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Prefață 

Dinamica integratoare a fenomenului numit viață nu poate fi 

înțeleasă cu adevărat dacă nu știm unde începe și unde se termină 

viața. Nu-i totuna dacă viața este considerată a fi doar o simplă 

mișcare biologică a materiei sau viața este o mișcare cuantică, 

ondulatorie, care precedă nu numai mișcarea biologică, ci și pe 

cea chimică. Din acest motiv, răspunsul la întrebările legate de 

viață este mai important decât pare la prima vedere, căci are 

implicații profunde, care privesc modul în care ne integrăm și 

participăm la această dinamică supraumană. Dacă fenomenul 

vieții se rezumă doar la mișcarea biologică percepută prin simțuri, 

atunci omul poate să trăiască oricât de imoral îl îndeamnă 

simțurile ori îl lasă conștiința, fără vreun un alt fel de consecințe, 

decât cele de pe pământ. Dar, dacă fenomenul vieții își are 

rădăcinile într-o realitate invizibilă, nonmaterială, ondulatorie, 

atunci omul ar trebui să aibă habar despre lucrul acesta, pentru că 

felul în care își trăiește viața prezentă are ecou dincolo de registrul 

vizibil al realității.  

De asemenea, nu ar fi lipsit de interes pentru om să știe ce-i 

oferă acest fenomen al vieții dincolo de experiența prezentă. Căci 

o existență și o experiență fără sfârșit, spre exemplu, care nu mai 

pot fi schimbate, ar reprezenta, fără îndoială, un motiv suficient de 

serios pentru a-l forța să-și trăiască viața de aici într-un mod mult 

mai responsabil, poate chiar în acord cu legile și principiile  

ce răzbat dincolo de realitatea simțurilor. Acest acord este însă 

aproape imposibil de realizat dacă nu avem o clară cunoaștere a 

dimensiunii vieții și a felului integrator în care ea funcționează. 

Bunele noastre intenții și sentimentele pozitive nu ne ajută, de 

unele singure, să facem acest lucru. Mai rău, în lipsa cunoașterii, 

acestea pot fi ușor manipulate și folosite de oportuniștii din orice 
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domeniu. Actuala stare a planetei (dezastru ecologic, epuizarea 

resurselor, războiul pe resursele rămase, migrații în masă) exact 

lucrul acesta îl demonstrează. Acțiunea oarbă, lipsită de 

cunoaștere nu conduce niciodată la succes. La început de mileniu 

III, un răspuns fără echivoc la întrebările legate de viață ar trebui 

să țină cont nu numai de tradiții, ci și de cunoașterea pe care 

știința și tehnologia ne-o pun la dispoziție. Doar înarmați cu 

cunoaștere despre fenomenul vieții, șansele de a genera o 

schimbare în bine sporesc.  
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Eu și umbra 

Absolveam, acum aproximativ douăzeci și cinci de ani, 

Facultatea de Biologie cu câteva certitudini și cu foarte multe 

întrebări. Aflasem, în urma cursurilor de biochimie, biologie 

celulară, microbiologie, genetică, biofizică și multe altele, cam ce 

se petrece în natură și în celulele din corpul nostru, dar nu aflasem 

ceea ce mă interesa cel mai mult pe mine, anume ce este, în modul 

cel mai concret cu putință, viul din noi? Ce este acest ceva  

în virtutea căruia suntem conștienți, raționăm ori putem să 

evaluăm sentimentele și emoțiile pe care le trăim? Nu aveam nici 

o îndoială că toate aceste potențiale ale noastre sunt însușiri ale 

viului din noi, și nu ale unor substanțe chimice, oricât de complex 

ar fi ele structurate și împletite funcțional. Dar ce este acest viu? 

Poate el să existe și în afara ultracomplexului edificiu biochimic 

care este celula? Ș-apoi de ce majoritatea covârșitoare a populației 

acestei planete s-a agățat de ideea de Dumnezeu? Care este 

legătura dintre viață și această enigmatică forță supranaturală? 

Care-i adevărul despre această forță?  

Poate să fie această obsesie a mea obiectul unei cercetări de 

laborator? În ce laborator puteam să studiez natura viului din noi? 

Aveam certitudinea că în nici unul, cel puțin nu într-unul din 

România. Șansa de a le găsi acestor întrebări un răspuns obiectiv 

și rațional părea să tindă către zero, motiv pentru care dilemele 

mele existențiale deveneau tot mai epuizante și chiar dureroase. 

La câțiva ani de la absolvire, nevoia de a afla răspunsul la aceste 

întrebări nu numai că nu dispăruse, ci se acutizase până la 

insuportabilitate, așa că am căutat un fost coleg de facultate despre 

care știam că are interes pentru etologie și pentru psihologie. 

Speram să găsesc, dacă nu un răspuns, măcar un punct de plecare 

în căutările mele. Colegului trebuie însă să-i fi părut deplasată 
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obsesia mea ezoterică, căci el părea foarte ancorat în realitatea 

științifică ortodoxă. Mi-a dat de înțeles că n-avea habar despre 

astfel de studii și mi-a sugerat să le fac chiar eu, de vreme ce mă 

preocupă atât de mult. 

Privind în urmă, îmi dau seama că, în ciuda dezorientării mele, 

mâna invizibilă a destinului mi-a ghidat pașii, încă de la început, 

pe cărări sigure. În primul rând și mai presus de orice, am fost 

dotată cu calitățile și însușirile necesare unei astfel de munci.  

În afară de o nevoie compulsivă de a căuta, am fost dotată, într-o 

măsură foarte mare, cu dorința, dar și cu capacitatea, de a vedea 

lucrurile în lumina lor reală, justă, obiectivă, și nu într-o lumină 

subiectivă, cum se întâmplă cu cei mai mulți dintre oameni. Și, nu 

în ultimul rând, am fost echipată cu un exagerat simț al 

responsabilității, dar nu orice fel de responsabilitate, ci 

responsabilitatea față de suflet. Acest simț al responsabilității față 

de suflet a atins punctul critic în momentul în care am devenit 

mamă. Numai gândul de a-mi lăsa copilul în seama cuiva care nu 

și-ar fi dat interesul, cel puțin la fel ca mine, mă paraliza. De fapt, 

creșterea și educarea copilului căruia i-am dat viață mi s-a părut a 

fi îndatorirea mea supremă. Aveam obligația, ca părinte, să 

păstrez curățenia interioară a copilului. Trebuia, în acest scop, să-l 

ajut să-și dezvolte un caracter rezistent la factorii care l-ar fi putut 

corupe, puternic, stabil, funcțional și performant, care să-l ajute să 

prospere spiritual și material în același timp. N-aveam cum să 

abdic de la această responsabilitate și tot timpul consumat altfel 

mi se părea a fi o pierdere de vreme.  

