe împreună cu o serie întreagă de privațiuni, 

chiar dacă acestea nu erau întotdeauna cerute de dogme-

le religiei lor. Toți aceștia au observat că pot atinge mult 

mai ușor starea holotropică, în care pătrundeau în reali-

tatea alternativă, dacă mâncau puțin. Posturile creștini-
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lor sau ale musulmanilor au plecat de la aceste observa-

ții: te rogi mult mai ușor și cu efecte mult mai puternice 

dacă ai burta goală. În prezent, creștinii au reținut numai 

postul și consideră că fac o favoare lui Dumnezeu, sau 

mai degrabă „boierului satului”, prin acest sacrificiu. De 

fapt, efectul postului este pierdut dacă nu este însoțit și 

de rugăciuni. Dar atenție! Rugăciuni, nu rugăminți! 

O altă cale importantă de economisire a energiei alfa 

este abstinența sexuală. Actul sexual consumă o mulțime 

de energie și cel care face eforturi deosebite pentru a o 

obține nu-și poate permite acest lux. Nu întâmplător toți 

misticii lumii au recurs la abstinență sexuală. Din acest 

punct de vedere, nu pot fi de acord cu Dan Brown, auto-

rul romanului de succes „Codul lui Da Vinci”, și cu toți 

ceilalți care afirmă că Isus Cristos trebuie să fi fost nea-

părat căsătorit, căci acesta era obiceiul la evrei. Cristos 

nu era un evreu oarecare și, mai mult ca sigur că, pentru 

a realiza performanțele care sunt amintite în Evanghelii, 

nu-și putea permite să risipească energia în escapade 

amoroase. 

Un argument concludent în acest sens îl constituie 

Platon, filozoful grec, despre care se știe că era preocu-

pat de inducerea stărilor holotropice și, în acest scop, 

evita contactele sexuale. În această conduită a lui Platon 

își are originea dictonul „dragoste platonică”, care pre-

supune o relație în care nu este implicat sexul. 

Există totuși în istoria omenirii o excepție. Tantriștii, 

o ramură mai târzie a hinduismului, reușeau performanța 

de a acumula energie prin actul sexual. Aceștia practicau 

continența sexuală, controlând ejacularea sau amânând 

această fază cât de mult posibil, astfel încât conservau 

energia acumulată în timpul actului sexual, pentru ca 

apoi, prin tehnici speciale, să o dirijeze în alte direcții. 

Unii dintre aceștia ajunseseră la performanța ca, în tim-
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pul actului sexual, să absoarbă energia partenerei în așa 

măsură încât, uneori, aceasta murea. 

În afara acestor metode radicale de economisire a 

energiei alfa, întâlnim la toți misticii încă o suită de ma-

nifestări comportamentale care, în esență, au drept scop 

tot economia de energie. Toți misticii recomandă disci-

polilor lor să fie buni cu cei din jurul lor. În afara faptu-

lui că această atitudine conducea la o stare de relaxare și 

bună înțelegere în cadrul comunității, avea ca efect și 

economisirea de energie. Cred că fiecare dintre noi a 

constatat cât de epuizantă este starea de tensiune genera-

tă de exacerbarea unui conflict. Nu întâmplător, Isus 

Cristos recomanda celor din jurul lui ca, atunci când 

primesc o palmă, să întindă și celălalt obraz. Exact 

aceasta este starea care îți permite să păstrezi energia 

acumulată. Acesta este motivul pentru care misticii tutu-

ror religiilor au fost percepuți ca oameni buni, împăciui-

tori și sfinți. 

Este interesant să studiem regulile pe care trebuiau să 

le respecte cei ce doreau să avanseze pe calea raja yoga - 

yoga regală. După cum cere doctrina acestei discipline, 

ucenicul trebuie să parcurgă opt pași. Primul pas, yama 

se referă la cele cinci abțineri: 

- Ahimsa - non-violența, presupune să nu rănești sau 

nedreptățești pe nimeni cu vorba sau cu fapta, dar nici 

măcar cu gândul; 

- Satya - să gândești și să rostești numai adevărul; 

- Asteya - să nu furi și nici măcar să nu-ți dorești ce 

nu este al tău; 

- Brahmacharya - să te abții de la actul sexual; celi-

batul pentru persoanele necăsătorite și monogamia pen-

tru cele căsătorite. Nu trebuie nici măcar să nutrești   

vreun gând de natură sexuală către o altă persoană în 

afară de soț sau soție. În mod normal prin brahmacharya 

se înțelege celibatul; 
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- Aparigraha - să nu deții decât strictul necesar. 

Este evident că aceste reguli sunt asemănătoare cu 

cele impuse de religia creștină. Respectarea acestor re-

guli aduce cu sine două beneficii importante. În primul 

rând, elimină toate activitățile care sunt consumatoare de 

energie, dar, de asemenea, eliberează mintea de preocu-

pările cotidiene, permițând o concentrare mai ușoară. Să 

nu uităm că yoghinii erau călugări cerșetori, astfel încât 

nu duceau de loc grija zilei de mâine. Aceste cerințe ale 

disciplinei raja yoga sunt identice cu cele cinci jurămin-

te ale Jainismului. 

Cel de-al doilea pas, se numește Niyama și se referă 

la cele cinci datini: 

- Shaucha - curățenia trupului și a minții. Curățenia 

trupului cred că este necesară oricui, dar destul de greu 

de păstrat pentru niște călugări cerșetori. Curățenia min-

ții poate să însemne orice, dar, în acest context, cred că 

se referă mai mult la cele cinci abțineri ale pasului yama; 

- Santosha - să fii mulțumit cu ce ai. Este de la sine 

înțeles, că starea de nemulțumire pe care o poți căpăta 

atunci când îți dorești ce nu ai, nu este propice concen-

trării gândurilor; 

- Tapas - austeritate și practicarea unor ritualuri aso-

ciate pentru disciplinarea corpului și obținerea controlu-

lui asupra minții. În această privință imaginația indieni-

lor a întrecut orice măsură. Pentru ei tapas însemna să 

stai între patru focuri intense, care aproape te prăjeau de 

viu și aceasta în căldura sufocantă a Indiei, însemna să ții 

deasupra capului o piatră grea un timp foarte lung, alte-

ori însemna să ții în permanență un braț ridicat pentru o 

săptămână, o lună sau un an și câte și mai câte astfel de 

penitențe; 

- Svadhyaya - studiul scrierilor vedice pentru a fi in-

format despre Dumnezeu și suflet. Ei, acesta era aspectul 
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intelectual al disciplinei care apropie raja yoga de hindu-

ism; 

- Ishvara pranidhana - adorația pentru Dumnezeu. 

Aici intervine un fapt curios: deși zeul principal al hin-

duismului este Shiva sau pentru alții Vishnu, yoghinii au 

un Dumnezeu special al lor, de fapt, un yoghin desăvâr-

șit și nemuritor, denumit de ei Ishvara. 

Peste ceilalți pași ai disciplinei vom trece mai repe-

de, deoarece nu au relevanță pentru subiectul în discuție. 

Aceștia sunt: Asana care se referă la cunoscutele poziții 

yoghine; Pranayama care se referă la controlul respirați-

ei; Pratyahara – retragerea simțurilor de la obiectele ex-

terne; Dharana – concentrarea gândurilor asupra unui 

singur obiect; Dhyana – în care meditatorul se contopeș-

te cu obiectul meditației și, în sfârșit, ultimul pas – Sa-

madhi – în care practicantul obține iluminarea. 

După cum constatați, totul devine foarte complicat, 

astfel încât ne este greu să pricepem despre ce este vor-

ba. Dar, probabil, cu un guru lângă tine, care îți explică 

și te îndrumă la fiecare pas, treaba merge mai ușor. Nu 

pot să nu mă gândesc acum la bieții mistici creștini care, 

parcurgând acest drum, nu aveau la dispoziție decât în-

drumarea că trebuie să „coboare mintea în inimă”. Nu 

este de mirare că doar „unul dintr-un neam” reușea să 

ajungă la desăvârșire. Pentru comparație, să ne amintim 

că Buddha avea vreo 800 de adepți care reușiseră deja să 

atingă această stare încă în timpul vieții lui. 

Multe dintre recomandările misticilor sau ale celor 

care au creat mișcări mistice s-au concretizat în doctrine-

le religiilor create ulterior. Religiile din toate timpurile 

au stabilit pentru adepții lor reguli de comportament mai 

mult sau mai puțin stricte. Respectarea acestor reguli fă-

cea distincția dintre cei ce aparțineau cultului respectiv și 

cei care nu aparțineau. Odată însă ce te declarai de voie 

sau de nevoie adeptul unei religii, încălcarea acestor re-
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guli te umplea de păcate. Păcate și păcătoși există în toa-

te religiile. Dar ce este păcatul? 

În religia iudaică cea mai importantă restricție, care 

trebuia neapărat respectată, era să nu muncești în ziua a 

șaptea. Mie mi se pare evident de ce această restricție era 

așa de importantă; cei care munceau în această zi cu si-

guranță nu credeau în Iahve, Dumnezeul iudeu. Astfel 

puteai să-ți dai seama dintr-o singură ochire de partea cui 

este vecinul. Pe lângă această restricție capitală, iudeii 

trebuiau să respecte „Legea lui Moise” care, în cea mai 

mare parte, conținea o serie de reguli profilactice, proba-

bil, foarte utile în vechime. Astfel „Legea lui Moise”, în 

afară de faptul că le impunea credincioșilor o serie de 

reguli de igienă, le mai arăta ce au voie să mănânce pen-

tru a-și păstra sănătatea și, de asemenea, cum să proce-

deze în cazul apariției simptomelor unor boli. Este de la 

sine înțeles că aceste reguli erau foarte utile unei popula-

ții analfabete și ignorante, pentru care unica sursă de in-

formare era ascultarea „cărturarilor”. În vechiul Israel, 

cărturarii erau persoane instruite în tainele „Legii” și 

aveau misiunea oficială de a face cunoscute populației 

preceptele acesteia. Evident că a nu respecta „Legea” era 

„păcat” și, deci, păcătosul se putea aștepta la fel de fel de 

pedepse din partea lui Iahve sau a slujitorilor lui, preoții. 

În concluzie, pentru iudei „păcatul” era clar definit și 

însemna să nu respecte „Legea”. 

În doctrina creștină, moștenitoarea unei mari părți a 

preceptelor religiei iudaice, nu mai este cerută respecta-

rea „Legii lui Moise”, cu excepția „celor zece porunci”. 

Acest lucru nu înseamnă că am scăpat de reguli și de 

„păcat”. Orice creștin știe că păcatul îl pândește la tot 

pasul. Uneori păcătuiește fără să-și dea seama.            

Păcătuiește și în somn, dacă „doamne ferește” visează ce 

nu trebuie. Astfel, dacă la evrei păcatul este clar definit 

de „Lege”, la creștini acest aspect este lăsat, în mare par-
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te, pe seama imaginației propovăduitorului, ba uneori și 

pe cea a credinciosului. 

Cred că ar fi imposibil ca cineva să întocmească un 

catalog al tuturor păcatelor care stau la dispoziția unui 

creștin. Acestea sunt atât de multe și de variate, încât pot 

satisface cele mai exigente pretenții. Putem totuși încer-

ca o clasificare a păcatelor și, în această ordine de idei, 

cred că cel mai potrivit criteriu ar fi proveniența acesto-

ra. 

Primul păcat și cel mai grav, cel mai de neiertat, este 

„păcatul originar”, cel pe care l-a săvârșit Adam când a 

mușcat din fructul „arborelui cunoașterii”. Avea voie să 

facă orice acolo sus în rai, dar nu trebuia să se atingă de 

acest pom. Nu a rezistat tentației și a făcut-o. Dar de ce a 

fost atât de gravă fapta lui? Să analizăm mai atent. Stă-

pânul Edenului îi stabilise o regulă clară: nu ai voie să…, 

dar în acel moment el nu știa încă ce este bine și ce este 

rău, adică, fie nu avea discernământ, fie nu avea reguli în 

raport cu care să stabilească acest lucru. Putea să mănân-

ce, să doarmă, să se distreze cu consoarta și cam atât. 

Cred că erau o pereche de animale de companie foarte 

plăcută. Oare aceasta să fi fost intenția lui Dumnezeu în 

legătură cu mult lăudata lui creație? Dar, iată, că Adam 

nu se mulțumește cu acest rol; el dorește să cunoască 

singur ce este bine și ce este rău, sau, cu alte cuvinte, 

dorește să devină Om. În concluzie, pentru faptul că a 

îndrăznit să facă pasul de la animal la om a fost pedepsit 

de Dumnezeu. Dar, de fapt, nu Dumnezeu a fost acela 

care a vrut să-l creeze pe Om? Evident, aici este o con-

tradicție. Cred că autorii acestui model al divinității tre-

buiau să se gândească mai bine. Dar nu această analiză 

este acum scopul nostru. 

Dar să ne întoarcem la clasificarea păcatelor. Intere-

sant de știut este însă faptul că religia iudaică nu dădea 

prea mare importanță păcatului originar. Acesta a deve-
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nit însă foarte important, de nesuportat și de neiertat în 

creștinism. Motivul acestei „promovări” a păcatului ori-

ginar este evident. Pavel, artizanul doctrinei creștine, 

trebuia să explice de ce Dumnezeu, cel atotputernic, i-a 

lăsat pe oameni să-i omoare presupusul fiu, răstignindu-l 

pe cruce. Povestea cu neascultarea lui Adam i s-a părut 

un motiv destul de plauzibil. Rămâne totuși următoarea 

întrebare: Adam și Eva fuseseră deja pedepsiți pentru 

fapta lor, prin alungarea din rai. În aceeași măsură au 

fost pedepsiți și urmașii acestora. De ce oare nu și-a po-

tolit Dumnezeu furia, după ce l-a alungat pe Adam din 

rai, ajungând, în cele din urmă, să-și omoare propriul 

fiu? Nu întâmplător orientalii sunt uimiți și îngroziți să 

constate la ce Dumnezeu răzbunător și sângeros se roagă 

creștinii. 

O altă categorie de păcate poate proveni din încălca-

rea celor 10 porunci biblice. În mod evident aceste po-

runci sunt reguli de comportament social și moral, iar 

faptul că ele apar în modelul religiei iudaice, arată destul 

de limpede că societatea din acele timpuri nu avea ase-

menea reguli. Aceste reguli au fost preluate de toate sis-

temele judiciare și încălcarea lor, în afara unei pedepse 

de la Dumnezeu, atrage și o pedeapsă de la societate, 

evident, dacă ești prins și dovedit. 

O categorie largă de păcate care-i pândesc pe creștini 

provine din religiile așa zise barbare, pe care diversele 

comunități le aveau înainte de convertirea la creștinism. 

Acestea își au originea în diversele superstiții acumulate 

de-a lungul secolelor și respectarea sau încălcarea reco-

mandărilor acestor superstiții te ridică pe culmile virtuții 

sau te trimite în fundul iadului. Este evident că aceste 

superstiții depind de zona geografică la care ne referim 

și, deci, au o răspândire limitată. Cu alte cuvinte ce e pă-

cat la noi, nu e păcat și la voi. Cel mai elocvent exemplu 

îl constituie obiceiul unor populații din Kamceatka, care 
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prevede ca tânăra fată să-și strângă zestrea din prostitu-

ție. Cu cât a strâns mai mult, cu atât este mai apreciată 

de viitorul soț și de familia acestuia. Tare ciudat pare să 

mai fie și Dumnezeul ăsta! Dar poate că în Kamceatka 

„guvernează” alt Dumnezeu. 

Să ne referim acum la păcatele care sunt specifice 

modelului creștin. Marea majoritate a acestor „păcate” 

provin din interpretarea faptelor și spuselor lui Isus Cris-

tos, așa cum au ajuns ele la noi. Orice creștin cunoaște 

învățăturile nemaiauzite ale lui Isus care, cu o detașare, 

cu o bunătate de neînțeles în acele timpuri, își învăța 

adepții: iubește-ți aproapele ca pe tine însuți; dacă cineva 

îți dă o palmă, întinde-i și celălalt obraz. Aceste sloga-

nuri sintetizau filozofia de viață pe care Isus o recoman-

da ca manieră de comportament în societate și, fără dis-

cuție, ele reprezentau și modul în care se manifesta el 

între oameni. Rămâne de neînțeles de ce a blestemat 

smochinul care nu mai avea fructe, dar, probabil, că 

foamea i-a întunecat mintea. 

Acest comportament de detașare totală față de tot  

ceea ce înseamnă vanitate, deșertăciune, avere nu este 

propriu numai lui Isus Cristos. Bunătatea, peste limitele 

firești ale epocii, disprețul față de bunurile materiale, 

absența orgoliilor le întâlnim la toți cei care aveau un 

grad ridicat de evoluție spirituală și aici mă refer, în spe-

cial, la yoghini, budiști, lamaiști, taoiști, etc. 

Așa cum rezultă din modelul energetic, acest com-

portament constituie o condiție esențială pentru atingerea 

scopului tuturor acestor practici: acumularea de energie. 

Pizma, ura, răzbunarea, acumularea de bunuri materiale 

sunt, în sine, consumatoare de energie, dar, în același 

timp, abat atenția practicantului de la scopul său princi-

pal: meditația. 

Dar acum să discutăm mai concret despre păcate. 

După dogmele religiei creștin-ortodoxe păcatele care-i 
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pândesc pe credincioși sunt: păcatul necredinței, mân-

driei, portului indecent, blestemului din casă, înjurături-

lor, nerespectării zilelor de odihnă, beției, apelării la 

vrăjitorie, nerespectării zilelor de post, needucării copii-

lor în spiritul creștin, avortului, furtului, curviei, prea-

curviei. 

De la prima vedere, ne dăm seama că păcatele enun-

țate mai sus pot fi împărțite în trei categorii. O primă ca-

tegorie se referă la păcatele, adică acele fapte ale oame-

nilor, care ar putea lovi direct în interesele castei preo-

țești. 

Păcatul necredinței. Există multe religii și fiecare are 

dreptul să creadă în care Dumnezeu dorește. În care 

Dumnezeu este păcat să nu crezi? Dacă crezi în Allah 

este cumva un păcat? Și dacă este un păcat, atunci în ra-

port cu ce religie și ce preot? Este evidentă contradicția! 