Aveam să-mi dau seama, târziu de tot, că prin acest efort pe 

care mi l-am asumat cu atâta responsabilitate, destinul soluționa 

dilemele mele ezoterice. Dorința mea compulsivă de a afla 

adevărul despre viul care mă animă și despre Dumnezeu, împletită 

cu acest exagerat simț al responsabilității, a condus la o serie de 

decizii și a produs un șir de sincronicități surprinzătoare, de care, 



Iulia Roșca 

11 

multă vreme, n-am fost conștientă. Unele dintre acestea erau 

minore; spre exemplu faptul că îmi cădeau în mână, cu totul 

întâmplător, exact cărțile pe care aveam nevoie să le citesc la un 

moment dat. Îmi amintesc că odată, când internetul nu-și luase 

încă avânt în România, iar eu n-aveam calculator, doream din tot 

sufletul să citesc Bhagavat Gita în traducerea lui Sergiu  

Al-George, care nu era orice fel de traducător, ci un inițiat.  

Am căutat-o, fără succes, prin anticariate. Într-o zi, când îmi 

pierdusem orice speranță de a o mai găsi, pe o stradă din cartierul 

în care stau a apărut un vânzător ambulant de cărți. După vreo 

două zile m-am oprit lângă tejgheaua sa improvizată. Mă uitam 

printre cărți, iar el m-a întrebat dacă doresc ceva anume.  

L-am întrebat de Bhagavat Gita. Mi-a spus că are una singură, 

personală și este cam neîngrijită, căci a făcut câteva adnotări 

direct pe marginea paginilor. Dacă o doream așa, el mi-o aducea a 

doua zi. I-am răspuns, cu toată onestitatea, că nu pot să-l las fără o 

așa carte. Aveam impresia că îl deposedez de o mică avere. Dar el 

a insistat. Am acceptat, iar a doua zi am intrat în posesia cărții. 

Din aceea zi n-am mai văzut vânzătorul prin cartier. Se evaporase 

de parcă nu trecuse niciodată pe acolo! Altă dată, preocupată fiind 

de subconștient și de forțele care zac în inconștientul nostru, am 

vrut să citesc celebra Carte roșie a lui Carl Gustav Jung. Însă am 

renunțat la idee imediat ce am văzut prețul. Spre surprinderea 

mea, soțul a început s-o caute pe internet și a găsit una nouă-

nouță, nedeschisă, la Iași. Posesoarea o primise cadou, dar nu era 

interesată de o astfel de lectură. Dorea totuși s-o dea cuiva pentru 

care subiectul cărții „conta”. Cum se întâmpla să aibă drum spre 

București chiar zilele acelea, am stabilit întâlnirea, undeva în 

partea de nord a orașului, spre seară, nu-mi mai amintesc exact 

ora. Era perioada în care tot Bucureștiul era un șantier.  

Toate străzile erau în reparații, așa că blocajele erau la ordinea 

zilei. Se apropia ora întâlnirii, iar noi eram blocați în trafic, fără 
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nici o șansă de a ajunge la timp. Am sunat posesoarea cărții, care 

venea direct din Iași. Ajunsese în București și era, și ea, blocată în 

trafic. Era blocată în aceeași zonă ca și noi. De fapt, pe aceeași 

șosea. Mai precis, chiar în mașina de lângă noi. N-a fost nevoie 

decât să deschid portiera și să întind mâna pentru a intra în posesia 

cărții. Am făcut totuși vreo doi pași, ca să i-o pot plăti. Acum 

sincronicitatea mi se pare evidentă; însă atunci nu-mi era;  

mă bucuram doar de norocul pe care l-am avut. Mai târziu, 

reflectând asupra evenimentelor, mi-am dat seama că șirul acelor 

evenimente care s-au sincronizat perfect și fără nici un aport 

conștient din partea mea a fost declanșat doar de dorința mea 

arzătoare de a citi cartea. Cu alte cuvinte, dorința mea sinceră și 

puternică „a mutat munții din loc”. S-au întâmplat însă 

sincronicități de o și mai mare amploare, care s-au derulat pe 

parcursul mai multor luni și pe care le-am trăit aproape ca într-o 

realitate magică. Mâna invizibilă a destinului construia realitatea 

chiar „sub nasul meu”, pentru a putea răspunde cât mai fidel 

dorinței mele arzătoare.  

Intuiția îmi spunea că, pentru a putea afla ceva despre acel viu 

fundamental care mă animă, trebuie să intru în rezonanță cu el. 

Trebuie să dau la o parte toate câte credeam la un moment dat  

că mă reprezintă pe mine: suma tuturor cunoștințelor mele, 

părerilor, ideilor, convingerilor, încăpățânărilor mele etc.,  

căci ceea ce este viu în mine, rămâne viu și fără toate acestea. 

Câtă vreme atenția mea rămânea ancorată la nivelul lor, nu aveam 

cum să cunosc altceva decât pe ele, fiindu-mi imposibil să sesizez 

acel ultrasilențios fundament viu care le-a permis să apară și să se 

manifeste. De aceea, ori de câte ori sesizam că acționez de la 

nivelul acestora, încercam să mă detașez și să adopt o atitudine cât 

mai obiectivă cu putință. Nu conta că-mi călcam pe mândrie ori că 

nu puteam da curs ideilor sau preferințelor mele subiective. Acest 

exercițiu spiritual, care a durat ani la rând, presupune o atenție 
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mereu trează, dar și multă onestitate. Cu cât eram mai onestă cu 

mine, cu atât aflam mai multe despre natura mea interioară. 

Curiozitatea și onestitatea forțaseră mecanismele intuitive 

obiective să intre în funcțiune. Acestea stabileau, la foc continuu, 

conexiuni directe între adevărurile științelor exacte din memoria 

mea și cele de natură ezoterică, între care, altădată, nu vedeam 

nici o legătură. Foloseam pur și simplu calea întrebărilor 

insistente, de care oricum nu puteam scăpa, așa cum ne este 

sugerat și în Biblie (Luca 11:9). Mă încântau, evident, revelațiile, 

dar, în același timp, constatam cu destulă îngrijorare că, cu cât 

intuiția mea lucra mai febril, cu atât visele mele deveneau mai 

înfricoșătoare. Însă n-am renunțat, sperând ca acestea să înceteze 

de la sine. Noaptea visam ființe hidoase în fața cărora paralizam 

de frică, iar ziua mă preocupau conștiința, matematica, fizica 

cuantică, teoria informației, fotografia și pictura, acuarela mai 

precis. Începusem chiar să pictez și mă fascinau umbrele. Făceam 

niște umbre oribile, murdare, disproporționate, pe care le diluam 

apoi până stricam planșele. Nu înțelegeam de ce nu-mi ieșeau 

niște simple umbre, cum nu înțelegeam nici de ce aveam visele 

acelea urâte, care-mi creau probleme tot mai serioase. Îmi era 

teamă să mai închid ochii la culcare și petreceam ore în șir din 

noapte trează. Oboseala m-a obligat, în cele din urmă, să încerc să 

mă lămuresc și în privința lor, așa că am împrumutat de la 

biblioteca din cartier o antologie în care erau adunate o serie de 

conferințe ținute de Carl Gustav Jung în perioada sa de glorie. 

Vorbea acolo Jung, ca în toate cărțile sale, despre subconștient, 

despre inconștient și despre cele patru arhetipuri principale: sinele, 

anima/animus, umbra și eul, dar și despre vise și rolul integrator 

pe care acestea îl au asupra minții noastre. Din cărțile lui am aflat 

că spațiul psihic este un spațiu mistic, structurat pe mai multe 

niveluri și populat de personaje arhetipale. Eram fascinată de ce 

citeam, totul avea logică și sens pentru mine, eram, cu alte 
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cuvinte, pe calea cea bună. Nu puteam să renunț. Ziua continuam 

să mă documentez, să caut conexiuni, pe care mi le notam cu 

scrupulozitate, să desenez și să fiu mamă responsabilă, soție 

acceptabilă și noră tolerantă, iar noaptea – să visez oribil.  

Am returnat cărțile, fără nici o idee despre cum să scap de 

coșmaruri.  

Până într-o zi când am colorat niște panseluțe pe care tocmai le 

desenasem. Eram foarte încântată de ele. Într-un moment de 

inspirație nefastă, m-am gândit că niște umbre le-ar fi făcut să 

arate perfect. Și am trântit o mâzgălitură imensă lângă ele pe post 

de umbră. Isprava mi-am stricat toată ziua. Cu mintea concentrată 

asupra umbrei, mi-a devenit dintr-odată clar că între umbra 

desenată de mine și arhetipul umbrei despre care citisem în cartea 

lui Jung era o conexiune directă. Trebuia să împrumut din nou 

cărțile și să le citesc cu și mai mare atenție. Chiar în acea zi m-am 

dus la bibliotecă. După o nouă lectură am înțeles că, prin efortul 

meu, am trezit arhetipul umbrei care zăcea în mine. Ș-atunci am 

realizat cât de real este acest spațiu mistic și că el nu este dincolo 

de nori, cum ne imaginăm; că fiecare îl poartă în sine și cu sine 

fiecare secundă din viața sa. Câtă vreme nu avem habar de 

existența sa, el ne influențează netulburat gândirea și 

comportamentul. Cu cât îmi erau mai limpezi aceste lucruri, cu 

atât mă înfricoșau mai tare nopțile căci aduceau cu ele și 

nedoritele întâlniri cu propria-mi umbră de realitatea căreia eram 

acum convinsă. Nu numai că era cât se poate de reală, dar 

devenise și vocală, cerându-mi cu insistență să-i cedez voința mea. 

Îmi șoptea, uneori înfricoșătoare, alteori ademenitoare, că nu 

trebuie să mă opun; că nu trebuie decât s-o las să-și facă treaba. 

Intuiția îmi spunea, chiar și în somn, să nu cedez, să nu mă las 

păcălită. Îmi era tot mai limpede că trebuia, să rezolv neapărat – și 

dacă se poate definitiv – problema acestui personaj malefic din 

visele mele. Dar cum? 
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Într-o dimineață, pe când parcurgeam din nou fascinată cărțile 

lui Jung, am citit că aceste energii arhetipale, inclusiv umbra, nu 

au voință proprie. Ele te pot înfricoșa, manipula, chiar domina, 

dacă le lași, dar nu pot să-ți facă nimic câtă vreme nu au acordul 

tău conștient sau inconștient, căci nu pot încălca libera ta voință.  

Și sufletul meu a decis atunci, în cea mai deplină cunoștință de 

cauză și fascinat de revelația avută, că el nu se poate alipi decât de 

ceea ce este viu, creator și dătător de viață. Că el aparține vieții și 

iubirii, și nu fricii și întunericului, lui Dumnezeu și nu Satanei.  

În zilele ce au urmat am reiterat cu frenezie, de mii de ori această 

decizie a mea, iar coșmarurile au încetat ca prin farmec. Doar într-

o noapte ele mi-au mai tulburat somnul. Visam atunci că mă aflam 

într-o vale întunecată. De o parte și de alta a văii erau munți înalți, 

acoperiți de brazi imenși, întunecați și ei. De pe versanți se furișau 

spre mine lupi uriași, care-mi înghețau inima cu privirea lor 

lucioasă. A răsărit atunci, de nicăieri, tatăl meu, care, în tinerețea 

lui, într-un sat din Bucovina, își salvase vecinii de teroarea unui 

câine sălbăticit. Îl prinsese cu mâinile goale și îl izbise de un gard. 