Acest „păcat” nu poate fi raportat la Dumnezeu, căci  

Allah este doar un alt nume al aceluiași Dumnezeu. Cel 

care se simte deranjat de necredința ta este preotul orto-

dox care a pierdut astfel un enoriaș, adică un contribua-

bil. Lucrurile sunt cu atât mai grotești dacă tu nu ești 

musulman, ci doar catolic. Păcatul tău nu este cu nimic 

mai scuzabil căci, deși crezi în același Isus Cristos, poate 

scris cu doi de i (ortodocșii scriu Iisus) ești contribuabi-

lul altcuiva. La fel se pune problema și cu celelalte culte 

creștine. Știți cu câtă vehemență tună preotul împotriva 

„păcătoșilor” de adventiști, baptiști, penticostali, stiliști 

și, în special, a acelora care sunt prin preajma parohiei 

sale. Este evident că astfel de „păcate” au fost inventate 

de preoți pentru a-și apăra interesele. Din aceeași catego-

rie mai fac parte și următoarele păcate: nerespectarea 

zilelor de odihnă și needucarea copiilor în spiritul creș-

tin. Nerespectarea zilelor de odihnă (Duminică, Paște, 

Crăciun) are ca efect faptul că în aceste zile nu mergi la 

biserică și, deci, nu prea îți pasă de obiceiurile crești-
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nești. Într-adevăr, mare păcat! Needucarea copiilor în 

spiritul creștin este un păcat și mai mare deoarece sub-

minezi viitorul creștinismului. 

O altă categorie de păcate a izvorât din dorința castei 

preoțești de se implica în morala societății mirene și de a 

ține pasul cu vremurile. Păcatul portului indecent și pă-

catul avortului sigur nu provin de pe vremea lui Cristos, 

ci sunt un produs al vremurilor noaste. 

În sfârșit, o ultimă categorie, conține păcatele care se 

referă la acele fapte ce conduc la risipa de energie. Din-

tre acestea am accentuat anterior importanța postului și 

de aici derivă păcatul nerespectării zilelor de post. Păca-

tul curviei și preacurviei au legătură directă cu economi-

sirea de energie prin abstinență sexuală. Nu poți impune 

tuturor abstinența sexuală, dar măcar să nu abuzăm de 

plăcerile cărnii. În legătură cu acest păcat, îmi amintesc 

de povestea lui Ițic care se duce la rabin și îl întreabă 

dacă are voie să se culce cu amanta în postul Paștelui. 

Rabinul neagă vehement, ridicând mâinile spre cer în 

semn de indignare: ”Nu! Nu! Doamne ferește! Mare pă-

cat!” Ițic, neperturbat, continuă cu întrebările. „ Rabi, 

dar cu nevasta am voie?” Ceva mai liniștit rabinul îi 

răspunde „Da, da, cu nevasta ai voie!” Dintr-o dată Ițic 

devine nelămurit: „Dar rabi, nu înțeleg de ce cu nevasta 

am voie, iar cu amanta nu?” Rabinul îi răspunde cu su-

perioritate: „Măi, Ițic, ai uitat ce scrie în Cartea Sfântă? 

În postul Paștelui nu ai voie să ai plăceri”. 

Din această ultimă categorie fac parte și păcatul bles-

temului din casă și păcatul înjurăturilor. Ambele presu-

pun o stare de spirit total contrară recomandării lui Isus 

de a întinde și celălalt obraz în cazul în care cineva te 

agresează. Așa cum am stabilit anterior, starea de furie, 

care este cauza declanșării înjurăturilor și blestemelor, 

este mare consumatoare de energie. 



24. MISTICII, ENERGIA ALFA ȘI PĂCATUL 

- 307 - 
 

Păcatul furtului izvorăște direct din cele zece porunci 

ale lui Moise și sunt oarecum surprins de faptul că, prin-

tre păcatele declarate de creștinii ortodocși, nu se regă-

sesc și alte fapte reprobabile, cum ar fi crima sau neres-

pectarea părinților, păcate care sunt la loc de cinste în 

Deuteron (un capitol din Vechiul Testament). 

O discuție specială, cred eu, trebuie alocată păcatului 

apelării la vrăjitorie. Acest păcat ar putea fi, cu greu, 

inclus în vreuna din categoriile anterioare. Dar ce în-

seamnă vrăjitorie? În termeni academici am numi-o ma-

gie albă sau neagră, în funcție de scopul urmărit. Ambele 

categorii de magie presupun utilizarea cu intenții bune 

sau rele a energiei alfa. Însuși Isus Cristos își folosea 

surplusul de energie alfa pentru vindecări, dar este des-

crisă în Evanghelii și situația în care a blestemat un smo-

chin pentru ca, ulterior, acesta să se usuce. Deci, ce în-

seamnă păcatul „apelării la vrăjitorie?” Multe fapte ale 

lui Isus și ale apostolilor săi ar putea fi considerate astăzi 

vrăjitorie. În timpul inchiziției, perioada cea mai neagră 

a creștinismului, pentru aceleași fapte unii erau declarați 

sfinți, în timp ce alții erau arși pe rug. Diferența dintre 

cei ce urmau să fie beatificați și cei ce trebuiau arși pe 

rug o făceau preoții din tribunalul inchiziției care apre-

ciau dacă puterile investigate veneau de la Dumnezeu 

sau de la Diavol. Sunt de notorietate cazurile în care unii 

inchizitori fierbeau victima de vie și, după degustarea 

supei rezultate, apreciau dacă aceasta a fost vrăjitoare 

sau nu. Din nefericire pentru preoți, în zilele noastre ei 

nu-i mai pot arde pe rug pe cei pe care îi declară vrăji-

tori, dar nu au încetat să-i condamne public. Și în prezent 

preoții cunosc dacă darurile vreunui vindecător vin de la 

Dumnezeu sau de la diavol. Dacă darul de vindecător 

este obținut în urma practicării unor tehnici, care de obi-

cei presupun exerciții de concentrare, pentru ei este clar: 

darul vine de la diavol. Pentru ca să vină de la Dumne-
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zeu, un astfel de dar trebuie să pice din cer. Atunci, da! 

Este de la Dumnezeu! Toți acești „inchizitori” contem-

porani au uitat, probabil, că mulți dintre sfinții bisericii 

au obținut darurile, pentru care au fost beatificați, prin 

muncă asiduă și unii dintre aceștia au lăsat chiar manuale 

pentru ca ”tehnicile” lor să folosească și altora. 

Problema acestor „inchizitori” constă în faptul că ei 

prea s-au dedat la cele lumești și Dumnezeu, care nu face 

daruri decât celor care merită, i-a cam uitat. Când astfel 

de daruri apar la persoane din afara bisericii, „inchizito-

rii” cu pricina, care nu pot să accepte un astfel de act de 

„trădare” din partea lui Dumnezeu, consideră că aceștia 

au fost ajutați de cealaltă parte, adică de diavol. Să ne 

amintim, de exemplu, că în secolul XIII călugărul Nifon 

„cobora mintea în inimă” cu ajutorul respirației, adică 

utiliza o tehnică yoghină. De ce nu mai utilizează și slu-

jitorii actuali ai bisericii o astfel de „tehnică”, dar în 

schimb nu fac decât să aștepte ca Dumnezeu să le „arun-

ce” daruri din cer? 

Reflectând asupra problemei economisirii energiei, 

fără să vreau, îmi vin în minte unele dintre ideile întâlni-

te în cărțile lui Carlos Castaneda. Știu că o să protestați 

și o să-mi argumentați că aceste cărți sunt doar simple 

povești și că nu putem utiliza elemente din lucrările lui 

într-o discuție cât de cât științifică, așa cum încercăm să 

facem noi aici. Totuși să ne amintim că pentru primele 

trei lucrări ale sale, „Învățăturile lui Don Juan”, „Cealal-

tă realitate” și „Călătorie la Ixtlan”, Castaneda a obținut 

diploma de licență și apoi titlul de doctor în științe în 

domeniul antropologiei la Universitatea din California 

(UCLA). Putem presupune, deci, că cel puțin aceste   

lucrări au avut o documentare serioasă. Chiar dacă toate 

aventurile sale sunt simplă ficțiune și chiar dacă Don  

Juan Matus este un personaj fictiv, este foarte probabil 

ca, cel puțin o parte din doctrina atribuită vrăjitorilor  
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yacui, să aibă elemente veridice. Ei bine, toată argumen-

tația lui Castaneda se învârte în jurul noțiunii de energie. 

Peste tot în lucrările sale se vorbește despre consumul de 

plante energizante, energia este aceia care îi permite să 

treacă în alte realități, energia trebuie economisită, deci, 

mereu este vorba despre energie. În acest context, mi s-a 

părut foarte interesantă ideea conform căreia un inițiat în 

tainele „vrăjitoriei” trebuie să aibă un comportament, nu 

moral, cum pretinde creștinismul, ci impecabil. Prin im-

pecabilitate Carlos Castaneda înțelege maniera de com-

portament în care faci economie de energie. Dar aceasta 

este exact tema acestui capitol și tocmai eu mă străduiesc 

să argumentez, în fel și chip, această idee simplă a lui 

Castaneda: dacă te comporți în așa fel, încât să faci eco-

nomie de energie, ești mai mult decât moral. Ești impe-

cabil. Economie de energie faci renunțând la orgolii, la 

mândrie, la avere sau la ideea de a face avere.  

În mod sigur că nu întâmplător toți misticii lumii din 

toate timpurile au ajuns la aceleași reguli de conduită și 

apoi toate religiile au legiferat ca păcate cam aceleași 

categorii de fapte. În ultimă instanță, a te comporta cum 

cer dogmele religioase înseamnă a face economie de 

energie. 
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25. DESPRE MINUNI 
Rezumat. Odată cu dezvoltarea conștiinței, omul 

primitiv a simțit nevoia să explice fenomenele care se 

produceau în jurul lui sau, cu alte cuvinte, a început să 

elaboreze modele ale acestor fenomene. Indiferent cât de 

simplist era acel model, fenomenul respectiv nu mai re-

prezenta o necunoscută pentru el. În cazul în care, la un 

moment dat, se producea un fenomen pentru care nu reu-

șise să-și creeze încă un model, acesta îl speria, îl uimea, 

îl punea pe gânduri: se produsese o „minune”. Cum deja 

înțelesese că trebuie să accepte existența unei puteri su-

pranaturale, care îi hotărăște viața și moartea, punea acel 

fenomen necunoscut pe seama divinității. Astfel, un ful-

ger i se părea ceva cunoscut, indiferent dacă credea că a 

fost provocat de roțile căruței sfântului Ilie sau de des-

cărcarea unor acumulări de sarcini electrice din atmosfe-

ră. Fulgerul globular însă, care plutea în jurul lui și avea 

un comportament foarte ciudat, era cu totul altceva, era o 

„minune”. Cu alte cuvinte, minunile sunt fenomene pen-

tru care nu avem încă un model, astfel încât nu le putem 

găsi o explicație. Motivul pentru care nu avem un model 

pentru astfel de fenomene este, probabil, faptul că se  

petrec foarte rar. Deoarece nu putem găsi o explicație 

pentru producerea acestora, le punem pe seama lui 

Dumnezeu. Cu timpul lucrurile s-au inversat: producerea 

minunilor a fost considerată o dovadă a existenței lui 

Dumnezeu. 

Și în zilele noastre se produc o mulțime de „minuni”. 

Aceste întâmplări, în măsura în care sunt veridice, sunt 

considerate minuni exact din aceeași cauză: nu există un 

model care să le poată explica. Inexistența unui model 

plauzibil trebuie pusă în seama majorității oamenilor de 

știință care refuză constant să se ocupe de astfel de fe-
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nomene. Totuși, așa cum rezultă și din lucrarea de față, 

există un număr destul de important de cercetători care 

au început să acorde atenție acestor fenomene, astfel în-

cât multe dintre acestea pot fi acum explicate. Modelul 

energetic, propus în această lucrare, ne permite, de ase-

menea, să găsim explicații plauzibile unor categorii largi 

de fenomene considerate de natură paranormală. Putem 

spera că, la un moment dat, fenomenele pe care acum le 

considerăm „minuni” să fie explicate de modele plauzi-

bile, devenind astfel simple întâmplări cotidiene. Dacă 

am înțelege, de exemplu, ce determină o vindecare mira-

culoasă, dacă am avea modelul acesteia, am putea bene-

ficia în măsură mult mai mare de astfel de „minuni” 

deoarece am ști cum să le producem. 

*** 

Există o categorie de evenimente după care reporterii 

aleargă cu asiduitate și care fac deliciul unui număr mare 

de cititori. Acestea sunt minunile. Minunile au în general 

conotație religioasă deoarece, de obicei, cel responsabil 

de înfăptuirea lor este considerat Dumnezeu. 

Dar înainte de a trece în revistă câteva „minuni” și a 

încerca o posibilă explicație a acestora, să analizăm mai 

întâi ce se înțelege, în mod curent, prin noțiunea de „mi-

nune”. Care fenomene sesizate de noi pot fi clasificate în 

această categorie? Răsfoind presa contemporană putem 

găsi relatate o mulțime de evenimente neobișnuite pe 

care avem tendința să le consideram „minuni” sau min-

ciuni. 

Deci, ce este o minune? În DEX găsim următoarea 

definiție: „fenomen ieșit din comun, surprinzător, atribu-

it unei forțe divine sau altor forțe supranaturale”. Prima 

parte a definiției este într-adevăr obiectivă. O minune 

este un „fenomen ieșit din comun, surprinzător” sau, cu 
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alte cuvinte, un fenomen cu care nu ne întâlnim la tot 

pasul și a cărui explicație nu este evidentă. Pentru acest 

motiv intervine cea de-a doua parte a definiției care în-

cearcă să dea o explicație facilă acestui fenomen: produs 

de „o forță divină sau de alte forțe supranaturale”. 

De fapt, după modul cum privesc ceea ce pare să fie 

o „minune”, putem deosebi mai multe categorii de oa-

meni. 

Oamenii obișnuiți înregistrează evenimentul, îl ac-

ceptă și îi asociază o explicație care se încadrează perfect 

în definiția dată în DEX, adică presupun că fenomenul 

respectiv nu respectă legile naturii și că se desfășoară 

după bunul plac al unei entități cunoscute sau necunos-

cute. 

Oamenii cu pregătire științifică analizează fenomenul 

și dacă constată că nu respectă legile cunoscute ale natu-

rii, îl neagă. Îl consideră ori o șarlatanie, ori o halucinație 

colectivă, în orice caz ceva cu care nu are sens să-ți 

pierzi timpul. 

Există însă și a treia categorie. Aceea a indivizilor 

care nu contestă realitatea evenimentului și care încearcă 

să găsească o explicație care să nu contravină neapărat 

legilor naturii. O încercare de abordare mai profundă ar 

presupune că avem de-a face cu un fenomen încă necu-

noscut, dar care, studiat corespunzător, ar putea duce la 

descoperirea unui nou model al realității înconjurătoare, 

sau, chiar a unor noi legi fizice. 

Aceasta este situația pentru o mulțime de „minuni” 

atribuite unor forțe oculte, binevoitoare sau malefice, dar 

care, până la urmă, s-au dovedit total explicabile. Dacă 

doriți exemple, puteți să va gândiți la fulger și la trăsnet 

care, până la descoperirea electricității, au beneficiat de 

fel de fel de explicații fantastice.  

Cele mai multe „minuni” au caracter religios și, pen-

tru acest motiv, propun să analizăm mai întâi un astfel de 
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fenomen care a răscolit lumea creștină acum 150 de ani 

și continuă să aibă un puternic impact și în zilele noastre. 

Era în anul 1858. Bernadette, fiica cea mai mare, în 

vârstă de 14 ani, a unui morar sărăcit din Lourdes pe 

nume François Soubirous, pleacă în pădure să adune 

lemne de foc împreună cu sora sa și cu o prietenă. Tre-

când pe lângă o peșteră, Bernadette observă înăuntru o 

lumină și, apropiindu-se, vede o fată cam de aceeași vâr-

stă cu ea, îmbrăcată toată în alb. Fetele, care o însoțeau 

pe Bernadette, nu puteau vedea apariția, dar observă că 

aceasta a căzut în extaz și devin foarte speriate. La în-

toarcerea în sat, Bernadette era încă sub influența celor 

văzute. Peste o săptămână fetele merg din nou la peșteră 

și Bernadette vede iarăși ciudata apariție. De data aceasta 

însă, apariția rupe tăcerea și îi spune fetei să vină la peș-

teră în fiecare zi, timp de cincisprezece zile. La început, 

mama lui Bernadette nu a vrut să o lase, dar, în cele din 

urmă, la rugămințile fetei, se înduplecă. Între timp, ves-

tea despre vedeniile fetei a început să circule prin locali-

tate. Cei mai mulți dintre localnici considerau că miste-

rioasa apariție nu poate fi altcineva decât Fecioara     

Maria, deși Bernadette, atunci când se referea la viziunea 

ei, nu spunea decât „aquero”, adică „aceea” în limba 

gasconă. Curând, un mare număr de oameni a început să 

o însoțească pe Bernadette pe drumul către peșteră. 

Ajunsă la locul apariției, Bernadette simțea o dorință 

nestăpânită de rugăciune și căință. La una dintre întâl-

niri, apariția se adresează lui Bernadette cu cuvintele: 

„Mergi, te rog, la preoți și spune-le că aici ar trebui 

construită o capelă. Să vină procesiunile încoace”. Înso-

țită de două mătuși, Bernadette îi transmite preotului din 

sat cererea bizarei apariții, dar acesta, care nu făcea parte 

dintre cei care credeau că la peșteră se petrec lucruri mi-

raculoase, îi spune fetei să-i ceară apariției să se identifi-

ce sau să făptuiască o minune. La aflarea cererii preotu-
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lui, apariția se mulțumește doar să zâmbească, fără să 

rostească niciun cuvânt. La una dintre întâlnirile urmă-

toare, apariția îi sugerează fetei să bea apă din izvorul de 

sub stâncă; dar sub stâncă nu era niciun izvor.   Berna-

dette presupune că trebuie să caute acest izvor și începe 

să sape cu mâinile goale la baza stâncii. Într-adevăr, nu 

după mult timp, dă peste un fir de apă care, murdară la 

început, devine apoi limpede ca un cristal. Unii dintre  

credincioșii care o însoțeau pe Bernadette la peșteră beau 

și ei din acest izvor și, minune, unii dintre ei se vindecă 

de suferințe. 

Se mai povestește că la una dintre întâlniri, când 

Bernadette se ruga cu ardoare, flacăra lumânării din mâ-

na ei a venit în contact cu pielea timp de vreo cincispre-

zece minute. Medicul orașului, de față fiind, nu a consta-

tat apoi niciun fel de arsură pe pielea fetei. În sfârșit, la 

ultima întâlnire apariția consimte să se identifice și îi 

spune fetei în limba gasconă: „Eu sunt Imaculata Con-

cepțiune”. Părinții lui Bernadette, învățătorii și preoții au 

declarat mai apoi că fata nu a auzit de la ei aceste cuvin-

te, aceasta fiind, desigur, o dovadă că prima dată le-a 

auzit din gura apariției. 