Câinele a murit pe loc. Acum tata avea în mâini un cuțit cu lama 

lungă și ascuțită. În întunericul visului meu, el prindea liniștit lupii 

și, cu gesturi ritualice de vraci amerindian, le reteza beregata.  

La fel am făcut și eu. Îi imitam calmă gesturile până n-a mai 

rămas nici un lup. Din noaptea aceea, nici un coșmar nu mi-a mai 

tulburat somnul. Bestii am mai visat, dar niciodată acestea n-au 

mai avut curajul de a mi se înfățișa direct, amenințător; se furișau 

speriate pe lângă mine și atât. Toată aventura acestei revelații 

despre umbră am trăit-o conștient, străduindu-mă din răsputeri să 

nu-mi pierd mințile. Îmi este limpede acum că cel care pornește pe 

această cărare are de înfruntat pericole reale, care se pot solda cu 

daune la fel de reale, ce nu pot fi neglijate. Tulburările 

neurovegetative cu care te poți alege sau chiar cele psihice, 

rătăcirile comportamentale sau deciziile luate sub imperiul acestor 
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rătăciri îți pot afecta viața în mod real și, uneori, chiar definitiv.  

În cazul meu, riscurile au fost ținute în balans de convingerea 

fermă că această realitate mistică este parte a aceleiași realități 

obiective și ordonate descoperite în amfiteatrele și în laboratoarele 

Facultății de Biologie. Nu mai puteam să neg existența nici uneia 

dintre ele: nici a celei științifice, cum fac adepții habotnici ai 

creaționismului și nici a celei mistice, cum fac ateii, care n-au 

făcut niciodată efortul unei cercetări minuțioase. Cele două 

realități există și funcționează integrat, fără nici un fel de conflict. 

Cum puteau fi ele integrate la nivel intelectual? Care era legătura 

dintre cele două?  

Grație internetului, am avut acces la studii și informații de 

ultimă oră, la care nu aș fi ajuns niciodată prin muncă individuală 

într-un laborator de cercetare din România. Toate rezultatele 

experimentelor din cele mai moderne laboratoare și centre 

universitare ale lumii îmi stăteau la dispoziție non-stop.  

Le-am rumegat cu aviditate, ani la rând, zilnic, încercând să 

găsesc puntea dintre cele două realități. Cartea de față este 

rezultatul acestui efort. Aș fi voit să o fi scris mai repede, dar acest 

lucru nu a depins numai de voința mea, ci și de natură, căci 

procesul integrării informaționale, dar mai ales acela al formării 

unei noi viziuni asupra realității, la care, fără să știu, m-am 

înhămat, este un efort al creierului și implică prefaceri la nivel 

cortical, care nu se petrec instantaneu. Consecvența căutărilor, pe 

care nici acum nu mi-o explic, a făcut posibil ca acestea să se 

deruleze continuu și într-un sens integrator. Dacă m-aș fi oprit la 

un moment dat din căutări, aș fi stopat și acest proces pe care l-am 

declanșat în creier, împiedicându-mi mintea să ajungă la o 

imagine completă, rotundă, a realității. Aș fi rămas cu frânturi de 

realități între care n-aș fi „văzut” nici o legătură. Aș fi bănuit că 

legătura există, dar mi-ar fi fost imposibil să o intelectualizez.  
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Spun toate acestea nu cu emfază, căci nu sunt lucruri care  

mi s-au întâmplat numai mie; ele se întâmplă oricărui om care 

face efortul obiectivizării viziunii sale despre viață, obligându-și 

mintea să salte de la un mod personal sau subiectiv de a percepe 

realitatea la o percepție globală, integratoare, a ei. Spun toate 

acestea cu modestie și cu responsabilitatea căutătorului care a aflat 

direcția cea bună. Mă simt obligată să fac în așa fel încât toată 

această informație, scoasă la lumina conștientului cu sprijinul 

evident și consistent al unor mecanisme considerate a fi 

inconștiente, dar care se dovedesc a fi extrem de coerente și 

raționale, să ajungă în atenția oamenilor. Rostul acestei informații 

este acela de a trezi curiozitatea cititorului cu privire la adevărata 

sa natură, precum și la locul și rolul pe care-l are în ierarhia 

complexului fenomen al vieții, căci o viață trăită în totală 

ignoranță cu privire la acestea este, din perspectiva evoluției, o 

viață irosită.  
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Credință personală 

Există trei lucruri în care cred cu tărie: primul este acela că, 

dacă Dumnezeu și-a dorit ca omul să-L poată cunoaște, atunci El 

nu s-a bazat pe faptul că poate, la un moment dat, vor apărea niște 

religii care să mijlocească contactul omului cu El, ci a construit 

din start omul capabil de o astfel de cunoaștere. L-a creat în 

interiorul Său și într-o intimă conexiune cu Sine, folosind ceea ce 

este în Sine. Și, tocmai din acest motiv, omul care caută 

cunoașterea adevărului despre Dumnezeu și viață nu are nevoie de 

o religie căreia să i se conformeze; dimpotrivă, are mai degrabă 

nevoie să dea la o parte tot ce există între el și Dumnezeu.  

Abia după ce devine liber de toate condiționările și de toate 

părerile pe care religia sau educația i le-au creat, mintea îi va fi 

pregătită să vadă adevărul despre cine și ce este Dumnezeu. Stă în 

puterea omului să facă pasul acesta și a fost dintotdeauna invitat 

să-l facă. Cunoașterea este provocarea pe care însuși Dumnezeu a 

lansat-o omului. „Eu n-am zis căutați-mă în zadar” (Isaia 45:19). 

„Cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că Mă cunoaște” 

(Ieremia 9:24) a zis Domnul. Dar la această cunoaștere nu se 

ajunge nici accidental, nici de la sine. Nici dacă nu-ți pasă. 

„Apropierea sufletului de Dumnezeu nu se realizează printr-un 

salt în obscuritate, ci după un îndelungat exercițiu al rațiunii în 

cunoașterea sensurilor lucrurilor”1 spunea odată D. Stăniloaie.  

Iar cunoașterea sensurilor lucrurilor nu răsare de la sine, ori prin 

supunerea oarbă față de o credință sau alta, o religie sau alta, ci 

din observarea atentă, conștientă și obiectivă a noastră înșine și a 

lumii în care trăim. „Pe drumul apropierii noastre de Dumnezeu 

stă lumea prin înțelegerea căreia trebuie să trecem.” „Prin lume 

 
1 Dumitru Stăniloaie, Ascetică și mistică creștină sau Teologia vieții spirituale, Casa 

Cărții de Știință, 1993, p. 191.  
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crește omul la înălțimea cunoașterii lui Dumnezeu și a capacității 

de partener al Lui.” „Fiecare are o misiune în legătură cu lumea. 

Fiecare trebuie să o cunoască, după puterea ce i s-a dat”2, mai 

spunea același Dumitru Stăniloaie. Acesta-i destinul omului și, 

personal, nu văd destin mai măreț pentru el decât acela de a se 

descoperi și desluși ca templu în care arde trează flacăra vieții și 

nu văd rost mai frumos al vieții decât acela de a întreține și folosi 

conștient această flacără vie.  

Al doilea lucru în care cred este acela că Dumnezeu n-a scos 

lumea din pălărie într-o clipă, așa cum face un magician de circ,  

sau în câteva zile obișnuite de 24 de ore, cum își imaginează 

majoritatea oamenilor că a făcut. Alta este unitatea cu care 

Domnul măsoară timpul: „O singură zi înaintea Domnului este ca 

o mie de ani, și o mie de ani ca o zi”, spune apostolul Petru în 

epistola sa (2 Petru 3:8). Dumnezeu a lăsat forțele, principiile, 

legile, care și acum lucrează în univers, să-și facă treaba. Exact 

către această idee conduce și textul biblic. Când Domnul a zis „să 

dea pământul din sine verdeață” (Facerea 1:11), exact lucrul 

acesta se înțelege, pământul a dat din sine verdeața. Procesul 

trebuie să fi durat ceva vreme, căci forțele creatoare nu lucrează 

instantaneu, ele au un sens și un ritm intim corelate cu pulsul 

universului. „Apoi a zis Dumnezeu: «Să scoată pământul ființe 

vii, după felul lor: animale, târâtoare și fiare sălbatice după felul 

lor»” (Facerea 1:24). Din nou, întregul proces al apariției 

diferitelor forme de viață este lăsat în seama acelorași principii, 

legi, forțe și a pământului. Analizând cu sânge-rece textul biblic, 

devine limpede că felul în care a lucrat Dumnezeu nu este 

fundamental diferit de ceea ce spun oamenii de știință că s-a 

întâmplat. Lumea a apărut în existență pas cu pas, de la simplu la 

complex, cu concursul și în perfect acord cu legile care 

 
2 Ibidem, p. 186. 
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funcționează în univers, așa cum foarte clar spune biblia chiar din 

prima pagină a sa. Acest traseu de la simplu la complex a fost 

numit de către oamenii de știință evoluție. Controversele, care se 

iscă mereu între adepții celor două surse de cunoaștere, nu vin din 

textul biblic și nici din descoperirile științifice, căci ambele 

converg către același numitor. Mai degrabă condiționările 

subiective ale oamenilor sunt cele care generează disputele;  

dar aceste condiționări nu sunt bazate nici pe cunoașterea textului 

biblic, nici pe cunoașterea surselor științifice, ci pur și simplu pe 

folclor, pe superstiții sau, mai rău, sunt datorate ignoranței.  

Și tocmai pentru că evoluția a fost descrisă de textul biblic și 

confirmată de omul de știință, cred și în evoluție, care nu este 

altceva decât o permanentă prefacere a realității vizibile/materiale 

sub acțiunea integratoare a forțelor invizibile ce au construit 

universul. Evoluția atinge totul în Univers: spațiul, timpul, forțele, 

chimia din spațiu, interiorul fiecărei celule, individul, societatea 

umană, științele noastre, inteligența, conștiința, speciile, natura, 

întregul univers! Toată existența este angajată într-o spirală a 

evoluției căreia nimic și nimeni nu i se poate sustrage. Evoluăm 

de la nivelul chimiei noastre până la nivelul inteligenței și al 

conștiinței. Evoluăm către un maximum de adaptare și flexibilitate 

genetică, de inteligență și de trezire, care ne permit o integrare 

deplină și conștientă în realitatea fenomenului vieții. Fiind efectul 

acțiunii unor forțe integratoare invizibile care nu-și încetează 

niciodată acțiunea, evoluția nu se oprește în loc, chiar dacă noi nu 

o vedem la lucru. Dacă n-ar fi existat evoluție, Domnul ar fi lăsat 

omul în pace, în întunericul minții sale, așa cum a lăsat orice alt 

dobitoc. Dar Domnul a împins de la spate omul, obligându-l să se 

angajeze din ce în ce mai conștient pe făgașul evoluției sale, 

recompensându-l chiar cu roadele ei. Iar dacă omul nu se va 

autodistruge, aceeași dinamică evolutivă îi va conduce pașii 

dincolo de limitele psihice cu care el este acum obișnuit, pentru  
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a-l ajuta să descopere lumina vie și trează care creează universul. 

Abia când omul va face și această ultimă descoperire, el va atinge 

destinația finală a călătoriei sale. Acesta este premiul cel mare pe 

care evoluția îl oferă celor care merg odată cu ea. Nu toți oamenii 

merg în pas cu evoluția, dar există oameni care cu siguranță o fac 

– și o fac cu consecvență și conștiență, căci nimic altceva nu 

contează pentru ei. Aceștia nu se află neapărat în rândurile 

bisericii. Sunt peste tot. Ei ar trebui să ne fie inspirație; pe ei 

trebuie să învățăm să-i recunoaștem pentru a le asculta mesajul.  

A învăța să deosebim între omul prin care vorbește lumina vie, 

integratoare – adică înțelepciunea de sus –, și cel prin care 

vorbește egoul/întunericul –adică înțelepciunea lumească – este 

parte din munca pe care trebuie să o facem pentru a învăța să 

deosebim între ceea ce dă viața și ceea ce distruge viața la nivel 

fizic, intelectual și spiritual. Apoi va trebui să ajungem să trăim în 

această învățătură, în logica VIULUI, și nu în logica egoului ori a 

morții. Aceasta este cealaltă parte a misiunii noastre pe pământ. 