Și așa a început nebunia. Vestea celor câteva vinde-

cări miraculoase s-a răspândit repede. Nu știu cum se 

face că acel firicel de apă, eliberat de sub pământ și pie-

tre de mâinile lui Bernadette, a ajuns să umple bazine 

întregi. Milioane de pelerini vin anual să se scalde în 

aceste bazine în speranța unei vindecări miraculoase. 

Emil Zola, care a vizitat sanctuarul de la Lourdes în 

anul 1891, descrie această situație în felul următor: „Iar 

apa nu era prea îmbietoare. Preoții grotei erau îngrijo-

rați că debitul izvorului va fi insuficient, astfel încât în 

acea perioadă schimbau apa din bazine numai de două 

ori pe zi. Cum deja câteva sute de pacienți trecuseră 

prin aceeași apă, vă puteți imagina ce baltă puturoasă a 
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ajuns aceasta până la urmă. Găseai orice în ea: urme de 

sânge, piele descuamată, cruste, bucăți de pânză și ban-

daje, o abominabilă supă a suferinței… miracolul consta 

în faptul că totuși unii reușeau să iasă vii din această 

mocirlă umană”. 

Se estimează că, în cei 150 de ani care s-au scurs de 

la această întâmplare, peste 200 de milioane de pelerini 

au vizitat orașul în speranța unei vindecări miraculoase. 

În ultimul timp, anual vizitează localitatea un număr de  

4 - 6 milioane de pelerini. Cu toate acestea, după cum 

arată evidențele stricte ale bisericii, în toți acești ani s-au 

înregistrat doar 67 cazuri certe de vindecare. Un calcul 

simplu ne arată că șansa de vindecare a unui pelerin care 

vine la Lourdes este de unul la 3 milioane. Probabil, că 

aceeași șansă de vindecare o ai dacă faci o baie în cada 

proprie. Chiar dacă igiena bazinelor s-a îmbunătățit con-

siderabil în ultimul secol, aceasta nu a avut ca efect îm-

bunătățirea statisticilor. 

Unde este atunci adevărul? Toată povestea asta de la 

Lourdes nu a fost decât o simplă farsă? Haideți să nu ne 

grăbim cu concluziile și să analizăm mai profund această 

întâmplare. 

Așa cum am descris în paginile anterioare, celebrul 

medic psihiatru american, Stanislav Grof a prezentat ar-

gumente convingătoare în legătură cu existența acelei 

stări de conștiință modificată, în care omul poate avea 

acces la ceea ce am numit în această lucrare realitatea 

alternativă. În această realitate poți întâlni diverse enti-

tăți spirituale, personaje arhetipale, suflete ale rudelor 

decedate și câte și mai câte. Pentru a induce această stare 

de conștiință, în care mintea capătă acces la realitatea 

alternativă, au fost dezvoltate de omenire o mulțime de 

metode denumite într-un cuvânt tehnologii ale misticu-

lui. Există însă persoane care au acces la realitatea al-

ternativă în mod spontan. Să ne amintim de cazurile, 
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numite de Stanislav Grof urgențe spirituale, în care paci-

enții căpătau spontan acces la alte niveluri ale realității. 

Cred că acesta este și cazul lui Bernadette Soubirous 

din Lourdes mai ales că aceasta, ca și Giuseppe da Co-

pertino, „călugărul zburător” nu prea strălucea de inteli-

gență. Este evident că creierul unui om considerat „greu 

de cap”, cu alte cuvinte care este mai puțin înclinat să 

recepteze și să analizeze informațiile exterioare, reușește 

mai ușor concentrarea necesară realizării unor perfor-

manțe paranormale. De altfel, cam așa erau descrise în-

tâlnirile lui Bernadette cu misterioasa apariție; aceasta 

era cuprinsă de un extaz religios în care nu mai simțea 

nici măcar căldura flăcării de la lumânarea care îi atingea 

pielea. Dar acest fenomen este deja cunoscut în prezent. 

Am văzut și noi la televizor cum un grup de entuziaști, 

după o pregătire minimă de concentrare, reușeau să pă-

șească pe cărbuni încinși, fără ca tălpile lor să capete  

nicio arsură. Evident, acest efect nu poate fi explicat de 

cunoștințele actuale, ca de altfel toate celelalte fenomene 

paranormale, dar știm sigur că nu este o șarlatanie și că 

poate fi repetat ori de câte ori dorim noi sau, eventual, o 

echipă de cercetători. 

Așadar, povestea lui Bernadette este parcă desprinsă 

din palmaresul de experiențe ale doctorului Grof cu deo-

sebire că, dacă în cazul pacienților săi, aceștia erau aju-

tați să intre în starea holotropică cu doze controlate de 

LSD sau, mai târziu, prin tehnici speciale de respirație, 

Bernadette reușea acest lucru în mod spontan. În rest, 

experiența se desfășura după aceeași schemă verificată 

de Grof pe mii de pacienți. După inducerea stării holo-

tropice, pacientul intra în realitatea alternativă unde pu-

tea întâlni diverse entități. Bernadette a întâlnit un perso-

naj arhetipal întruchipând Imaculata Concepţiune, un 

concept foarte popular printre credincioșii catolici. Este 

evident că entitatea întâlnită de Bernadette nu era       
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Fecioara Maria care este, de regulă, reprezentată cu 

pruncul în brațe. Bernadette a văzut o fetiță de vârsta ei 

care, în cele din urmă s-a identificat ca fiind arhetipul 

Imaculatei Concepțiuni. Exact cum a constatat de multe 

ori Grof la pacienții săi și Bernadette dobândește, în ur-

ma experienței holotropice, informații pe care nu le avea 

anterior. Astfel, în stare de extaz, ea află că sub stâncă 

este un izvor de care nu știa nimeni, iar mai apoi se în-

toarce cu noțiunea de Imaculata Concepțiune de care nu 

avea cunoștință anterior. 

Până acum am reușit ca, pe baza modelului energetic 

propus de această lucrare, să găsim o explicație plauzibi-

lă comportamentului acelei fete de 14 ani din Lourdes, 

astfel încât să nu fim nevoiți s-o acuzăm de înșelătorie. 

Ce facem însă cu izvorul divin și cu milioanele de pele-

rini care mai speră încă într-o vindecare miraculoasă? 

Analizele de laborator au scos în evidență faptul că apa 

izvorului în cauză era potabilă, de altfel, ca orice apă ca-

re izvorăște de sub stânci, dar nu avea nicio altă substan-

ță care să-i confere proprietăți curative. De unde atunci 

vindecările? De fapt, nici nu prea există vindecări. Din 

punct de vedere științific, procentul infim de vindecări 

raportate nu relevă nici o corelație între cele două eve-

nimente: baia în bazinele de la Lourdes și vindecarea 

unor afecțiuni. Totuși unele vindecări au avut loc. Expli-

cația ne-o furnizează chiar protagonista întregii întâm-

plări, Bernadette Soubirous. Ea a atras atenția de la bun 

început că pentru vindecare „trebuie să ai credință și să 

te rogi; apa nu are nicio putere fără credință”. 

Dar ce vrea să spună Bernadette cu aceste cuvinte? 

Creștinii nu întâlnesc pentru prima dată afirmația că „da-

că ai credință poți să reușești orice”. Isus Cristos le repe-

ta mereu apostolilor săi: „Dacă ați avea credință, cât un 

grăunte de muștar, veți zice muntelui să se mute și nimic 

nu va fi vouă cu neputință”. Care este mesajul pe care 



DINCOLO DE DUMNEZEU 

- 318 - 
 

dorea Isus să-l transmită? Preoții ar vrea să ne facă să 

credem că, de fapt, Isus vroia să spună: „dacă ai credin-

ță în Dumnezeu, poți să reușești orice”, dar el nu spunea 

așa, nu pronunța cuvântul Dumnezeu. Deși, la prima ve-

dere, aparent nesemnificativă, diferența dintre cele două 

exprimări este esențială. A avea „credință în Dumne-

zeu”, înseamnă că, atunci când dorești ceva, este sufici-

ent să ceri de la Dumnezeu și apoi să aștepți ca acesta să 

ți-l dea, așa cum se întâmplă în prezent. 

A avea „credință” și atât, înseamnă să crezi că poți 

realiza acel „ceva” singur, cu forțe proprii, înseamnă că 

nu aștepți ajutor de la nimeni, că nu mergi pe mâna ni-

mănui, că îți mobilizezi toate forțele, astfel încât să-ți 

asiguri singur succesul. Acesta este și sensul dialogului 

dintre Isus și apostolul Petru de pe lacul Tebaida. După 

cum vă amintiți, atunci când Petru îl vede pe Isus pășind 

pe apă, îl apucă brusc și pe el dorința să facă la fel. Isus 

îi spune: „Dacă crezi, vei reuși.” Petru reușește să facă 

câțiva pași pe apă, după care era cât pe ce să se ducă la 

fund. Isus îl salvează de la înec, iar apoi îi reproșează: 

„Nu ai avut destulă credință.” În ce nu credea Petru cu 

destulă tărie? În Dumnezeu? În niciun caz! Petru nu a 

fost destul de convins că poate să meargă pe apă, așa 

cum nici unul dintre noi nu ar putea fi ușor convins că 

este capabil de o asemenea performanță. 

Dar să ne întoarcem de unde am plecat. Bernadette 

Soubirous îi avertizează pe cei amatori de vindecare mi-

raculoasă că trebuie „să aibă credință și să se roage”. 

Cu alte cuvinte, le spune că pentru a se vindeca trebuie 

să creadă cu tărie că acest lucru se va întâmpla. Pe de 

altă parte și credința lor în Dumnezeu trebuie să fie foar-

te profundă pentru că numai această credință le poate da 

convingerea că se vor vindeca și puterea să se roage cu 

suficientă tărie pentru ca vindecarea să se producă cu 

adevărat. Să ne amintim de pacienta doctorului Alexis 
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Carel care s-a vindecat de cancer după 40 de zile de post 

și rugăciune. Și această întâmplare poate fi privită, de 

asemenea, ca o minune. Ei bine, despre ea putem afirma 

cu convingere că într-adevăr „a avut credință și s-a ru-

gat”. 

Ce putem spune însă de acele milioane de pelerini 

care vin la Lourdes în speranța unei vindecări facile. În 

mod sigur, cei mai mulți dintre ei sunt la fel de credinci-

oși ca majoritatea dintre noi. Credința lor se rezumă în a 

face câte o cruce atunci când trec pe lângă o biserică, a 

aprinde câte o lumânare pentru vii și pentru morți atunci 

când intră în biserică și, desigur, în a formula diverse 

dorințe pe care speră ca Dumnezeu să le realizeze. Am 

uitat să amintesc și de faptul că, ori de câte ori au ocazia, 

sărută cu evlavie mâna preotului. În mod sigur, nu asta 

înțelegea Bernadette prin „să ai credință și să te rogi”.  

Să presupunem că ai niște suferințe pe care medicii 

nu au reușit să le vindece. Ai auzit de minunile de la  

Lourdes și o rază de speranță a apărut din nou. 

 Tabloul unei tentative de vindecare miraculoasă tre-

buie să arate cam așa: După ce ai sosit în oraș cu o zi 

mai înainte, te-ai cazat la un hotel al cărui confort cores-

punde posibilităților tale materiale și te-ai culcat având 

încă în minte toate peripețiile zilei. A doua zi te trezești 

de dimineață, plin de speranță și emoții. Te îmbraci în 

grabă, iei o mică gustare sau poate, de emoții, nu poți să 

bagi nimic în gură și te duci la bazine. Acolo constați că, 

deși ai crezut că te-ai sculat destul de devreme, coada 

formată este deja descurajant de mare. Oftezi și te așezi 

cu speranță la rând. Timpul trece, încep să te doară pici-

oarele, din când în când mai avansezi câțiva pași, și, în 

sfârșit,… clipa cea mare a venit! Două persoane te ajută 

să intri în apă și îți arată statuia Fecioarei Maria către 

care trebuie să îți îndrepți ruga. Dar apa are doar 12 gra-

de și un fior de gheață pune stăpânire pe tine. Încerci să 
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te stăpânești și să-ți rostești cu cât mai multă ardoare ru-

găciunea. Până să reușești însă, minutul care l-ai avut la 

dispoziție s-a scurs și ești scos afară din bazin. Te dez-

meticești abia când rudele te înfășoară în prosoape și în-

cearcă să te încălzească. Apoi brusc îți amintești de ce te 

afli acolo și un val de emoții îți umple inima. Oare m-am 

vindecat? Dar atunci când rata de vindecare este de doar 

o persoană la 3 milioane, este foarte puțin probabil să fii 

chiar tu acela. 

Cu toată bunăvoința Lui, în aceste condiții, nici mă-

car Dumnezeu nu are cum să te ajute. Asemenea minuni 

nici chiar El nu poate să le înfăptuiască. Ar fi fost cu to-

tul altceva dacă procedai ca acea pacientă a doctorului 

Carrel. Îi lăsai și tu lui Dumnezeu mai mult timp la dis-

poziție, aveai destul timp să-l convingi prin rugăciunile 

tale că meriți să te ajute, mai puneai și tu umărul cu un 

post și atunci poate rezultatul era altul. 

Lăsând ironia amară la o parte trebuie să înțelegem 

un lucru. Există așa zise minuni, dar nici chiar așa! Mo-

delul energetic ne permite să înțelegem mecanismul in-

tern al unor astfel de întâmplări care, privite prin prisma 

acestuia, nu mai sunt minuni, ci simple evenimente de 

tipul cauză – efect. Cauza: rugăciunile profunde și repe-

tate aduc creierul în starea alfa sau chiar teta și organis-

mul este inundat de benefica energie alfa. Efect:    echi-

librul energetic al organismului este refăcut și începe 

însănătoșirea. Dacă organismul este prea afectat sau in-

vadat de celule străine, s-ar putea să fie deja prea târziu. 

Un post sever însă de vreo 40 de zile, în care nu bei de-

cât sucuri de legume, ar produce o puternică dezintoxica-

re a organismului, iar celulele canceroase, mai sensibile 

decât cele sănătoase, ar putea începe să dispară și … iată 

minunea! Însă omul modern nu mai are răbdare; dacă se 

poate mai repede, de ce nu? Și atunci se duce la Lourdes 
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sau la tot felul de vindecători renumiți și așteaptă să se 

producă minunea. 

Despre Bernadette se mai știe că s-a călugărit și la 

vârsta de 35 de ani a murit, după o lungă suferință, de 

tuberculoză osoasă. Curios este că nu a încercat să se 

vindece de această boală, apelând la vechea ei prietenă 

din peșteră. 

În 1919, după 40 de ani de la moarte, Bernadette  

Soubirous a fost exhumată și, cu această ocazie, s-a con-

statat că trupul acesteia era în stare perfectă, fără să pre-

zinte urme de descompunere. Pentru acest motiv ea a 

fost considerată sfântă și a fost canonizată. 

Acest fenomen care face ca, după moarte, trupul să 

nu se descompună, nu este întâlnit prea des. Evident, nu 

intră în discuție cazurile în care a fost aplicat vreun pro-

cedeu de mumificare. Există câteva condiții naturale care 

favorizează acest fenomen. Procesul de descompunere a 

corpului unui decedat poate fi încetinit sau oprit de com-

poziția solului în care a fost înhumat. Există în lume câ-

teva turbării care asigură condițiile necesare pentru con-

servarea țesuturilor mamiferelor. De exemplu, într-o zo-

nă din Danemarca, aerul sărat care vine de peste Marea 

Nordului favorizează dezvoltarea turbei. Turba nouă 

crește peste turba veche, astfel încât materialul de dede-

subt putrezește eliberând acidul humic, cunoscut și sub 

numele de acid de turbărie. Această substanță, care are 

un pH asemănător cu oțetul, asigură conservarea corpuri-

lor umane. Într-o astfel de turbărie a fost descoperit cor-

pul, perfect conservat, al unei femei care a trăit aproxi-

mativ în secolul V î.e.n. 

În alte situații, un sol bazic poate declanșa un proces 

de saponificare al corpului având ca rezultat, de aseme-

nea, oprirea sau măcar încetinirea procesului de descom-

punere a țesuturilor umane. 
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Se întâmplă uneori însă că, deși niciuna dintre aceste 

condiții nu sunt îndeplinite, corpul unor persoane să nu 

se descompună. Aceste întâmplări sunt considerate de 

credincioși adevărate minuni. 

Nu rareori se constată că, la deshumare, corpurile 

unor persoane foarte evlavioase, care și în timpul vieții 

erau considerate sfinte, să fie găsite intacte. Acesta este 

și cazul lui Bernadette Soubirous, dar și a multor altor 

persoane care ulterior au fost canonizate. Moaștele aces-

tor sfinți sunt considerate vindecătoare de boli și, desi-

gur, ați văzut cozile interminabile ale credincioșilor care 

așteaptă ore sau uneori chiar zile întregi pentru a rosti o 

rugăciune la sicriul acestora.  

Despre ce să fie vorba oare? Părerea mea este că 

această credință nu a apărut întâmplător. În mod sigur,  

s-a întâmplat uneori ca unele persoane credincioase să se 

vindece de suferințe în fața unor moaște, la fel cum acei 

sfinți vindecau bolnavii atunci când erau în viață. Pentru 

a putea găsi o explicație a acestui fenomen să apelăm din 

nou la modelul energetic. Prin concentrare și meditații 

îndelungi, unele persoane reușesc să acumuleze suficien-

tă energie alfa pe care o pot transmite și altora sub formă 

de energie benefică, vindecătoare. Întâlnim și în prezent 

astfel de oameni pe care îi numim bioenergoterapeuți și 

mulți dintre noi își ameliorează sau chiar își vindecă su-

ferințele apelând la serviciile acestora, evident, contra 

cost. Dar, după cum s-a constatat, această energie bene-

fică, bioenergia, poate fi și înmagazinată. De exemplu, 

apa înmagazinează foarte ușor energie alfa. Rezultatul 

este agheasma. Această licoare miraculoasă, băută zilnic 

în porții mici, ar trebui să ne aducă un aport de energie 

alfa care este în măsură să elimine dezechilibrul energe-

tic ce a produs suferința. Ar trebui să aibă efectul unei 

ședințe zilnice de vindecare cu un bioenergoterapeut. 

Dar aceasta numai cu condiția ca cineva să fi transmis cu 
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adevărat energie alfa acelei ape. Acest lucru nu se în-

tâmplă doar citind dintr-o carte deasupra vasului cu apă, 

oricât de sfântă ar fi acea carte. Persoana care încearcă să 

sfințească apa, adică preotul, nu acordă de obicei, mai 

mult timp rugăciunilor adevărate decât oricare dintre noi, 

astfel încât nu are de unde să transmită apei energie alfa. 