Exersând acest mod de a trăi, fiecare va ajunge să conștientizeze, 

prin sine, VIUL din sine. Aceasta este adevărata iluminare.  

Este dreptul fiecăruia dintre noi, drept pe care nimeni nu ni-l poate 

lua, dar și obligația morală a fiecăruia, obligație ce derivă nu din 

poruncile arbitrare ale unui Dumnezeu care nu înțelege condiția 

umană, ci din datoria pe care o avem față de viața însăși, datoria 

de a o perpetua prin comportamentul nostru, și nu de a-i pune 

capăt.  



 

 

 

 

 

 

1 

În căutarea vieții ca fenomen 
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1.1 Demistificarea cunoașterii mistice  

Ceea ce se vede în realitatea materială este susținut de o 

realitate subiacentă nematerială, informațională și energetică în 

care operează legi, principii și o mulțime de constante matematice, 

fizice, chimice, biologice, care nu cad sub incidența organelor 

noastre de simț. Prin existența și dinamica ei, această realitate 

subiacentă, nevăzută, a materializat, din aproape în aproape, 

realitatea pe care o vedem, o simțim și în care trăim. Omul însuși, 

cu toate însușirile și puterile sale, a fost emanația acestei realități 

invizibile. Chiar dacă nu ne este accesibilă prin simțuri, această 

realitate invizibilă poate fi cunoscută prin metodele obișnuite de 

cunoaștere – și anume prin cercetare, intuiție, conștientizare.  

Este calea clasică pe care au mers oamenii de știință, dar și cea 

către care chiar textele noastre sfinte ne împinge: „Cereți, și vi se 

va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va deschide” ne îndemna 

Iisus (Luca 11:9) acum două mii de ani. Nu este nevoie de 

superputeri ori talente speciale, nici de channelinguri, claraudiții 

ori meditații transcendentale. Este suficientă o dorință arzătoare de 

a ști, dublată de un efort consecvent de căutare, care să nu se 

prăbușească la prima încercare, pentru a ajunge să cunoaștem 

această dimensiune. Nimic mistic, nimic ocult! 

Pentru a elimina din start orice risc de misticizare a efortului de 

cunoaștere a realității nemateriale, este foarte util să înțelegem 

uneltele noastre de lucru. Este vorba despre o înțelegere simplă și 

practică, fără definiții filozofice ori psihologice și fără pretenția de 

a fi experți pe acest teritoriu. Să începem cu cele două stări pe 

care le cunoaștem cel mai bine: starea de veghe și starea de 

conștiență. De regulă noi punem semnul egal între acestea două. 

Ele diferă însă puțin prin calitatea lor. Starea de veghe este starea 
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obișnuită în care facem diferite activități în virtutea obișnuinței. 

Din acest motiv, în cursul stării obișnuite de veghe, atenția noastră 

nu este foarte alertă. Ba, câteodată, facem diferite lucruri fără 

chiar să ne dăm seama că le-am făcut. Prin urmare, în starea 

obișnuită de veghe avem momente în care nu suntem conștienți de 

acțiunile noastre. Mi-aduc aminte cum odată, dorind să fac o 

cafea, am început să pun zahăr în cutia în care țineam cafeaua. 

Atenția mea era total adormită, nu eram deloc conștientă de ceea 

ce făceam, cu toate că eram în stare de veghe. Eram ca o mașină 

care mergea pe pilot automat. Efortul meu intelectual era minim 

spre zero, consumul de energie psihică la fel. Evident că dintr-o 

astfel de stare automată nu poate să răsară nici o intuiție; și chiar 

dacă intuiția s-ar produce, ce folos, căci am rata-o cu siguranță.  

La polul opus acestei stări de veghe pe pilot automat se află starea 

de conștiență, în care individul percepe, cu acuitate mărită, tot ce 

se întâmplă în jurul său ori în mintea sa. Este o stare de 

hiperatenție sau luciditate maximă. În cazul omului obișnuit, fără 

preocupări intelectuale, aceasta este o stare de mică întindere, care 

se manifestă destul de rar, mai ales când în viața acestuia apar 

evenimente noi și neprevăzute. La omul cu preocupări intelectuale 

însă, această stare tinde să se actualizeze aproape zilnic, ore în șir. 

În cursul stărilor de hiperatenție, conștientul omului intră într-un 

regim de funcționare nou, este mult mai treaz. Consumul de 

energie psihică crește, de aceea, după o perioadă de efort 

intelectual intens, creierul obosește, iar individul simte nevoie să 

revină la rutina cu care este obișnuit. Dacă nu poate, se instalează 

încet stresul cu efectele sale nedorite.  

Din această sumară comparație a celor două stări ajungem la 

câteva concluzii interesante: starea obișnuită de veghe nu este una 

foarte alertă; sau este atât de alertă cât să permită desfășurarea 

unei rutine sau a unui stereotip comportamental. Nu solicită prea 

mult atenția conștientă, motiv pentru care nici nu este favorabilă 
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descoperirilor sau intuițiilor. Nu solicită nici rațiunea foarte mult, 

acesta fiind și motivul pentru care oamenii care nu au nici un fel 

de activitate ce presupune gândire par să aibă creierul înțepenit în 

tipare. Starea de conștientizare, implică din start mai multă atenție 

decât starea obișnuită de veghe și un consum de energie sporit.  

Prin intermediul ei, descoperim ce se întâmplă cu noi și în jurul 

nostru, putem să cântărim realitatea, putem să realizăm conexiuni 

logice între diferite acțiuni și consecințele lor, putem să ne 

modificăm acțiunile ca să evităm consecințele, putem să urmărim 

chiar drumul invers, de la efect la cauză, putem să elaborăm 

strategii comportamentale în funcție de rezultatele și experiențele 

pe care dorim să le trăim și alte asemenea lucruri.  

Dar, deși starea de conștiență este o stare în care atenția și 

rațiunea ne sunt solicitate mai intens, ea nu reprezintă ultimul 

nivel al puterii de conștientizare pe care poate să o atingă omul. 