Am auzit afirmații, uneori entuziaste, care susțineau că 

agheasma are o compoziție diferită de cea a apei obișnui-

te. Acest lucru este foarte posibil, dar să nu uităm că 

agheasma se prepară în vase de argint și că în ea se pun 

crenguțe de busuioc. După cum se știe, ionii de argint, 

care se dizolvă în apă, distrug microorganismele, păs-

trând astfel apa proaspătă, iar busuiocul are, de aseme-

nea, un puternic efect bactericid. 

Ce să credem atunci despre tonele de apă aduse cu 

cisterna și distribuite cu dărnicie miilor de credincioși, 

amatori de vindecare „pe degeaba”? Vă las să răspundeți 

singuri la această întrebare. 

Dar nu numai apa înmagazinează energie alfa. Piatra 

din care este construită o biserică înmagazinează energia 

alfa emanată de credincioșii care se roagă cu adevărat 

între zidurile ei. Pentru acest motiv, multe persoane cre-

dincioase afirmă că se pot dedica mai ușor rugăciunii, 

adică se pot concentra mai ușor în biserică. În aceste 

condiții putem presupune, de ce nu, că și corpul ome-

nesc, poate înmagazina energie alfa. Astfel, acele per-

soane care se dedică rugăciunilor, acele persoane care 

uneori vindecă suferințele bolnavilor sau au viziuni din 

realitatea alternativă sau levitează, într-un cuvânt, acele 

persoane considerate sfinte, înmagazinează în corpul lor 

o mare cantitate de energie alfa. Putem acum presupune 

că, după moarte, această energie împiedică descompune-

rea corpului și, de asemenea, iradiază în jur, învăluind și 

persoanele din apropiere. În mod sigur că un credincios 

care se roagă prin preajmă, care înalță către cer o rugă-
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ciune, nu o rugăminte, va fi puternic influențat de ener-

gia care emană din trupul sfântului. Rugăciunea lui va fi 

astfel mai profundă, cu o emisie mai puternică de ener-

gie alfa. Efectul cumulat al celor două energii, cea ema-

nată de trupul sfântului și cea produsă de propriul corp, 

poate avea ca efect ameliorarea suferinței sau chiar vin-

decarea acesteia. În acest caz putem afirma că            

într-adevăr moaștele sfântului X au avut un efect vinde-

cător. Dar la ce ne putem aștepta atunci când, după par-

curgerea unei cozi de zeci sau sute de metri, după ore 

sau zile de așteptare, ajungi în sfârșit în fața moaștelor 

vindecătoare și asta numai dacă nu ai avut ghinionul să ți 

se facă rău mai înainte. Ajuns aici, îți rostești în grabă 

rugămintea, împins fiind de cei din spate și ei plini de 

nerăbdare și epuizați de așteptare. În aceste condiții, ar fi 

într-adevăr o minune să te vindeci de ceva, poate cel 

mult de entuziasm. 

Scriind despre aceste lucruri, mi-am amintit de un 

fenomen de această natură care are loc la Mitropolia din 

Iași. În anul 1641, domnitorul acelor vremuri, Vasile 

Lupu, aduce la Iași osemintele Sfintei Parascheva. În 

prezent, acestea sunt depuse la Mitropolia orașului. În 

cele trei secole care au trecut de atunci toți românii au 

aflat despre minunile înfăptuite de Cuvioasa Parascheva 

și se duc anual acolo în pelerinaj. 

Dar cum se desfășoară un astfel de pelerinaj? Dacă 

nu știți, am să vă povestesc eu. Pe 14 octombrie, când 

este hramul Sfintei Parascheva se adună acolo o mare de 

credincioși, veniți de prin toate colțurile țării. Se pare că 

anul trecut au fost vreo 400 de mii. Toți aceștia așteaptă, 

cu infinită răbdare, să ajungă în fața sicriului cu moaștele 

sfintei. Unii dintre credincioși intuiesc parcă faptul că, 

dacă vor să obțină ceva de la Sfânta Parascheva, trebuie 

să ofere ceva la schimb. În consecință, se așează în ge-

nunchi și parcurg, astfel, o distanță de câteva zeci de 
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metri pe pietrele colțuroase ale aleii care duce către in-

trarea în biserică. Când, în sfârșit, ajung, uneori după zile 

de așteptare, în fața catafalcului impresionant pe care 

este așezat sicriul sfintei, se închină repede, își rostesc 

doleanța și eventual, în afară de bani, mai lasă pe cata-

falc și un bilețel cu dorințele unora care nu au avut tăria 

să se așeze la coadă. Gata! Asta-i tot. Acum merg acasă 

și așteaptă să se producă minunea. Dacă nu se produce 

ce să-i faci? Doar a spus preotul că „necunoscute sunt 

căile Domnului”. Mai încercăm și la anu’. 

Să presupunem, deci, că te afli la coada care duce că-

tre catafalcul Sfintei Parascheva. Pentru a face mai ușoa-

ră așteptarea și pentru a-și spori speranța te apuci să reci-

tească, a nu știu câta oară, minunile înfăptuite de Sfântă 

până acum. Toate acestea sunt enumerate într-o broșură 

pe care o poți cumpăra de la unul dintre chioșcurile Mi-

tropoliei. Interesantă lectură! De aici afli despre o fată 

care era cam leneșă și nu prea se înghesuia la învățat, 

dar, după ce a dat un pomelnic și banii de rigoare, a reu-

șit la facultate. De asemenea, mai afli cum o studentă 

silitoare la învățătură nu a trecut la un examen deoarece, 

deși învățase, nu a trecut pe la Sfântă ca să dea pomelni-

cul (și banii), în timp ce o colegă a ei a promovat acel 

examen, deși nu învățase, dar, în schimb, trecuse pe la 

Biserică să dea pomelnicul (și banii). Mai afli, de ase-

menea, cum o studentă, care urma să susțină un examen, 

nu învățase decât „Oxigenul”, dar, deoarece a dat un 

pomelnic la Sfânta Parascheva, aceasta a făcut în așa fel 

încât la examen să-i pice exact „Oxigenul”. Adevărate 

minuni! Nu-i așa? S-ar părea că, în cele trei secole de 

când este găzduită în România, Sfânta Parascheva și-a 

însușit și ea obiceiurile pământului. A uitat că, deși se 

născuse din părinți bogați, a renunțat la toate câte îi pu-

tea oferi această situație și a plecat în lume pentru a se 

putea închina nestingherită la Dumnezeu. A uitat că până 
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la 27 de ani, când s-a înălțat la ceruri, a dus o viață dedi-

cată rugăciunii și penitenței, pentru ca apoi să se apuce, 

aici la Iași, de trafic de influență. Să ajute leneșii să ca-

pete în societate poziții nemeritate, numai pentru faptul 

că au lăsat ceva bani preoților Mitropoliei, iar celor care 

s-au zgârcit, să le pună bețe în roate, deși sunt silitori și 

învață.  

Îmi vine cam greu să cred că Sfânta Parascheva, care 

a renunțat la averea părinților și a dus o viață plină de 

privațiuni, să se apuce dintr-o dată să umple buzunarele 

preoților. Cred că misterul trebuie căutat în altă parte. În 

acest sens mi-am amintit o întâmplare petrecută ceva 

timp în urmă. Fiica unui prieten de-al meu s-a căsătorit 

cu un absolvent al Seminarului Teologic. Pentru a obține 

un post de preot într-un sat sărac de pe lângă Vaslui, tâ-

nărului absolvent i s-a cerut o sumă atât de mare, încât 

aceasta nu a putut fi acoperită din economiile familiilor 

celor doi tineri, deși nu erau familii sărace, și au fost ne-

voiți să se împrumute de pe la toate cunoștințele. Până la 

urmă, au reușit să îndeplinească condițiile impuse pentru 

hirotonisirea tânărului ca preot în acel sat. Oare ce a tre-

buit să facă tânărul preot pentru a putea înapoia banii 

împrumutați? Deși, la început, am fost surprins să aflu că 

asemenea corupție există și în sânul „sfintei biserici”, 

mi-am amintit apoi că preoții sunt și ei români ca și unii 

polițiști sau unii profesori, ca să nu mai amintim de me-

dici. Toți aceștia consideră că durează prea mult timp 

sau este de-a dreptul imposibil să-ți cumperi o mașină și 

să-ți construiești o vilă din banii de salariu. Ce vreți să 

facă bieții oameni? 

Mă întreb acum cam cât poate să coste un post de 

preot în București sau în Iași, dacă unul dintr-un sat amă-

rât a necesitat atâta efort din partea familiilor. Și atunci 

ce să ne mai mirăm că un preot refuză să boteze copilul 

unor oameni sărmani, așa cum au dovedit, de curând, 
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niște reporteri, sau refuză să facă slujba de înmormântare 

pentru un om sărman. 

Ne mai mirăm că Sfânta Parascheva este „pusă” la 

treburi murdare? Iașiul este un oraș studențesc, iar prin-

tre aceștia sunt destui chiulangii, amatori de a promova 

examenele fără muncă, mai ales atunci când sunt con-

vinși că Sfânta Parascheva este dispusă să-i ajute contra 

unei sume de bani. Iată afacerea! Convingi studenții că, 

dacă dau un pomelnic (și banii aferenți) la sicriul Sfintei 

Parascheva de la Mitropolia din Iași, nu trebuie să se mai 

omoare cu învățatul, lucru foarte tentant, mai ales că în 

Iași sunt atâtea baruri și discoteci. 

Dar cum rămâne totuși cu Sfânta Parascheva? Face 

sau nu face ea minuni? Citind în continuare pliantul care 

face „reclamă” Sfintei Parascheva, printre „minunile” 

care se adresează studenților sunt și câteva care par mai 

plauzibile. De exemplu, putem să acceptăm că o femeie 

bolnavă, care s-a rugat aproape continuu timp de trei zile 

la sicriul Sfintei, a plecat de acolo sănătoasă. Legenda 

Sfintei Parascheva spune că aceasta s-a rugat cu evlavie 

timp de vreo 17 ani, de la 10 ani până la 27 ani, când s-a 

înălțat la ceruri și, este ușor de presupus, că în acest răs-

timp a acumulat o mare cantitate de energie alfa. Aceas-

tă energie a avut ca efect faptul că trupul Sfintei nu a fost 

afectat de procesul firesc de descompunere și că acum 

exercită o puternică influență benefică asupra celor din 

preajmă. Rugăciunile fierbinți, „rostite cu credință”, așa 

cum recomanda Isus Cristos, împletite cu energia bene-

fică emanată de trupul Sfintei, pot avea asemenea efecte 

miraculoase. În pliant se pomenește, de asemenea, des-

pre un bărbat care s-a vindecat de nu știu ce suferințe 

fizice rugându-se în afara bisericii în dreptul sicriului 

Sfintei Parascheva. Și această întâmplare pare plauzibilă, 

dar că cineva din București care a trimis pomelnicul (și 

banii, evident) printr-o cunoștință, ce pleca să se închine 
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la sicriul Sfintei, s-ar putea vindeca de vreo boală, pare 

ridicol. Dar ce importanță are dacă banii au ajuns acolo 

unde trebuie? Nici penitența, în urma căreia te alegi cu 

genunchii râniți, nu are niciun efect. Nu asta așteaptă 

Sfânta Parascheva de la tine. Deci, după cum vedeți, este 

foarte rentabil să ai o sfântă în biserica ta. Nu este de mi-

rare că aflăm tot timpul despre icoane care plâng sau fac 

diverse minuni. Doar și acei preoții au datorii de plătit 

sau nu au dobândit încă casa ori mașina visată. 

Gândindu-mă la înghesuiala ce o prilejuiește hramul 

Cuvioasei Parascheva, o întrebare nu-mi dă pace. De ce 

vin toți acești oameni exact în ziua hramului? Sfânta Pa-

rascheva este disponibilă tot anul. De ce nu vin credinci-

oșii în altă zi pentru ca să poată beneficia de mai multă 

intimitate cu Sfânta? S-ar putea ruga mai mult la catafal-

cul acesteia, mărindu-și în acest fel șansa de-a obține ce-

și doresc. Îndrăznesc să sper că motivul nu este repre-

zentat de sarmalele împărțite cu dărnicie de Mitropolie 

în ziua hramului. 

Dar să-i lăsăm pe preoți cu minunile și cu păcatele 

lor și să ne îndreptăm atenția către alt gen de minuni și 

anume cele pe care ni le pune la dispoziție natura. Este 

evident că există o multitudine de fenomene naturale ca-

re, în virtutea definiției date în DEX, pot fi considerate 

minuni. Am scris anterior despre energii, produse de unii 

oameni, ce pot avea efecte benefice sau malefice asupra 

semenilor lor. Ei bine, la astfel de „scamatorii” se price-

pe și natura! Așadar, se cunosc diferite locuri pe pământ 

în care se petrec lucruri rele sau, dimpotrivă, lucruri bu-

ne.  

Îmi amintesc de o întâmplare, relatată de presă, în ca-

re, pe o șosea din Germania, într-o anumită curbă, aveau 

loc foarte multe accidente, cele mai multe dintre acestea 

fiind inexplicabile. După ce faptul că în locul respectiv 

se petreceau fenomene inexplicabile a fost acceptat, s-a 
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apelat la ajutorul unui radiestezist cunoscut. Acesta a 

constatat că în acel loc exista o concentrație de energii 

nocive, care perturbau conducătorii mașinilor și îi pre-

dispuneau la accidente, iar ca remediu a procedat la în-

groparea, într-un anumit loc, a unui obiect metalic în 

formă de arc. Surprinzător, periplul accidentelor inexpli-

cabile a încetat. Totuși, scepticii, cu putere de decizie din 

zona, nu au vrut să accepte legătura dintre obiectul în-

gropat de radiestezist și încetarea evenimentelor rutiere 

din zonă și au dispus dezgroparea acestuia. Spre uimirea 

tuturor, accidentele au reînceput.  

Privită prin prisma modelului energetic, această în-

tâmplare este complet explicabilă. În locul respectiv, 

exista o concentrație de energie care influența în mod 

negativ organismul uman. Eventualii pietoni care traver-

sau zona nu simțeau nimic, dar șoferii, care trebuiau să 

reacționeze la situațiile din trafic în fracțiuni de secundă, 

erau perturbați în suficientă măsură, încât să ia decizii 

greșite care să conducă la accidente.  

Tot în această categorie trebuie incluse și situațiile 

legate de cursurile de apă subterane. Faptul că un curs de 

apă subteran produce niște efecte speciale, manifestate 

printr-o undă de energie sesizabilă la nivelul solului, nu 

poate fi pus sub semnul întrebării. Altfel, cum ar fi posi-

bilă detectarea acestuia de la suprafață? Dar, se pare că, 

aceste unde sunt și dăunătoare omului. Se știe că există 

case sau camere nesănătoase, astfel încât, cei care       

locuiesc în acestea suferă de unele afecțiuni, a căror cau-

ză nu poate fi descoperită de medici. Ei bine, se pare că 

aceste locuințe sunt construite deasupra unui curs de apă 

subteran. Efectul este și mai nociv dacă în locul respec-

tiv există o încrucișare de cursuri de ape subterane. Nu 

pot să nu-mi amintesc aici de credința populară care sus-

ține că, dacă în casă trăiesc păianjeni, atunci aceasta este 

bună de locuit. Probabil, păianjenii sunt mai sensibili la 
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energiile negative și, evident, fug din încăperile aflate 

sub influența acestora. 

Am descris până acum situații în care energiile natu-

rale influențează în mod negativ ființele vii. Există însă 

și locuri în care se manifestă, în mod spontan, energii 

benefice care influențează în bine ființele din apropiere. 

Se cunosc multe locuri renumite, în care oamenii se vin-

decă de diverse afecțiuni, și aici aș vrea să relatez poves-

tea unui nigerian pe care l-am cunoscut în pensiunea din 

Olanda despre care am mai amintit. Acesta îmi povestea 

că, la un moment dat, sora lui era foarte bolnavă și ni-

meni nu știa ce avea. Boala se agravase și se părea că 

nimic nu o mai putea salva pe fetiță. În disperarea lor, 

părinții au dus-o pe bolnavă la o biserică creștină, (am 

uitat să precizez că prietenul meu, nigerianul și familia 

sa, erau creștini), unde preotul a așezat-o într-un anume 

loc în biserică. Nu după mult timp, fata a început să dea 

semne de viață și în cele din urmă s-a însănătoșit com-

plet. E drept, că s-ar putea găsi și alte explicații pentru 

miraculoasa vindecare a fetei cum ar fi, de exemplu, ru-

găciunile unui preot cu har, capabil să radieze în jur sufi-

cientă bioenergie care să producă asemenea efecte de 

vindecare. Însă, după părerea prietenului meu, părea că 

locul în care a fost așezată bolnava a fost determinant în 

însănătoșirea acesteia.  

Se știe, de asemenea, că din cele mai vechi timpuri, 

pentru amplasarea lăcașurilor sfinte, se căutau locuri po-

trivite în care existau emisiuni spontane de energii pozi-

tive sau, dacă acest lucru nu era posibil, măcar să nu 

existe energii negative. 

Este evident că se produc o mulțime de fenomene, 

toate legate de această formă de energie naturală, care 

sunt considerate adevărate minuni, dar acum, privite prin 

prisma modelului energetic, nu mai par chiar așa de ne-

verosimile. 
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26. CE AR PUTEA FI ENERGIA UNIVERSALĂ? 
Rezumat. Pe parcursul acestei lucrări am pomenit 

mereu despre o posibilă energie miraculoasă, pe care am 

numit-o Energie Universală sau Energia Dumnezeu și 

poate este momentul să încercăm o explicație referitoare 

la natura acestei energii.  

După părerea mea, nu trebuie să căutăm prea depar-

te, nu trebuie să ne imaginăm noi surse de energie care 

mai de care mai necunoscute și mai fantastice. Eu cred 

că trebuie să ne îndreptăm atenția în primul rând spre 

formele de energie cunoscute, cum este energia gravita-

țională. Cu toții știm că ne desfășurăm viața în câmpul 

gravitațional al Pământului, iar acest câmp are, desigur, 

un imens potențial energetic. Putem presupune că, pe 

parcursul evoluției lor, organismele vii au găsit modali-

tăți ingenioase de a utiliza toate resursele care le-au stat 

la dispoziție. Plantele utilizează resursele minerale, ani-

malele utilizează resursele organice, iar toate acestea se 

folosesc din plin de energia conținută de razele solare. 

Pentru mine este greu de crezut că o sursă inepuizabilă, 

cum este energia gravitațională, a fost ignorată de orga-

nismele vii, atât de avide de resurse energetice. În mod 

sigur acestea au reușit să dezvolte modalități de-a se în-

frupta din energia gravitațională, această energie care le 

stătea la îndemână. Dacă omul și animalele evoluate se 

folosesc de o parte din creier pentru a se racorda și tran-

sforma această energie, în mod sigur și vietățile aflate pe 

trepte inferioare pe scara evoluției au găsit metode, mai 

mult sau mai puțin eficiente, de a gusta și ele din această 

delicatesă. 

Dacă energia gravitațională este, una dintre candida-

tele prioritare la această Energie Universală, nu putem 

ignora nici proaspăt descoperita dark energy sau, mai pe 
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înțelesul tuturor energie întunecată care, după calculele 

oamenilor de știință, reprezintă cam 72% din întreaga 

energie de care dispune universul. Problema cu dark 

energy constă în faptul că aceasta nu interacționează cu 

materia cunoscută și, în aceste condiții, nu prea văd cum 

ar putea să constituie o sursă de energie pentru ființele 

vii. Oricum în problema stabilirii naturii Energiei Uni-

versale suntem doar pe tărâmul supozițiilor și nu putem 

decât să sperăm că viitorul ne va aduce mai multă certi-

tudine. 

*** 

În această lucrare am propus un nou model, care ofe-

ră o explicație unitară atât religiei, acea formă de mani-

festare care pornește de la credința că undeva există o 

voință divină ce coordonează, dirijează tot ce se întâmplă 

pe pământ, cât și fenomenelor așa numite paranormale, 

care, deși nu sunt întâlnite la tot pasul, nu pot fi totuși 

ignorate. Acest model, pe care l-am numit „energetic”, 

pornește de la premisa că există în natură o formă de 

energie pe care credincioșii ar putea-o denumi Energie 

Dumnezeu sau ateii - Energie Universală, fără a avansa 

nicio ipoteză asupra naturii acesteia. Este evident că în 

acest moment și în această lucrare este de-a dreptul im-

posibil să pretindem că am putea preciza natura acestei 

energii, dar nu cred că ne-ar condamna cineva dacă am 

încerca să emitem unele ipoteze. 

Pentru aceasta să conștientizăm mai întâi faptul că 

odată cu apariția primei celule vii, a primului organism 

unicelular a început și lupta pentru existență. Organisme-

le vii, care se perfecționau de la o zi la alta, își dirijau 

dezvoltarea astfel încât să utilizeze cât mai eficient re-

sursele pe care natura, mediul înconjurător le punea la 

dispoziția lor. Aceste resurse naturale pot fi împărțite în 

două categorii. În prima categorie includem resursele 
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care asigură materialul pentru construcția de noi celule 

ce apar în procesul de diviziune celulară. Se știe că dife-

rența dintre materia vie și cea nevie constă în capacitatea 

celei vii de a se înmulți, de a se reproduce și aici mă re-

fer atât la crearea de noi indivizi, cât și la producerea de 

noi celule în scopul creșterii organismului sau pentru 

înlocuirea celulelor uzate. Dintre resursele din această 

categorie putem enumera diversele substanțe minerale, 

ce constituie hrana plantelor, apa și toate substanțele or-

ganice ce conțin proteine și care constituie hrana anima-

lelor. În cea de-a doua categorie putem să includem re-

sursele care asigură energia necesară, în primul rând, 

prelucrării resurselor din prima categorie și, în al doilea 

rând, pentru a acoperi necesarul de energie, cerut de de-

plasarea în scopul găsirii resurselor. Această categorie 

cuprinde toate alimentele ce conțin glucide și care, prin 

prelucrare, eliberează energia chimică înglobată. Tot aici 

trebuie incluse și diverse alte forme de energie, aflate în 

stare liberă, cum ar fi energia termică și luminoasă. Este 

bine cunoscut faptul că procesul de fotosinteză, prin care 

plantele transformă substanțele minerale în substanțe 

organice, nu poate avea loc fără prezența luminii. 

Ținând seama de diversitatea lumii vii, nu cred că 

vreo resursă energetică existentă în natură a rămas neuti-

lizată. Deci, se impune de la sine concluzia că nici ener-

gia omniprezentă, energia pe care uneori am numit-o 

Energie Universală, nu putea fi omisă. Așa cum, pentru 

fiecare dintre resursele disponibile, organismele vii și-au 

creat sisteme pentru captarea și prelucrarea acestora, tot 

așa putem presupune că și pentru Energia Universală 

există sisteme similare. Am lansat anterior ipoteza că, 

pentru animalele superioare, organul care captează 

această energie și o prelucrează în scopul de a o face uti-

lizabilă de organism este creierul. Ar fi interesant să des-

coperim prin ce mecanisme prelucrează plantele sau in-
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sectele această resursă naturală. Dacă aveți cumva dubii 

că și plantele au acces la Energia Universală, nu trebuie 

decât să ne amintim de efectul Kirlian care pune în evi-

dență bioenergia plantelor. 

Indiferent însă de natura acestei energii, ale cărei 

efecte le simțim peste tot în jurul nostru, mi se pare im-

portant să mai analizăm câteva aspecte. În ultimul timp 

au apărut în presă diverse informații care se refereau la 

efectul de piramidă. Citindu-le, aflăm că în interiorul 

unei piramide se produc diverse fenomene curioase care 

indică, fără niciun dubiu, prezența unei concentrări de 

energie. Toți cercetătorii, care s-au ocupat de efectul de 

piramidă, sunt unanim de acord că forma acesteia reali-

zează o concentrare a unei energii omniprezente, denu-

mită de aceștia energie cosmică. 

Dar oare ce ar putea fi această „energie cosmică”? Să 

fie aceasta o nouă formă de energie care se manifestă în 

cazul efectului de piramidă? 

Pentru a ne lămuri, să trecem în revistă câteva dintre 

„minunile” efectului de piramidă. Un prim, efect relevat 

de toți experimentatorii, este influența benefică a energi-

ei de piramidă asupra stării de sănătate a oamenilor. Cu 

ajutorul acestei energii s-au obținut efecte vizibile de 

ameliorare a unor boli cronice, ca artrita, insomnii, du-

reri de cap etc. Citind despre aceste experimente nu poți 

să nu îți amintești de vindecările realizate de diverși bio-

energeticieni. Lucrurile se petrec uimitor de asemănător. 

În primul caz, se înfășoară articulația bolnavă într-o folie 

de aluminiu încărcată, în prealabil, cu energie de pirami-

dă, iar în cel de-al doilea caz, energia vindecătorului, 

bioenergia, este transmisă prin plimbarea mâinilor dea-

supra zonei bolnave. Cu ajutorul energiei de piramidă s-a 

obținut vindecarea rapidă a unor răni, exact ca și în cazul 

relatat în capitolul anterior, când rănile au fost vindecate 

cu ajutorul bioenergiei emise de un vindecător. 
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Un alt aspect studiat a fost influența energiei concen-

trată de piramidă asupra semințelor. Experiențele tuturor 

cercetătorilor au demonstrat fără echivoc că puterea de 

germinare a semințelor tratate cu energie de piramidă a 

crescut considerabil în raport cu semințele martor.  

În continuare să ne amintim de cercetările celor de la 

Spindrift Research Group din Oregon, USA. Studiind 

efectul pe care îl au rugăciunile asupra boabelor de grâu 

au constatat, ce credeți? că acestea încolțeau mai repede 

dacă erau supuse acțiunii rugăciunilor. Am putea desigur 

presupune că, iată, există încă o formă de energie care 

are efecte benefice asupra semințelor, dar cea mai rațio-

nală concluzie este că, de fapt, avem de-a face cu una și 

aceeași formă de energie. Din capitolul anterior, știm că 

prin rugăciune crește emisia de bioenergie a organismu-

lui uman, deci, unica concluzie rațională este că aceeași 

formă de energie o întâlnim și în piramidă. De fapt, toate 

experiențele întreprinse în interiorul piramidei ne conduc 

către aceeași concluzie. Iată, că această formă geometri-

că simplă este capabilă să transforme și să concentreze 

Energia Universală, sau Energia Dumnezeu, cum ar pu-

tea dori credincioșii să o denumească, la fel ca și creierul 

uman. 

Dacă nu v-am convins încă de faptul că, în toate situ-

ațiile descrise anterior, avem de-a face cu una și aceeași 

energie, poftim, vă mai pot servi un argument. Radieste-

ziștii au reușit să măsoare energia concentrată de pirami-

dă cu aceleași mijloace cu care măsoară și bioenergia. 

Știut fiind că fiecare formă de energie necesită mijloace 

specifice de măsurare, concluzia, cred eu, se impune de 

la sine; avem de-a face cu aceeași formă de energie. S-ar 

putea acum să mă întrebați, cum se face că o formă ge-

ometrică atât de simplă, poate să facă aceeași treabă ca și 

complexul nostru creier. Nici eu nu pot explica acest lu-

cru, dar, în mod sigur, cercetările viitoare vor dezlega 
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acest mister. Cu toate că am mai descoperit încă o mani-

festare a binecunoscutei Energii Universale sau Energii 

Dumnezeu, despre care am vorbit atât de mult până 

acum, nu avem încă nicio idee despre natura acesteia. 

Pentru drept-credincioși problema este foarte simplă: 

așa cum ne arată și numele, această energie este generată 

de Dumnezeu. Nimic mai simplu! Pentru aceia care se 

consideră atei și nu le prea vine la îndemână să accepte o 

astfel de ipoteză voi încerca altă explicație. 

Am acceptat cu toții că, în procesul de evoluție, pen-

tru a fi cât mai eficiente în lupta pentru existență, orga-

nismele vii au reușit să utilizeze toate resursele existente. 

Totuși eu pot să vă amintesc una dintre resursele naturale 

care, se pare că, nu a fost utilizată. Care? Păi, energia 

gravitațională! Cum se face că tocmai această energie, 

atât de omniprezentă, a scăpat atenției organismelor vii, 

atât de flămânde, atât de inventive în lupta lor pentru su-

praviețuire? Dar dacă nu este așa? Dacă, de fapt, energia 

aceea misterioasă, Energia Universală, din care ne ex-

tragem bioenergia, din care obținem energia de piramidă, 

este tocmai energia gravitațională,? De ce nu! Să ne 

gândim puțin la telepatie. Experiențele au dovedit că 

gândurile pot fi transmise chiar dacă unul dintre subiecți 

se găsește sub apă. Undele electromagnetice nu trec prin 

apă și nu se cunoaște încă niciun alt suport de informație 

care să poată realiza această performanță, cu excepția 

ultrasunetelor. Doar câmpul gravitațional este omnipre-

zent, neavând nicio problemă să acționeze și prin apă. 

Dacă presupunem că, prin mecanisme specifice, creierul 

este capabil să capteze energia gravitațională, să o modu-

leze și apoi să o emită în mediul înconjurător, atunci pu-

tem spune că telepatia nu mai are taine pentru noi. Se 

poate demonstra pe cale logică faptul că telepatia, aceas-

tă transmitere la distanță a gândurilor, are ca suport o 

formă de energie de aceeași natură cu bioenergia. 
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Un alt argument în sprijinul ipotezei enunțate mai 

sus ne furnizează astrologia. După cum se afirmă din ce 

în ce mai apăsat, poziția astrelor influențează comporta-

mentul oamenilor. Poate mulți dintre dumneavoastră 

considerați că această afirmație este o simplă poveste. 

Dacă vă gândiți la horoscopul zilnic, care apare cu insis-

tență pe paginile celor mai multe publicații sau ocupă 

timpul de emisie al majorității posturilor de radio și tele-

viziune, sunt de acord cu dvs. Dar acestea sunt simple 

activități cu caracter comercial. Nu la acest aspect doresc 

să mă refer. Și mie mi se pare lipsit de sens să cred că, 

dacă sunt născut în zodia berbecului, înseamnă că astăzi 

voi câștiga ceva bani sau mă voi certa cu o rudă mai în 

vârstă. Totuși, nu putem nega faptul că oamenii născuți 

în aceeași perioadă a anului au trăsături comune. Nu 

vreau să afirm că sunt identici. Nici pe departe. Dar dacă 

săpăm la rădăcina acțiunilor lor, dacă căutăm motorul 

care-i determină să se comporte într-un anume fel, deo-

sebit de al altora, atunci găsim elementele comune. 

Aceasta este rațiunea celor douăsprezece zodii. Dacă în-

să luăm zodiacul chinezesc, care deosebește în fiecare 

zodie europeană încă patru zone distincte, iar anii sunt 

clasificați în alte patru categorii, atunci suntem și mai 

aproape de adevăr. 

Eu am urmărit de-a lungul anilor tipologia umană a 

persoanelor cu care am venit în contact, în raport cu zo-

dia acestora, și niciodată nu am fost tentat să infirm 

această teorie. Mereu am găsit legătura dintre compor-

tamentul acestora și zodia căreia îi aparțineau. În aceste 

condiții am fost nevoit să accept ideea că zodia, momen-

tul nașterii, își pune amprenta asupra comportamentului 

individului. 

Revenind acum la astrologie, este cunoscut faptul că 

această “știință” consideră că trăsăturile și acțiunile oa-

menilor sunt influențate de poziția astrelor în raport cu 
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pământul. Dar cum acționează astrele asupra oamenilor? 

Poziția astrelor în raport cu pământul determină configu-

rația câmpului gravitațional de la suprafața pământului 

și, în acest condiții, nu trebuie să ne mirăm că oamenii 

născuți într-o anumită perioadă a anului, când poziția 

astrelor este aproximativ aceeași, au trăsături comune. 

Privind această realitate prin prisma modelului ener-

getic, cele afirmate de mine anterior nu mai par atât de 

fantastice. Configurația câmpului gravitațional, determi-

nată de poziția astrelor apropiate pământului, influențea-

ză în mod determinant comportamentul individului năs-

cut în perioada respectivă, făcând ca oameni foarte dife-

riți, cu porniri diverse, cu manifestări diverse să aibă un 

substrat comun al acțiunilor lor. Individul poate fi un om 

de știință sau un infractor. Aparent nicio asemănare. Da-

că însă analizăm mecanismele care le determină acțiuni-

le, perseverența în atingerea obiectivului propus, energia 

cheltuită pentru atingerea unui țel, vom observa imediat 

elementul comun, cel imprimat de configurația câmpului 

gravitațional din momentul nașterii. 

Până la un moment dat, eram destul de convins că 

Energia Universală nu poate fi decât energia gravitațio-

nală, deoarece nu vedeam niciun alt candidat posibil 

pentru aceasta. Dar iată că lucrurile s-au complicat! Ul-

timele descoperiri științifice infirmă ipoteza enunțată de 

mine la începutul acestui capitol și anume că Dumnezeu 

ar sta prost cu imaginația. Calculând bilanțul de masă și 

energie al universului, oamenii de știință au ajuns la 

concluzia că acesta nu prea iese la socoteală. Valorile 

cunoscute, rezultate din măsurători ale acestor mărimi, 

nu corespund de loc cu cele rezultate din calcule și dife-

rența este foarte mare. Pentru a rezolva această proble-

mă, oamenii de știință au trebuit să presupună că în uni-

vers există în proporție de 21% o materie pe care nu o 

putem percepe cu simțurile și aparatele noastre și pe care 
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ei au numit-o dark mater. Dar, cum un necaz nu vine 

niciodată singur, cercetătorii universului au fost nevoiți 

să ia în considerație și existența unei noi energii, denu-

mită bineînțeles dark energy, care ar constitui 72% din 

totalul de masă-energie al universului. Această dark 

energy, pe românește energie întunecată, ar fi cauza 

comportamentului ciudat al universului care, în loc să 

sufere un proces de implozie cum ar fi normal, dimpotri-

vă, este în plină expansiune. 

Este evident că această descoperire are implicații și 

asupra cercetării întreprinse de noi în lucrarea de față. 

Putem presupune, fără să avem prea multe scrupule, că 

în această lume constituită din dark mater - materie întu-

necată - s-ar putea ascunde acea lume a spiritelor, pe ca-

re am denumit-o în această lucrare realitate alternativă. 

De asemenea, am putea presupune că Energia Uni-

versală, această energie a cărei existență nu poate fi pusă 

la îndoială, căci efectul ei apare explicit într-o mulțime 

de fenomene paranormale, ar fi energia aceasta nou des-

coperită, dark energy. De fapt, din punct de vedere cali-

tativ, între energia gravitațională și dark energy nu este o 

diferență prea mare, deoarece prima este responsabilă de 

efectul de atracție dintre corpuri, iar cea de-a doua de-

termină, dimpotrivă, un efect de respingere. În aceste 

condiții, pentru noi nu are o importanță prea mare care 

dintre acestea ar putea fi Energia Universală. 

Cu timpul s-ar putea găsi și alte argumente care să 

susțină ideea că acea energie misterioasă, Energia Uni-

versală, este energia gravitațională sau energia întuneca-

tă. Dar la fel de bine această ipoteză ar putea fi infirma-

tă. Mi-ar plăcea să spun ca orice român „vom trăi și vom 

vedea”, dar nu sunt atât de sigur că acest mister va fi 

elucidat chiar atât de curând. 
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27. ÎNCĂ O DATĂ DESPRE CREȘTINISM 
Vă propun ca, în continuare, să recapitulăm pe scurt 

evenimentele care au condus la apariția și dezvoltarea 

creștinismului. După moartea lui Isus Cristos mulți oa-

meni, care au trăit în preajma lui sau care au auzit de el, 

au fost impresionați de soarta acestuia. Povestea vieții și 

a morții lui s-a transmis din gură în gură, de la un om la 

altul. Poate că totul ar fi rămas o întâmplare uitată a ace-

lor timpuri, dacă nu ar fi intervenit Pavel. Pavel era fiul 

unei familii înstărite care se pregătea să devină preot iu-

deu. La început a fost unul dintre prigonitorii apostolilor 

și a adepților lor. Se povestește că, la un moment dat, 

Pavel a avut o viziune în care i s-a arătat Isus, certându-l 

pentru faptul că îi prigonea adepții. Poate chiar a avut-o. 

Să nu uităm că apostolii erau inițiați în tehnici paranor-

male și nu este exclus ca întâmplarea cu pierderea și re-

căpătarea vederii să fi fost provocată de aceștia. Cert este 

că, plecând de la evenimentele zguduitoare legate de via-

ța și moartea lui Isus Cristos, Pavel a creat o nouă reli-

gie. Nu se știe exact, sau poate nu știu eu, ce l-a impresi-

onat pe Pavel în așa măsură, încât să-și renege vechea 

religie și să creeze una nouă. Poate povestea minunilor 

înfăptuite de Isus sau poate, noua atitudine de nonviolen-

ță propovăduită de acesta sau poate chiar episodul cu 

pierderea și recăpătarea vederii. Cum am mai afirmat 

anterior, este posibil ca, într-o lume bântuită de violență 

în care viața unui om nu valora mai nimic, ideea unui 

comportament nonviolent să-l fi cucerit mai întâi pe Pa-

vel și apoi pe miile de oameni care au îmbrățișat crești-

nismul.  