Exersarea foarte intensă a atenției și a rațiunii – așa cum se 

întâmplă când rezolvăm o problemă de matematică sau orice altă 

problemă tehnică – reprezintă o treaptă superioară de intensitate a 

funcționării conștientului nostru. Conștientului aflat pe această 

treaptă îi devine accesibilă realitatea de dincolo de simțuri, el 

poate să o înțeleagă. Realitatea matematică, spre exemplu, este o 

parte a realității invizibile, de dincolo de simțuri. Pentru 

majoritatea oamenilor ea nu folosește la nimic. Totuși matematica 

are aplicabilitate practică în toate domeniile, fiind foarte utilă în 

orice proces de creație. Legile, principiile, constantele matematicii 

sunt intrinseci universului nostru. Toată dinamica prin care s-a 

structurat realitatea vizibilă s-a derulat și va continua să se 

deruleze conform acestora. Acestea însă nu sunt la vedere, nimeni 

nu vede legi, principii, teoreme în spațiul pe care-l percepe, în 

aerul pe care-l respiră ori în timpul care se derulează. Doar prin 

exercițiu intens de atenție și gândire, un matematician pasionat 

ajunge să înțeleagă și să folosească aceste legi și principii.  
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Dacă matematicianul este pasionat de ceea ce face, atunci,  

în momentele de maximă atenție, i se poate întâmpla să 

conștientizeze, pur și simplu, un adevăr matematic sau altul.  

În limbajul neprotocolar acestea sunt momentele în care „îți pică 

fisa”. Momentul în care „ne pică fisa” este un moment de intuiție 

și reprezintă un eveniment cuantic, care se petrece în creierul 

conștient. Fiecare astfel de moment ne poate dezvălui o mică 

părticică din realitatea foarte amplă aflată dincolo de simțurile 

noastre, la baza realității vizibile. Matematicianul ajunge să scoată 

din această dimensiune nonmaterială, pe calea intuiției, lege după 

lege, principiu după principiu. Punând cap la cap toate aceste legi 

și principii, matematicienii au dezvăluit o parte din structura și 

modul de lucru al realității subiacente din care s-a materializat 

realitatea pe care o percepem prin organele de simț. 

Momentul de intuiție este un moment de vedere clară și 

cuprinzătoare, prin urmare soluția ivită în timpul lui este 

superioară celei din veghea obișnuită. Ea, soluția, se conturează 

din întregul informațiilor și al cunoașterii acumulate până la 

momentul la care se petrece. Nu o să intuiești, spre exemplu, 

soluția corectă a unei probleme de geometrie pornind de la 

cunoașterea incorectă sau parțială a teoremelor pe care le ai la 

dispoziție pentru a rezolva problema respectivă. Mecanismul 

intuiției va genera întotdeauna cea mai bună soluție din 

„materialul” pe care-l are la dispoziție. Totalitatea materialului 

informativ stăpânit de un individ – inclusiv teoreme, legi etc. – 

reprezintă baza de date pe care mecanismul intuiției o are la 

dispoziție pentru a genera o soluție. Cu cât baza de date este mai 

corectă și extinsă, cu atât mecanismul intuiției va genera soluțiile 

sau soluția cea mai bună, respectiv corectă. Un fapt extrem de 

interesant despre intuiție este acela că ea nu este un fenomen al 

originalității, ea nu generează originalitate. Probabil că se vor găsi 

oameni care să contrazică această afirmație, aducând drept 
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argument originalitatea intuițiilor geniilor artistice ale omenirii, 

însă originalitatea geniilor artistice vine din subiectivitatea 

bagajului informațional, emoțional, afectiv din care aceștia se 

inspiră. Ei nu-și exersează intuiția asupra unui bagaj obiectiv de 

informații, ci asupra unuia personal și deci subiectiv.  

La o bază de date similară, obiectivă, intuiția furnizează, la diferiți 

indivizi, aceeași soluție. În cazul a doi matematicieni, spre 

exemplu, care stăpânesc foarte bine informațiile din domeniul lor 

de activitate și caută independent răspuns la aceeași problemă, 

intuiția fiecăruia va scoate la iveală aceeași soluție, cea corectă, 

singura care se poate ivi din acel bagaj obiectiv de informații. 

Calea prin care s-a ajuns la soluție poate să fie ușor diferită, însă 

soluția este aceeași. Faptul că amândoi au ajuns la aceeași soluție 

pe căi independente nu poate să fie considerat altcumva decât o 

confirmare a corectitudinii soluției. Mai mult, identitatea soluțiilor 

ivite prin mecanismul intuiției, conduce la ideea că acestea se 

ivesc din aceeași sursă și sunt „procesate” în același „spațiu” sau 

realitate. Este vorba despre aceeași realitate subiacentă 

nematerială, informațională și energetică care formează 

fundamentul realității materiale. Corectitudinea soluției oferite 

prin intuiție arată că aceasta este un mecanism superior de 

cunoaștere și integrare a informațiilor. În același timp, validează 

mecanismul intuiției ca fiind mecanismul pe care natura l-a 

perfecționat pentru generarea soluțiilor. Intuiția este deci un 

mecanism superior de cunoaștere și generare a soluțiilor.  

Este interesant de remarcat că intuițiile încep să apară doar 

după o intensă muncă intelectuală, de căutare sau preocupare într-

un domeniu de interes. Nu o să ai o intuiție în domeniul 

matematicii, al religiei ori al filozofiei, dacă nu ești deloc interesat 

de acestea. Un alt fapt interesant legat de fenomenul intuiției este 

acela că este însoțit mereu de convingerea intimă și fermă în 

adevărul revelat prin ea. Mai mult, adevărul revelat astfel este 
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perceput a fi înzestrat cu frumusețe și eleganță3, lucru greu de 

înțeles de cei care nu și-au antrenat intuiția. Aceia care în școală 

au fost buni la matematică sau la alte discipline ce solicită intens 

gândirea cunosc foarte bine sentimentul. 

Intuițiile sunt rodul unor procese subliminale, inconștiente, 

declanșate de întrebări și căutări intense. În aceste procese sunt 

luate în calcul toate datele sau informațiile stăpânite de conștient 

(uneori, în funcție de intensitatea căutării, chiar și din 

subconștientul personal sau colectiv) pentru a genera o soluție. 