Un lucru care nu trebuie neglijat este faptul că noua 

religie, nu numai că te îndemna să te rogi la Dumnezeu, 

dar acest lucru se și practica. Practicanții tehnicilor, des-
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coperite de Isus și preluate de apostoli, dobândeau cha-

risme care de care mai uimitoare. De fapt, eu sunt con-

vins că acesta este principalul motiv al „prizei” pe care a 

avut-o creștinismul la contemporanii lui Isus și ai lui Pa-

vel. Isus a creat o adevărată școală de bioenergoterape-

uţi, dintre care primii au fost cei 12 apostoli selectați și 

instruiți de el. Să ne amintim că toți aceștia au ajuns și ei 

vindecători, după cum rezultă din Noul Testament (vezi 

Faptele Apostolilor), iar cel puțin Petru a reușit să mear-

gă pe apă și să aibă viziuni din alte sfere ale existenței. 

Cei care dobândiseră charisme prin tehnicile inițiate de 

Isus Cristos, ei înșiși uimiți de capacitățile lor, predicau 

apoi cu entuziasm mulțimilor curioase.  

Să ne amintim de creștinii Romei din timpul lui Ne-

ro. Aceștia se adunau în peșteri sau în catacombele ora-

șelor și se rugau cu adevărat. În mod sigur, aceste prac-

tici de concentrare colectivă, susținute de un expert în 

materie de bioenergie cum era apostolul Pavel, au avut 

un rol important în proliferarea creștinismului. Oamenii 

simțeau, pentru prima oară, efectul benefic al energiei 

alfa produsă tot de ei în timpul rugăciunilor colective. 

Probabil, acesta este unul dintre motivele pentru care 

creștinismul a prins atât de repede la europenii politeiști 

care nu mai practicau nici un fel de rugăciune timp de 

secole. Este drept că primii creștini au suportat prigoana 

unor potentați precum Nero și a altor împărați ai Romei, 

dar puterea credinței și efectul energiei alfa le-a dat tăria 

să reziste persecuțiilor. Cred că toată lumea știe cum 

creștinii din vremurile de demult, atunci când practicau 

cu adevărat învățăturile lui Isus și se rugau cu evlavie în 

peșterile lor, găseau puterea să se lase omorâți în cele 

mai groaznice moduri.  

De fapt, toată istoria veche a creștinismului este pre-

sărată cu întâmplări în care diverși credincioși erau mar-

tirizați pentru credința lor. Credința puternică în Dumne-
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zeu, într-o viață viitoare mai bună, senzația puternică de 

prezență a lui Dumnezeu, baia de bioenergie zilnică, ob-

ținută prin rugăciunea profesionalizată, fortifică sufletul 

care astfel devine mai puțin dependent de trup. De aici 

până la gestul suprem nu mai lipsește decât o motivație 

puternică.  

Așadar, creștinismul și-a plătit și el obolul de sânge 

și nu în zadar; preceptele și practicile lui au fost îmbrăți-

șate de milioane de oameni, a ajuns religia dominantă 

într-o mulțime de state ale lumii. Ura!!! Victorie!!! 

Acum a venit timpul se ne bucurăm de acest lucru. Cine? 

Cum cine? Păi, noi preoții care suntem reprezentanții lui 

Dumnezeu pe pământ. Și astfel, la fel ca și în alte culte, 

preoții au devenit bogați, puternici și au cam uitat de un-

de au plecat. Au teoretizat religia, au creat scenarii de 

desfășurare a slujbei în biserică, dar au uitat tocmai ce 

era mai important: rugăciunea colectivă și profundă, cea 

care, de fapt, era justificarea întregii religii. Acum bietul 

creștin, care dorește să se roage cu adevărat, se ascunde 

într-un colț al bisericii și se roagă de unul singur după 

cum îl duce capul. 

Astăzi, nici măcar preoții nu mai știu ce înseamnă să 

te rogi cu adevărat, deși părintele Cleopa le reamintește 

că rugăciunea nu înseamnă rugăminte. 

Totul se întâmplă exact ca într-un caz relatat acum 

câțiva ani de presă. La o mănăstire de prin nordul Mol-

dovei ajunge, la un moment dat, o turistă europeană care 

îmbrățișase de curând nu mai știu ce cult asiatic ce se 

baza pe meditație. Într-o discuție cu un călugăr bine in-

tenționat din mănăstire, aceasta îi mărturisește câte ceva 

din noua ei credință și despre practicile ei de meditație. 

Atunci călugărul nostru o întreabă, cu un aer superior, la 

ce este bună meditația. Prin meditație nici măcar o în-

ghețată nu poți obține. Dacă poftești o înghețată trebuie 

să rogi pe cineva să ți-o dea. Concluzia? Rugăciunea 
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(sau, mai bine zis, rugămintea) este calea adevărului și 

nu meditația, prin care nici măcar o înghețată nu poți ob-

ține. Articolul respectiv pretindea că adevărul, izvorât 

din cuvintele înțelepte ale călugărului, a fost atât de evi-

dent, încât turista noastră prin mănăstiri și religii a îm-

brățișat pe loc ortodoxia.  

Dar să revenim. Deci, preoții, ajunși între timp simpli 

funcționari bisericești, nu se deosebesc cu nimic de oa-

menii de rând. Au aceleași pasiuni și defecte ca oricare 

dintre noi, mirenii, același gust pentru avere și unii chiar 

și pentru o fetișcana mai nostimă, dacă nu și mai rău, 

adică pentru vreun băiețel. Unde sunt asceții care ne pu-

neau în legătură cu Dumnezeu, adică acei inițiați care 

radiau de bioenergie, care ne îndemnau să ne rugăm pro-

fund împreună prin peșteri, cei care ne-au convins să tre-

cem la creștinism? E clar. Avem deja de-a face cu un 

cult îmbătrânit, învechit care cu greu mai reușește să-și 

convingă adepții.  

Nu este de mirare că proliferează sectele de toate  

orientările. În aceste secte, bine sau rău intenționate, se 

valorifică tocmai practicile pierdute de cultele perimate, 

adică concentrarea colectivă. Efectele sunt atât de evi-

dente, încât asistăm din nou la apariția unor fanatici de 

tipul acelora care au pus bazele creștinismului. Prin me-

tode de concentrare colectivă, în funcție de modul în ca-

re sunt folosite, se pot obține oameni credincioși, mai 

fericiți și mai sănătoși, care sunt conectați la Energia 

Dumnezeu, sau sclavi a căror voință este total subjugată 

conducătorului sectei. Practici de tip yoghin, folosite cu 

rea intenție, pot conduce la anihilarea totală a voinței 

sectanților, împingându-i chiar la sinucidere, așa cum 

citim adesea prin presă.  

Ce fac în acest timp reprezentanții cultului oficial? 

Blamează, excomunică, ard pe rug, dar nu le dă prin cap 

să modifice câte ceva din ceea ce a condus la această si-
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tuație. A trecut prea mult timp de la Isus, ca să ne mai 

amintim ce ne-a învățat acesta: să ne rugăm lui Dumne-

zeu Tatăl. Nu numai să o spunem, dar și să o facem. Nu 

câte unul, ascuns într-un colț de biserică, ci toți împreu-

nă, în frunte cu „reprezentantul lui Dumnezeu pe pă-

mânt”, preotul. Să ne rugăm cu profesionalism și să nu 

așteptăm de la Dumnezeu ghete pentru copii sau îngheța-

tă. Să ne rugăm profund și să simțim cum în noi pătrun-

de Sfântul Duh. Să plecăm de la slujbă cu convingerea 

că am avut un beneficiu, că baia de energie alfa ne-a fă-

cut mai sănătoși, mai fericiți și mai apți pentru viață.  

De nenumărate ori, în timpul slujbei preotul repetă 

cuvintele “Domnului să ne rugăm”, dar care este mo-

mentul în care se întâmplă efectiv acest lucru? Canonul 

slujbei nu prevede niciun moment în care toți oamenii 

din biserică, împreună cu preotul, să se roage în tăcere, 

să se roage efectiv, astfel încât rugăciunea lor să semene 

cât de cât a concentrare, cea care ne poate activa lobul 

temporal drept, cea care ne poate racorda la Energia 

Dumnezeu.  

Credincioșii au ajuns să creadă că a te ruga înseamnă 

a te umili. Chiar dacă toată săptămâna nu prea te com-

porți după cum îți cere religia, chiar dacă nu respecți cele 

zece porunci, chiar dacă mai furi noaptea de la „Ceapeu” 

sau, mai nou, de la vecinul care este mai harnic și are 

mai mult, nu-i nicio problemă - duminică la biserică bați 

niște mătănii, cât mai multe și cât mai smerite și totul se 

rezolvă. Credinciosul a ajuns să-l perceapă pe Dumnezeu 

ca pe „boierul satului” sau ca pe „președinte de C.A.P.”. 

Chiar dacă îl mai furi pe la spate, important este să fii 

smerit în fața lui. Această atitudine convine, evident, 

preotului, reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, care, 

în acest scenariu, joacă rolul vechilului sau a secretarului 

de partid (comunist) al C.A.P.-ului. O vorbă bună pusă 

pe lângă „stăpân” contează și nu este rău să te ai bine cu 
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acesta. În cazul nostru, sentimentul de smerenie adresat 

lui Dumnezeu se concretizează într-o găină mai grasă,    

într-un săculeț de făină mai mare, într-o sumă de bani 

mai substanțială dăruită preotului. Toată lumea este mul-

țumită. Multe practici din vechime, cu efecte miraculoa-

se asupra credincioșilor, au ajuns în prezent să fie doar 

simulate. Toate canoanele bisericești, tot, sau aproape 

tot, din ce face preotul în timpul slujbei religioase, amin-

tește de vremurile începutului, când creștinii erau doldo-

ra de charisme. Binecuvântarea preotului, cu mâna întin-

să spre capul tău, este doar o amintire a creștinului cha-

rismatic de acum 2000 de ani care îți transmitea energia 

lui benefică prin acest gest. Taina botezului, euharistia, a 

ajuns doar un spectacol fără niciun conținut. În vechime 

acest ritual avea ca scop încărcarea cu energie benefică a 

copilului, crearea unor șanse în plus de a crește sănătos 

și voinic, era într-adevăr o taină, un mister, o minune.  

Dar să ne amintim de agheasmă - apa sfințită - care 

ar trebui să ne vindece de suferințele noastre. Se știe în 

prezent că apa poate înmagazina foarte ușor bioenergia. 

În unele dintre experiențele bioenergeticienilor sovietici, 

spectatorii erau sfătuiți să aibă la ei recipiente cu apă. În 

urma emisiei de bioenergie a performerului, apa devenea 

cu adevărat benefică pentru cel ce o bea. Amintirea aces-

tui fenomen este agheasma din zilele noastre. Numai că 

apa nu capătă proprietăți curative prin rostirea unei rugă-

ciuni „la capul ei”. Dacă preotul nu este un bioenergeti-

cian puternic, nici apa nu are de unde. Totul a ajuns un 

spectacol în care ne facem că facem. 

 Dacă, de exemplu, Sfântul Amonie reușea să obțină 

vindecări miraculoase, atunci teologii au compus o rugă-

ciune, denumită a Sfântului Amonie care, pretindeau ei, 

ar avea efecte miraculoase. Eroare! Totală eroare! Sfân-

tul Amonie nu vindeca turuind cuvinte fără sens. Sfântul 

Amonie se concentra, crescându-și astfel emisia de bioe-
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nergie, și cu aceasta realiza „minunile” pe care le proslă-

vim cu toții.  

Teoreticienii creștini, cei care nu practicau rugăciuni-

le lui Cristos, cei care nu înțelegeau și nu cunoșteau mo-

dul de obținere a charismelor, au compus o piesă de tea-

tru care avea ca scop să imite realitatea acelor timpuri. 

Aceasta este religia noastră de astăzi. O piesă de teatru 

care încearcă să imite adevărurile descoperite de Isus cu 

prețul vieții lui, cu prețul suferințelor lui cumplite. Sur-

prinși de sfârșitul tragic și inexplicabil al „Fiului lui 

Dumnezeu”, toți apologeții creștinismului au căutat o 

justificare. Trebuia explicat de ce omul sfânt, fiul lui 

Dumnezeu, a avut o soartă atât de tragică. Dar, iată, că 

explicația s-a găsit! Isus Cristos s-a sacrificat pentru ier-

tarea păcatelor oamenilor, săvârșite de aceștia în trecut, 

dar și în viitor. Această idee provine, probabil, din  obi-

ceiurile evreilor de a sacrifica un țap, în speranța că 

Dumnezeul lor, Iahve, le va ierta păcatele săvârșite, dar 

ideea în sine este absurdă. Dacă Isus, prin sacrificiul său, 

a răscumpărat păcatele tuturor oamenilor din trecut și din 

viitor, atunci noi putem păcătui cât dorim, fără să fim 

pedepsiți, căci păcatele noastre sunt deja plătite, răscum-

părate prin sacrificiul lui. 

 Din nefericire, preoții nu sunt conștienți de această 

zădărnicie. Ei repetă, cu erudiție și încăpățânare, ce au 

spus „Părinții Bisericii” acum multe secole, ca și când 

gândirea omenirii s-a oprit odată cu dispariția acestora. 

Toate raționamentele capetelor bisericești se bazează pe 

ce a spus nu știu care părinte acum 1500 de ani. Ați ur-

mărit, desigur, pledoaria părintelui Cleopa din capitolul 

12, denumit „Rugăciunea”. Aceasta se bazează în între-

gime pe ce a spus cutare sau cutare părinte acum vreo 

cincisprezece secole.  

Oamenii cu educație însă au cu totul altă percepție 

despre Dumnezeu și religie. Ei confundă, în primul rând, 
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modelul divinității definit de totalitatea dogmelor religi-

oase, cu fenomenul Dumnezeu. Deoarece acest model, 

creat acum 2000 de ani, este prea pueril pentru a putea fi 

acceptat, omul educat presupune că religia are doar un 

caracter educativ, având ca unic scop să imprime o con-

duită morală oamenilor cu mai puțină educație. Așa cum 

niciun om nu fură de față cu polițistul, tot așa, dacă îl 

convingi că Dumnezeu vede tot și știe tot, simțindu-se 

supravegheat, s-ar putea ca acesta să se abțină de la ten-

tația de a pune mâna pe ce nu-i al lui.  

Omul educat poate gândi în felul următor: „Eu nu fur 

pentru că nu mă lasă conștiința mea. Este sub demnitatea 

mea să mint, să fur sau să mă comport necivilizat. Pentru 

a mă determina să mă comport civilizat, pe mine nu tre-

buie să mă speriați cu pedeapsa lui Dumnezeu. În acest 

caz, la ce-mi trebuie mie Dumnezeu?” Religia are, cu 

siguranță, și o componentă educațională și profilactică, 

fiind impregnată cu toate cunoștințele vremii în care a 

fost elaborată, dar, așa cum am încercat să demonstrez în 

această carte, nu este unicul aspect care merită reținut.  

În mod sigur, una din cauzele pentru care societatea 

românească este atât de bolnavă, și mă refer aici la hoția 

generalizată, la hoția cu miză mică, la faptul că aproape 

fiecare om este dispus să bage în buzunar un lucru oricât 

de neînsemnat, lăsat fără supraveghere, este nenorocita 

de educație ateistă practicată de regimul comunist. Dacă 

nu există un Dumnezeu care să mă vadă și să mă pedep-

sească și dacă nu este niciun milițian prin jur care să mă 

prindă, atunci ce mă mai poate împiedica să pun mâna pe 

ce nu este al meu? Evident, cauzele hoției și a corupției 

din țara noastră sunt mult mai complexe și nu este aici 

locul să le analizăm în profunzime. În acest moment, pe 

mine mă preocupă poziția omului educat, informat în 

raport cu divinitatea și așa cum am văzut o mare parte 
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dintre aceștia au ajuns să creadă că locul lui Dumnezeu 

poate fi luat de conștiință.  

Dacă această analiză se potrivește mai mult pentru 

condițiile specifice țării noastre, cea cufundată timp de 

50 de ani în negura comunismului, nici în țările vestice 

situația nu este cu mult mai deosebită. Este drept că în 

aceste țări Biserica joacă un rol foarte important în co-

munitatea locală. Așa cum am văzut în Olanda, întreaga 

comunitate era strâns unită în jurul bisericii și multe as-

pecte ale vieții sociale, cum ar fi învățământul, depin-

deau de aceasta, dar, totuși, nu pot să afirm că omul edu-

cat crede mai mult în Dumnezeu. Acesta frecventează cu 

regularitate biserica, nu lipsește de la slujba de duminică, 

dar nici pe departe nu este credinciosul care să benefici-

eze, prin rugăciuni profunde, de accesul la Energia 

Dumnezeu.  

De când lumea, credincioșii au observat că nenoroci-

rile lovesc fără deosebire, atât în cei care cred în Dum-

nezeul creștin, cât și în cei care nu cred. Ba uneori ne-

credincioșii au parte de mai mult noroc. Această dilemă 

de milenii a omenirii o întâlnim descrisă în Cartea lui 

Iov, din Vechiul Testament. La întrebarea pe care și-au 

pus-o atâția credincioși de-a lungul secolelor și o mai 

pun încă și în prezent, preoții nu au decât un singur răs-

puns: „nebănuite sunt căile Domnului”. Aceasta ar vrea 

să însemne că noi nu putem înțelege rațiunile justiției 

divine. Chiar dacă ne simțim nedreptățiți sau înșelați în 

așteptările noastre, nu trebuie să dăm vina pe Dumnezeu. 

Noi suntem cei care nu înțelegem rațiunea superioară 

care, în loc să ne recompenseze pentru fidelitate, dimpo-

trivă, ne pedepsește. Faptul că nu putem controla efecte-

le obținute prin practicile impuse de religie, arată, fără 

tăgadă, că modelul impus de aceasta nu funcționează co-

rect, nu are predictibilitate. Așa cum am remarcat încă 

din capitolul care se ocupa de modele, dacă aceleași in-
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trări conduc la rezultate (ieșiri) diferite, modelul trebuie 

reanalizat. Introducerea în modelul religios a sintagmei 

„nebănuite sunt căile Domnului” demonstrează clar ca-

racterul aleator al efectelor obținute prin practicarea pre-

ceptelor religioase creștine. Concluzia nu poate fi decât 

una singură: modelul nu este bun.  

Toate cele prezentate mai sus au ca scop să vă con-

vingă de faptul că, în prezent, Biserica creștină prezintă 

toate simptomele unui cult îmbătrânit, perimat. Dacă pe 

timpul lui Isus și în deceniile următoare, se practica cu 

frenezie rugăciunea profundă, cea care activează lobul 

temporal drept, “punctul lui Dumnezeu”, cum l-a denu-

mit doctorul american Melvin Morse, dacă oamenii sim-

țeau, la propriu, Duhul Sfânt care le pătrundea în suflet, 

care le dăruia charisme sau măcar le asigura sănătatea, 

buna dispoziție și încrederea în viață, în secolele urmă-

toare toate acestea s-au pierdut.  

Biserica a ajuns pe mâna teologilor creștini care, la 

numai câteva secole după Isus, nu numai că au ignorat 

tehnicile acestuia de a dobândi Sfântul Duh, dar chiar  

le-au refulat. Ajungem în situația în care un om ca Părin-

tele Cleopa ne vorbește despre rugăciunea adevărată, 

numită de el “rugăciunea inimii”, ca despre ceva ce este 

aproape imposibil de atins. El însuși mărturisește că nu 

s-a rugat niciodată așa. Ce să ne mai mirăm că omul de 

rând vine în biserică și îl roagă pe Dumnezeu să îi rezol-

ve problemele cotidiene sau îl roagă să închidă ochii la 

micile lui coțcării. Ce să ne mai mirăm că practicarea 

religiei a ajuns un act formal care nu are nicio legătură 

cu Isus Cristos, apostolii Petru și Pavel și cu primii creș-

tini. Ce să ne mai mirăm că în sânul bisericii nu mai apar 

sfinți care să posede charismele primilor creștini. Dar 

decepția merge și mai departe. Bioenergeticienii care 

mai apar printre noi, nu numai că nu sunt recunoscuți de 

biserică, dar sunt și blamați de diverse fețe bisericești 
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care consideră că puterea lor este de proveniență necura-

tă.  

Dar ce să o mai lungim! Situația actuală a lumii civi-

lizate este cât se poate de critică. Poate pentru acest mo-

tiv a afirmat cineva că “mileniul al treilea va fi religios 

sau nu va fi de loc”. Într-adevăr, se simte nevoia de o 

schimbare. Imaginați-vă cum ar arăta viața noastră dacă 

în biserică am fi inițiați în arta concentrării, în arta acti-

vării “punctului lui Dumnezeu”, prin rugăciuni colective, 

desfășurate sub îndrumarea unui preot care, el însuși, ar 

fi un profesionist al rugăciunii. Ce beneficiu enorm ar 

avea fiecare dintre noi. Câte boli ar dispărea. Ce avânt ar 

lua societatea. Vă las aici pe dvs., cititorii, să completați 

acest tablou.  
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28. CARE DUMNEZEU ESTE MAI BUN? 
Acum, când am ajuns aproape de finalul acestei ex-

puneri, după ce am arătat lipsurile și punctele negre ale 

creștinismului, s-ar putea să apară întrebarea: ce alt 

Dumnezeu îmi recomanzi? Într-adevăr, după ce religia 

noastră a fost demolată sau, cel puțin, așa ar putea părea, 

cititorul consecvent, în măsura în care am reușit să-l 

conving de adevărul ideilor mele, s-ar putea întreba: mă 

convingi că este bine să accept ideea existenței unui 

Dumnezeu, îmi spui că trebuie să mă rog la el, îmi spui 

și cum să mă rog, dar în același timp mă convingi că 

Dumnezeul nostru, cel al creștinilor nu este suficient de 

bun. 

De obicei, orice lucrare care abordează acest subiect 

și se ocupă de Dumnezeu sfârșește, fie prin a recomanda 

sau a vă impune vreun anume Dumnezeu, fie, în cazul în 

care este o lucrare cât de cât cu pretenții științifice, așa 

cum se vrea și lucrarea de față, a vă sfătui să renunțați la 

orice Dumnezeu. Eu nu fac nici una, nici alta. Așa cum 

am încercat să demonstrez încă de la început, dacă există 

Dumnezeu acesta nu poate fi decât unul singur, iar reli-

giile nu sunt decât diferite modele ale aceluiași Dumne-

zeu unic. Este adevărat că fiecare dintre aceste religii se 

străduiește să te convingă că Dumnezeul propus de ea 

este cel adevărat, iar toți ceilalți nu sunt decât un fals, o 

rătăcire. Este exact același mecanism prin care fiecare 

comerciant încearcă să te convingă să cumperi de la el, 

deoarece marfa lui este cea mai bună; cu alte cuvinte es-

te vorba doar despre bani și influență.  

Pentru a putea lua o hotărâre în acest sens trebuie să 

ținem seama de modelul de Dumnezeu pe care îl propu-

ne religia. Desigur, există modele mai bune sau mai pu-

țin bune ale aceluiași Dumnezeu unic. După cum am în-
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cercat să demonstrez în paginile anterioare, un model 

bun îți propune un set de metode, de practici prin care 

poți mai ușor să intri în starea alfa, asigurându-ți, astfel, 

un acces mai facil la realitatea alternativă sau măcar 

mărindu-ți aportul de energie alfa, benefică pentru sănă-

tatea ta. Un model mai puțin bun nu face decât să te 

amenințe cu răzbunarea cerească, încercând să te țină 

aproape doar în acest mod. Un criteriu eficient pentru 

aprecierea unui model al divinității este, așa cum am dis-

cutat anterior, predictibilitatea acestuia. 

Analizând diversele modele ale lui Dumnezeu, pro-

puse de diferite religii, nu putem să nu observăm un as-

pect important. La început modelul propus este eficient, 

chiar dă rezultate, chiar are predictibilitate ridicată dar, 

în timp, odată cu trecerea unor sute de ani, acesta este 

modificat pe nesimțite, este adaptat intereselor celor care 

îl promovează, pierzând astfel din eficiența și atracția 

inițială.  

Exact acest lucru s-a întâmplat cu creștinismul. Dacă 

în primele sute de ani modelul de Dumnezeu, promovat 

de Isus Cristos, a avut o predictibilitate foarte ridicată, 

motiv pentru care a și prins la oamenii din jurul lui, în 

prezent modelul Dumnezeului creștin este total perimat. 

Rugăciunea creștină care, la început reprezenta un puter-

nic mod de concentrare, de obținere a energiei alfa, în 

prezent nu reprezintă decât o sumă de cereri care mai de 

care mai fistichii. Nu arareori auzi pe câte un creștin cre-

dincios care spune plin de evlavie: „Eu mă rog pentru 

sănătate, liniște, bunăstare, etc.”, fiind convins că rolul 

lui Dumnezeu este să aibă grijă de necesitățile lui zilni-

ce. Zilele trecute am văzut într-o mașină de transport în 

comun o icoană pe care era scris „Rugăciune pentru că-

lătorie”, de unde am dedus că respectivul conducător au-

to spera că poate să lase răspunderea condusului pe sea-

ma lui Dumnezeu. Este evident cât de diferit este perce-
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put Dumnezeu de oamenii din prezent în comparație cu 

primii creștini. 

În aceste condiții, poate că unora dintre noi li se pare 

firesc să se întrebe dacă nu este cazul să-și îndrepte aten-

ția către alt Dumnezeu, de fapt către alt model a lui 

Dumnezeu. O fi mai bun modelul islamic? Să ne conver-

tim la islamism? După părerea mea, nu cred că este ca-

zul. Islamul a fost, probabil, mai eficient imediat după ce 

a fost conceput și propagat de Mahomed. Acesta a înțe-

les, desigur, faptul că marea hibă a creștinismului consta 

în modificarea în timp a modelului inițial și atunci a ela-

borat Coranul, cartea care stabilește modelul religiei 

concepute de el. Mai mult ca sigur că cele cinci rugă-

ciuni zilnice asigură musulmanilor un oarecare aport de 

energie alfa și, probabil, au un efect benefic asupra stării 

de sănătate a credincioșilor. Faptul că, în prezent, asis-

tăm la atâtea acțiuni sinucigașe poate fi un indiciu că is-

lamismul are încă un efect puternic asupra practicanților. 

Totuși, nu cred că islamul este potrivit pentru noi euro-

penii și, de fapt, sunt convins că și practicarea acestei 

religii s-a modificat substanțial de-a lungul secolelor. În 

plus față de aceasta, orice religie face parte din zestrea 

etnografică a fiecărui popor și trebuie păstrată pentru 

definirea sa din punct de vedere cultural.  

Dacă schimbarea actualei religii cu o altă religie nu 

este o soluție, atunci care este adevărata soluție pentru 

noi, creștinii?  

În ultimul timp se remarcă o puternică detașare a 

oamenilor, în special, a celor cu un nivel mai ridicat de 

cultură, de credința strămoșească. Este aceasta soluția? 

Eu cred că nu! Să nu uităm care a fost dintotdeauna rolul 

religiei. Așa cum a rezultat din paginile acestei lucrări, 

religia ar trebui, prin practicile impuse de cultul pe care 

îl susține, să asigure aportul de energie alfa necesară 

unei vieți sănătoase și, eventual, obținerea unor „daruri”. 
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Renunțarea la practicarea unui cult religios ar însemna 

renunțarea la toate beneficiile pe care ți le asigură un 

aport constant de energie alfa.  

Ca o soluție a acestei probleme, unii dintre oamenii 

timpurilor noastre recurg la asocierea în diverse culte sau 

secte în care își impun anumite proceduri ce au ca efect 

activarea emisferei cerebrale drepte în scopul măririi 

cantității de energie alfa. Multe astfel de secte au însă ca 

scop realizarea de avantaje materiale, astfel încât cei im-

plicați au avut de suportat, în final, consecințe cel puțin 

neplăcute dacă nu chiar catastrofale. 

După părerea mea, soluția nu este adoptarea altei re-

ligii și, în niciun caz, asocierea la o sectă oarecare. O 

cale mult mai bună ar fi modificarea, în oarecare măsură, 

a cultului oficial, astfel încât acesta să includă și practici-

le pierdute ale producerii de energie alfa. Ce s-ar întâm-

pla dacă la un moment dat, după ce preotul sfârșește 

slujba, acesta ar propune câteva clipe de liniște totală în 

care fiecare să se roage singur, să încerce să și-l imagi-

neze pe Dumnezeu, să încerce să simtă prezența acestuia 

în sufletul său. O idee foarte bună ar putea fi rostirea în 

gând a Rugăciunii lui Isus. În aceste câteva momente de 

intimitate cu Dumnezeu să uite de lista de cereri pe care i 

le adresează în mod normal. Să uite chiar și de propria 

existență. Să încerce să se contopească cu Dumnezeu. Să 

coboare „mintea în inimă”, cum spuneau Sfinții Părinți 

ai creștinătății. În termeni prozaici aceasta ar însemna  

să-și aducă creierul în starea alfa, dacă nu chiar în teta. 

Efectul ar fi copleșitor încă de la început.  

După mai multe astfel de ședințe ar începe să simtă 

creșterea vitalității, îmbunătățirea stării de sănătate și ar 

avea senzația că, în sfârșit, Dumnezeu l-a auzit. Poate că 

nu i-ar da o „Dacie albastră”, așa cum îi cerea mai de-

mult un drept-credincios, dar cu siguranță că ceea ce ar 

obține ar fi mult mai valoros. Efectul rugăciunii rostite în 



28. CARE DUMNEZEU ESTE MAI BUN? 

- 355 - 
 

gând împreună cu alți credincioși este mai puternic, 

deoarece câmpurile energetice ale tuturor celor care se 

roagă se întrepătrund, se adună, se amplifică, astfel încât 

rezultă o baie energetică benefică tuturor celor prezenți. 

Chiar dacă unul dintre participanți are mai puține aptitu-

dini de concentrare, acțiunea câmpului energetic al celor 

din jur l-ar ajuta, l-ar susține, iar, în final, și acesta va 

beneficia de suficient aport de energie alfa. În timpul 

unor astfel de momente fiecare dintre participanți trebuie 

să fie cât mai relaxat, să stea cât mai comod, astfel încât 

nimic să nu împiedice concentrarea tuturor gândurilor 

asupra obiectivului propus. Din acest punct de vedere, 

bisericile noastre ortodoxe nu ne prea ajută, deoarece în 

acestea lipsesc scaunele, iar statul în picioare nu este 

prea favorabil unei concentrări profunde. Cu atât mai 

puțin este recomandat statul în genunchi care produce 

niște dureri puternice ce în niciun caz nu sunt favorabile 

concentrării. Vă rog să mă credeți că eu am încercat. 

De fapt, problema ridicată de mine în acest capitol 

are soluții diferite, în funcție de gradul de pregătire și de 

educație al fiecăruia. După părerea mea, în funcție de 

modul în care se raportează la noțiunea de Dumnezeu, 

oamenii pot fi grupați în mai multe categorii. 

Prima categorie este constituită din credincioșii fer-

venți care nu-și pun problema predictibilității modelului 

religiei pe care au îmbrățișat-o. Aceștia se roagă la icoa-

ne, sărută mâna preotului cu evlavie, contribuie material 

la prosperitatea bisericii sau, mai degrabă, a preotului și 

nu sunt deranjați de faptul că rugămințile lor nu se prea 

îndeplinesc. Persoanele din această categorie  trăiesc 

doar cu teama de „păcat”, de ce ar putea păți dacă nu ar 

respecta toate ritualurile cerute de preot. Pentru aceste 

persoane, modelul divinității se reduce la modelul de-

numit anterior „boierul satului”. Dacă întrebi o persoană 

din această categorie care, de cele mai multe ori, are un 
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nivel de educație destul de coborât, ce înțelege prin 

Dumnezeu, se va uita la tine ca la un păgân, va face câ-

teva cruci și nu-ți va da niciun răspuns. O astfel de per-

soană consideră că Dumnezeu este stăpânul de care tre-

buie să te temi, căruia trebuie să i te închini, față de care 

trebuie să te comporți cât mai slugarnic. Mai mult ca si-

gur că, pentru persoanele din această categorie, ideile 

susținute în această lucrare nu ar avea niciun sens. 

A doua categorie de credincioși o formează cei ce nu 

dau prea mulți bani pe biserică și pe preot, dar respectă 

în oarecare măsură tradițiile moștenite de la părinți. 

Acești așa ziși credincioși respectă anumite norme mora-

le sau, mai degrabă, se feresc să săvârșească unele „pă-

cate”, dacă acest lucru nu-i deranjează prea tare, dar nu 

exagerează cu credința în Dumnezeu. Vorbind despre 

această categorie, mi-am amintit de cazul unei persoane 

care nu ținea postul Paștelui, deoarece era prea „îndră-

gostită” de mâncare. Când a venit însă ziua în care, con-

form tradiției creștine, era voie să se consume pește, per-

soana în cauză pretindea că este păcat să nu mănânci 

pește dacă este „dezlegare la pește”. Din această catego-

rie fac parte, de obicei, persoane cu o pregătire medie 

care, deși trăiesc la oraș, nu s-au desprins încă de tradiții-

le satului în care s-au născut. Pentru oamenii din această 

categorie, Dumnezeu este ceva vag, nu prea important și 

nu prea își bat capul cu astfel de probleme „filozofice”. 

Având în vedere superficialitatea cu care astfel de per-

soane abordează problema divinității, există puține șanse 

să putem influența în vreun fel concepțiile acestora, să le 

explicăm ce înseamnă cu adevărat Dumnezeu. 

A treia categorie este constituită dintre persoanele cu 

pregătire, dar care au totuși un puternic sentiment religi-

os. În cazul unor astfel de persoane există, de cele mai 

multe ori, un conflict între principiile care stau la baza 

pregătirii lor și convingerile lor religioase. Acestea sunt 



28. CARE DUMNEZEU ESTE MAI BUN? 

- 357 - 
 

uneori ingineri, fizicieni, biologi, dar principiile materia-

liste care stau la temelia activităților zilnice coexistă cu 

dogmele modelului creștin tradițional. Modul în care un 

astfel de conflict poate persista în mintea unui om este 

greu de înțeles pentru mine, dar nu imposibil de explicat. 

Luând în considerare experiența mea, din această catego-

rie fac parte, în special, femeile. Acestea capătă o educa-

ție religioasă din familie, pe care o asimilează ca atare, 

fără nici cea mai mică urmă de atitudine critică. Pentru 

aceste persoane, Dumnezeu este ceva neprecizat care, în 

anumite condiții te-ar putea ajuta sau ți-ar putea pricinui 

necazuri. Aceste persoane nu au citit niciodată Biblia și 

nu au o cultură religioasă sistematică. Pentru ele Dum-

nezeu este o forță supranaturală pe care nu trebuie să o 

superi cu gânduri libertine. În virtutea fricii față de 

Dumnezeu, aceste persoane se comportă corect în socie-

tate și nu pot fi, în niciun fel, acuzate de încălcarea codu-

lui etic promovat de biserică. În plus, sunt persoane mi-

loase care ajută cât pot pe cei nevoiași. Ce mai atâta vor-

bă, sunt creștini adevărați.  
Vă rog să nu mă acuzați de discriminare sexuală, 

pentru că am afirmat anterior că persoanele care îl per-

cep pe Dumnezeu în acest mod sunt, în general, femeile. 

Nu pot să pretind că am făcut un studiu care m-a condus 

la această concluzie, dar persoanele cu acest mod de 

gândire, pe care le-am cunoscut eu, erau aproape toate de 

sex feminin. Această situație poate fi rezultatul faptului 

că femeile sunt mai conservatoare și în același timp mai 

puțin dispuse să se ia la trântă cu forțe necunoscute. Este 

ceva de genul: dacă cumva există Dumnezeu, de ce să 

mă pun rău cu el? 

Problema apare atunci când aceste persoane au o 

problemă de viață: se îmbolnăvesc de o boală grea sau 

suferă o pierdere a unui membru drag al familiei. Abia 

acum apar întrebările. De ce Dumnezeu m-a lovit pe mi-



DINCOLO DE DUMNEZEU 

- 358 - 
 

ne care am fost corect și nu am greșit față de el? Sunt 

atâția oameni în jurul meu, mult mai păcătoși care nu 

pățesc nimic. De ce Dumnezeu nu face dreptate? Oare 

chiar există Dumnezeu?  
Aceasta este una dintre categoriile de credincioși ca-

re ar trebui să fie sensibilizate de ideile susținute în 

această carte. Pe aceștia nu încerc să-i conving că Dum-

nezeul lor nu este bun, că ar trebui să-l abandoneze. Ați 

remarcat, probabil, că această carte respectă punctul de 

vedere al fiecărui credincios și nu încearcă să convingă 

pe nimeni să-și abandoneze credința. Totuși, argumenta-

ția logică prin care este susținut modelul divinității pro-

pus în această lucrare, ar trebui să-i convingă de faptul 

că pot obține mai mult de la Dumnezeul în care cred. 