Dacă aceste informații sunt corecte și exhaustive, intuiția 

generează soluții obiective, apropiate de perfecțiune sau chiar 

perfecte. Dacă informațiile sunt incoerente sau false, intuiția, 

lucrând cu ele, va furniza soluții greșite, individuale, subiective 

deci. Tind să cred că oamenii folosesc intuiția preponderent în 

felul din urmă, de aici și soluțiile proaste pe care le găsesc 

problemelor de zi cu zi. Din acest motiv, ei nici nu reușesc să 

conștientizeze valoarea acestui instrument de găsit soluții cu care 

sunt înzestrați. Pentru a ajunge să folosim eficient intuiția în 

problemele de natură existențială, trebuie să-i oferim condițiile ca 

ea să se manifeste, adică: o stare de conștiență superioară și 

informații corecte și obiective, autentice despre noi înșine și 

realitatea în care trăim. Procedând cu consecvență în felul acesta, 

mintea sau rațiunea noastră se obiectivizează, lărgindu-și pas cu 

pas percepția asupra realității. Cu cât starea conștientizare este 

mai stabilă și mai extinsă, cu atât se pot produce mai multe 

intuiții. Cu cât ai mai multe intuiții despre o realitate, cu atât 

ajungi să o cunoști mai profund, căci fiecare intuiție reprezintă o 

nouă informație dată spre folosire creierului. Cu timpul, gândirea 

ajunge să lucreze cu informații provenite dintr-un nivel tot mai 

profund al realității. Lucrul acesta se reflectă asupra creierului, 

 
3 Roger Penrose, Mintea noastră cea de toate zilele, Editura Tehnică, 2006, p. 751-761.  
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după cum arată ultimele tehnici de investigare imagistică folosite 

în medicină. Ele reorganizează arhitectura traseelor neuronale, 

creează conexiuni noi, stimulează producerea de noi neuroni,  

dar și dezvoltarea ariilor corticale existente. Astfel, deși aparent 

oamenii sunt la fel, cei care-și exersează în felul acesta conștientul 

sunt totuși pe un alt nivel al evoluției. În momentul în care 

numărul acestora va depăși un anumit prag critic, informația adusă 

de ei se va răspândi rapid în populație, forțând și evoluția altor 

creiere. 

În concluzie, nu există o altă cale de a afla adevărul despre 

realitate și despre tine decât prin tine însuți, pe calea intuițiilor, 

prin cercetare. Nici Iisus și nici Dumnezeu nu au indicat o altă 

cale. „Cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va 

deschide” ne îndeamnă Iisus (Luca 11:9); „Eu n-am zis căutați-Mă 

în zadar!” (Isaia 45:19), se plânge Domnul prin gura prorocului 

Isaia. „Căutați pe Domnul cât Îl puteți găsi, strigați către Dânsul 

cât el este aproape de voi” (Isaia 55:6). În afară de căutare, Iisus 

îndemna la „veghere”, milita deci pentru trezire – cu alte cuvinte, 

pentru conștientizare4. Căutarea conștientă, care are darul de a 

produce această stare intuitivă extinsă, este calea adevărului, 

aplicabilă în orice domeniu. Inclusiv „școala vieții”, dacă este 

parcursă conștient, cu atenția și rațiunea permanent la lucru, poate 

să genereze, pe calea intuițiilor, soluții mult mai bune la 

problemele curente. 

Având la dispoziție cele trei instrumente (conștiență, rațiune și 

intuiție) oferite nouă de natură sau de Dumnezeu, putem porni, 

fără frica de a ne rătăci mințile, într-o aventură spirituală demnă 

de statutul de ființe inteligente pe care ni-l atribuim. 

 

 
4 „Pilda celor zece fecioare și a talanților” (Matei 25). 
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1.2 Teoriile moderne și schimbarea lumii 

Elementul central al teoriilor moderne legate de fenomenul 

apariției vieții este conceptul de autoorganizare5 a materiei. 

Termenul de autoorganizare, deși are o istorie mai veche,  

a început să pătrundă în vocabularul uzual al oamenilor de știință 

abia după 1960, prin intermediul ciberneticienilor, fiind apoi 

preluat și utilizat și în alte domenii ale științelor precum cel al 

fizicii, chimiei, biologiei și al sociologiei. În ciuda acestei mișcări, 

foarte mulți dintre oamenii de știință nu au simțit deloc nevoia să 

pătrundă sensul acestui concept. Prin urmare, implicațiile lui nu 

sunt nici acum pe deplin lămurite, el împărțind lumea științifică în 

două: o parte a cercetătorilor, cea mânată de dorința de 

„conservare a vechiului spirit științific”, este de părere că 

existența fenomenului de autoorganizare a materiei elimină etica 

creaționistă6 din ecuația vieții. Dacă viața a apărut prin 

autoorganizarea materiei, etica creaționistă nu mai are nici o 

justificare, deoarece nu are un suport științific. Etica creaționistă 

nefiind necesară, schimbarea dorită de toată lumea poate fi făcută 

în interesul celui mai puternic – cum sugerează, aparent, celebra 

lege a selecției naturale formulată de Darwin7 (1859). O logică pe 

deplin convenabilă celor ce conduc destinele lumii, care, evident, 

s-au grăbit să o îmbrățișeze. Numai că această versiune nu face 

decât să continue gândirea actuală, care ne-a adus în pragul 

 
5 Fenomenul autoorganizării își datorează existența și acțiunea unor legi și principii sau 

poate chiar unui algoritm preexistent, intrinsec universului nostru, care induce 

autoorganizare de la nivel subatomic până la nivelul universului ca întreg, în orice 

mediu, indiferent cât de simplu sau de complex este acesta. Acest fapt elimină din start 

ipoteza că viața ar putea fi rodul unei „întâmplări fericite”. Sinteza primului ADN este 

de fapt o consecință directă și inevitabilă a acestui fenomen al autoorganizării, fiind deci 

o creație a dimensiunii invizibile.  
6 Cele zece porunci. 
7 Charles Darwin (1809-1882) – naturalist britanic, fondatorul teoriei evoluționiste. 