Aceștia, sper eu, ar putea înțelege care este rolul rugă-

ciunii și cum ar trebui rostită. Aceștia ar putea înțelege 

că, fără să renunțe la convingerile lor, ar putea avea ac-

ces la un Dumnezeu mai demn, un Dumnezeu care nu se 

ocupă de necesitățile zilnice a fiecărui credincios, un 

Dumnezeu căruia nu trebuie să-i trimiți bilețele, prin in-

termediul preotului, pentru a-i comunica ce dorești. 

Aceștia ar putea înțelege că Dumnezeu le-a pus la dispo-

ziție o parte din puterea sa, acea Energie Dumnezeu, prin 

care ar putea obține multe dintre lucrurile pe care le aș-

teaptă de la divinitate, cu condiția să-i adreseze lui 

Dumnezeu rugăciuni, nu rugăminți. 

În sfârșit, o ultimă categorie este constituită de acele 

persoane cu pregătire superioară care consideră că religia 

are numai o valoare istorică. În cel mai bun caz, astfel de 

persoane sunt dispuse să atribuie religiei o funcție educa-

tivă care ar trebui să impună normele morale de conduită 

pentru cei cu mai puțină pregătire.  

Ei! Acum am ajuns acasă. În cea mai înaltă măsură, 

lucrarea mea se adresează acestei categorii de persoane. 

Pe oamenii din această categorie trebuie să-i conving de 
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faptul că, deși nu cred în existența unui Dumnezeu, nu 

trebuie să neglijeze efectul benefic al rugăciunii. Pentru 

persoanele din această categorie am elaborat modelul 

energetic, în speranța că i-aș putea convinge de existența 

acelei Energii Universale, la care pot avea acces în con-

dițiile prezentate în paginile anterioare. Pentru a benefi-

cia de efectele benefice ale acestei energii nu este nece-

sar să accepți existența unei puteri supranaturale, a unui 

Dumnezeu. Dacă am reușit să te conving, și trebuie să 

recunoști că am încercat acest lucru cu argumente logice, 

că există în univers o formă de energie, necunoscută în-

că, dar la care poți avea acces prin acele practici care 

sunt cunoscute sub denumirea de tehnologiile misticului, 

atunci consider că mi-am îndeplinit misiunea. Cum am 

afirmat anterior, pentru a beneficia de Energia Universa-

lă trebuie să facem apel la una dintre tehnologiile misti-

cului, enumerate într-un capitol anterior. Pentru noi care 

ne-am născut creștini, cred că cea mai potrivită tehnolo-

gie ar fi rugăciunea creștină. Aceasta însă ar trebui prac-

ticată așa cum o descrie părintele Cleopa, ca un exercițiu 

de concentrare, cu totală convingere și dăruire. 

Dar cum să realizăm acest lucru? Cunosc unele per-

soane care, deși nu prea cred în Dumnezeul propus de 

religia creștină, se duc la biserică când aceasta este goală 

pentru că, în liniștea de acolo, se pot concentra mai bine. 

Racordarea la Energia Universală ar fi mult mai eficien-

tă dacă mai multe persoane ar forma un grup care să se 

întâlnească periodic într-un loc corespunzător și să se 

roage în comun. O metodă foarte eficientă ar putea fi 

practicarea isihasmului. Starea de spirit dobândită prin 

aceste rugăciuni, în măsura în care aceasta se constituie 

într-o formă de concentrare, aportul suplimentar de 

energie alfa de care beneficiem cu această ocazie, ne 

face să avem senzația că am primit un ajutor din afară, 
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ne determină să credem că o forță exterioară ne ajută. 

Am putea deveni astfel mai sănătoși și mai voioși. 

Pentru toate categoriile descrise, practicarea unor 

tehnologii ale misticului, care în cazul nostru ar putea 

însemna rugăciuni corecte și nu rugăminți, ar crea senza-

ția că nu suntem singuri, ne-ar face mai încrezători în 

viață, mai fericiți și poate mai puțin temători de moarte.  

Această senzație de sprijin primit din exterior ne-ar 

putea face să acceptăm ideea existenței lui Dumnezeu. 

Această senzație, pe care o simțeau cei ce, într-un mod 

sau altul, se concentrau, a dus la crearea tuturor miturilor 

care încercau să definească divinitatea. Acesta este, de 

fapt, Dumnezeul nostru și al tuturor popoarelor. Aceasta 

este ce am avut și ce am pierdut. Mileniile care au trecut 

de la începuturi, și aici mă refer în mod expres la creș-

tini, ne-au adus în situația să pierdem sensul adevărat al 

rugăciunii, așa cum a conceput-o Cristos și să credem că 

a te ruga înseamnă a te umili sau a cere ceva lui Dumne-

zeu, ceva ce îți lipsește sau ceva ce ai dori să capeți.  

Undeva, pe parcursul acestei lucrări am convenit că 

Dumnezeu, cel perceput de noi, are două funcții: prima 

funcție ar fi să aibă grijă de fiecare dintre noi, să ne satis-

facă cererile și să ne ferească de necazuri și a doua func-

ție ar fi că aibă grijă de bunul mers al Universului creat 

de el.  

Așa cum sper că v-am convins pe parcursul acestei 

lucrări, este greu să presupunem că Dumnezeu se ocupă 

de fiecare dintre noi. Este mult mai plauzibil să presupu-

nem că El ne-a pus la dispoziție Energia Dumnezeu și 

ne-a lăsat să ne descurcăm cu aceasta, indiferent cum îl 

percepem și sub ce formă ne rugăm la el. Aceasta nu în-

semnă că neg existența lui Dumnezeu! Pe Dumnezeu, în 

măsura în care suntem dispuși să acceptăm existența sa, 

îl văd ocupându-se cu treburi mai serioase, cum ar fi bu-
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nul mers al Universului, cu toate planetele și toate lumile 

lui. 

Ce am putea spera mai mult? 
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29. ÎN LOC DE CONCLUZII 
O vorbă din bătrâni spune că vorba lungă este sărăcia 

omului. Cred că bătrânii noștri aveau dreptate în această 

privință și, iată, că mă gândesc și eu să termin cu sporo-

văială. Totuși, cred că trebuie mai întâi să consolidez 

construcția, pe care am încercat s-o ridicăm împreună. 

Deci, ce am încercat eu să prezint în rândurile anterioa-

re? Să procedăm organizat! 

În primul rând, am lansat ideea că Dumnezeul pe ca-

re ni-l prezintă religia cu care ne-am născut este, de fapt, 

un model al unui fenomen natural, dar inexplicabil atât 

atunci, în vechime, când a fost elaborat, cât și acum în 

timpurile noastre. Dacă nu prea ne mai vine să credem în 

Dumnezeul părinților și strămoșilor noștri, aceasta nu 

înseamnă că Dumnezeu nu există, ci doar că nu ne con-

vinge modul în care acesta este prezentat, nu ne poate 

convinge modelul, concepția oamenilor care au trăit 

acum mii de ani. Am propus, în schimb, un nou model, 

modelul energetic care ar trebui să satisfacă atât pe cre-

dincioși, cât și pe atei.  

În cei 25 de ani de când mă preocupă această pro-

blemă, am acumulat o mulțime de informații de natură 

religioasă și paranormală. Încercând să-mi explic aceste 

fenomene, modelul energetic, propus în această lucrare, 

a furnizat întotdeauna, fără excepție, o explicație logică 

și plauzibilă. 

Modelul energetic a fost pus de acord cu toate cerce-

tările acelor oameni de știință, care au avut îndrăzneală 

să se aplece asupra așa ziselor fenomene paranormale, 

dar, pretind eu, a făcut un pas înainte prin introducerea 

ideii existenței unui câmp de energie, numit aici Energie 

Universală. Ideea existenței unui asemenea câmp de 
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energie nu este de loc absurdă, existând în univers câteva 

surse posibile. 

Modelul propus de mine îi poate convinge pe cei ca-

re se consideră atei, că există în natură un fenomen    

obiectiv, pe care unii îl numesc Dumnezeu, și care nu ar 

trebuie neglijat. Luarea în considerație a acestui feno-

men, în afară de faptul că furnizează o explicație plauzi-

bilă pentru religie și pentru întâmplările considerate pa-

ranormale, poate asigura, în anumite condiții, ridicarea 

calității vieții. În lucrare se precizează și care sunt căile 

prin care s-ar putea atinge acest deziderat. 

În niciun caz ideile prezentate în această lucrare nu 

combat credința în Dumnezeul biblic al persoanelor reli-

gioase. Cei care cred cu putere în Dumnezeul lor nu este 

nevoie să-și însușească modelul energetic. Totuși, luarea 

în considerare a acestui model îi poate convinge pe  

aceștia că nu are importanță la care Dumnezeu te rogi, ci 

felul în care te rogi. Așa cum am încercat să demonstrez, 

lui Dumnezeu nu trebuie să-i adresezi rugăminți, ci ru-

găciuni, într-o manieră cât mai apropiată de cea prezen-

tată de părintele Cleopa. 

Dacă ne referim din nou la atei, lucrarea de față le 

propune un Dumnezeu justificat logic sau poate chiar 

științific. 

S-ar putea presupune că la un nou Dumnezeu s-ar 

potrivi o religie nouă. După părerea mea, nu ar avea   

niciun rost. Nu modelul lui Dumnezeu este important, ci 

modul în care te rogi la el. Nu cred că trebuie să ne ridi-

căm împotriva credinței noastre tradiționale și să încer-

căm s-o înlocuim. O nouă religie presupune noi preoți, 

noi funcționari bisericești care, în cele din urmă, sfârșesc 

prin a profita de pe urma credincioșilor. Dacă nu mă cre-

deți, nu aveți decât să aruncați o privire mai atentă asu-

pra diverselor secte, derivate din cultul creștin oficial. 
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Majoritatea dintre acestea nu sunt decât o afacere a con-

ducătorului sectei.  

Ar fi foarte bine, nesperat de bine, dacă preoții religi-

ilor tradiționale ar înțelege importanța rugăciunii colec-

tive în biserică și ar schimba puțin canonul slujbei bise-

ricești, încât să facă loc și acestui moment. Sunt sigur că, 

efectele ar fi extraordinare. Ar avea loc o adevărată reve-

lație în rândul maselor de credincioși.  

Preoții sunt percepuți de oameni în mod diferit. Preo-

tul este cel care conduce slujba în biserică, dar nu mai 

mult. „Fă ce spune popa și nu ce face popa!”. Dar câteo-

dată auzi că la nu știu care biserică slujește un preot deo-

sebit, un „preot cu har”. Aceasta este, într-adevăr, cu to-

tul altceva. Deci, nu este vorba despre un funcționar bi-

sericesc, care una propovăduiește în biserică și alta face 

în viața lui de toate zilele, ci despre ceva deosebit: un 

preot cu har! Multă lume merge la slujbele lui. Este pri-

vit ca ceva deosebit și este mult mai respectat decât co-

legii lui. Însuși cuvântul „har” provine din cuvântul slav 

chari al cărui sens îl înțelegem bine acum. Aceasta do-

vedește că, la începuturi, preoții aveau „har”, aveau cha-

rismă sau, cu alte cuvinte, aveau însușiri paranormale, 

dobândite prin practicarea învățăturilor lui Cristos. 

Există la unele persoane credincioase convingerea că 

harul nu se dobândește printr-un comportament pios, 

demn de un preot, ci îi este dat preotului la hirotonisire. 

Aceste persoane cred că preotul are har, indiferent cât de 

corupt este. Un argument în acest sens ar fi observația 

unora că, după slujba de înmormântare, cel decedat ar 

părea mai destins, mai relaxat. Dacă acest fenomen are 

într-adevăr loc, eu l-ași pune mai degrabă pe seama emi-

siei de bioenergie a celor care se roagă în biserică, decât 

pe seama harului preotului. 

Tot ce am pus pe hârtie trebuie considerat ca o încer-

care de a da o șansă credinței într-un Dumnezeu care în 
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ochii unora poate părea compromis. Accentuez, ca și la 

începutul acestei lucrări, că cele scrise de mine nu urmă-

resc să schimbe credința nimănui. Dacă crezi în Dumne-

zeul biblic, este foarte bine. Dă-i înainte! Eu am încercat 

să înjghebez o pledoarie în favoarea unui Dumnezeu 

perceput de mine ca real, dar care nu seamănă cu cel 

imaginat de oameni acum mii de ani în urmă.  

De fapt, nu are importanță în care model al lui Dum-

nezeu crezi. Poți foarte bine să crezi, în continuare în 

modelul biblic sau, dacă acesta nu te satisface, ai în 

această carte un model al lui Dumnezeu, fundamentat cât 

de cât științific sau poți foarte bine adopta modelul lui 

Dumnezeu al oricărei alte religii. Nu are nicio importan-

ță. Important este să te rogi la unul, indiferent care, și să 

beneficiezi astfel de toate „facilitățile” pe care ți le poate 

oferi DUMNEZEU, chiar dacă consideri că sub acest 

nume se ascunde un fenomen natural. Important este să 

te rogi în mod corect și să simți beneficiul credinței în 

Dumnezeu. 
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30. EPILOG 
Deși am ajuns la sfârșitul cărții pe care mi-am propus 

să o scriu, încă nu pot să mă opresc. Poate că cineva ar 

trebui să-mi ia „pana” din mână, deși acest lucru ar fi 

cam dificil, deoarece eu scriu la calculator. Motivul 

acestei situații constă în faptul că, în permanență, apar 

noi informații care nu fac decât să confirme ipotezele 

lansate de mine în această carte. Pentru acest motiv vă 

rog să-mi mai acordați încă puțin timp și, dacă ați avut 

răbdarea să ajungeți până aici, cred că nu va fi prea greu 

să o faceți. 

Așadar, încă câteva informații! Am afirmat anterior 

că un explorator care a călătorit prin Tibet, a asistat la o 

demonstrație în care un maestru budist a înviat un mort. 

Probabil, că prin „a învia” exploratorul a vrut să spună 

că mortul s-a mișcat sau poate chiar s-a deplasat, făcând 

câțiva pași. Oricum s-ar fi desfășurat demonstrația, fap-

tul este aproape incredibil. Dar, iată, că un bărbat din 

Ucraina, inițiat în tehnici paranormale, reușește să facă 

același lucru, de data aceasta în fața unui grup de cerce-

tători. Experiența a fost filmată și apoi prezentată și co-

mentată public în România de un cercetător din cadrul 

unui institut de studiere a fenomenelor paranormale. 

Deși, așa cum am afirmat anterior, povestea pare incre-

dibilă, totuși acesta a reușit să ridice pe jumătate de pe 

pat un bărbat mort și deja pregătit pentru înmormântare 

(adică îmbălsămat și ce se mai obișnuiește). Filmul poate 

fi vizionat pe internet. Accentuez că nu este vorba de 

vreo glumă sau despre vreun număr de circ, deoarece 

experimentul a fost prezentat și comentat de un cercetă-

tor din domeniu.  

O altă informație care mi-a atras atenția este urmă-

toarea: un coleg și prieten de-al meu, a fost în China, la 
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un specialist în medicina tradițională chineză, pentru tra-

tamentul unei boli destul de grave. La întoarcere, mi-a 

povestit lucruri aproape incredibile. Nu o să le repet aici, 

pentru faptul că toate dintre acestea au fost, într-un fel 

sau altul, amintite pe parcursul acestei cărți. Un aspect 

mi-a atras însă atenția; maestrul chinez a menționat că, 

în conformitate cu tradiția chineză, organele corpului 

uman nu acționează individual, așa cum consideră medi-

cina modernă, ci sunt grupate în sisteme care lucrează 

împreună. În conformitate cu cele afirmate de bătrânul 

chinez, creierul și inima fac parte din același sistem. Nu 

știu cum ar putea interacționa direct cele două organe, 

dar mi-am amintit că vechii creștini urmăreau prin rugă-

ciunile lor să „coboare mintea în inimă”. Are oare aceas-

tă practică a părinților Bisericii vreo legătură cu credin-

țele maeștrilor în medicina tradițională chineză? Dacă nu 

ar fi așa, coincidența ar fi prea mare. 

Probabil, ați citit sau auzit că unii medici consideră 

că lipsa de oxigenare a creierului provoacă halucinații și, 

astfel, ei consideră că au găsit explicația „poveștilor” 

relatate de cele mai multe persoane la revenirea din sta-

rea de moarte clinică. În primul rând, nu se poate afirma 

că persoanele în cauză au avut halucinații deoarece, la 

revenire, dețineau informații noi, pe care nu le cunoșteau 

înainte de eveniment. Același lucru l-au remarcat și me-

dicii, Melvin Morse și Raymond Moody, dar și Kenneth 

Ring - profesor emerit de psihologie la Universitatea din 

Connecticut, Bruce Greyson – profesor de psihiatrie la 

Universitatea din Virginia, Elisabeth Kubler-Ross – me-

dic psihiatru, și mulți alții.  

Pe de altă parte nu este nicio noutate că, în situația în 

care creierul este confruntat cu lipsa de oxigen, apar așa 

zisele experiențe paranormale. Unele dintre tehnologiile 

misticului presupun tocmai aducerea creierului în aceas-

tă situație. Ce altceva făceau esenienii atunci când, prin 
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scufundare în apă, provocau o stare de semi înec? Ce 

altceva făcea Ioan Botezătorul prin „botezarea” adepților 

săi? De fapt, cred că și vestita respirație yoghină, care 

lungește foarte mult perioada dintre două inspirații, are 

același efect.  

Câțiva cercetători, preocupați de fenomenele para-

normale, au încercat să elucideze modul în care călugării 

respa reușesc să supraviețuiască la temperaturile scăzute 

din Tibet și chiar să usuce cearșafuri ude. Aceștia au 

ajuns la concluzia că, în anumite condiții, plămânii pot 

produce căldura necesară acestui mod de viață. Acest 

lucru este posibil, dar respectivii cercetători nu s-au în-

trebat de unde provine energia necesară plămânilor pen-

tru a produce căldură. Nu este suficient să deții un calori-

fer electric pentru a te încălzi; trebuie să-l mai pui și în 

priză. Sper că proveniența energiei necesare „caloriferu-

lui” utilizat de călugării respa a fost elucidată în această 

carte. 

Mai sunt multe de spus, dar ajunge pentru aici. Pro-

babil, va urma încă o carte. 

 

 

Pentru comentarii și observații vă aștept pe blogul 

meu: https://florin45anghel.wordpress.com/  sau email: 

florin.anghel@ugal.ro  

https://florin45anghel.wordpress.com/
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